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OZNACZENIA
granica opracowania planu
linie rozgraniczj



ce tereny o rónej funkcji

lub ró nych zasadach zagospodarowania
linie rozgraniczj



ce tereny o tej samej funkcji

lecz ró nych zasadach zagospodarowania
nieprzekraczalne linie zabudowy

R

teren rolny

ZP

teren zieleni parkowej

ZK

teren zieleni krajobrazowej

U

teren zabudowy us ugowej

1ZP



3MN
teren zabudowy mieszkaniowej

MN

MW

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej



RU

2ZPo

teren obs ugi produkcji w gospodarstwach rolnych
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tereny urz

6KX

dze infrastruktury technicznej

E - teren urz

6

dze elektroenergetycznych

W - teren urz

dze zaopatrzenia w wod

tereny dróg:

KDL - teren dróg lokalnych

5RU

KDD - teren dróg dojazdowych

KX - teren ci

4KDD

trasy rowerowe lokalne
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3KDD

nieruchomo ci zabytkowe

- budynki wpisane do rejestru zabytków



- grunty wpisane do rejestru zabytków
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16ZK

zabytki nieruchome wskazane przez Wojewódzkiego Konserwatora
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Zabytków chronione aktem prawa miejscowego

18R

(art.145 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
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