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LEGENDA ZMIANY STUDIUM:
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granica obszaru objetego zmianą Studium
obszary zabudowane:

granica parku krajobrazowego
obszary zabudowane
istniejące

U

UP

potencjalne
połączenia komunikacyjne drogowe
drogi powiatowe główne
drogi powiatowe drugorzedne
drogi pozostałe
droga projektowana
główne pasma przebiegu ścieżek rowerowych
szlak turystyczny
lasy istniejące
rzeki i wody otwarte istniejące
OBSZARY DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH
obszary wyłączone z zabudowy
obszary chronione istniejące i wskazane do
objęcia ochroną, w tym do zalesień
korytarze ekologiczne
strefa ochrony wód podziemnych
granica terenów zalewowych
obszary wymagające przekształceń lub rechabilitacji
projektowany zbiornik wodny
obszary rozwoju grupowych systemów ścieków
obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej w tym
dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej
obszary wymagające obowiązkowego sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
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UT
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P U

tereny potencjalnej
zabudowy usługowej
tereny potencjalnej zabudowy
usługowo-produkcyjnej
tereny potencjalnej
zabudowy produkcyjnej
tereny potencjalnej zabudowy usług
sportu i rekreacji
tereny potencjalnej zabudowy usług
turystyki i rekreacji
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O
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obszary wyłączone z zabudowy lub o ograniczonym użytkowaniu:
granica obszaru, na którym prwadopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi Q=0,2%
(według map zagrożenia powodzią)
granica obszaru szczególnego zagrozenia powodzią, na
którym prwadopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi Q=1% (według map zagrożenia powodzią)
obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi - granica
zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia
p=0,5%
obszar szczególnego zagrożenia powodzią granica zalewu wodą o prawdopodobieństwie
przewyższenia p=1%
obszar szczególnego zagrożenia powodzią granica zalewu wodą o prawdopodobieństwie
przewyższenia p=10%
teren osuwiska nieaktywnego wg
map SOPO
teren osuwiska okresowo aktywnego
wg map SOPO
granica GZWP nr 433
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DĘBORZYN

linia energetyczna 400KV
linia energetyczna 110KV

U

centra rozwoju funkcji rekreacyjnych
centra rozwoju funkcji usługowo - handlowych

P

centra rozwoju funkcji produkcyjno - składowych

S

składowisko odpadów

O

oczyszczalnie scieków
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PARK KRAJOBRAZOWY PASMA
BRZANKI
PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI
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