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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORNE SULINOWO DLA OBRĘBU JUCHOWO

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r.

Skala 1 : 2 000

MN/U

MN

Granica obszaru objętego planem miejscowym

(odsunięto o 5 metrów)

a

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych

zasadach zagospodarowania

a

Obowiązująca linia zabudowy

a

Nieprzekraczalna linia zabudowy

a

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

a

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz  zabudowy

usługowej

a

Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

a

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

a

Teren zabudowy usługowej - usług turystycznych

a

Teren zabudowy usługowej - usług oświaty

a

Teren zabudowy usługowej - usług sakralnych

a

Tereny sportu i rekreacji

a

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magaznów oraz zabudowy

usługowej

a

Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i

ogrodniczych lub gospodarstwach leśnych i rybackich z dopuszczeniem

składów i magazynów

a

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych

lub ogrodniczych

a

Tereny rolnicze

a

Tereny lasów

a

Teren zieleni urządzonej

a

Teren cmentarza

a

Teren wód powierzchniowych śródlądowych

a

Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacyjnej

a

Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki

a

Tereny dróg publicznych

a

Tereny dróg wewnętrzych

a

Strefa "WII" częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk

archeologicznych

a

Strefa "WIII" ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk

archeologicznych

a

Granica obszaru Narura 2000 - specjalnej ochrony ptaków "Ostoja

Drawska"

a

Granica obszaru chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie"

a

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

a

Budynki historyczne o cechach zabytkowych objęte ochroną

konserwatorską na mocy planu

a

Strefa ochrony ekspozycji

a

Strefa ochrony konserwatorskiej obiektów i zespołów zabudowy o

cechach zabytkowych

a

Strefy dopuszczalnych mniejszych powierzchni działek budowlanych

a

Napowietrzna linia elektroenergetyczna 110kV wraz ze strefą ochronną
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ZAŁĄCZNIK NR 3E

DO UCHWAŁY NR XIII/156/2011

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 września 2011r.

Granice obszaru objętego planem miejscowym
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SKALA 1:2000

1 cm - 20 m

40 20 0 100

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Borne Sulinowo, obręb Juchowo

Skala 1 : 15 000

Legenda do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Borne Sulinowo, obręb Juchowo


