Legenda
Granice administracyjne

U - tereny usługowe

Obiekty użyteczności publicznej

Strefy sanitarne od cmentarzy (50m)

Granica gminy Rzepiennik Strzyżewski

PU - tereny produkcyjno-usługowe

Urząd Gminy

Strefy sanitarne od cmentarzy (150m)

Granice obrębów ewidencyjnych

RU - tereny obsługi produkcji
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych
oraz w gospodarstwach leśnych i rybackich

Szkoła

osuwiska aktywne ciągle na podstawie SOPO

Dom kultury

osuwiska aktywne okresowo na podstawie SOPO

Placówka zdrowia

osuwiska nieaktywne na podstawie SOPO

OSP

obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych
na podstawie SOPO
tereny mogące wymagać zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
na cele nierolnicze
tereny mogące wymagać zmiany przeznaczenia gruntów leśnych
na cele nieleśne

Obszary zabudowane oraz przeznaczone
w obowiązujących planach pod zabudowę
MR - tereny mieszkaniowe zachowujące mieszany charakter zabudowy
RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych
i rybackich
US - tereny usług sportu i rekreacji

TL - Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
ZC - tereny cmentarzy
ZLp - tereny dolesień

Infastruktura komunikacyjna

Kościół
Kaplica

drogi główne

Dziedzictwo kulturowe

U - tereny usługowe
drogi zbiorcze
PU - tereny produkcyjno-usługowe
drogi lokalne
TL - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
drogi dojazdowe
KP - tereny obsługi kominikacji

Tereny otwarte

Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

R - tereny rolnicze

ciąg widokowy

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków

oś widokowa

stanowisko archeologiczne o powierzchni około 1 ara

punkt widokowy

stanowisko archeologiczne o powierzchni 0,02-0,5 ha

szlak niebieski pieszy

Stanowisko archeologiczne o powierzchni powyżej 0,5 ha

szlak czerwony pieszy

linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110kV)

Środowisko przyrodnicze

WS - wody powierzchniowe
strefa ochronna od linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
ZC- tereny cmentarzy
Gazociąg wysokiego ciśnienia

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

szlak astronomiczny

strefa kontrolowana od gazociągu wysokiego ciśnienia

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobazowy

szlak niebieski rowerowy

nieczynne odwierty poszukiwawcze

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego

szlak czerwony rowerowy

Ujęcia wód podziemnych

Pomnik przyrody ożywionej - drzewo

ZU - tereny zieleni urządzonej
ZR - tereny rolnicze w obniżeniach dolinnych
ZL- tereny lasów
Obiekty hydrogeologiczne
ZLp - tereny dolesień

MR - tereny mieszkaniowe zachowujące mieszany charakter zabudowy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .......... Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim
z dnia .......... r.

zielony szlak pieszy

Formy ochrony przyrody

ZCZ - tereny cmentarzy zamnikętych

Tereny wskazane do zainwestowania (w tym tereny
przeznaczone w obowiązujących planach miejscowych
na cele budowlane, któreprzeznacza się
na inny rodzaj terenów budowlanych)
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Inne

Obiekt wpisany do rejestru zabytków

linie elektroenergetyczne średniego napięcia
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Oznaczenia o charakterze wyłącznie informacyjnym
DW 980 Biecz - oznaczenie dalszego przebiegu drogi wojewódzkiej

Pozostałe obszary zagrożeń i oganiczeń
Korytarze ekologiczne

DP 1388K Ciężkowice - oznaczenie dalszego przebiegu drogi powiatowej

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Cieki
Stacje telefoni komórkowej
obszary szczególnego zagrożenia powodzią q10%
normalny poziom piętrzenia zbiornika małej retencji (269 m n.p.m.)
obszary szczególnego zagrożenia powodzią q1%
maksymalny poziom piętrzenia zbiornika małej retencji (270,0 m n.p.m.)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
RYS. 2 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

ZESPÓŁ
AUTORSKI

mgr Krzysztof Parszewski - główny projektant
mgr inż. Oskar Kowalczyk
mgr inż. Karolina Rychta
inż. Aleksandra Kołodziejska

