
3KD-L

2MW

2MN

4MN

UO

2KD-Z

4KD-L

3MN

1MW/U

1MN

2MW/U

5MW/U

Z P

Z P/WS

4MW/U

1KD-L

1MW

1KD-Z

6MN

6MW/U

2KD-L

2U

2K
D-
D

6KD
-D

5K
D-
D

3KD-D

3MW/U

5MN

1KD-D

7K
D-
D

7M
N

1U

4K
D-
D

E

1K
DW
xs

2KDWxs

ZAŁĄCZNIK NR 1

MIEJSCOWY PLAN Z AGOSPODAR OWANIA PR Z ESTR Z ENNEGO "W R EJONIE ALEI WIELKOPOLSKIEJ" W POZ NANIU
PROJEKT

OPINIOWANIE WEWNĘTRZNE

0 50 10025 Metry

1:1 000

«
Ozna czenia :

granica obszaru objętego planem miejscow ym

) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudow y

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarow ania

MN - tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej

MW - tereny zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej

MW/U - tereny zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej lub zabudow y usługow ej

U - tereny zabudow y usługow ej

UO - teren zabudow y usługow ej - ośw iaty

ZP - teren zieleni urządzonej

ZP/WS - teren zieleni urządzonej z w odami pow ierzchniow ymi śródlądow ymi

KD-Z - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej

KD-L - tereny dróg publicznych klasy lokalnej

KD-D - tereny dróg publicznych klasy dojazdow ej

KDWxs - tereny dróg w ew nętrznych - pieszo-jezdni

E - teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki

obiekty w pisane do rejestru zabytków

budynki w pisane do gminnej ew idencji zabytków

tereny zamknięte

strefy ogrodów

strefy zieleni

strefa alei kasztanow ców  w pisanej do rejestru zabytków

estakada Poznańskiego Szybkiego Tramw aju

!( !( !( !( !( !( lokalizacja ciągu row erow ego w skazana w  sposób orientacyjny

!( !( !( !( !( !( lokalizacja ciągu pieszego w skazana w  sposób orientacyjny

yz yz yz lokalizacja rzędów  drzew  w skazana w  sposób orientacyjny

istniejący kolektor kanalizacji ogólnospław nej

planow any kolektor ogólnospław ny

istniejący kolektor deszczow y / przelew  burzow y

istniejąca magistrala ciepłow nicza

istniejąca napow ietrzna magistrala ciepłow nicza

<> >istniejąca linia napow ietrzna WN - 110kV
orientacyjny zasięg szczególnych w arunków  zagospodarow ania oraz ograniczeń w  sąsiedztw ie obszaru
kolejow ego

WYR YS Z E STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW Z AGOSPODAR OWANIA PR Z ESTR Z ENNEGO MIASTA POZ NANIA 
(uch w a ła  Nr LXXII/1137/VI/2014 R a dy Mia sta  Poz na nia  z dnia  23 w rześnia  2014 r.)
KIER UNKI
sk a la  1:15 000

GRANICA OBSZARU OBJĘ TEGO PLANEM

MN/MW* - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
LUB ZABUDOWY WIELORODZINNEJ NISKIEJ O CHARAKTERZE WILLOWYM

MAGISTRALA WODOCIĄGOWA

kdG...    - DROGI GŁÓWNE
kdZ...     - DROGI ZBIORCZE

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA

OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW I POMNIK HISTORII

STRUKTURALNE KLINY ZIELENI

TORY TRAMWAJOWE

PAS OCHRONNY LINII ŁĄCZNOŚCI TELERADIOWEJ


