
Przeznaczenie terenów

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

M - tereny zabudowy mieszkszaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

ML - tereny zaudowy letniskowej

U - tereny usług

UZ - tereny zabudowy usługowej w zieleni

UZ/I - tereny zabudowy usługowej w zieleni, tereny infrastruktury technicznej

ZRP - zespoły rezydencjonalno-parkowe

AG - tereny aktywności gospodarczej

PG - tereny eksploatacji złóż

I - tereny infrastruktury technicznej

KP - tereny placów

KSP - tereny parkingów

KK - tereny kolejowe

ZC- cmentarze

ZD - ogrody działkowe

ZU - tereny zieleni urządzonej

ZK - tereny zieleni krajobrazowej

ZL - tereny lasów

R - tereny rolnicze

WS - tereny wód powierzchniowych

Linie kolejowe czynne

Linie kolejowe nieczynne

Podstawowy układ drogowy wg klas techn.

istniejące G

isntniejące G planowane do zmiany na Z

isntniejące G planowane do zmiany na L

planowane G

wnioskowany nowy przebieg G

istniejące Z

isntniejące Z planowane do zmiany na L

planowane Z

istniejące L

planowane L

Linia elektroenergetyczna 110 kV

Linia elektroenergetyczna 220kV

Czterotorowa, dwunapięciowa linia elektroenergetyczna 2x400+2x220 kV

Dwutorowa linia elektroenergetyczna 220 kV przewidziana do rozbiórki

Główny punkt zasilania

Gazociąg wysokiego ciśnienia

Stacja redukcyjna gazu

Istniejąca magistrala wodociągowa

Planowana magistrala wodociągowa

Stacja wodociągowa

Oczyszczalnia ścieków (na terenie Gminy Puszczykowo)

Pas łączności teleradiowej

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSINA
Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Skala 1:10000

Obszar scalania i podzału

Granica odsunięcia zabudowy od cieków

Rezerwaty przyrody

Otulina rezerwatów przyrody

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000

Granica Wielkopolskiego Parku Narodowego

Granica otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego

Granica parku krajobrazowego

Obszary, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%
Obszary, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%
Obszary, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%
Obszar narażony na zalanie w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego

Strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody

Strefy ochrony pośredniej ujęć wody

Osuwiska

Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych

Granica obszaru górniczego

Granica terenu górniczego

Granice Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 144 i 150

Ujęcia wód podziemnych

Ujęcia wód podziemnych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Granica udokumentowanego złoża mineralnego

Złoże torfu

Orientacyjna lokalizacja zlikwidowanych odwiertów

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków

obiekt

zespół parkowo-pałacowy

układ urbanistyczny, układ przestrzenny

Obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytków

obiekt

cmentarz

układ urbanistyczny, układ przestrzenny

zespół rezydencjonalno-parkowy

Stanowiska archeologiczne

Rewitalizacja

Obszar rewitalizacji

Obszar zdegradowany

Tereny zamknięte

Strefa ochronna obiektu wojskowego

Granica strefy 20 km od radaru meteorologicznego

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny

Granica strefy I

Granica strefy II

Strefa awaryjnego zrzutu podwieszeń samolotów wojskowych

Granica przestrzeni operacyjnej

Orientacyjny zasieg pola zrzutu w granicach gminy Kórnik

Obowiązujące plany miejscowe

Granica gminy

Granice obrębów


