ZAŁĄCZNIK DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
WSI GŁOGOCZÓW W JEJ GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH

LEGENDA:
ELEMENTY RYSUNKU PLANU
granica obszaru objętego planem

ELEMENTY STANOWIĄCE USTALENIA PLANU
linie rozgraniczające
nieprzekraczalna linia zabudowy
obowiązująca linia zabudowy

MN

tereny zabudowy jednorodzinnej

RM

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

MU

tereny zabudowy jednorodzinnej i usług

U

tereny zabudowy usługowej
o charakterze komercyjnym

UP

teren zabudowy usługowej
o charakterze publicznym

UT

tereny turystyki i rekreacji

US

teren sportu

ZS

teren zieleni z urządzeniami sportu

ZU

teren zieleni urządzonej o charakterze parkowym
z usługami

RU

tereny obsługi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych

ZC

tereny cmentarzy

PU

tereny zabudowy
produkcyjno - usługowej

ZR
ZR1

tereny zieleni naturalnej

ZN

tereny zadrzewień i otuliny
biologicznej cieków

ZL

tereny lasów

WS

tereny wód powierzchniowych

KP

tereny obsługi komunikacji drogowej

TK

tereny komunikacji

1KDGP

tereny dróg publicznych - droga główna ruchu przyspieszonego
(docelowo droga ekspresowa S) w ciągu drogi
krajowej nr 7 Kraków - Chyżne

2KDGP

tereny dróg publicznych - droga główna ruchu przyspieszonego
w ciągu drogi krajowej nr 52 Głogoczów - Bielsko-Biała

tereny dróg publicznych

KDZ - droga zbiorcza
KDL

tereny dróg publicznych
- drogi lokalne
tereny dróg publicznych

KDD - drogi dojazdowe

KDW tereny dróg wewnętrznych
strefa dopuszczenia realizacji zabudowy jednorodzinnej ustalona
na podstawie dotychczasowych przesądzeń planistycznych
strefa dopuszczenia lokalizacji zabudowy wielorodzinnej

ELEMENTY OKREŚLONE PRZEPISAMI
I DECYZJAMI ODRĘBNYMI
obszar planu w całości znajduje się w terenie
ochrony pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia
wody powierzchniowej z rzeki Skawinki
osuwiska aktywne ciągle
osuwiska aktywne okresowo
osuwiska nieaktywne
tereny zagrożone ruchami masowymi
granica strefy rezerwowej dla realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
- zasięg terenu rezerwowego dla budowy drogi krajowej nr 52
Głogoczów - Bielsko-Biała

granica aglomeracji Myślenice
pasy izolujące teren cmentarza
(50 i 150 metrów od granc cmentarza)

A-446

obiekty wpisane do rejestru zabytków
wraz z zakresem wpisu do rejestru zabytków
obiekty wpisane do gminnej
ewidencji zabytków

4

stanowiska archeologiczne
pomniki przyrody ożywionej
istniejący wał przeciwpowodziowy
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, położone
pomiędzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym
granica strefy planowanego suchego
zbiornika przeciwpowodziowego
linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia
wraz z pasem technologicznym

ELEMENTY INFORMACYJNE NIE STANOWIĄCE
USTALEŃ PLANU

USTALENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO

kapliczki

przyrost terenów do zainwestowania w stosunku
do obowiązujących planów miejscowych

cieki wodne

tereny, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził
zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

strefa zagrożeń powodzią
- dane historyczne

tereny, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził
zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

strefa zagrożeń powodzią
- "program ochrony przed powodzią
w dorzeczu górnej Wisły"

tereny, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi częściowo
wyraził zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

granica zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania
DK nr 7 na środowisko - LDWN 65 dB

tereny, dla których została uzyskana zgoda na
przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne

szlak turystyczny pieszy
las Bronaczowa - Siepraw

dział wodny III rzędu

szlak turystyczny pieszy
Skawina PKP - Sułkowice

dział wodny IV rzędu

szlak turystyczny pieszy
Generała Bema

lokalny korytarz ekologiczny

przejścia dla pieszych nad drogą główną
ruchu przyspieszonego (docelowo droga ekspresowa S)
w ciągu drogi krajowej nr 7 Kraków - Chyżne

punktowe źródło promieniowania
elektromagnetycznego

LWYŻŚW

punkty widokowe

typ siedliskowy lasów

ciągi widokowe

chronione grunty rolne I-III klasy
bonitacyjnej

otwarcia widokowe

lasy ochronne
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