Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący
fragment obrębu geodezyjnego Zielin, gmina Trzebielino
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Legenda
granica opracowania planu miejscowego
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczenie liczbowo-literowe identyfikujace tereny
mapa zasadnicza w wersji wektorowej:
licencja nr G.6642.740.2018_2201_CL0

Przeznaczenie terenu, w tym:
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy
usługowej
P/U - tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, magazynów i
składów

granica opracowania planu miejscowego

RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, leśnych i
hodowlanych
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ZL - tereny lasów

6

ZP - tereny zieleni urządzonej

2.E

R - tereny rolnicze
WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych

3.WS

W - tereny infrastruktury technicznej - wodociągi
E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka
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KK/KDW - tereny kolejowe i tereny dróg wewnętrznych

W

KDW - tereny dróg wewnętrznych
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pomniki przyrody - pojedyncze drzewa
aleja drzew - pomnik przyrody
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obiekt zabytkowy figurujący w wojewódzkiej
ewidencji zabytków

15.R

6

6.MN

rejon dopuszczalnej lokalizacji zabudowy po
historycznym budynku dworu
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dopuszczalna lokalizacja przedsięwzięć
chowu i hodowli zwierząt w liczbie
nieprzekraczającej 60 dużych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP) - strefa od
100m do 500m od granic zwartej zabudowy
wsi
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