
Uwarunkowania wynikające z wystepowania obiektów
i obszarów wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych

Uwarunkowania wynikające z istniejącego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną
Układ komunikacyjny

Elementy infrastruktury technicznej

granice obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(numeracja zgodna z tabelą zamieszczoną w części tekstowej studium)

Uwarunkowania wynikające z aktów prawa miejscowego
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obszary górnicze

tereny górnicze

tereny zalewowe; obszar zalewu Q 1%

OZNACZENIA:

granica geodezyjna miasta Głubczyce

Przeznaczenie terenów i elementy zainwestowania

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

zabudowa usługowa, w tym obiekty sakralne i użyteczności publicznej

zabudowa produkcyjna, składów  i magazynów, w tym zabudowa produkcyjno - usługowa

tereny sportu i rekreacji

tereny zieleni urządzonej

tereny ogrodów działkowych

cmentarz

Lokalne wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu

lasy ochronne

Obszar Chronionego Krajobrazu 'Las Głubczycki'

przydrożne aleje drzew

Uwarunkowania wynikające z wystepowania obiektów i obszarów
chronionych na podstawie przepisów ochrony środowiska

pomniki przyrody

rzeki

Uwarunkowania wynikające z wystepowania obiektów
i obszarów dziedzictwa kulturowego, zabytków i dobr kultury współczesnej

zewidencjonowane stanowiska archeologiczne

tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Obszar Chronionego Krajobrazu 'Mokre Lewice'

Natura 2000 Góry Opawskie

granica administracyjna gminy Głubczyce

granica państwa

tereny usług turystycznych i rekreacji indywidualnej

łąki i pastwiska

otwarcia widokowe

nazwa miejscowości

nazwa przysiółka

aleje lip drobnolistnych - pomniki przyrody

pasy wiatrochronne

schemat przebiegu regionalnych korytarzy ekologicznych

schemat przebiegu lokalnych korytarzy ekologicznych

zasięg przestrzenny regionalnych korytarzy ekologicznych (zasięg zgodnie z Planem
Zagospodarowania Województwa Opolskiego)

stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego

gleby klas I - III (tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej)

wody powierzchniowe (w tym stawy hodowlane)

istniejący zbiornik retencyjny (zbiornik Włodzienin)

tereny zamknięte (kolejowe)

MNR

MW

U

PU

UT

US

ZD

ZP

ZC

BIERNATÓWBIERNATÓW
Biernatówek

37

37

zasięg przestrzenny lokalnych korytarzy ekologicznych (schematycznie przedstawiono
wybrane korytarze)

kościoły

obiekty użyteczności publicznej

obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego

strefa ochrony konserwatorskiej "A"

strefa ochrony konserwatorskiej "B"

strefa "K"  ochrony krajobrazu kulturowego

strefa "E" ekspozycji dla ochrony walorów
widokowych pasmowego układu zieleni w dolinie rzeki

strefa obserwacji archeologicznej "OW"

strefa ochrony archeologicznej "W"

teren ochrony bezpośredniej wód podziemnych

teren ochrony pośredniej wewnętrznej wód podziemnych

teren ochrony pośredniej zewnętrznej wód podziemnych

strefa sanitarna wokół istniejącego cmentarza

udokumentowane złoża surowcow naturalnych

układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego

1285O/L

416/G

droga krajowa
drogi wojewódzkie

108563O/Z

drogi powiatowe

drogi gminne (wybrane)

38/G numer drogi krajowej/klasa techniczna

numer drogi wojewódzkiej/klasa techniczna

numer drogi powiatowej/klasa techniczna

numer drogi gminnej/klasa techniczna

MEW Osobłoga

międzyregionalna ścieżka rowerowa
Ścieżki rowerowe

lokalna ścieżka rowerowa

linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 KV
wraz z obszarem ograniczonego użytkowania

Główny Punkt Zasilania

gazociąg wysokiego ciśnienia DN250

gazociąg wysokiego ciśnienia DN150

stacja redukcyjno - pomiarowa I°

istniejąca kanalizacja sanitarna (tranzytowa)

istniejące oczyszczalnie ścieków

aglomeracja ściekowa Zlewni Rzeki Troi

aglomeracja ściekowa Lisięcice

aglomeracja ściekowa Pietrowice

tereny nie objęte systemem kanalizacji sanitarnej

granice zlewni kanalizacji sanitarnej

gminne składowisko odpadów

zabudowa wielofunkcyjna; mieszkaniowo - usługowaMU

tereny infrastruktury technicznejIT

obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków

istniejące ujęcia wody

5

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 332 - obszar OWO

linie kolejowe

kolej wąskotorowa

tereny zieleni naturalnejZN

działy wodne II rzędu

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

zabudowa produkcyjno - usługowa związana z obsługą gospodarstw rolnych

MN

RU

P parkingi

51

326

51

istniejąca sieć wodociągowa (tranzytowa)

istniejące zbiorniki wody

stacje uzdatniania wody

przepompownie ścieków

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Załącznik Nr 1A do uchwały Nr ……….. Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia ………………. r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce
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