
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA KALISZA
PLANSZA NR 1 - UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/543/2009 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2009 R.
SKALA 1:25 000

1 0 1 20,5
km obszar zasobowy ujęcia wód podziemnych "Lis"

orientacyjny zasięg jurajskiego piętra wodonośnego

studnie głębinowe pozostałe posiadające strefę ochrony bezpośredniej

zasięg leja depresji wywołanego eksploatacją ujęć wód podziemnych

projektowana strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych
"Lis" wg. dokumentacji hydrogeologicznej z 2008 r.
strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych
"Lis" wg. dokumentacji hydrogeologicznej z 2008 r.
studnie głębionowe PWiK posiadające strefę ochrony
bezpośredniej w granicy obudowy studni

orientacyjny zasięg występowania utworów wodonośnych
głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 311

tereny wyrobisk wskazane do rekultywacji lub zrekultywowane częściowo

naturalna skarpa - wysoki brzeg

nachylenia stoków > 11 stopni

wyrobiska surowców budowlanych - czynne

wyrobiska surowców budowlanych - nieczynne

granica terenu górniczego

granica rozpoznanych i zbilansowanych złóż surowców mineralnych

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym zieleń publiczna i urządzona

tereny mieszkaniowe

wody powierzchniowe stojące, w tym stawy

zadrzewienia i zakrzewienia

linia kolejowa

drogi krajowe

drogi wojewódzkie

pozostałe drogi publiczne

rzeki i cieki naturalne

rowy melioracyjne

granica miasta

zbiorniki wodne w nieczynnych wyrobiskach górniczych

obszar ograniczonego użytkowania

strefa ochronna od istniejących wałów przeciwpowodziowych (50 m)

istniejące konstrukcje pełniące funkcję wału przeciwpowodziowego

główne punktowe emitory zanieczyszczeń powietrza

strefa ochrony sanitarnej od cmentarza (50 m)

orientacyjny zasięg obszaru przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego w powietrzu
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obszary zdrenowane

tereny podmokłe

orientacyjny przebieg działów wodnych IV rzędu

obszar naturalnego zagłębienia predysponowany do retencjonowania wód opadowych

obszar na którym może wystąpić zagrożenie powodzią
o prawdopodobieństwie Qp=1% wg opracowania RZGW
obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią
(międzywale Prosny i Pokrzywnicy)

użytki rolne na glebach organicznych

granica rezerwatu przyrody "Torfowisko Lis"

lasy

gleby użyków rolnych klas bonitacyjnych II - III

gleby użtków rolnych klas bonitacyjnych IV

pozostałe użytki rolne

ostoje ptaków wodno-błotnych

chronione gatunki roślin i cenne siedliska zalecane do ochrony

pominiki przyrody żywej - grupa drzew

pominiki przyrody żywej - pojedyncze drzewo

pomniki przyrody proponowane do ustanowienia

granica obszarów chronionego krajobrazu

granica zasięgu krajowego korytarza ekologicznego 
"dolina Prosny" w systemie ECONET

obszar korytarzy ekologicznych oraz tereny rekreacji i wypoczynku
 predysponowane do pełnienia funkcji przyrodniczych
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