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USTALENIA STUDIUM

strefa kształtowania systemu przyrodniczego miasta

tereny przeznaczone do zabudowy i zainwestowania

US - tereny sportu i rekreacji

R - tereny rolnicze
ZL - lasy 
ZP - tereny zieleni urządzonej
ZC - cmentarze
Z - tereny zieleni niskiej
WS - tereny wód powierzchiowych śródlądowych

korytarze ekologiczne oraz obszary o cennych walorach przyrodniczych 

orientacyjny zasięg jurajskiego piętra wodonośnego
studnie głębinowe pozostałe posiadające strefę ochrony bezpośredniej

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.

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

studnie głębionowe PWiK posiadające strefę ochrony bezpośredniej w granicy obudowy studni

istniejące konstrukcje pełniące funkcję wału przeciwpowodziowego
orientacyjny zasięg obszaru przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego w powietrzu

projektowane wały przeciwpowodziowe
strefa ochronna od istniejących i projektowanych wałów przeciwpowodziowych (50 m)
strefa ochrony sanitarnej od cmentarzy (50 m)

OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

obszar na którym może wystąpić zagrożenie powodzią o prawdopodobieństwie Qp=1% wg opracowania RZGW

zasięg zalewu projektowanego zbiornika retencyjnego "Nędzerzew"
projektowane małe zbiorniki retencyjne

tereny wyrobisk wskazane do rekultywacji lub zrekultywowane częściowo

tereny podmokłe

gleby użyków rolnych klas bonitacyjnych II - III
użytki rolne na glebach organicznych

lasy istniejące

pominiki przyrody żywej - pojedyncze drzewo
pominiki przyrody żywej - grupa drzew

granica rezerwatu przyrody "Torfowisko Lis"

obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią (międzywale Prosny i Pokrzywnicy)

granica rozpoznanych i zbilansowanych złóż surowców mineralnych
granica terenu górniczego

POZOSTAŁE OZNACZENIA

punkty widokowe

pozostałe linie kolejowe
drogi krajowe
drogi wojewódzkie
pozostałe drogi publiczne

granica miasta

tereny zabudowane i zainwestowane
rzeki i cieki naturalne
rowy melioracyjne

linia kolejowa AGTC relacji Ostrów Wlkp. - Łódź


