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Oznaczenia
Ustalenia planu
granica obszaru objętego planem
linie rozgraniczajace tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania
MWU - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług
MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
MN2a - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej
MNx - tereny zabudowy położone w zasięgu osuwisk aktywnych
MNo - tereny zabudowy położone w zasięgu osuwisk nieaktywnych
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
RM - tereny zabudowy zagrodowej
RMo - tereny zabudowy zagrodowej położone w zasięgu osuwisk
nieaktywnych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
ML - tereny zabudowy letniskowej
MLo - teren o funckji letniskowej położony w zasięgu osuwisk niekatywnych
UCA1 - tereny centrum usługowo-administracyjnego
UCA2 - teren centrum usługowo-administracyjnego
UP - tereny usług publicznych
UPo - teren usług publicznych położony w zasięgu terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
UPp - tereny przestrzeni publicznych
UC - tereny usług komercyjnych
UCo - tereny usług komercyjnych położone w zasięgu terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
UK - teren usług kultu religijnego
UT1 - teren usług turystyki i rekreacji
UT2 - tereny usług turystyki i rekreacji
UT2a - teren usług turystyki i rekreacji
UTN1 - tereny sportów zimowych
UTN2 - tereny sportów zimowych
PU - tereny produkcyjno-usługowe
Pf - tereny produkcji energii za pomocą ogniw fotowolaicznych
PS - tereny składów
ZP - tereny zieleni publicznej urządzonej
ZD - tereny rodzinnego ogrodnictwa działkowego
RO - teren ogrodów działkowych
ZC - teren cmentarza
ZN/U - teren zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem działalności usługowej
ZN - tereny zieleni nieurządzonej
ZL1 - tereny lasów
ZL2 - teren lasów - obiekty administracji Lasów Państwowych
R/ZL - tereny gruntów rolnych wskazane do zalesień
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R1 - tereny gruntów rolnych
R2 - tereny gruntów rolnych
WS - tereny wód otwartych
E - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki
G - tereny infrastruktury technicznej zaopatrzenia w gaz
W - tereny infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę
K - tereny infrastruktury technicznej odprowadzania i oczyszczania ścieków
O - teren gospodarowania odpadami
KK - teren kolei
KDGP - teren drogi publicznej głównej o ruchu przyspieszonym
KDG - tereny dróg publicznych głównych
KDZ - tereny dróg publicznych zbiorczych
KDL - tereny dróg publicznych lokalnych
KDD - tereny dróg publicznych dojazdowych
KDW - tereny dróg wewnętrznych
KDx - tereny ciągów pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych
KS - tereny usług komunikacji
KP - tereny parkingów
nieprzekraczalne linie zabudowy
obowiązująca linia zabudowy
Granice stref polityki przestrzennej
Strefa śródmiejska
Strefa miejska
Strefa osadniczo-rolnicza
Strefa przyrodnicza
Kaplica upamiętniająca miejsce walk Konfederatów Barskich na górze Jasień

napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia wraz
ze strefami technicznymi
projektowane napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia
wraz ze strefami technicznymi
projektowane podziemne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia
wraz ze strefami technicznymi
napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia wraz ze strefami
technicznymi
napowietrzna
linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz ze strefą
.
techniczną przewidziana do likwidacji po zrealizowaniu podziemnej
linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
.istniejacy gazociąg wysokoprężny wraz ze strefą kontrolowaną
projektowana gazociąg średnioprężny
obiekty zaopatrzenia w wodę - studnie
Oznaczenia wynikające z przepisów odrębnych i prawomocnych decyzji
granice terenu zamkniętego kolejowego
strefa ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza
strefa ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza
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Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
układ urbanistyczny
cmenatrz
budynki
Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:
krzyże i kapliczki
budynki
stanowiska archeologiczne
otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
pomniki przyrody
Strefy terenów zagrożonych występowaniem ruchów osuwiskowych
tereny osuwisk aktywnych ciągle
tereny osuwisk aktywnych okresowo
tereny osuwisk nieaktywnych
tereny zagrożone ruchami masowymi
Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczone na odcinkach Stryszawki
i Skawy objętych mapami zagrożenia powodziowego:
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%)
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%)
obszary, na których prawodopobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz
na 500 lat (Q0,2%)
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią na odcinkach Stryszawki i Skawy, objętych
"Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią
dla obszarów nieobwałowanych w zlewni Skawy":
obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczone w oparciu o zalew
wodami Q1%
strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody
strefa ochrony pośredniej ujęcia wody
granice udokumentowanego GZWP
Oznaczenia informacyjne
granice planowanego obszaru ochronnego GZWP
obszar aglomeracji Sucha Beskidzka
linie określające przebieg dróg przez tereny kolejowe
istniejąca platforma widokowa
granice gmin poza obszarem objętym planem
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