Informacja graficzna ze Studium Uwarunkowaæ i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa
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tereny przeznaczone do zabudowy
i zainwestowania

przewidywany zasiŒg obszaru ochrony
GZWP nr 451 - Subzbiornik Bogucice

obszary i obiekty ze skupiskami
chronionych gatunkw rolin
i zwierz„t

granica strefy ochronnej sk‡adowiska
odpadw komunalnych Barycz
(istniej„ca i planowana)

stanowiska archeologiczne
(poza obszarem pomnika historii)

obszary cenne przyrodniczo
proponowane do ustalenia
form ochrony

sk‡adowisko odpadw komunalnych
Barycz (II - czynny, III - planowany)

istniej„ce obiekty Twierdzy Krakw

strefy ochrony poredniej ujŒ wd podziemnych

tereny zabudowane i zainwestowane

projektowane granice terenu ochrony poredniej
ujŒ wd leczniczych

korytarze podstawowego
uk‡adu drogowo - ulicznego

projektowana granica terenu ochrony poredniej
rde‡ jurajskich wd zwyk‡ych

planowane parki rzeczne

STRUKTURA SYSTEMU PRZYRODNICZEGO
strefa kszta‡towania
systemu przyrodniczego

strefy ochrony poredniej ujŒ
wd powierzchniowych

cieki i zbiorniki wodne

stopnie wodne

G£WNE OBSZARY ZAGROflE

lasy

kana‡y ulgi (Krakowski, Rozrywki)

OBSZARY NARAflONE NA NIEBEZPIECZESTWO
POWODZI

strefa zwiŒkszenia lesistoci
zieleæ urz„dzona (parkowa, ogrodowa,
forteczna, skwery, zieleæce)
ZIELE NATURALNA
tereny otwarte (zieleæ nieurz„dzona,
zieleæ czŒciowo kszta‡towana)
rolnicza przestrzeæ produkcyjna
OCHRONA Z£fl SUROWCW I ZASOBW WODNYCH
udokumentowane z‡o¿a kopalin sta‡ych

rejony lokalizacji pl operacyjnych
dla zatrzymywania i wy‡apywania
zanieczyszczeæ toksycznych wd
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

granice Jurajskich Parkw
Krajobrazowych

obszar ponadnormatywnego
oddzia‡ywania autostrady,
strefa uci„¿liwoci o zasiŒgu 150 m

punkty i ci„gi widokowe

strefa ochrony i kszta‡towania
krajobrazu

proponowane parki kulturowe

RODOWISKO KULTUROWE
STREFA OCHRONY WARTOCI KULTUROWYCH
granica pomnika historii
"Krakowa-Historycznego Zespo‡u Miasta"
dominacji (

na obszarach zieleni)

granice obszaru zagro¿onego
wod„ tysi„cletni„ Q 0,1 %

0.5

u¿ytki ekologiczne istniej„ce
i planowane

0

1 km

rewaloryzacji
Skala 1 : 25 000

teren zalewowy Zbiornika Zes‡awice
integracji

RODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
KIERUNKI I ZASADY OCHRONY I ROZWOJU

K2

RZENN
ZEST
EG
PR

O

obszary ochronne uzdrowiska Swoszowice

strefa ochrony sylwety miasta

poldery zalewowe

obszary grnicze z‡¿ wd leczniczych

C

granica mo¿liwych wp‡yww
poeksploatacyjnych kopalni
otworowej Barycz

granice otuliny zespo‡u Jurajskich
Parkw Krajobrazowych
rezerwaty przyrody

B

granice i obszar zagro¿ony
wod„ stuletni„ Q 1 %

cmentarze

strefa HTS

OCHRONA PRZYRODY

granice ustanowionych terenw grniczych

A

planowany ogrd botaniczny

STREFY ZAGROflE
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tereny kolejowe

pomniki przyrody, grupy pomnikw
(istniej„ce i proponowane)
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granice s„siednich gmin

orientacyjne granice G‡wnych Zbiornikw
Wd Podziemnych (GZWP)
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granice miasta

GZW
P450

granice planu
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URZ¥D MIASTA KRAKOWA
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

