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granica obszaru objętego planem

Kierunki rozwoju turystyki i rekreacji

szlaki turystyczne

ścieżki rowerowe

ścieżki rowerowe

OBSZARY WSKAZANE DO WYKONANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STREFA OCHRONY TERENÓW OTWARTYCH

STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

strefa B1 ochrony konserwatorskiej
- rozplanowanie centrum wsi Irządze
strefa B2 ochrony konserwatorskiej
- zespoły dworsko-parkowe

strefa B3 ochrony konserwatorskiej - cmentarz

strefa E ochrony ekspozycji wsi Irządze

strefa ochrony archeologicznej

STREFA OSADNICZA

Obszary i obiekty objęte ochroną prawną

Obszary i obiekty postulowane do ochrony prawnej

drzewa pomniki przyrody

obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z komple-
ksami gleb o najwyższych klasach bonitacji /I - IVb/

zespoły starodrzewu parkowego

ekosystemy łąkowe dolin rzecznych

cieki, zbiorniki wodne i stawy rybne

Obszary o ograniczeniach w zagospodarowaniu wynikające
z uwarunkowań inżyniersko-geologicznych i sanitarnych

rejon cmentarza-ograniczenie dla zabudowy /50m/ i ujęć wody /150m/

obiekty zabytkowe w rejestrze Urzędu Konserwatora
Zabytków:
1 kościół parafialny w Irządzach
2 zespół dworski /dwór i park/ w Irządzach
3 zespół dworski /dwór i park/ w Zawadzie
4 zespół dworski /dwór i park/ w Wygiełzowie

granice sołectw

zabudowa siedliskowa z usługami podstawowymi

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z usługami podstawowymi

zabudowa usługowa - ośrodki usługowe gminne i sołeckie

zabudowa przemysłowa, rolnicza i usługowo - techniczna

obszary adaptowane przeznaczone do rehabilitacji

tereny niekorzystne dla budownictwa, okresowo zalewane

zabudowa mieszkaniowa z usługami podstawowymi

zabudowa siedliskowa - w kierunku zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami podstawowymi

Tereny zainwestowane

Tereny potencjalnego rozwoju
Nowe lokalizacje

Obszary zainwestowane proponowane do przekształceń funkcji

Obszary zainwestowane przeznaczone do adaptacji

teren cmentarza

Komunikacja

Infrastruktura techniczna

obszary postulowane do objęcia ochroną jako użytki
ekologiczne lub zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
drzewa, szpalery, aleje - projektowane pomniki
przyrody

projektowany obszar wzmożonej ochrony GZPW

Obszary i obiekty wymagające szczególnej ochrony ze względu
na walory przyrodnicze i krajobrazowe

drogi powiatowe

drogi gminne

miejscowości zwodociągowane

miejscowości wymagające objęcia sieciowym systemem
oczyszczania ścieków

obszary dla których istnieje obowiązek sporządzania planów

obszary dla których wskazane jest sporządzenie planów
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