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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO· 

FRAGMENTY WSI WOLA PĘKOSZEWSKA 
GMINA KOWIESY 

Rysunek planu Nr 1 skala 1:1000 

Załącznik Nr ............. do Uchwały Nr ..•.....•....... 
Jlady Gminy Kowtesy z dnia .... , ..... , .. . .. . ..... 200 ... r. 
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:AOOSPOPAROWANIA PR.ZESTR.ZENNEOO GMINY KOWIESY 
łKALA 1 : 25000 
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1,......-Ji ..__, grani« obsz:aru objętego plaMm miejscowym 

2.3.1.UIS 

ł 3.0 

Unie rozgranlenJ~ tereny o rótnym 
przeznaenniu lub rótnyeh zasadach 
ugospod.arowanla 

nleprzckracz.a1na tlnlll uibvdowy 
oznaczenta tc,~nów symbolem ~f<:IWYrn I 
&)fflbołem Ich pnez:n&euńia 

zwymlarowanie Unii roz.gran lezająeyeh ~reny o różnym 
pn:e-zn~teniu h1b r6inycłl zasadach zagospoda,owanfa, 
l inii u.budowy-w metrach 

WYCINEK Z MAPY ZASADNI CZ.EJ 
Sk• 1a 1: rooo 

Województwo: łódzkie 
Powiat: s kierniewicki 
Gotiu.a Kowiesy 
Obręb: Wola Pikoszewska 
Nr. działki: 162/1 
Nr. ark. mapy: 113.414.204 

Mapa niniejsza mote służyć do celów projektowych 

PtiedW!wiona sytuac.ja w zakresie opnicowaniza oznaaonym linią 
grubą pn«ywari.\jest 7.godóft ze stanem faktye-7.oym na iftmcie 
na dzień l 7.06.2006 

Nic wyklucz.i sit ~lnienia w terenie innych, nie wykazanych 
na niniejszej mapie unądteit podzicmnye-h, k1óre nie byty 
zgloszonr, do i.nwenlilryz;.itji. lub o którycli bfUjC!t infonnacji. 

GJMice d.%iakk w z.akresleą,recowmiill Q1ru1m,oym finlągJ'IJbą pncty\4":ł.n\ 
W)'k:rc4iaa() na podS1awie danydi zewidc~ji jl\ltltów. 
W wyniku postt90WanJa ~kun.iowcgo grcik:cd2ialck wyk3:1i!ine 
wig dMydl 'Z cwidentji i ich powieruMi~ rno_p. ulc.eVlliiAie. 

(;. Komiiisko, I, Wd kow11<;.wo(ki9Wf0 
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9ó• IOO Skiemi11wiot. v,l, Reyir✓.ll'1t0 9 
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PRZEZMACZENIE TERENU 

--i.g;· ini. ~/"\;; Ś:JJ«ifi•~► \ 
GŁÓW'f· • SPĘCJ .... l.•~ · 

'"'""'!dl l!il:i G~oe'ez11. 1<,;, r~.,,r,. 
1G okuot.1.1r!d 1111.iru,::1)~1'! ">:Y.*ł" 

61Nu tereny z:ibudowy nll oszk.a.nioweJ jedl'K!rodtinnej z usługową 

U~ to,c.ny zabudowy usługowej a: oblektami sportowymi I 
obiek1ów straty poi.une! 

KPW tot~y dróg wewnątn::ny,eh 

ELEMENTY lNFORMACYJNE = pow~:inia komunika~yjne zewnętt'2.~ 

t~r~nr u~ud~~ ~agro~<:"'ej .z dopuszeze11i~m nb1,u;Jowy 


