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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

FRAGMENT WSI JERUZAL 
GMINA KOWIESY 

Rysunek planu Nr 4 skala 1:1000 

Załącznik Nr ...... ....... do Uchwały Nr .............. .. 
Rady Gminy Kowiesy z dnia ...................... 200 ... r 

skał o l l ni ow,o 

WYRYB ZE 8T\IDRIU UWA.AUNKOW»i I KI!.RUNKÓW 
DOOSPODAR.OWANlA PRZ&JTRZEHNICiO GMINY KOWlESY 
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LEG-ENOA; 

·wvCINEK z MAPY ZASADNICZEJ 
Skala 1:1000 

Wojewódzhvo: łódzkie. 

skierojewicki 
Kowiesy 
Jeruzal 
281/1; 28212 
ll3.414.224 
113.414.223 

Powiat: 
Gmi:na: 
Obręb: 
Nr. działki: 
Nr. ark. mapy: 

}\,Japa niniejsza mote slutyć do celów projektowych 

P~dsiawion.a S)tUl<:ja w zakresie oprllcowania omaczo1t)'m Linią 
grtibą przeeywanąjest z.godna ze stanem faktycznym na gruncie. 
na dzień 19.06.2006 
Nie wyklucza si~ istnienia w terenie ino.)'(:h. nie ,-.ylcaiany,cb 
oa niniejs::ej mapie w-tąduil podziemnych~ ttOcc nie byty 
ia)os1.0ne do inwentaryzacji, lub o któl'}'Cb b[Ujest informatj.i. 

Granice d'ti11!ek w ti!krc~c orracowania omacionym linią_ i,l'\lbą przcrywltlą 
wykrdloao na p:,dłtawie danyc.h ~ ewidencji a,,.intów. 
W wyniku pOt«ępc,waola N>t,Sntnicxen.iow~go granice dtttlclt wybrunc 
w/g dan)dl t.c..,,idcntji i icb po,.,,ł(:aicJinia mosą_ ulec imia.nle. 
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'3. Kóll'IW!sko, I . WoJ.l:owsJ:j.WoJki11wic= 
P.U.G•K. 'GEOPJ.AW 

96-100 Ski,mif',o,.icf, vł. R~ol\lo 9 
Iii. (0--16) 832, J2. JS 

REGON 750054' J Nt, 8$6• 1:id24:ł8 

GEOD UPRAWNIO!l"t 

irli. Jrertt' I lifowskf-';'>'Jł>:ffMici' 
1t , <;P,·t .,, fR41 

&---.J granico ob$zaru obję_tego planem mlojs(;owym 

linit ~gr11~cuJ~ tereny o rótnym 
----• pnama,cunłu lub rótnych us.idach 

za_gospodarow;anla /pokrywaj~• el• a ;ranlc~ml 
obHW\I obj~ plMiOml 

..J>---'>--nleprzt1kracz.alna l ini.11 z:.ibudowy 

10.1. Ul oi:naCl.enia l'ef4Ml0W symbol em qfrow)ffl I 
symbolem Ich pneznaeutnia 

,I ó,<I .f zwymiarowanle llnlizabudowy - w-metrach 
mgr .,u. IW Ś~ldtt·t%G 

Gt..Ow• f SPECJJ-.LtS1,
wY,'fCJ?l!llil Gaoo,r, ZJi. K;.taan, 

+ 

I Gospodlllkl Nier...:n.::in,o~r,-1&1"!1• • 

PRZEZNACZENrE TERENU 
Ul tereny Hbudowy ush.lgO\Wf I obłektów 

strolfy pot.wneJ 

ELEMENTY INFORMACYJNE = = powi~ain la komunikac:;)in.e zewnętrzne 
ter'9ny zabudowy ogrodowej z dopuucunlem z:ibudowy 

MRJ $ miestkanloweJ Jed1t0rodzlnneJ ona: ub udowy 
U&lugowo.p1odukcyjneJ - ust~łenla obowl~uj,teeg<• 
~js.cowego planu dl~ t•renów sq.siednlch 

+ 


