INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA
Polega na sprawdzeniu w terenie i naniesieniu na plansze, którą stanowi podkład
geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 lub 1:500 aktualnego
zainwestowania, takiego jak:
• budynki z określeniem ich funkcji, ilości kondygnacji, kształtu dachu i głównego
wejścia oraz stanu technicznego,
• budowle np. mosty, wiadukty, maszty, oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody,
wysypiska śmieci, cmentarz itp.,.,
• drogi, ulice, place z określeniem nawierzchni,
• infrastruktura techniczna np. linie napowietrzne średniego i wysokiego napięcia,
ciepłociągi naziemne, trafostacje itp.,
• zieleń, z określeniem w miarę możliwości jej gatunku.
Inwentaryzacja zawierać będzie określenie sposobu użytkowania terenu.

OZNACZENIA GRAFICZNE DO INWENTARYZACJI:
Budynki i ich funkcja:

Stan techniczny budynku:

Budynek istniejący
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liczba kondygnacji
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kształt dachu
budynek mieszkalny jednorodzinny (jasny brąz)
budynek mieszkalny wielorodzinny (ciemny brąz)
budynek mieszkalny z wbudowanymi usługami (brązowy, czerwony)
budynki usługowe (czerwony)
budynki gospodarcze i inwentarskie (żółty)
garaże (pomarańcz)
budynki przemysłowe, warsztaty (fioletowy )

1

budynek nieistniejący

obiekty w trakcie budowy

drogi utwardzone (z podaniem nawierzchni np. asfalt, bruk- szary)

linie średniego i wysokiego napięcia

drzewa i grupy drzew (zielony)

krzewy (zielony)

ciepłociąg naziemny

co

UŻYTKOWANIE TERENU:
ROLNICTWO
RP

RO

tereny upraw polowych (jasno żółty)

tereny upraw ogrodniczych (ciemno żółty)

RS

tereny sadów i ogrodów (żółty)

RZ

tereny łąk i pastwisk (jasna zieleń)

tereny ośrodków produkcji polowej, ogrodniczej i zwierzęcej (żółty,
RPO

obwódka-fiolet)

ZIELEŃ
RL

tereny lasów (ciemna zieleń)

ZL

tereny parków leśnych (ciemna zieleń)

ZN

tereny nieurządzone z przewagą zieleni niskiej (seledyn)
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ZP

tereny parków i zieleńców (zielony)

O

ogrody przydomowe (zieleń)

ZD

ZC

ogrody działkowe (zielony, obwódka-żółty)

tereny cmentarzy (c-czynny, z-zamknięty; bardzo ciemna zieleń)

USŁUGI I ADMINISTRACJA
tereny usług z zielenią towarzyszącą (jasna zieleń, obwódkaU...

czerwony)
SYMBOLE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW USŁUG:
UO - oświata
UN - nauka
UK - kultura
Uks - kościelne
UZ - zdrowia
UH - handlu
UG - gastronomii
UR - rzemiosła
US - sportu i rekreacji
UT - turystyki
A - administracji

PRZEMYSŁ, SKŁADY I BUDOWNICTWO

P

tereny przemysłu (fiolet)

S

tereny składów (jasny fiolet)

B

tereny budownictwa (ciemny fiolet)
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TRANSPORT I KOMUNIKACJA
tereny przedsiębiorstw i urządzeń komunikacji miejskiej (np.
KM

zajezdnie tramwajowe, autobusowe - szary)
tereny obsługi komunikacji samochodowej (np.parkingi, stacje

KS

paliw - szary)
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę (błękitny, obwódka WZ

NO

fioletowy)

tereny urządzeń do odprowadzania i usuwania ścieków (szary,
obwódka - fioletowy)

NU

tereny urządzeń usuwania i przetwarzania nieczystości (szary,
obwódka fioletowy)

EE

tereny urządzeń elektroenergetycznych (szary, obwódka - fiolet)

EC

tereny urządzeń energetyki cieplnej (szary, obwódka - fiolet)

EG

tereny urządzeń gazownictwa (szary, obwódka - fioletowy)

INNE UŻYTKOWANIE TERENU

W

tereny wód (niebieski)

IN

tereny nieużytków (biały, obwódka - jasna zieleń)

inne
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