


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Miejscowość : Busko-Zdrój Park „Za Maskalisem” dz.91/1, 91/2, 92, 104
Jednostka ewidencyjna: 260101_4 Busko-Zdrój-miasto
Obręb ewidencyjny: 260101_4.0013 Busko-Zdrój obr.13
pow. buski, woj. świętokrzyskie

fragment sekcji: 7.134.18.18.1.2, 7.134.18.18.2.1, 7.134.18.18.1.3, 7.134.18.18.1.4, 
                           7.134.18.18.2.3, 7.134.18.18.3.1, 7.134.18.18.3.2, 7.134.18.18.3.4

                                         skala 1:500  
układ współrzędnych płaskich  prostokątnych PL-2000/21
układ wysokościowy PL-KRON86-NH
geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
Granice nieruchomości przyjąłem zgodnie z mapą numeryczną m. Busko-Zdrój obr.10,13.
Projektowany podział działki 91/1 wraz ze służebnością (operat P.2601.2016.74) 
naniesiono linią koloru brązowego. Postępowanie administracyjne w toku.
Granice obszaru będącego przedmiotem opracowania oznaczono ciągłą linią koloru czerwonego.   
Projektowane sieci: energetyczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzgodnione 
w ZUDP w Busku-Zdroju naniesiono odpowiednio liniami przerywanymi koloru: 
czerwonego, niebieskiego i brązowego.
Projektowane inne obiekty  (budynki, chodniki, drenaż) naniesiono liniami przerywanymi koloru czerwonego.
Projektowane sieci i obiekty (nr ZUDP: GKN.6630.70.2016) są w trakcie uzgodnień.
Mapa niniejsza jest zgodna ze stanem faktycznym w terenie na  27.09.2016r.

              W granicach projektowanej inwestycji budowlanej mapa została wykonana 
bez badania obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych nie wykazanych na niniejszej mapie.                  

                                                 Wykonał: geodeta uprawniony  mgr inż.Adam Biskup

                                                                              

                        Nr ks robót.116/16 - UGAB
Busko-Zdrój, 30.09.2016r.                        Nr Kancelaryjny: GKN.6640.1240.2016

LEGENDA:
A.MN,MP.2, A.MN,MP.3 – tereny zabudowy 
jednorodzinnej i pensjonatowej
A.MN,MP,UZ  – tereny zabudowy jednorodzinnej, pensjonatowej i uzdrowiskowej
A.ZP.1 – tereny zielone
A.ZP/L  – tereny zielone o charakterze parkowo-leśnym
A.UK.1 – tereny związane z obiektami kultu religijnego
A.UZ.3 – tereny zabudowy uzdrowiskowej istniejącej i projektowanej
Ul1 – tereny usług ogólnomiejskich
WL.1, WL.2  – tereny związane z obiektami służącymi do ujmowania i rozprowadzania 
wód leczniczych
E – tereny związane z obiektami systemu zaopatrzenia w energię elektryczną
2KDZ – tereny dróg i ulic klasy zbiorczej
13KDD, 15KDD, 17KDD – tereny dróg i ulic klasy dojazdowej
9KDL, 10KDL  – tereny dróg i ulic klasy lokalnej
K2 – tereny związane z obiektami systemów kanalizacji

  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
  linia zabudowy


