
I. TERENY I OBSZARY PRZYRODNICZE

Granica zlewni rzeki Kamienica oraz potoku Łubinka

B. Inne obszar przyrodnicze

Istniejące pomniki przyrody

OZNACZENIA OGÓLNE

Granice wsi

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 pn. „Beskid Niski”

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 pn. „Łabowa”

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 pn. „Nawojowa”

Tereny podmokłe

Szlaki turystyczne

Ważniejsze wzniesienia

Granica gminy

A. Tereny o zagospodarowaniu dostosowanym do statusu obszarów chronionych

Projektowany rezerwat "Góra Okrągła"

Strefy ochrony ekosystemów leśnych i środowisk przejściowych - chronione przed zainwestowaniem ze względu
na pełnione funkcje ekologiczne, rekreacyjne, walory krajobrazowe- ewentualne inwestycje związane z obsługą 
turystyki i rekreacji, leśnictwa, funkcją naukowo-poznawczą oraz infrastrukturą techniczną z zastrzeżeniem
ustaleń dla strefy widokowo-krajobrazowej

Tereny Lasów Państwowych

Strefy ochrony obudowy biologicznej rzek i potoków - kształtowanie terenów przywodnych

Strefy widokowo - krajobrazowe z ograniczeniem zabudowy i zalesień oraz z ograniczeniem
realizacji nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej

Korytarze ekologiczne, chronione przed zainwestowaniem z wyjątkiem 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Utrzymanie zabudowy istniejącej

Punkty widokowe

Tereny osuwisk nieaktywnych wg. SOPO

Tereny zagrożone ruchami masowymi wg. SOPO

Tereny osuwisk aktywnych wg. SOPO

Tereny osuwisk okresowo aktywnych wg. SOPO

Granica Południowomałopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu

LEGENDA   

              Granica terenów objętych zmianą Studium i oznaczonych
              cyframi

1...51

              Zmiany w legendzie dot. terenów objętych zmianą studium oznaczone są obwódką
              koloru zielonego i czcionką „arial” koloru zielonego
 

Zespoły i obiekty najwyższej wartości, wpisane do rejestru zabytków - wymienione w tekście studium

Cmentarz wojenny I Wojny Światowej

1....

II.WARTOŚCI ŚRODOWISKA KULTUROWEGO DO ZACHOWANIA I OCHRONY
A. Wartości środowiska kulturowego do zachowania i ochrony 

B. Środowisko kulturowe strefy ochrony konserwatorskiej wytyczne konserwatorskie

Ka41

Strefa ochrony konserwatorskiej „kz”
- obejmująca zespoły i obiekty najwyższej wartości
Strefa ochrony  archeologicznej „OW” pokrywa się ze strefą  ochrony konserwatorskiej „kz”

Stanowiska archeologiczne

Strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazowa „ke”

UWARUNKOWANIA ROZWOJU środowisko przyrodnicze i kulturowe

UCHWALONE UCHWAŁĄ NR XXVII/233/2017 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA Z DNIA 30.05.2017 R.,
ZMIENIONE UCHWAŁAMI: 
- NR XXVII/184/2020 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA Z DNIA 21.10.2020 R.,
- NR XXXV/260/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA Z DNIA 28.05.2021 R.
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