
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
Powiat miński Miasto Mińsk Mazowiecki 
Działki numer: 230,229 Skala: 1: 1000 (mapa numeryczna) 

11

PRYZMAT-NlERUCHOMOŚCI" 
PRACOWNIA GEODEZYJNA 

05-300 Mirisk Jvfazowiecki 
Ul. Konstytucji 3-go Maja 2 D. 110 tel. (025 758-ó _ r.: • 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI OBSZAR 5 SKALA 1:1000 
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Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim 
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A511 pracownia nr O 

dr inż. arch. Anna Wieczorek 
,----,-,--~Q(l.-

\?4.P .--,--r---,---v-=-i!!,,<~ upr. nr 718/88, czi. OIU w Warszawie nr WA-227 
I ... I ~. I 

---....:-;- mgr inż . arch. Ewa Kwiatuszyńska-Strzelecka 
"- , - - ~ upr. nr 1670, czi. OIU w Warszawie nr WA-289 
~ . mgr inż . arch. krajobrazu Paulina Śnieżka 
1 , mgr inż . budownictwa drogowego Maciej Potrawiak 

lEUNY ZABUDOWY ISINIEJ,\C:EJ 

w pełni zabudowane 

do -J zabudowy I pnekszlalceń 

- w tym wymaoaJqce m:zeg61owych regulacJ planistycznych 

!HENY P• mNACZONE DO ~OWEJ ZABUDOWY 

wyznacmne w planach miejscowych wykonywonych po 1.01 199.5r. 
(uchwalonyc h, bqcli pnygotowywanych do uchwalenia) 

- w tym wymagające uo,ególowych regulacJ 
planlstye:1nych prlN roz,ocz,c:Jem zobudowy 

!HENY MOtUWE DO NOWEJ ZAłUDOWY 

traty komunlkacyfne 

lolnleJqce I p,z„qdzone 

Wlf9pnle wytralOWClrl• w op1ac:owGM:lct1 ~nłsłycznych 

nowo posłulOwan• 

,eJony wy,na~c• ~nła problemu pa,l<owanla 
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------i--------1--- mgr Wojciech Zaczkiewicz 
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OWIATOWY OŚRODE 
DOKUMENTACJ GEODEZYJNEJ I KA 

w Mińsku Mazo1 · 
W uhs1.arzc o· 

aklunlizacji . . 
,1'9.upclniaj,:;.:" 1 prąivto <lo zusoh 

1 .. s ... w.~z, .. LO · cwidcncinnowano 
Niniejsza m· pa może ~lui!llf doc 

Projckluwanc ohick y hu<lowlaoie1 wyma$•i· 
podlegają wytyczc.no i inwcmary1,.;ji P<jWY 

uprawnto lC <l, pr. 
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