
Sieć komunikacyjna

dworzec autobusowy

kładka dla pieszych (symbol)

most, wiadukt lub estakada drogowa (symbol)

kładka dla pieszych (w skali)

most, wiadukt lub estakada drogowa (w skali)

jezdnia drogi ekspresowej lub głównej ruchu przyśpieszonego

droga ekspresowa lub główna ruchu przyspieszonego jednojezdniowa

droga ekspresowa lub główna ruchu przyspieszonego dwujezdniowa

jezdnia drogi głównej (symbol)

jezdnia drogi głównej (symbol)

jezdnia drogi zbiorczej o nawierzchni twardej (symbol)

droga zbiorcza jednojezdniowa o nawierzchni twardej

droga lokalna, dojazdowa lub inna o nawierzchni twardej

droga lokalna, dojazdowa lub inna o nawierzchni utwardzonej

droga lokalna 

droga dojazdowa lub inna gruntowa

alejka lub pasaż (symbol)

ścieżka

przeprawa promowowa lub lodziami

plac lub parking

Linie kolejowe i obiekty z nimi związane

stacja kolejowa

przystanek kolejowy

most, wiadukt lub estakada kolejowa (w skali)

most, wiadukt lub estakada kolejowa (symbol)

linia kolejowa niezelektryfikowana jednotorowa

linia kolejowa nieczynna

tor stacyjny

Miejscowości, zabudowa, budynki i budowle

figura, kapliczka lub krzyż przydrożny

świątynia chrześcijańska: kościół lub cerkiew (symbol)

świątynia niechrześcijańska (symbol)

kaplica (symbol)

cmentarz chrześcijański (symbol)

cmentarz komunalny (symbol)

cmentarz wojenny (w skali)

budynek użyteczności publicznej (symbol)

budynek mieszkalny (symbol)

budynek przemysłowy (symbol)

budynek gospodarczy (symbol)

budynek użyteczności publicznej (w skali)

budynek mieszkalny ( w skali)

budynek przemysłowy  (w skali)

budynek gospodarczy (w skali)

pozostałe budynki

teren cmentarza

cmentarz komunalny (w skali)

mur historyczny

bieżnia lub tor stadionu

trybuna dla widzów

stadion

zabudowa wielorodzinna gęsta

zabudowa jednorodzinna

Obiekty gospodarcze

stacja paliw

osadnik lub zbiornik na ciecz (symbol)

komin przemysłowy

turbina wiatrowa

maszt lub wieża telekomunikacyjna

podstacja elektroenergetyczna (symbol) 

oczyszczalnia ścieków

teren przemysłowo-składowy

składowisko odpadów

Granice

granica powiatu lub miasta na prawach powiatu

granica gminy lub miasta na prawach gminy

Wody i obiekty z nimi związane

zapora wodna

pomost lub molo (symbol)

linia brzegowa

linia brzegowa nieokreślona

woda powierzchniowa

Roślinność, uprawy i grunty

linia oddziałowa

bagno

teren podmokły

szuwary

roślinność trawiasta

sad, plantacja krzewów owocowych lub roślin ozdobnych

ogród działkowy

zarośla krzewów lub kosodrzewiny

las lub zadrzewienie

zagajnik

grunt nieużytkowany lub teren zdegradowany

teren piaszczysty lub żwirowy

Rzeźba terenu

wał, grobla lub nasyp szeroki ( stok symbol)

wał, grobla lub nasyp waski ( stok symbol)

wykop

Baza danych obiektów topograficznych

LEGENDA

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
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Opracowanie:

ul. Marii Dąbrowskiej 8   62 - 500 Konin
telefon 063/2467445  telefax  063/2467446
e - mail: info@lehmann-partner.pl
internet: http://www.pomiarydrogowe.pl

- węzeł  sieciowy 

- numer węzła sieciowego

- droga krajowa

- numer sektora

- numer, kierunek przebiegu drogi

- droga wojewódzka

- droga powiatowa

MAPA SIECI DROGOWEJ

001

"Wykorzystano dane pozyskane z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Warszawie. Stan na 27.03.2018r"
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Projekt: 18087

- numer odcinka

SIERPC
SKALA 1 : 25 000
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