http://xgis.maaamet.eelxGlS/pump/out_3

out_34661.pdf

Mitteam

etl ik vdrlj

466l.pdt

avdte

Liihiaadresside miiiiramine. Vinni vald Piira kUla
HAAVAfee
LEHE tee

X=6579521.Y=637537

-

X=65792!2.Y=637239

M 1 :1755

Kaardiserveris olev info ja sellest tehtud viiljav6tted on informatiivsecl ega ei ole
anretllkud. Viiljav6tete kasutaniisel pealr iira mfrrkinia nende piiritolu. Vastavalt
loocluskaitseseaeluse $ 53.1 on lja llkaitsekategooria liigiisenclitdpse elupaiga asukoha
avalikilstanrine nrassiteabevahendites keelatud ia need ei ole avalikul kaardil kuvatucl.
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Kaardiserveris olev info ja sellest tehtud viiljav6tted on informatiivsed ega ei ole
anretliku d. Viilj av6tete kasutami sel peab iira miirkim a n en de ptiritolu. Vastavalt
looduskaitseseaduse $ 53.1 on lja ll kaitsekategooria liigi isendi t6pse elupaiga asukoha
avalikustamine massiteabevahendites keelatud ja need ei ole avalikul kaardil kuvatud.
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Kaardiserueris olev info ja s*llest tEhtud vfiljavfitted on informatiivsed ega ei ole
ametlikud. Viiljav6tete kasutamisel peah iira miirkima nencle pHritolu. Vastavalt
loocluskaitseseaduso $ 53.1 on lja ll kait*ekat*gooria liigi isendi tiipse elupaiga asukoha
ma*siteahevahenclites keelatud
avalikul kaardil kuvatud,
avalikustamine ma*siteahevahendites
keelatud ja neecl ei ole avalilcul,.,)aardiluva*'^
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