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Lakóterületek övezetei:

Beépítésre szánt területek:

Lk-1 jellemzően új beépítésű kisvárosias lakóterület

Lk-2 hagyományos kisvárosias lakóterület

Lke-1 oldalhatáron álló beépítésű kertvárosias lakóterület

Lke-2 hagyományos kertvárosias lakóterület

Lf-1 új osztású falusias lakóterületek

Lf-2 hagyományos kialakítású falusias lakóterületek

Lf-3 hagyományos kialakítású, védett területen elehelyezkedő
falusias lakóterületek

Lf-4 külterületi jellegű falusias lakóterület

Vt-1 jellemzően közösségi létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

Vegyes területek övezetei:

Vt-2 lakótelkekkel sűrűn szabdalt településközbonti vegyes terület

Gksz-1 közepes nagyságú kereskedelmi létesítmények területe

Gazdasági területek övezetei:

Gksz-2 nagyvásárterek területe

Gip-1 nagytelkes egyéb ipari területek

Gip-2 kistelkes egyéb ipari területek

Üh üdülőterület - hétvégiházas

Üdülőterületek övezetei:

Kb bányászati terület

Különleges területek övezetei:

Ktf termálfürdő és strand terület

Khu kishulladékudvar terület

Kszt szennyvíztisztító területe

Km mezőgazdasági majorok területéne

Kölönleges területek övezetei:

Beépítésre nem szánt területek:

Köu-I országos mellékutak területe

Köu-1 helyi gyűjtőutak területe

Köu-2 lakóutak területe

Köu-3 fontosabb kiszolgálóutak területe

Köu-4 egyéb utak területe

Különleges terület övezetei:

Kt temetők területe

Mezőgazdasági terület övezetei:

Mk kertes mezőgazdasági terület

Vízgazdálkodási területek övezetei:

V-1 körkövizig kezeléső csatorna területe

Erdő területek övezetei:

Ev-1 védőerdők területe

Ev-2 védett erdők területe

Eg gazdasági erdők területe

V-2 egyéb csatornák területe

V-3 állóvizek területe

V-4 vízbeszerzés ellátás területe

Má-1 általános használatú mezőgazdasági terület

Má-2 természetvédelem miatt korlátozott használatú mezőgazdasági terület
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SZ szabadonálló

Beépítés módjának magyarázata:

Beépítési jelölés magyarázata:

A beépítés módjának kiegészítő jelölései:

e előkertes

u utcavonalas

Régészeti lelőhely határa és száma

Kunhalom

Műemlék

Helyi védett építészeti érték
121416

810
121416

810

Műemléki környezet határa

625

Natura 2000 terület határa

Nemzeti Park területének határa

Nemzeti Park fokozottan védett területe határa

Természetvédelmi terület - ökológiai folyosó
(KMNPI adatszolgáltatása alapján)

Természetvédelmi terület - puffer terület
(KMNPI adatszolgáltatása alapján)

Természetvédelmi terület - mag terület
(KMNPI adatszolgáltatása alapján)

Védett temető határa

Helyi értékvédelmi terület határa

Helyi jelentőségű védett természeti emlék

Egyedi tájérték

Országosan védett természeti emlék

Régészet és művi értékvédelem jelölései:

Védett természeti értékek jelölései:

kerékpárút

vasútállomás

10. mintakeresztszelvények helyei

központi autóbuszállomás

üzemagyagtöltő állomás

tervezett tájfásítás

gázfogadó állomás

körzeti nyomásszabályozó

nagy-középnyomású gázvezeték  védőtáv: 9m-9m

gázvezeték(MOL/HORIZONT)

Déva-Ny-1 gázkút (MOL/HORIZONT)   védőtáv: r=50,0m

bányatelek

megszüntetendő bányatelek

Közlekedési elemek jelölései:

Gázellátás és gázkitermelés jeölései

Középfeszültség 20kV-os földkábel

Középfeszültség 20kV-os légkábelhálózat  védőtáv: 6-6m

Transzformátor állomás

Mobiltelefon erősítő/átjátszó állomás

rekultiválandó terület

környezetvédelmi védőtávolság

Környezetvédelmi elemek jelölései:

R

Kkp kegyeleti park területe

Ksp sportpálya területe

Kb-2 szénhidrogénkutak területe

Kszr szabadidős és rekreációs terület

Zöldterületek övezetei:

Zkk közkertek területe

Zkp közparkok területe

5-10 év közötti belvízelöntések gyakorisága

környezetvédelmi védőtávolság megszüntetése

500m

Villamosenergia ellátás és hírközlés jelölései:

szabályozási vonal

Szabályozási elemek jelölései

építési övezet határvonala

megszüntető jel

beültetési kötelezettség határa

méretezés m-ben

igazgatási terület határa

meglevő

belterület határa

tervezett

meglevő tervezett

meglevő tervezett

Kme megújuló energia felhasználására szolgáló terület

X

Kb-3 földkitermelésre szolgáló terület területe

121416
810 Megszűnő védett építészeti érték

beépítésreszánt terület határa

Gksz-3 mezőgazdasághoz, haltenyésztéshez kapcsolódó
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek

Vt-3 kereskedelmi, vendéglátási célú településközponti terület

belvíz visszatartására alkalmas terület
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