Hirdetmény partnerségi egyeztetésről
Győrzámoly szabályozási terv módosítása (msz.: 21075)
Munkaközi tájékoztatás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 42/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ezúton tájékoztatom, hogy Győrzámoly Község Önkormányzata állami főépítészi eljárásban
módosítani kívánja szabályozási tervét.

A partnerségi egyeztetés témája:
1.
Győrzámoly új lakóterületi kijelölésű területén, az Erdősor utca elején van négy sokkal
nagyobb telek, mint a környező többi telek. A telkek mellett húzódó erdőterület védelmében a
telkek beépítési korlátozását szeretné az önkormányzat előírni; miszerint a telkek
hátsókertjébe hosszan benyúlóan ne lehessen épületet elhelyezni, ezért a nagyobb telkek
esetében új szabályozási elem jelenik meg: „övezet azon részeinek határa, mely szerint az
intenzitási mutatók számíthatók”. Ez azt jelenti, hogy az övezeti jelben szereplő mutatók
(max. beépítettség, min. zöldfelület) csak a telek első, utca felőli részletére számíthatók ki, a
telek hátsó részét a beépítés során nem lehet figyelembe venni.
2.
A Majori út mentén fekvő ipari gazdasági terület (Gip, Győrzámoly 033/58 hrsz-ú
földrészlet ’a’ alrészlete): A terület tulajdonosa bővíteni szeretné a gazdasági épületét a
Majori út irányába, ezért az előkertben építési hely kerül feljelölésre, ezzel az előkert 0 m-re
csökken. A környezetében nagyrészt még nem épültek meg más gazdasági épületek,
telephelyek, ezért van mód az előkert változtatására.
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A partnerségi egyeztetés módja:
A veszélyhelyzet miatt most a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján zajlik a
partnerségi egyeztetés, amely szerint a munkaközi tájékoztatás elektronikus úton is történhet
honlapon közzétett tájékoztatóval.

A partnerségi egyeztetés időtartama:
2021. június 11. – 2021. június 25.

Kérem, ha észrevétele, javaslata van a témával kapcsolatban, azt a lenti elérhetőségen (email
cím) jelezze a partnerségi egyeztetés időtartama alatt.
E-mail: jegyzo@gyorzamoly.hu

Győrzámoly, 2021. június 10.

Pulai Nikoletta sk.
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