az előterjesztés melléklete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelete *
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

KIVONAT

44. § *
Nyugati iparterületre (NYI) érvényes sajátos előírások

(1) * A sajátos előírások hatálya a Balmazújvárosi út - Tiszalöki vasútvonal - Bartók Béla utca Görgény utca - Poprád utca - Kunhalom utca - Harsona utca - Kishegyesi út - 4. sz. főút elkerülő szakasza
által határolt területre terjed ki.
(2) * A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési zónákat
jelöli:
612X63 (NYI)
612X51 (NYI)
612X41 (NYI)
612X64(NYI)
612X44(NYI)
612X61(NYI)
612X65(NYI)
612X71(NYI)
(3) * A 612X63 (NYI), a 612X51 (NYI) valamint a 612X41(NYI) és a 612X44(NYI) építési zónákban
a 21. § 1-3. táblázat szerint helyezhetők el építmények. A GE-612X61(NYI), és 612X71(NYI) építési
zónában a területre általánosan előírt minimum 10 m-es előkert, ezen övezetre nem kötelező, ott az
épületek akár előkert nélkül is elhelyezhetőek.
(4) A 612X65 (NYI) építési zónákban:
a 21. § 1-3. sz. táblázat előírásai szerint helyezhetők el építmények. Az újonnan kialakítható legkisebb
telekterület 3000 m2, a legkisebb telek szélessége 40 m, a legkisebb telekmélység 50 m. *
(5) Azokon az építési helyeken, ahol a szabályozási tervlap építési helyeket nem jelöl, az előkert
mélysége legalább 10,0 m.
(6) A nem közlekedési célú közterületeken épület nem helyezhető el, és közhasználat elől elzárt terület
nem alakítható ki.
(7) Az utcai és oldalsó telekhatár mentén a kerítés mellett sövényt kell létesíteni, ha a szabályozási
tervlap kötelező fásítást nem ír elő. A szabályozási terv szerinti telken belüli fásítás a jelölt területen a
kötelező zöldfelület részeként kezelendő.

(8) * A 17191/15 hrsz-ú út - a területet keletről határoló gyűjtőút - 17211 hrsz-ú Házgyár utca 17189/62 hrsz-ú út és a 17189/65 hrsz-ú vasútterület, valamint a 17189/69 hrsz-ú út által határolt
területen:
a) a vasút terület (Köv - iparvágányok) mentén lévő egyéb ipari gazdasági (Ge) zónában az építmények
előkert nélkül is elhelyezhetőek;
b) amennyiben a gazdasági tevékenység technológiájához szükséges építménymagasság indokolttá
teszi, a Főépítész előzetes véleményezésével az építménymagasság vonatkozó előírásától egy
építménymagassági kóddal nagyobb mértékben el lehet térni.
(9) * A Házgyár utca - Kishatár utca - Király utca - 17216 hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt
területre vonatkozóan a telken belüli kötelező zöldterület részét képező, szabályozási terven jelölt - a
telek valamilyen okból nem beépíthető része - területrészen természetvédelmi okból (védett növényfaj
élőhelye) egyszintes növényállományt kell kialakítani.
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