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Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2004. június 30-i ülésének
jegyzıkönyvébıl

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének
158/2004./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a
128/2002./IX.25./ sz. határozatában elfogadott Tata Város
településszerkezeti tervét Tata Északi Ipari Park
szabályozásához kapcsolódóan a tervezési területen belül a
területhasználatot az alábbiak szerint módosítja:
- az 1. sz. fıút nyomvonalának változása miatt a közlekedési
terület megnövekszik északi irányba (KÖu),
(Hrsz.0466/5rész)
- a belterületi határ és az 1.sz fıúttá alakuló közlekedési
terület közötti területsáv ipari gazdasági területté válik (Gip),
(Hrsz 0466/3;0465)
- a VIII-as dőlı északi oldalán lévı közigazgatási határ menti
iparterület határa déli irányban a terven jelölt mértékig
bıvül, (15231;15230/2-3)
- a MÁV területének (Hrsz:2051/1) terven jelölt keleti sávja
ipargazdasági- és kisvárosi lakóterületté alakul (Gip és Lk),
- a Tavasz utca északi szakaszának nyugati oldala ipari
gazdasági területté válik (Gip), (2049/2; 2052/1-2),
- a Tavasz utcai gazdasági területhez délrıl csatlakozóan a
terven jelölt mértékig kisvárosi lakóterület (Lk) alakul (Hrsz
2052/3),
- a volt téglagyár ipari gazdasági területe és a volt
agyagbánya területe közti határ a terven jelöltek szerint
meghatározott,
- a rekultivált agyagbánya területe kereskedelmi-szolgáltató
gazdasági területté (Gksz) és zöldterületté (Z) válik a terven
ábrázoltak szerint,
- a volt agyagbánya telkének keleti határa és a VIII-as dőlı
közötti terület egy része kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területté (Gksz) alakul, a gazdasági terület csak
a volt agyagbánya területén kialakuló gazdasági területtel
együtt mőködtethetı, önállóan nem alakítható ki,
- a volt agyagbánya déli oldalán jelölt területsáv erdıvé (E)
(Hrsz 15356/3; 15356/4; 15298 rész) alakul,
- a tervezett győjtı utak közötti mezıgazdasági területek
kertvárosi (Lke) lakóterületté alakulnak, a VIII-as dőlın
létesülı győjtıút keleti oldala menti területsáv falusi

lakóterületté (Lf) alakul,
- az Újhegyi vízfolyás mentén két területrész zöldterületté (Z)
(Hrsz 2135/8; 15303rész) alakul,
- az Újhegyi vízfolyás mentén kereskedelmi, szolgáltató
terület (Gksz) a terven jelöltek szerint alakul.
A város településszerkezeti terve kiegészül a változásokat
bemutató T-2A-MIP jelő tervi módosítással, és annak T-2AMIP/m mellékletével
Határidı: 2004. július 1.
Felelıs: Hetényi Tamás polgármester

