JELMAGYARÁZAT

EGYÉB
- I. Fokú védőmű vonala

V

- árvízveszélyes terület határa

ÁV

- védővonal, védőterület

50 m

V
Meglévő

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

ÁV

Tervezett

- kisvárosias lakóterület

50 m

- tájseb

Lk

- kertvárosias lakóterület

Lke

Lke

- falusias lakóterület

Lf

Lf

- villamos főelosztóhálózat
(120 kV)

- településközpont vegyes terület

- villamos gerinchálózat
(10-20 kV)

- kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület
- ipari gazdasági terület

Vt
Gksz

Gksz

Gip

Gip

K

K

- uralkodó szélirány
- vadélőhely

- különleges terület

- vasuti közlekedés

- vasútterület

KÖk

KÖk

- sportpálya

- általános közlekedési terület

KÖu

KÖu

- lovastúra útvonal

- zöldterület (közpark, közkert)

Zp

Zp

- vízfolyás iránya

- védelmi (védett és védő) erdőterüet

Ev

Ev

- temetõ

- gazdasági erdőterület

Eg

- horgásztó

- mezőgazdasági terület

Msz

- gyümölcsös

Mgy

- legelő

Ml

- vizgazdálkodási terület

Vv

- állóvíz

Vá

Vá

- műemléki jelentőségű terület határa

MJ

MJ

- műemléki környezet határa

Mk

Mk

- régészeti terület határa

Re

Re

- műemlék

M

M

- helyi értékvédelmi terület határa

He

He

- helyi művi érték

H

H

- tájvédelmi körzet határa

Tk

Tk

- fokozottan védett természeti érték

FV

FV

V

V

T

T

- helyi természetvédelmi terület határa

Ht

Ht

- helyi természeti érték (pl: fa, facsoport)

H

H

- helyi tájérték

T

T

75

75

- állattartás
- illegális hulladéklerakó

VÍZ ÉS TALAJVÉDELEM
- meliorált terület határa

- anyaggödör, kavicsbánya

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

ORSZÁGOS (NEMZETKÖZI)
MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

HELYI MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
ORSZÁGOS (NEMZETKÖZI)
TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

- védett természeti érték
(pl: fa, facsoport)
- tájérték

HELYI TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

KILÁTÁS ÉS LÁTVÁNYVÉDELEM
(művi és táji)

KÖZLEKEDÉS
- zaj- és rezgésterhelt terület
- közlekedési zajterhelés értéke
(éjjel-nappal)

65 dB

55 dB

65 dB

55 dB

IDEGENFORGALOM, TURIZMUS
- kulturális turizmus
- vízi turizmus
- horgászat
- ökoturizmus
- természetjárás
- kerékpáros turizmus
- lovaglás
- vadászat
- falusi turizmus

Az alaptérkép a győri Földhivatal által kiadott ingatlan- nyílvántartási
térkép hiteles másolatának digitalizálásával készült az állami alapadatok felhasználásával, azzal mindenben megegyezik.
A helyszíni felmérés eredményeit piros vonallal tüntettük fel.
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GÖNYŰ község TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE
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Szerkesztő
Okl. építőmérnök, közl. Vizilétesítmény vezető tervező
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