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,~zanowny Panie! 

t6d±, d:oja 23 kWietnia 2014 r. 

Pan 

ul. 

94~209l6di 

Pan 

ul. 

94~202l6di 

W odp8wiedzi na Panstw3 w.'1iosek 0 przeprowadzenie konsul~acjj spotecmycn 

w 5p~awie ustalenia warunkt:)w;,; zabudowy i zagospodarowania tereou na dzi .. ke 

o numerze ewidencyjnym 315/14 oral .. a fragmentach dziarek drogowych 256/10 

i 314/25 w obr~bie P-6 w tcdz! onz warunk6w przetargu na sprzeda2 dziatki 315/14 

info~muj~, ze nie zostang orzeprowadzo:le. 

"'Te~en zlokalilOwar;y w rejonie UjlL J~czmienna, Srebrzynska, Jarzynow3 nie jest 

obj~ty ustale:1iami m:eJscowego pjan.l zagospodarowania przestrzennego. Zatem, 

l.godn',e z ustaw<t z dnia 27 marC2 2003 r. 0 planowamu i zagospodarowaniu 

przestrle'1r;ym, okres!en'e s.posob6w zagospodarowanl2 i warunk6w zabudowy tego 

terE'lU 'last,;;!puje w drodze de~yzji 0 warunk3ch z3budowV. W odpowiedzi na w:1icsek 

inwestcr2. 

Obowiqzujqce przepisy dotyczqce decyzJi 0 warunkach zabudcwy nie orzewidujCl 

przeprowadzania :':orsu:taql spo~ecz~ych, c sposob ustalania wa~unk6w zzbudo ... ,y jest 

scisle o:'::r-::slony w us:awle 0 p:anowanlu I zagospodarowaniu prze5trzennym. Oparty 

jest on gfDwnie na tz~"" "zasadzie dobrego sqsiecztwa", zgodnie 2: kt6r"l nowa 



: 

zabudowa rr-US! stanow,::' kO'T!y~uacj~ funkcji, para met row, cech wskaznikcl\.v 

kS2:!aitowar)ia zab:.Jdowy oral zagospodarowania terenu._ wys:t~PU_!qcych w danym 

obszarze 

W ;J::)s!~powaniu zakonczonyrn decyzjq 0 wa~unkach zabL:dowy zapewn~a s;~ 

Clyn~y udzia~ stronom, t;. WiZSCiC!elom i uzytkownikcwi wieczystemu nieruchcmosci, 

na ktorej planowana jest :okanzacJ3 I"westyc]i, oraz wlascicielom dzialek graniczqcvch 

be7posrednlc 1 terenem obi~tym w,,;osKlem Mog<j O:ll wypowiadac si~ co do 

zebranych W sprawie dowodow i ma,erla/Cw,,_ 

Istotoy jest r6wniez fak.t. lC decyzja 0 warunkach z3:Judowy nie rodzi praw do 

terenu eraz nle narusza prawa w"asnosci i uprawrJien os6b trzecich, Ni-e prZ€SqdZ3 

rowniei 0 realizacji InWc,s.tycji, poniewaz ptanowana b..;dowa musl bye takie zgodna 

1 przepis3rri ustawy 1 cnla 07.07.1994 r. Prawo budow!ane, zgodnie L ktorq obie'<:t 

budowiany tldlezy projekt::Jwac budowac zapewniaj.qc spetn:e:1ie wymagan 

dotyczqcych m.in. odpowiednich warunk6w higien:CZ'lych j Ldrowotnych oraL ochrony 

srodowiska, ochrony prIed harasem j'drgan'ami oraz poszanowanie, wyst~pujqcych 

wobszarze oddziatywania obiektu, <;ilzasaanionych interes6w os6b trzecich, w tym 

zapewnienie dost~poJ do dragj publicznej. 

Ponad:o mozliwosci p,zeprowadze;jia I<onsultacji spoteczoych nie przewiduje 

rown'ei: ustawa 0 gospoaarce nleruchomosciami oraz zarz.qdzenie Nr 4928/Vl/13 

PreZvde'lt3 Miasta t.odzi z dOia :1 wrzesnia 2013 f. W sprawJe ogtcslenja 

i przeprowadzenia ustnego przetargu 1ieograniczonego na sprzedai nieruchomo.sc: 

potoionej w t.Odli prlV u!:cV Jarzy"'wwe; 26/28 oraz poworania Komisji Przetargowej. 

Z powaianiem 

WICEJEZYOE T MIASTA 

I ' 
jlrek CIESLA 


