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(Raport bieżący nr 071/2008) 

 

07.08.2008 

 

 

Informacja o uzyskaniu pozwolenia na budowę I etapu Inwestycji „Dębowa 
Ostoja”. 
 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

 

Zarząd LC Corp S.A. informuje, iż w dniu 06.08.2008 r. spółka zależna wobec emitenta, tj. LC 

Corp Dębowa Ostoja Sp. z o.o. uzyskała informację o tym, że w dniu 25 lipca 2008 r. Prezydent 

Miasta Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.05.2008 r. złożonego przez Inwestora: Łódź 

Residence Sp. z o.o. (od dnia 02.07.2008 r. działająca pod firmą LC Corp Dębowa Ostoja Sp. z 

o.o.), wydał Decyzję Nr I.RUB/302/2008 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu dla 

budowy osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych do realizacji na działce nr 51/36 ob. B-

37, położonej w Łodzi przy ul. Spadkowej z wjazdem od ul. Spadkowej, zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielił spółce LC Corp Dębowa Ostoja Sp. z o.o. pozwolenia na budowę inwestycji 

(I-etap) obejmującej: budowę zespołu zabudowy jednorodzinnej (30 segmentów w zabudowie 

bliźniaczej szeregowej), wewnętrzną instalację gazu w budynkach, wewnętrzną instalację c.o., 

wewnętrzną instalację wod.-kan., wewnętrzną instalację elektryczną, do realizacji na działce nr 

51/36, ob. B-37 położonej w Łodzi, przy ul. Spadkowej, stanowiącej I etap realizacji osiedla 

mieszkaniowego pod nazwą „DĘBOWA OSTOJA” na działce nr 51/36 ob. B-37, położonej w Łodzi 

przy ul. Spadkowej z wjazdem od ul. Spadkowej. Powyższa Decyzja stanie się ostateczna pod 

warunkiem niezłożenia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Informacji ta stanowi w opinii Zarządu LC Corp S.A. informację poufną w rozumieniu art. 154 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 


