
Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
90-425 Lodz, ul. Piotrkowska 99

Lodz, dnia ]9 stycznia 2018 r.

WUOZ-BR.5140.13.2018.PU

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 105 § ] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 20] 7 r., poz. ]257), oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U z 20] 7 r., poz. ]595, ze zm.), dzialajac z
urzedu

postanawiam

umorzyc w czesci postepowanie prowadzone w sprawie wpisania do rejestru zabytkOw
nieruchomych wojewodztwa lodzkiego historycznego ukladu urbanistycznego oraz krajobrazu
kulturowego dawnej osady rekodzielniczej "Nowe Miasto" w Lodzi, w zakresie obszaru objetego
ww. postepowanlem, przeznaczonego na planie osady "Nowe Miasto", sporzadzonym w 1823 r,
przez geometre F. de Viebiega, pod ogrody sukiennicze.

Obszar, w odniesieniu do ktorego umarza sie postepowanie, wyznaczaja:
• od strony polnocnej: linia biegnaca w kierunku wschodnim wzdluz polnocnej krawedzi ul.

Polnocnej, dalej w kierunku polnocnym wzdluz wschodniej gran icy Parku Helenowskiego,
nastepnie w kierunku poludniowo-wschodnim wzdluz poludniowej krawedzi ul. Zrodlowej
do ul. Dwernickiego, tzn.
linia biegnaca w kierunku wschodnim na terenie obrebu geodezyjnego B-47, wzdluz
polnocnej granicy dzialek nr 420/20, 420/30, 420/] 8,420/] 9, dalej na terenie obrebu B-48 w
kierunku wschodnim wzdluz polnocnej granicy dzialek ]57/], 157/24, ]57/8, 157/9, ]57/23,
poludniowej granicy dzialek nr ]79/] l , 182, ponownie ]79/] l , nastepnie w kierunku
polnocnym wzdluz zachodniej i polnocnej granicy dzialki nr ]83/3, dalej na ternie obrebu B
54 obiegajac od strony polnocnej dzialke nr 83/8 i biegnac w kierunku poludniowo
wschodnim wzdluz poludniowo-zachodniej granicy dzialki nr 82/46,

• od strony wschodniej: linia biegnaca w kierunku poludniowym wzdluz zachodniej krawedzi
ul. Dwernickiego, dalej wzdluz wschodniej krawedzi ul. Kaminskiego oraz zachodniej
krawedzi ul. Uniwersyteckiej na odcinku do ul. Narutowicza, tnz.
linia biegnaca w kierunku poludniowyrn na terenie obrebu S-2 wzdluz zachodniej granicy
dzialki nr 64/7, wschodniej granicy dzialki nr 112], nastepnie przecinajaca dzialke nr 1/29
linia prosta laczaca poludniowo-wschodni naroznik dzialki nr 1/21 i polnocno-zachodni
naroznik dzialki nr 1/19, dalej biegnaca wzdluz zachodniej granicy dzialki nr ]/19 i
wschodniej granicy dzialki nr 28/]2, nastepnie przecinajaca dzialke nr 29/47 Iinia prosta
laczaca poludniowo-wschodni naroznik dzialki nr 28/12 oraz polnocno-wschodni naroznik
dzialki nr 62/], nastepnie biegnaca wzdluz wschodniej granicy dzialki nr 62/], dalej
przecinajaca dzialke nr ]3] /6 linia prosta laczaca poludniowo-wschodni naroznik dzialki nr
62/1 oraz polnocno-wschodni naroznik dzialki nr 163/4, nastepnie biegnaca wzdluz
wschodniej i poludniowej gran icy dzialki nr ]63/4 oraz zachodniej granicy dzialki nr 201/47,

• od strony poludniowej: linia biegnaca w kierunku zachodnim wzdluz polnocnej krawedzi ul.
Narutowicza, na odcinku od ul. Uniwersyteckiej do ul. Piotrkowskiej, tzn.
Iinia biegnaca w kierunku zachodnim wzdluz polnocnej gran icy dzialki nr 255/37 w obrebie
S-2 na odcinku od zachodniej gran icy dzialki nr 201/47, dalej na terenie obrebu S-I wzdluz
p6lnocnej granicy dzialki nr 407/32, obiegajac dzialke nr 536/4 od strony wschodniej i
poludniowej, do zachodniej granicy dzialki nr 536/4,

• od strony zachodniej: linia biegnaca w kierunku polnocnym wzdluz zachodniej krawedzi ul.
Piotrkowskiej na odcinku od ul. Zielonej do wysokosci poludniowej granicy posesji przy ul.
Piotrkowskiej 15, nastepnie w kierunku wschodnim wzdluz poludniowych granic posesji przy
ul. Piotrkowskiej ]6 oraz tylnych, poludniowych granic posesji polozonych po poludniowej



stronie ul. Rewolucji 1905 r., 0 numerach od 3 do 15, nastepnie w kierunku polnocnym
wzdluz wschodnich granic posesji przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i 16, dalej w kierunku
polnocnym, wzdluz tylnych, wschodnich granic posesj i polozonych przy ul. Wschodnicj 0

numerach od 44 do 34, nastepnie przecinajac w linii prostej posesje nr 32 do wschodniej
granicy posesji przy ul. Pomorskiej 13, nastepnie wzdluz wschodniej granicy posesji przy ul,
Pomorskiej 13 i 14, dalej wzdluz tylnych, wschodnich granic posesji przy ul. Wschodniej 0

numerach od 24 do 20 oraz od 16 do 10, nastepnie przecinajac ut. Polnocna linia Iaczaca
wschodnia gran icy posesji przy ul. Wschodniej 10 z polnocna krawedzia ul. Polnocnej na
wysokosci zachodniej granicy nieruchomosci na kt6rej znajduje sie dawny dworzec
tramwaj6w podmiejskich, tzn.
linia biegnaca na terenie obrebu geodezyjnego S-I, w kierunku polnocnym, wzdluz
zachodniej granicy dzialki drogowej or 536/4 do poludniowej granicy dzialki or 302/4, w
kierunku wschodnim, przecinajac dzialke or 536/4, biegnie wzdluz poludniowych granic
dzialck nr 305, 306, 307, 308, 309, nastepnie przecina dzialke drogowa nr 348/4 i biegnie w
kierunku wschodnim wzdluz poludniowej gran icy dzialek nr 348/1, 409/4 i 410, nastepnie
biegnie w kierunku polnocnyrn wzdluz wschodniej granicy dzialki or 410, przecina ulice
Rewolucji 1905 r. i biegnie wzdluz wschodniej granicy dzialek or 222,223/1, 224, 225, 226,
227,228, nastepnie w linii prostej przecina teren dzialki or 229/1 przedluzeniem wschodniej
gran icy dzialki 228, do wschodniej granicy dzialki or 198, nastepnie biegnie wzdluz
wschodniej gran icy dzialki or 198, przecina dzialke drogowa or 128/8, biegn ie wzdluz
wschodniej gran icy dzialek nr 189/2, 189/1, 191/1, 192/2, 192/ I i 193/1, nastepnie w
kierunku wschodnim wzdluz poludniowej gran icy dzialki or 195/2 oraz w kierunku
polnocnym biegnie wzdluz wschodniej gran icy dzialek nr 195/2 i 196, nastepnie w kierunku
zachodnim wzdluz potnocnej gran icy dzialki or 196 oraz w kierunku polnocnym wzdluz
wschodniej granicy dzialek nr 166 i 165, w koncu na terenie obrebu geodezyjnego B-47,
przecina dzialki drogowe or 420/30 i 420/20 linia prosta laczaca wschodnia gran icy dzialki or
165, obreb S-1 oraz zachodnia granicy dzialki or 148/20, obreb B-47.

Przedmiotem prowadzonego postepowania pozostaje historyczny uklad urbanistyczny oraz
krajobraz kulturowy dawnej osady rekodzielniczej "Nowe Miasto" w Lodzi, w granicach
obszaru przeznaczonego na planie osady "Nowe Miasto", sporzadzonym w 1823 r. przez
geometre F. de Viebiega, pod place budowlane. Obszar ten wyznaczaja:

• od strony p6lnocns:i - linia biegnaca w kierunku wschodnim wzdhiz polnocnej gran icy posesji
przy ul. Ogrodowej 15 / ut. Zachodniej 47, nastepnie przecinajac ul. Zachodnia biegnie w
kierunku wschodnim na terenie Parku Staromiejskiego wzdluz cieku wodnego rzeki Lodki
oraz poludniowego brzegu dawnego Stawu Dworskiego, nastepnie w kierunku poludniowyrn
wzdluz zachodniej krawedzi dawnej ul. Wschodniej (obecnie na terenie parku) oraz w
kierunku wschodnim wzdluz polnocnej krawedzi ul. Polnocnej, tzn.
linia biegnaca w kierunku wschodnim na terenie obrebu geodezyjnego B-47, wzdluz
polnocnej i wschodniej gran icy dzialki or 102/6, nastepnie wzdluz polnocnej gran icy dzialki
nr 10217, dalej obiegajac od strony polnocnej dzialki drogowe nr 174/35 i 174/26, biegnic
wzdluz polnocnej granicy dzialek or 350/41, 350/42, 351130, nastepnie przecinajac dzialke
drogowa nr 351/40 linia prosta lIlCZ'!CIl polnocno-wschodni naroznik dzialki nr 351/30 i
polnocno-zachodni naroznik dzialki nr 351/6, biegnie w kierunku poludniowyrn wzdluz
wschodniej granicy dzialki nr 351/40 do polnocnej granicy dzialki nr 35113, nastepnie biegnie
w kierunku wschodnim wzdluz polnocnej granicy dzialki nr 35113, obiega od strony polnocnej
dzialke nr 416/9, dalej biegnie w kierunku wschodnim wzdluz polnocnej gran icy dzialek nr
416/5, 416/6, 41617, nastepnie w kierunku poludniowym wzdluz wschodniej gran icy dzialki nr
41617, nastepnie w kierunku wschodnim wzdluz polnocnej granicy dzialek drogowych nr
420/30 i 420/20 do punktu zlaczenia z zachodnia granica dzialki nr 418/20,

• od strony wschodniej - linia biegnaca w kierunku poludniowyrn, przecinajaca ul. Polnocna na
wysokosci zachodniej granicy nieruchomosci polozonej przy ul. Polnocnej, na terenie kt6rej
znajduje sie dawny dworzec tramwaj6w podmiejskich, dalej biegnaca wzdluz tylnych
(wschodnich) granic posesji polozonych przy ul. Wschodniej 0 numerach od 10 do 16 i od 20



•

do 24, dalej wzdluz wschodnich granic posesji polozonych przy ul. Pomorskiej 14 i ]3
(przecinajac ulice Pomorska linia prosta na wysokosci wschodnich granic ww. posesji),
nastepnie wzdluz tylnych (wschodnich) granic posesji przy ul. Wschodniej 0 numerach od 32
do 44 (przecinajac posesje or 32 linia prosta laczaca wschodnie granice posesji przy ul.
Pomorskiej ]3 i ul. Wschodniej 34), dalej wzdluz wschodnich granic posesji przy ul.
Rewolucji ]905 r. or 16 i ]5 (przecinajac ulice Rewolucji 1905 r. linia prosta na wysokosci
wschodnich granic obu ww. nieruchomosci), tzn.
linia biegnaca w kierunku poludniowyrn wpierw w granicach obrebu geodezyjnego 8-47,
przecinajaca dzialki drogowe or 420/20 i or 420/30 linia prosta Iaczaca zachodnia gran icy
dzialki nr 418/20 ze wschodnia granica dzialki or 165, obreb S-I, nastepnie biegnaca w
kierunku poludniowyrn na terenie obrebu geodezyjnego S-I, wzdluz wschodnich granic
dzialek nr 165 i 166, obiega od strony wschodniej dzialke or 196, dalej biegnie w kierunku
poludniowym wzdluz wschodniej granicy dzialek or 195/1 i 195/2, nastepnie w kierunku
zachodnim wzdluz poludniowej gran icy dzialki or 195/2 oraz w kierunku poludniowym
wzdluz wschodniej granicy dzialek or 193/1, 192/1, 192/2, 191/1, 189/1 i 189/2, nastepnie
przecina dzialke drogowa linia prosta Iaczaca wschodnia granice dzialek nr 189/2 i 198,
nastepnie biegnie wzdluz wschodniej granicy dzialki nr 198, przecina dzialke or 229/1 lina
prosta laczaca wschodnia granice dzialki nr 198 i wschodnia granice dzialki or 228, dalej
biegnie wzdluz wschodniej granicy dzialek nr 228, 227, 226, 225, 224/2, 223/1 i 222,
nastepnie przecina dzialke drogowa or 290/24 linia prosta laczaca wschodnie granice dzialek
or 222 i 410 oraz biegnie wzdluz wschodniej granicy dzialki or 410,

• od strony pofudniowej - linia biegnaca w kierunku zachodnim wzdluz poludniowej krawedzi
ul. Prochnika na odcinku do zachodniej granicy posesji przy ul. Prochnika 16 do ul.
Zachodniej, nastepnie w kierunku poludniowym wzdluz zachodniej krawedzi ul. Zachodniej
do wysokosci poludniowej granicy posesji przy ul. Zachodniej 85, nastepnie biegnaca w
kierunku zachodnim przecinajac ul. Zachodnia i przebiegajac wzdluz poludniowych granic
posesji polozonych od strony poludniowej przy ul. Prochnika 0 numerach od 12 do 4, dalej
wzdluz poludniowych granic posesji przy ul. Piotrkowskiej 15 i ul. Piotrkowskiej 16 / ul.
Rewolucji 1905 r. nr 3 (przecinajac ul. Piotrkowska na wysokosci poludniowych granic ww.
posesji), nastepnie biegnaca wzdluz poludniowych granic posesji przylegajacych od strony
poludniowej do ul. Rewolucji 1905 r. 0 nurnerach od 5 do 15 (przecinajac ulice Wschodnia
linia prosta na wysokosci poludniowych granic posesji przy ul. Rewolucji 1905 r. or 11 i 13),
tzn.
linia biegnaca w kierunku zachodnirn na terenie obrebu geodezyjnego S-I, wzdluz
poludniowej gran icy dzialki drogowej or 63/2, na odcinku do zachodniej granicy dzialki or
29414 do dzialki drogowej or 64/28, dalej biegnaca w kierunku poludniowym wzdluz
zachodniej granicy dzialki drogowej or 64/28 do poludniowej granicy dzialki or 294/3,
nastepnie biegnaca w kierunku zachodnim przecinajac dzialke drogowa nr 64/28 linia prosta
laczaca poludniowa granice dzialki or 294/3 i poludniowa granice dzialki or 295/6, dalej
biegnaca wzdluz poludniowej gran icy dzialek nr 295/6, 296/4, 297/1, 298, 29911, 300/5, 300/1
i 30214, nastepnie przecinajaca dzialke drogowa or 536/4 Iinia prosta laczaca poludniowe
granice dzialek or 302/4 i 305, dalej biegnaca wzdluz poludniowej granicy dzialek nr 305,
306, 307, 308 i 309, nastepnie przecinajaca dzialke drogowa or 348/4 linia prosta na
wysokosci poludniowych granic dzialek or 309 i 34811, dalej biegnaca wzdluz poludniowej
gran icy dzialek or 348/1, 409/4 i 410.

• od strony zachodniej - linia biegnaca w kierunku poludniowym wzdluz zachodniej granicy
nieruchomosci polozonych od strony zachodniej przy ul. Zachodniej, na odcinku od
polnocnej granicy posesji przy ul. Ogrodowej 15 / ul. Zachodniej 47 do poludniowej
krawedzi ul. Prochnika, na wysokosci zachodniej granicy posesji przy ul. Prochnika 16, tzn.
linia biegnaca w kierunku poludniowym na terenie obrebu geodezyjnego B-46, wzdluz
zachodniej granicy dzialek or 102/6 i 1110, nastepnie na terenie obrebu S-1 przecinajaca
dzialke drogowa nr 1/11 linia prosta laczaca poludniowo-zachodni naroznik dzialki or 1110, w
obrebie B-46 i polnocno-zachodni naroznik dzialki nr 1112 w obrebie S-I, nastepnie biegnie
w kierunku poludniowyrn wzdluz zachodniej granicy dzialki or 1/12, poludniowo-zachodniej
gran icy dzialki or 6/30 oraz zachodniej granicy dzialki or 6/25, nastepnie fragmentem



polnocnej i zachodnia granica dzialki nr 6/28, zachodnia i poludniowa granica dzialki nr 9/21,
zachodnia granica dzialki nr 8/3, fragmentem polnocnej i zachodnia granica dzialki nr 9/1 0,
zachodnia granica dzialek nr 10/1 i II, fragmentem polnocnej i zachodnia granica dzialki nr
12/1, zachodnia granica dzialek nr 13/1 i 14/5, nastepnie przecinajaca dzialke drogowa nr
30/1 linia prosta laczaca poludniowo-zachodni naroznik dzialki nr 14/5 i polnocno-zachodni
naroznik dzialki nr 40, dalej biegnaca wzdluz zachodnich granic dzialek nr 40, 42/1, 43, 44,
45, 46/4, nastepnie obiegajaca od strony polnocnej i zachodniej dzialke nr 48/4 oraz
przecinaiaca dzialke drogowa nr 63/2 linia prosta laczaca poludniowo-zachodni naroznik
dzialki nr 48/4 z polnocno-zachodnim naroznikiem dzialki nr 294/4.

UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytk6w nieruchomych wojew6dztwa
Iodzkiego historycznego ukladu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady
rekodzielniczej .Nowe Miasto" w Lodzi, zostalo wszczete w postanowieniem L6dzkiego
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow (dalej LWKZ) z dnia 5 listopada 2012 f., w odpowiedzi na
wniosek stowarzyszenia L6dzka Przestrzen. W toku postepowania na wniosek LWKZ, Narodowy
Instytut Dziedzictwa sporzadzil specjalistyczna opinie pn. Deena wartosci zabytkowych hisiorycznego
ukladu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego osady rekodzielniczej Nowe Miasto w Lodzi.
Postulowane formy i zasady ochrony (opr. NID OT w Lodzi, P. Filipowicz, A. Lorenc-Karczewska, A.
Michalska, P. Podgarbi, J. Welc Jedrzejewska, W. Witkowski, Lodz 2014), kt6rej przedmiotem jest
ocena wartosci zabytkowych dawnej osady rekodzielniczej oraz wnioski konserwatorskie, rowniez w
zakresie postulowanych form ochrony oraz granic ewentualnego wpisu do rejestru zabytk6w. W tresci
ww. opinii wskazano: Przedmiotem wpisu do rejestru zabytkow powinien bye obszar historycznego,
klasycystycznego rozplanowania czesci Nowego Miasta przeznaczonej pod zabudowe osady
sukienniczej w pierwotnych granicach - wokol Rynku (obecnie Placu Wolnosci), w kwartale ulic:
Polnocnej (obecnie ulice Ogrodowa i Polnocna), Wschodniej wraz z dzialkami przylegajqcymi do niej
od wschodu, Poludniowej (obecnie ulice Rewolucji 1905 r. i Adama Prochnika) wraz z dzialkami
przylegajqcymi do niej od poludnia, Zachodniej wraz z dzialkami przylegajqcymi do niej od zachodu.
Obszar proponowany do wpisania do rejestru zabytkow zostal szczegolowo okreslony w opisie oraz
na rysunku - planszy nr 2 Ocena wartosci zabytkowych historycznego ukladu urbanistycznego oraz
krajobrazu kulturowego osady rekodzielniczej Nowe Miasto w Lodzi. Identyfikacja elementow
struktury przestrzennej wskazanych do ochrony poprzez wpis do rejestru zabytkow. W odniesieniu do
terenu tzw. ogrod6w sukienniczych dawnej osady Nowe Miasto, autorzy opinii postuluja objecie
ochrona konserwatorska w formie strefy ochrony krajobrazu kulturowego / zachowanych elementow
osady rekodzielniczej Nowe Miasto, ustanowionej na podstawie zapis6w miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Autorzy opinii stwierdzaja: Dokonana wczesniej w rozdziale 3.1.2
" Wartosciowanie" - oeena zachowanych wartosci zabytkowyeh dziedzictwa i krajobrazu kulturowego
Nowego Miasta dla terenu przeznaczonego w projekcie osady pod ogrody sukiennicze, wskazuje no tv,
ze sq postawy do objecia tego terenu ustawowq formq ochrony zabytk6w w postaci ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Majac na uwadze powyzsza konkluzje,
sporzadzona na podstawie szczeg6lowej oceny wartosci kulturowych obszaru dawnej osady "Nowe
Miasto", dalsze prowadzenie postepowania w sprawie wpisania do rejestru zabytk6w, w odniesieniu
do obszaru przeznaczonego na ogrody sukiennicze w osadzie Nowe Miasto nie znajduje uzasadnienia.

Zgodnie z trescia art. 104 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ
administracji publicznej zalatwia sprawe przez wydanie decyzj i, chyba ze przepisy kodeksu stanowia
inaczej. Zgodnie z art. 94 ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w postepowaniach
administracyjnych dotyczacych historycznych ukladow urbanistycznych i ruralistycznych,
historycznych zespolow budowlanych oraz terenow, na ktorych znajduje sie znaczna ilosc zabytkow
archeologicznych, strony tych postepowan moga bye zawiadamiane 0 decyzjach i innych
czynnosciach ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub
wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjety w
danej miejscowosci spos6b publicznego oglaszania. Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo sie



·, ...

bezprzedmiotowe w calosci lub w czesci, organ adrninistracji publieznej wydaje decyzje 0 umorzeniu
postepowania odpowiednio w calosci albo w czesci,

Majac na uwadze powyzsze nalezalo orzee jak wyzej,

Od niniejszej decyzji przysfuguje odwofanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za moim
posrednietwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 127 § 2; art. 129 § I i 2 Kpa),
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si~ prawa do wniesienia odwofania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia 0

zrzeczeniu si~ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnilf ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 1 i 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeh wszystkie strony zrzekly si~ prawa do wniesienia odwolania (art. 130 § 4 Kpa).

Otrzymuj'l:

1. Stowarzyszenie Lodzka Przestrzen
adres do korespondencji:
ul. Chelmoriskiego 12, m. 9
93-139 Lodz

2. Tablica ogloszen WUOZ w Lodzi (obwieszczenie)
3. Tablica ogloszen UML (obwieszczenie)
4. Strona intemetowa BIP WUOZ w Lodzi (obwieszczenie)
5. a/a

Do wiadomosci:

6. Miejski Konserwator Zabytkow w Lodzi
ul. Piotrkowska 113,90-430 Lodz

7. Wydzial Urbanistyki i Architektury UML
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz

8. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Lodzi
ul. Wilenska 53/55, 91-016 Lodz

Dokument sporzadzil: Piotr Ugorowicz, g/6wny specjalista WUOZ w Lodzi, tel. /42/6380725, p.ugorowicz@wuoz-Iodz.pl




