WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRWADZONYCH WS. WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH Z OBSZARU ŁODZI (stan na dzień 20.10.2017 r.)

Lp.
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11
12
13
14

Przedmiot postępowania

Ulica / nr (adres) obiektu

Miejscowość

Gmina

Powiat

Nr działki ewidencyjnej (w przypadku gdy zakresem
postępowania objęta jest nieruchomość gruntowa)

Data pisma ŁWKZ ws.
wszczęcia postępowania Uwagi

Budynek adm.‐biurowy zajezdni tramwajowej "Dąbrowskiego"
Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
Historyczny zespół budowlany dawnej fabryki firmy "W. Stolarow" wraz z
nieruchomością gruntową
Dawny zespół mieszkalno‐fabryczny bracie Döring wraz z otoczeniem
(nieruchomości gruntowe)
Historyczny zespół budowlany dawnej fabryki Towarzystwa Akcyjnego
Wyrobów Kapeluszowych Hermana Schlee oraz indywidualny wpis do
rejestru zabytków poszczególnych elementów zabudowy ww. zespołu wraz
z nieruchomością gruntową
Historyczny zespół budolwany dawnych składów towarowych Spółki
Akcyjnej Składów Towarowych "Warrant" oraz indywidualny wpis do
rejestru zabytków poszczególnych elementów zabudowy ww. zespołu, wraz
z nieruchomością gruntową
Willa, budynki dawnej stajni i wozowni oraz nieruchomośc gruntowa
Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
Dwa obiekty, tj. budynek biuro‐mieszkalnego (dla pracowników gazowni) i
budynku gospodarczego gazowni oraz pozostałości (fundamentów)
zbiornika gazowego.
Budynek Stowarzyszenia Śpiewaczego im. St. Moniuszki w Łodzi wraz
ogrodzeniem oraz nieruchomością gruntową
Budynek dawnego magazynu i wozowni w zespole fabrycznym Ludwika
Grohmana, wraz z nieruchomością gruntową.
Budynek portierni z bramą wjazdową w zespole fabrycznym K. W.
Scheiblera, tzw. "Centrali"
Historyzny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy dawnej osady
rękodzielniczej "Nowe Miasto" w Łodzi

ul. Kilińskiego 245
al. Kościuszki 21
ul. Kilińskiego 93
ul. Rzgowska 26/28

Łódź
Łódź
Łódź
Łódź

Łódź
Łódź
Łódź
Łódź

Łódź
Łódź
Łódź
Łódź

działka nr 72/1, obręb S‐6
działka nr 268, obręb S‐6
działka nr 159/19, obręb G‐3

18.08.2009
13.11.2014
16.12.2014
09.07.2013

ul. Kopernika 56/60, ul. Kopernika 58, ul. Kopernika 60a

Łódź

Łódź

Łódź

działki nr: 77/14, 77/16, 77/13, 77/24, obręb P‐18

09.06.2009

ul. Targowa 2

Łódź

Łódź

Łódź

działki nr 2/18 i 2/19, obręb W‐24

02.04.2012

ul. Targowa 6/8, ul. Wodna b.n.

Łódź

Łódź

Łódź

działki nr 2/20, 3/11, 3/12, obręb W‐24

02.04.2012

ul. Kilińskiego 83
ul. Przybyszewskiego 58
ul. Srebrzyńska 77‐79

Łódź
Łódź
Łódź

Łódź
Łódź
Łódź

Łódź
Łódź
Łódź

działka nr 167, obręb S‐6
działka nr 36/3, obręb G‐5
działki nr 355/1, 355/2, obręb P‐6

05.05.2009
14.01.2014
12.04.2017

ul. Ogrodowa 34

Łódź

Łódź

Łódź

działka nr 21, obręb P‐9

03.03.2017

ul. Tymienieckiego 22L

Łódź

Łódź

Łódź

dziłka nr 80/30, obręb W‐25

13.03.2017

pl. Zwycięstwa 1, pl. Zwycięstwa 2

Łódź

Łódź

Łódź

Obszar którego granice wyznaczają: • od strony północnej: linia biegnąca w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy posesji przy ul. Ogrodowej 15 / Zachodniej 47, następnie na terenie Parku Staromiejskiego, Łódź
wzdłuż cieku wodnego rzeki Łódki oraz południowego brzegu dawnego Stawu Dworskiego, następnie wzdłuż północnej krawędzi ulicy Północnej, dalej w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy Parku
Helenowskiego, następnie w kierunku południowo‐wschodnim wzdłuż południowej krawędzi ul. Źródłowej do ul. Dwernickiego (tzn. linia biegnąca w kierunku wschodnim na terenie obrębu geodezyjnego B‐47, wzdłuż
północnej i częściowo wschodniej granicy działki nr 102/6, północnej granicy działki nr 102/7, dalej obiegająca od strony północnej działkę nr 174/35, następnie biegnąca wzdłuż północnej granicy działek 174/26,
350/41, 350/42, 351/30, następnie przecinając działkę nr 351/40 linią prostą łączącą północno‐wschodni narożnik działki 351/30 i północno‐zachodni narożnik działki nr 351/6, dalej biegnąca w kierunku południowym
wzdłuż wschodniej granicy działki nr 351/40 oraz w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 351/3, północnej i częściowo wschodniej granicy działki nr 416/9, następnie północnej granicy działek nr
416/5, 416/6, północnej i wschodniej granicy działki nr 416/7, północnej granicy działek nr dalej wzdłuż północnej granicy działek nr 420/30 i 420/20, ponownie 420/30, 420/18 i 420/19, dalej na terenie obrębu B‐48 w
kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek 157/1, 157/24, 157/8, 157/9, 157/23, południowej granicy działek nr 179/11, 182, ponownie 179/11, następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej i
północnej granicy działki nr 183/3, dalej na ternie obrębu B‐54 obiegając od strony północnej działkę nr 83/8 i biegnąc w kierunku południowo‐wschodnim wzdłuż południowo‐zachodniej granicy działki nr 82/46),
• od strony wschodniej: linia biegnąca w kierunku południowym wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Dwernickiego, dalej wzdłuż wschodniej krawędzi ul. Kamińskiego oraz zachodniej krawędzi ul. Uniwersyteckiej na
odcinku do ul. Narutowicza (tzn. linia biegnąca w kierunku południowym na terenie obrębu S‐2 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 64/7, wschodniej granicy działki nr 1/21, następnie przecinająca działkę nr 1/29 linią
prostą łączącą południowo‐wschodni narożnik działki nr 1/21 i północno‐zachodni narożnik działki nr 1/19, dalej biegnąca wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/19 i wschodniej granicy działki nr 28/12, następnie
przecinająca działkę nr 29/47 linią prostą łączącą południowo‐wschodni narożnik działki nr 28/12 oraz północno‐wschodni narożnik działki nr 62/1, następnie biegnąca wzdłuż wschodniej granicy działki nr 62/1, dalej
przecinająca działkę nr 131/6 linią prostą łączącą południowo‐wschodni narożnik działki nr 62/1 oraz północno‐wschodni narożnik działki nr 163/4, następnie biegnąca wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki
nr 163/4 oraz zachodniej granicy działki nr 201/47),
• od strony południowej: linia biegnąca w kierunku zachodnim wzdłuż północnej krawędzi ul. Zielonej, na odcinku od ul. Uniwersyteckiej do ul. Piotrkowskiej, następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej
krawędzi ul. Piotrkowskiej do wysokości południowej granicy posesji przy ul. Piotrkowskiej 15, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic posesji przy ul. Piotrkowskiej 15 oraz ul. Próchnika 4 – 12,
do zachodniej krawędzi ulicy Zachodniej (tzn. linia biegnąca w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 255/37 w obrębie S‐2 na odcinku od zachodniej granicy działki nr 201/47, dalej na terenie obrębu
S‐1 wzdłuż północnej granicy działki nr 407/32, następnie obiegająca od strony południowej działkę nr 536/4 i biegnąca w kierunku północnym zachodnią granicą tej działki, dalej biegnąca w kierunku zachodnim
wzdłuż południowej granicy działek nr 302/4, 300/5, 300/1, ponownie 300/5, 299/1, 298, wschodniej i południowej granicy działki nr 297/1, południowej granicy działek nr 296/4 i 295/6, następnie przecinająca działkę
nr 64/28 linią prostą łączącą południowo‐zachodni narożnik działki nr 295/6 oraz południowo‐wschodni narożnik działki nr 294/3, następnie biegnąca w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 64/28 oraz w
kierunku zachodnim południową granicą działki nr 63/2 do wysokości zachodniej granicy działki nr 294/4),
• od strony zachodniej: linia biegnąca w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości położonych od strony zachodniej przy ul. Zachodniej na odcinku od północnej granicy posesji przy ul.
Ogrodowej 15 / ul. Zachodniej 47 do południowej krawędzi ul. Próchnika (tzn. linia biegnąca w kierunku południowym na terenie obrębu B‐47, wzdłuż zachodniej granicy działek nr 102/6 i 1/10, następnie na terenie
obrębu S‐1 przecinająca działkę nr 1/11 linią łączącą południowo‐zachodni narożnik działki nr 1/10 i północno‐zachodni narożnik działki nr 1/12, dalej biegnąca fragmentem południowej granicy działki nr 6/30,
następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 6/25, fragmentem północnej i zachodnią granicą działki nr 6/28, zachodnią i południową granicą działki nr 9/21, zachodnią granicą działki nr 8/3, fragmentem północnej i
zachodnią granicą działki nr 9/10, zachodnią granicą działek nr 10/1 i 11, fragmentem północnej i zachodnią granicą działki nr 12/1, zachodnią granicą działek nr 13/1 i 14/5, następnie przecinająca działkę nr 30/1 linią
prostą łączącą południowo‐zachodni narożnik działki nr 14/5 i północno‐zachodni narożnik działki nr 40, dalej biegnąca wzdłuż zachodnich granic działek nr 40, 42/1, 43, 44, 45, 46/4, następnie obiegająca od strony
północnej i zachodniej działkę nr 48/4 oraz przecinająca działkę nr 63/2 linią prostą łączącą południowo‐zachodni narożnik działki nr 48/4 z północno‐zachodnim narożnikiem działki nr 294/4).

Łódź

Łódź

Obszar zgodnie z opisem wskazanym w rubryce C

05.11.2012

11.05.2017

15 Kamienica
ul. 6 Sierpnia 5
ul. Tymienieckiego 3/7
16 Budynki usytowane na terenie oddziału tzw. wykończalni zakładów K.W.
Scheiblera, oznaczone numerami inwentarzowymi: 16, 20, 11, 22, 19/5, 21,
30/37, 17, 23, 14, 24, 18/2/38, 10, 25, 33, 13, 34, 12, 15, 9, 32, 8, 27, 1, 26,
57, 31, 7, 29, 35, 43, 42, wraz z nieruchomością gruntową.

Łódź
Łódź

Łódź
Łódź

Łódź
Łódź

działka nr 25, obręb S‐6
działki nr 158/16, 158/22, obręb W‐25

08.06.2016
27.01.2012

17 Zespół willowy Karola Reisfelda wraz z otoczeniem

ul. Rewolucji 1905 r. nr 69

Łódź

Łódź

Łódź

28.05.2012

18 Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
19 Zespół budowlany obejmujący kamienicę oraz dom modlitwy wraz z
nieruchomością gruntową
20 Zespół budynków dawnego folwarku Ludwika Mayera wraz z otoczeniem

ul. Struga7 / al. Kościuszki 36
ul. Rewolucji 1905 r. nr 28

Łódź
Łódź

Łódź
Łódź

Łódź
Łódź

działki nr: 155/3, 155/5, 156/1, 156/3, 163/6, 163/7, 163/8,
obręb S‐2
działka nr 105/1, obrb S‐6
działka nr 216/3, obręb S‐1

ul. Konstantynowska 107

Łódź

Łódź

Łódź

działki nr: 49/3, 49/4, obręb P‐14

31.08.2011

21 Dom rezydencjonalny wraz z nieruchomością gruntową
22 Zespół budynków dawnego browaru Gustawa Keilicha, z nieruchomością
gruntową
23 Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
24 Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
25 Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
26 Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
27 Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
28 Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
29 Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
30 Kamienica wraz z nieruchomością gruntową

ul. Bema 21
ul. Orla 25

Łódź
Łódź

Łódź
Łódź

Łódź
Łódź

działka nr 93/3, obręb B‐25
działka nr 119/3, obreb S‐7

26.05.2017
01.03.2010

ul. Pomorska 20
ul. Pomorska 22
ul. Pomorska 23
ul. Piotrkowska 41
ul. Piotrkowska 56
ul. Piotrkowska 87
ul. Piotrkowska 136
ul. Piotrkowska 52 / Narutowicza 2

Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź

Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź

Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź

działka nr 186/, obręb S‐1
działka 180/1, obręb S‐1
działka nr 203/1, obręb S‐1
działka nr 395/1, obręb S‐1
działki nr: 33/5, 33/6, 33/7, obręb S‐1
działki nr: 99/2, 99/5, obręb S‐6
działka nr 383, obręb S‐6
działka nr 405, obręb S‐1

20.01.2015
12.01.2015
12.01.2015
24.06.2016
26.01.2016
24.06.2016
04.01.2017
26.01.2016

31
32
33
34
35

ul. Piotrkowska 113
ul. Piotrkowska 80
ul. Piotrkowska 123
ul. Więckowskiego 28
ul. Więckowskiego 48

Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź

Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź

Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź

działki nr: 219/1, 219/2, obręb S‐6
działka 127/5, obręb S‐6
dziłka nr 226/7, obręb S‐6
działka nr 442/1, obręb P‐9.
działka nr 391/1, obreb P‐9

30.08.2016
14.09.2016
15.09.2016
25.10.2016
25.10.2016

Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
Kamienica wraz z nieruchomością gruntową
Kamienica wielkomiejska wraz z nieruchomością gruntową
Kamienica wielkomiejska wraz z nieruchomością gruntową

postępowanie zawieszone
postanowieniem ŁWKZ z dnia
29.12.2014 r.

16.02.2015
01.09.2014

postępowanie zawieszone
postanowieniem ŁWKZ z dnia
30.03.2016 r.

