
 
Załącznik Nr 1  
do „Warunków przetargu” 
stanowiących Załącznik do zarządzenia  
Nr 7060/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 12 października 2017 r., 

 
 

Opis dokumentacji podlegającej sprzedaży łącznie z nieruchomością 
 

1. "Projekt budowlany remontu i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków 
przy ulicach Piotrkowskiej 54 i Narutowicza 1 w Łodzi (dz. nr ew. 27/2, 27/3, 27/4 z obr. S-6)". 

2. "ETAP 1 - Projekt budowlany remontu dachów budynków przy ulicach Piotrkowskiej 54 i 
Narutowicza 1 w Łodzi (dz. nr ew. 27/2, 27/3, 27/4  
z obr. S-6)". 

3. "Rewitalizacja kamienicy miejskiej oraz pałacu miejskiego Franciszka Fischera  
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 54 i Narutowicza 1" - opracowanie dotyczące wydzielenia II 
etapu robót. 

4. Dokumentacja powykonawcza dotycząca zadania pn.: "Remont i przebudowa budynków przy ul. 
Piotrkowskiej 54 i Narutowicza 1 w Łodzi - ETAP I". 

5. Dokumentacja powykonawcza dotycząca zadania pn.: "Remont i przebudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynków przy ul. Piotrkowskiej 54  
i Narutowicza 1 w Łodzi - ETAP II". 

6. Decyzja Nr DAR-UA-I.1235.2014 z dnia 20.06.2014 r. - zatwierdzająca projekt budowlany. 
7. Decyzja Nr DAR-UA-I.1880.2014 z dnia 11.09.2014 r. - zatwierdzająca projekt budowlany 

(decyzja ostateczna). 
8. Decyzja Nr DAR-BAr-IX.61.2014 z dnia 10.06.2014 r. - pozwolenie na prowadzenie robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru historycznego układu urbanistycznego (kopia). 
9. Decyzja Nr DAR-BAr-IX.141.2014 z dnia 10.09.2014 r. pozwolenie na prowadzenie robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (decyzja ostateczna). 
10. Decyzja Nr DAR-BAr-IX.103.2014 z dnia 10.06.2015 r. pozwolenie na prowadzenie prac 

konserwatorskich przy zabytku (decyzja ostateczna). 
11. Decyzja Nr DAR-BAr-IX.8.2016 z dnia 21.01.2016 r. - pozwolenie na prowadzenie prac 

konserwatorskich przy zabytku. 
12. Postanowienie Nr DAR-BAr-IX.45.2016 z dnia 29.01.2016 r. - sprostowanie do decyzji nr 

DAR-BAr-IX.8.2016. 
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Załącznik Nr 2  
do „Warunków przetargu” 
stanowiących Załącznik do zarządzenia  
Nr 7060/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 12 października 2017 r. 
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LMt. <!d. 11 .01.201 J f. 

WUOZ·A. 5141. 15. :W I ). ES 

Gmina MiaM 1.6dt 
III. Piotrko>o....u 1()4 

90.-926 l6dt 

Ur<lfd ~""\a Lodd 
Oq>artamen. Gosp>da"'''1lI!;. Mlj4lloem 

Wydlial MIIj~LIr.~ Mlosta 
ul. I'iotr\;ol'lru 1()4 

90-926 i.6<U 

..... f'Y~_ kQn"""",' onkio db remomlu ko""' ..... ·.,o ... ki.IO 
d.,,'n. pol •• ~ ." .1'1.<1 ..... pny ul. NI""QOI-icz.o 1 ... 1,!Odd 

Ir "ia'"' Af.I4(I d«. ~ dnu. 2'-11 .1993 r . 

"aIac miejski Fr. Fi., ...... pr>:y III ~Incj (00. Naruoo ... iczo I) w Lodzi " 'micsoono ok. .119 
r. ~ projd::ru podpi ...... pn:n. uclI. E<howdl Kreuu:burp. w ,..otda ... ~ 
kamienicy r>aromej UI)1uowanoj pny .... !'K,trt",,'Sk.t:i S4. o.J IaI bucIynct byl 
.''''lyn""""y (po.za.......,i w pwltr..,) , n~monlO"'a/lY to doP""'-...tuio do lNIC:troqO 
~ jego SWlu .cchnk-nqo. Onuu~io ,«ItIric;_ 0 .f'tNtK />lIa),,,,,,, pr.y III 
r/olrlwwmej JUNann<M'Jao I .. /MIt1 ,,'ra:: = u.1,u"iam; doiyczqt:Y"'i ,,"'IIu/".j1 OJ" 
pn:n. H. K~.Furmaioczyk; S. Furmaf><:l)b w k .. wiu 2011 •. "'"'" Oi~nyobi.klU ~ 
po<Wa"'~ do pru<\roixnia "),Iycln),<h kon.nw.lonkich do prx """""lOW<)

k<>MO<Wawnkid <>bid, •. Wymai""l' ¥;cie: 

I. W),ko"",,;. ~~ OprIoO(Ow&lli. Ii""><",,at<>tskiego. O)fIilnello na i>ldania<h 
archiwaln),<,h. i~Ii •• n)'Ch i elupenyuch kon!I<'fWall>rOki(h (st,.,y""r.e i 
bodani. f1zY'<<H:~mk<M) ek:wa<ji i "no;tn obiekw z _""..-anym W)'3uojem 
(onubIcri<, ",,~ichtomie). idt'llylikuj¥" pietv."""" nlaterlaly, Lecholo. ; 
kolo,ys')'k~ "')"""'" 1)'nkllskido ; ttl"'."';; ck",xJ; i ... ~ w oparc;u" kl6ro • 
.wstani< odtworn>nII piawo<na \eChnr>IopII ... )'1ronania i kol<>!)'SI)Uclc .. xji; ~ 
obic:kr.o. 

1. N"",,_ "yiM""" k .......... 'Jlic>:n~h ( ... ~ 1)1Ik6w. O5USUIIlc murow. monw: 
izoIKji) • ....,... ...... ocZ)'SKLm~ arop6w .......,..."",ych no. bclbch $Wo\\y<:h. 

3. Wyltonanie napnw ~nl(l)'Ch m..-6w. uszItodzoo)"Ch l)nl,,\,,· cklO-..:yjny<h i deIahI 
_hitd_~ f>rlOl! _xji ball1S1nd btikonovoy<:h i ndtwor.r.enic ~ych 
wl!i~ni. 

4. W op;>rciu " pi .... ""'y proP' lui:> ik<>n<>gr.fi~ .... 'Ykonanil rckOflSlruk<ji 
ni.ncbo"ancgo <lnalu dc:.....,ji. 

S, Zni=:rone str'OfIr naldy w""""'ni~. lub wymicnit nic ni=~ "'Yllinalnej dckmacJi 
sztukalorski.j. 

6, W)'xonanie pe!t.ej kon;e!'wacji lub rckonstrol:cji l.arbowanej stolvki okicnnej. 
usuni~ia oo""j. z I'CV. Wykonani. odl<!) .... " k pi.",OO1ych WO/lIW maJlrsld<h w 
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ttl" zidentyflkowan;. pi"",,,tncj kolorySly~i i te<ltoologi; powl"k malarskich 
,{"larkL S'olarb okicn .. na gl6 .... "ej kl.t<e oct""bwej , sz~batni barwn)'m; ; 
1nI",;onymi _ wyt¥znie do "''''''''''''ii. W ptzypadu mgo .\ann t<~hniOIDCgo 
p<>ZOSlalej ""lark; okicnncj n.alezy W)'konat ))<1"" in""ntaryzaOj, wszy.tkich !yp6w 
okien i odtWO~LYC je W oryginalnym mal<fi.k (dr<w""~ 

7 W)'konanie pelnej kon .. ",,-..cji u.:howanej wew"I'lrzn<j .",lark; driwiowej, 
W)'\;ooani. odkrywk; picrw<>tnych warstw m.lar,",;c~ w cd" ziJen,yfl);:owanio jej 
picrwoln<j kolory'tyk; i tedmologi i powl"" malorsl:ich. W16mi. "'yk"" .... drzwi 
""Iety ")1I1io"io n. IX)",oproj.ktowane, "-g ory~n.l nego wzOTlJ. zgodnie z 
J>fO)<kkm. i kooografi~ lub W prz}'radku ich bral:u JlO"W2Ai¥ f~ istniejllC}'ch 
d"""i \'''''''~ych_ Wrottl k11llOWnico"'" bramy ""leZy wym ienic nil "",,,t, 
OOt""U7.11.j'l"" orygi .... ln< rozwi~i. tub W Slyij';>o:;ji hiltOf)'OID<j 

8. Dokonani. ",-"!,,,tnid! ; wymian)' ""iozeron)'ch obr6btk bl""ltarskich. W.kazane jest 
2JlS4pienie blochy <ynxQ_j trwlll"", cynlw,,~t)"IaOO~. Nalet.y zlikwidowae 
wuclXie przypicllowe in,ralaeje urnies"cwne ..... de""""j",,h i ,," w~t,""""h budynli:u 
naruszaj'lC" kh este\yl:~ i koliduj'lC" ' pracomi l oosem'alorsI: imi. utrudniaj.,. 
wl.sci",. utl7ynoan ie OOdynlu, 

9. ~" WI'l\'11Z obiektu zacllo,.-"Io oryginalny wy'tr6j (~16wna klatk. s<l>odowa, in. 
pornies",,,,ni. " dekoJa<jlll1\i SZlw.atorskirni), Nakty zachowac bez""laJ;dnie 
",,-,y.lkie oryginlllne element}' w)'stroju (polichromi~ sufitu I:l .. ki ""hodow<j, 
oryginalne ""hOOy wraz z bah,,!radarni. posa<i21d. pr..eszkJeni. ilp.) 0 ...... porostale 
oryginalne kl'l\;,i ochodowc , ZniS2.Czone i przt'malo"""",, "Dlarki dnwiowe. ",hody. 
balustrady _ nalety <>czy~it odtwarzaj"" oryginal"" koloryotyk~ i e""nt .... l .. 
maurunki . Znis>.czone po c~Sci ~i c""""icmc: i lasttico naJoty napnr."ic. 

10. Oryg'MI"" pie<:. hOow. oalezy pozo,lawic w rniejs<ll, 
II. W""lmI z zachowllll)'rn \\)'s\l'Qjern nie p"",;nny bye d,ielone na mniejsze, ""' itarioty 

powinny pozosto,C w ofyginalnyeh lokalilAOj..,h. 
12. Koo i"""", jest ""PIa"'" lub 0 zt",iowa "')'miana ,,-;~:I.by dochowej, wym; ..... pol:ry<:ia 

docbu (papa. lub blacha "" ",bek SIOj'l"Y). Ewentualne klapy dymo_ nalo!;y 
wykonywac w poziomi. d""hu, 

D, Niedopulz<zaln< jell odopl .... ie elewacji '.c"n~1rlnych budynl<u (polO SciOJl.1 
""'zytow,\ od strony "-schodniej), 

14, W >akres opracowania a,chitckIOniozoo--l:ottSef\Oo-alorskiego powmirn wchodzit 
rowniet projoU rckonstnlkcj; lub rewilalizacji o'o<,-"ni. obi.ll" ~ . rodzaj 
.... wicrz.chni po<!.w6tza, .raru:acja lej pl"T.cst17-"ni. 

15, Konieczna jest rowi""". w.p&ktt5Jlych budynk6w 8O'pod.rc~)·oh fill pod,,<)rlU. 

W trakei. twonen;a dol:umemacji proj.klan, powinien konsu lto"'.c .i~ ~ WKZ przy 
"'Jot'IPieniu jakichlwl"'iel: w'I'pliwcl<i czy problt1tlOw. p~ przed!ou niu i pOL)1y",n)'m 
zaopiniowaniu projek, u prac konserwatorsk ich Mynku "",laj .... wniosck ",t.sciciel. 
obi.ktu "'),<iana konselwatorsb clecyzja adm ini,tJa<yjna, .. ,,,,alaj,!,,> n. pI'OWlId",ni. prac 
lOflser",.torskkh ... podslawi. zatwicnlwr.ogo projek,u, 

\ 


