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Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99
Łódź, dnia 16 kwietnia 2021 r.

WUOZ-BR.5140.80.2021.PU

DECYZJA
Na podstawie art. 104 § 1, art. 105 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), w odpowiedzi na wniosek
Felsztyńskiego Vision Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, z dnia 13 kwietnia 2021 r., złożony
w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa
łódzkiego bramy cmentarnej, domu przedpogrzebowego oraz fragmentu północnego odcinka
ogrodzenia cmentarnego, usytuowanych na terenie dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego,
obecnie Parku im. Tadeusza Rejtana w Łodzi przy ul. Skrzywana 24-28 (na terenie działki nr 243,
obręb G-l), wraz z otoczeniem ww. obiektów, które obejmuje teren ww. parku (działka nr 243, obręb
G-l) oraz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Felsztyńskiego b.n (działki o numerach 239/4,
239/7 i 361, obręb G-l), ul. Felsztyńskiego 2/8 (działki o numerach 241/2 i 241/3, obręb G-l), ul.
Felsztyńskiego 10 (działka nr 240/1, obręb G-l) oraz ulicy Felsztyńskiego (działka drogowa nr 239/6,
obręb G-l), w którym ww. spółka wniosła o:
1. umorzenie ww. postępowania w części dotyczącej fragmentu północnego odcinka ogrodzenia
cmentarnego, usytuowanego na terenie dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego,
obecnie Parku im. Tadeusza Rejtana w Łodzi przy ul. Skrzywana 24-28,
2. umorzenie ww. postępowania w części dotyczącej nieruchomości położonych w Łodzi przy
ul. Felsztyńskiego b.n. (działki o numerach: 239/4, 239/7 i 361, obręb G-l), ul. Felsztyńskiego
2/8 (działki o numerach: 241/2 i 241/3, obręb G-l), ul. Felsztyńskiego 10 (działka nr 240/1,
obręb G-l) oraz ulicy Felsztyńskiego w zakresie działki drogowej nr 239/6, obręb G - l ,
3. nadanie decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania wpisanego w pkt. 1 i pkt. 2 rygoru
natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania
adm i n i stracyj nego,
uzupełniony pismem z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
postanawiam
•

•

•

odmówić uwzględnienia ww. wniosku w zakresie umorzenia
prowadzonego
postępowania w części dotyczącej fragmentu północnego odcinka ogrodzenia
cmentarnego, usytuowanego na terenie dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego,
obecnie Parku im. Tadeusza Rejtana w Łodzi przy ul. Skrzywana 24-28,
umorzyć ww. postępowanie w części dotyczącej nieruchomości położonych w Łodzi przy
ul. Felsztyńskiego b.n. (działki o numerach: 239/4, 239/7 i 361, obręb G - l ) , ul.
Felsztyńskiego 2/8 (dziatki o numerach: 241/2 i 241/3, obręb G - l ) , ul. Felsztyńskiego 10
(działka nr 240/1, obręb G - l ) oraz ulicy Felsztyńskiego w zakresie działki drogowej nr
239/6, obręb G - l .
nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego
Uzasadnienie

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków (dalej ŁWKZ) na podstawie zawiadomienia z
dnia 9 kwietnia 2021 r., znak: WUOZ-BR.5140.80.2021.PU, wszczął postępowanie w sprawie
wpisania do rejestru zabytków bramy cmentarnej, domu przedpogrzebowego oraz fragmentu
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północnego odcinka ogrodzenia cmentarnego, usytuowanych na terenie dawnego cmentarza
ewangelicko-augsburskiego, obecnie Parku im. Tadeusza Rejtana w Łodzi przy ul. Skrzywana 24-28
(na terenie działki nr 243, obręb G-l), wraz z otoczeniem ww. obiektów, które obejmuje teren ww.
parku (działka nr 243, obręb G-l) oraz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Felsztyńskiego b.n
(działki o numerach 239/4, 239/7 i 361, obręb G-l), ul. Felsztyńskiego 2/8 (działki o numerach 241/2 i
241/3, obręb G-l), ul. Felsztyńskiego 10 (działka nr 240/1, obręb G-l) oraz ulicy Felsztyńskiego
(działka drogowa nr 239/6, obręb G-l). Ww. postępowanie zostało wszczęte w trybie interwencyjnym,
na skutek powzięcia przez ŁWKZ informacji o trwających pracach rozbiórkowych historycznego
ogrodzenia dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego, obecnie Parku im. Tadeusza Rejtana w
Łodzi, usytuowanego w granicy pomiędzy ww. parkiem (działka nr 243, obręb G l ) oraz sąsiednią
nieruchomością położoną w Łodzi przy ul. Felsztyńskiego b.n i ul. Felsztyńskiego 2-8 (obejmującą
działki o numerach: 239/4, 240/1, 241/2, 241/3, 361, obręb G-l), która stanowi własność Spółki, po
uprzednio przeprowadzonej wizji lokalnej oraz weryfikacji ww. informacji przez pracownika
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. W wyniku wszczęcia postępowania, na
podstawie art. 10a. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282, ze zm.), zostały wstrzymane roboty budowlane polegające na rozbiórce
przedmiotowego odcinka ogrodzenia dawnego cmentarza oraz realizacją inwestycji polegającej na
rozbiórce obiektów oraz budowie zespołu budynków mieszkalno-usługowych z garażami i
infrastrukturą, na terenie nieruchomości objętej prowadzonym postępowaniem, położonej w Łodzi
przy ul. Felsztyńskiego b.n., ul. Felsztyńskiego 2/8, ul. Felsztyńskiego 10. Inwestycja realizowana
przez Spółkę na terenie ww. nieruchomości prowadzona jest na podstawie decyzji ostatecznej
Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-II. 1548.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenie na rozbiórkę budynków: warsztatowo-magazynowego A,
magazynowych B, C i D, 7 garaży i obiektu kontenerowego oraz budowę budynku mieszkalno
usługowego z garażem dwupoziomowym, zewnętrznych instalacji: wodociągowej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz dróg dojazdowych jaki I etapu inwestycji obejmującej budowę zespołu
budynków mieszkalno-usługowych z garażami i infrastrukturą, na nieruchomości położonej przy ul.
Felsztyńskiego b.n. (działki nr: 240/1, 241/2, 241/3, 239/4 i 361, w obrębie G-l) i ul. Skrzywana 22
(działka nr 362, w obrębie G-l) w Łodzi (wydanej dla ówczesnego właściciela nieruchomości - spółki
Real Development Group sp. z o.o. sp.k.) oraz decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Łodzi Nr DPRG
UA-XIV.424.2021, z dnia 19 lutego 2021 r., przenoszącej decyzję - pozwolenie Prezydenta Miasta
Łodzi z dnia 02.08.2017 r. na rzecz Spółki.
Odmowa uwzględnienia wniosku w zakresie pkt. 1, tzn. umorzenia postępowania w części
dotyczącej fragmentu ogrodzenia dawnego cmentarza usytuowanego w granicy pomiędzy
nieruchomością należącą do Spółki oraz Parkiem im. T. Rejtana, podyktowana jest historycznym
charakterem ww. obiektu, oraz brakiem szczegółowego rozpoznania przez służby konserwatorskie
jego wartości zabytkowych i stanu zachowania, na etapie poprzedzającym uzyskanie pozwolenia na
realizację ww. inwestycji. Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, kwestia zachowania
przedmiotowego fragmentu ogrodzenia była przedmiotem analizy oraz opinii formułowanych przez
różne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, jednakże. Miejski Konserwator Zabytków w
Łodzi (dalej MKZ) w piśmie z dnia 5 kwietnia 2017 r., DAR-MKZ-II.4125.1.188.2017 M B ,
sformułowanym na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej wskazał, iż „z zespołu dawnego cmentarza
ewangelicko-augsburskiego usytuowanego przy ul. Felsztyńskiego gminną ewidencją zabytków objęta
jest dawna brama cmentarna oraz dawny dom przedpogrzebowy". Jednocześnie, powołując się zna
zapisy uchwały nr XXXVII/966/16 w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń... stwierdził, że
„należy zachować istniejące ogrodzenia zabytkowe i historyczne w tym ich cechy stylistyczne i
kolorystykę, z dopuszczeniem ich odtworzenia". Analizując powyższe stanowisko, należy stwierdzić,
że MKZ, jako obiekty formalnie objęte ochroną konserwatorską (z tytułu ujęcia w gminnej ewidencji
zabytków miasta Łodzi) wskazał jedynie dom przedpogrzebowy oraz bramę cmentarza, pomijając
kwestię ochrony konserwatorskiej całego założenia dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego,
obecnie Parku im. T. Rejtana, wynikającą z ujęcia ww. obiektu w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
W konsekwencji MKZ nie zajął stanowiska w kwestii wartości oraz stanu zachowania
przedmiotowego fragmentu historycznego ogrodzenia cmentarza, odwołując się w treści ww. opinii
jedyne do ogólnych zapisów wynikających z przytoczonej uchwały. Biuro Architekta Miasta w piśmie
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z dnia 28 września 2017 r., DAR-Bar-1.6723.1.34.2017, zarekomendowało pozostawienie
historycznego odcinka ogrodzenia, o długości około 26 m. i wysokości 3,44 m. Wskazano, iż w
projekcie budowlanym projektant winien zawrzeć rozwiązania techniczne i technologiczne,
zapewniające zabezpieczenie przedmiotowego muru w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Jednocześnie w powyższej opinii, stwierdzono, iż rozbiórka przedmiotowego fragmentu ogrodzenia
jest dopuszczalna ,jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych", pod warunkiem „odtworzenia
zgodnie ze stanem historycznym". Z kolei, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi piśmie z dnia 29
listopada 2017 r„ ZZM.WZM.ZU.500.165.19.2017.ChD, zaopiniował pozytywnie rozbiórkę i
odtworzenie fragmentów muru stanowiącego ogrodzenie parku. Powyższe stanowisko zostało zajęte
zgodnie z właściwością jako władający terenem parku im. Rejtana oraz jednostka opiniująca ww.
zamierzenie inwestycyjne w aspekcie oddziaływania na zieleń parku. Mając na uwadze powyższe,
szczegółowe zagadnienia dotyczące wartości oraz zachowania przedmiotowego fragmentu ogrodzenia,
nie były konsultowane z właściwą komórką merytoryczną UMŁ odpowiedzialną za nadzór
konserwatorski nad obiektami figurującymi w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków (na
podstawie porozumienia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia
niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy:
Wojewodą Łódzkim
Jolantą
Chełmińską a Miastem Łódź, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską), w
szczególności MKZ nie wypowiadał się w nie opiniował treści załączonego do wniosku opracowania
pn. „Opinia o stanie technicznym i bezpieczeństwie fragmentu północnej części murowanego
ogrodzenia parku im. Tadeusza Rejtana w Łodzi, przy ul. Felsztyńskiego", opr. dr inż. J. Kozicki,
Łódź, sierpień 2017 r. Należy podkreślić, iż zachowany, historyczny fragment ogrodzenia stanowi
integralny pod względem historycznym, przestrzennym jak również architektonicznym, element
dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego, który podlega ochronie konserwatorskiej z racji
ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, zatem opinia konserwatorska powinna mieć kluczowe
znaczenie w kwestii decyzji dotyczącej jego zachowania.
Odnosząc się do podniesionej w treści wniosku kwestii braku wartości zabytkowych
przedmiotowego fragmentu ogrodzenia, należy wskazać, co następuje. Zgodnie z definicją zabytku
zamieszczoną w art. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, zabytkiem nazywamy nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową. Mając na uwadze powyższe, o zabytkowym charakterze
obiektu przesądzają jego cechy, wartości, wskazane w ustawowej definicji, nie zaś formalne ujęcie
obiektu w ewidencji czy rejestrze zabytków prowadzonych przez służby konserwatorskie. Omawiany
fragment ogrodzenia jest historycznym elementem zagospodarowania dawnego cmentarza
ewangelicko-augsburskiego, którego powstanie datowane jest na 2 poł. XIX w., a który figuruje w
wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zarówno materiał i technologia wykonania ogrodzenia, jak
również zastosowane cechy stylistyczne obiektu (elementy dekoracyjne), są właściwe dla ww. okresu
budownictwa oraz stanowią spójną architektonicznie oraz widokowo całość z założeniem bramowym i
budynkiem domu przed pogrzebowego. Zainteresowanie społeczne kwestią zachowania ww.
fragmentu ogrodzenia, potwierdzają wnioski łodzian skierowane do ŁWKZ, na etapie poprzedzającym
wszczęcie procedury wpisu do rejestru zabytków, w sprawie podjęcia działań związanych ratowaniem
wyburzanego w ramach realizowanej przez Spółkę inwestycji ogrodzenia. Mając na uwadze
powyższe, a także nie przesądzając na obecnym etapie prowadzonego postępowania ostatecznie
kwestii wpisania do rejestru zabytków przedmiotowego fragmentu ogrodzenia, w ocenie ŁWKZ brak
podstaw do umorzenia prowadzonego postępowania w ww. zakresie. W końcu, pismem z dnia 15
kwietnia 2021 r. Spółka, w uzupełnieniu treści złożonego wniosku, przedłożyła oświadczenie i
zobowiązanie „do przeorganizowania harmonogramu oraz technologii wykonywania prac
budowlanych, w taki sposób, aby realizacja inwestycji nie prowadziła do uszkodzenia lub wyburzenia
pozostałego fragmentu muru ogrodzeniowego. Jednocześnie Spółka załączyła projekt techniczny,
wskazujący na sposób zabezpieczenia muru na czas realizacji prac budowlanych, w tym prac
ziemnych, wykonywanych w bezpośrednim otoczeniu muru ogrodzenia.
Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego ŁWKZ przychyla się do żądania
umorzenia prowadzonego postępowania w zakresie dotyczącym terenu nieruchomości położonych w
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Łodzi przy ul. Felsztyńskiego b.n., ul. Felsztyńskiego 2/8, ul. Felsztyńskiego 10 oraz działki drogowej
ul. Felsztyńskiego, wyznaczonych prowadzonym postępowaniem jako część terenu tzw. otoczenia
zabytku. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, otoczeniem nazywamy teren wokół lub przy zabytku wyznaczony
w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartość widokowych zabytku
oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Zgodnie z
komentarzami do ustawy obie ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie.
Załączony do wniosku materiał dowodowy wskazuje, iż na terenie przedmiotowej
nieruchomości Spółka realizuje inwestycję budowlaną, prowadzoną na podstawie decyzji ostatecznej
Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-II. 1548.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenie na rozbiórkę budynków: warsztatowo-magazynowego A,
magazynowych B, C i D, 7 garaży i obiektu kontenerowego oraz budowę budynku mieszkalno
usługowego z garażem dwupoziomowym, zewnętrznych instalacji: wodociągowej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz dróg dojazdowych jaki I etapu inwestycji obejmującej budowę zespołu
budynków mieszkalno-usługowych z garażami i infrastrukturą, na nieruchomości położonej przy ul.
Felsztyńskiego b.n. (działki nr: 240/1, 241/2, 241/3, 239/4 i 361, w obrębie G-l) i ul. Skrzywana 22
(działka nr 362, w obrębie G-l) w Łodzi (wydanej dla ówczesnego właściciela nieruchomości - spółki
Real Development Group sp. z o.o. sp.k.) oraz decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Łodzi Nr DPRG
UA-XIV.424.2021, z dnia 19 lutego 2021 r., przenoszącej decyzję - pozwolenie Prezydenta Miasta
Łodzi z dnia 02.08.2017 r. na rzecz Spółki. Ww. inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim
sąsiedztwie historycznego fragmentu muru ogrodzenia cmentarza ewangelicko-augsburskiego,
będącego przedmiotem postępowania, zaś analiza projektu budowlanego zatwierdzonego ww.
decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi wskazuje, iż realizacja robót budowlanych w kształcie ujętym w
ww. projekcie stanowi zagrożenie dla stanu zachowania i oryginalnej substancji budowlanej ww.
fragmentu ogrodzenia cmentarnego (zgodnie z treścią wniosku Spółki zamierzenie inwestycyjne
przewiduje wyburzenie i późniejsze odtworzenie fragmentu pozostałości muru ogrodzenia). Pismem z
dnia 15 kwietnia 2021 r. Spółka przedłożyła ww. oświadczenie i zobowiązanie do zmiany
harmonogramu oraz technologii wykonania prac budowlanych, w taki sposób aby realizacja inwestycji
nie prowadziła do uszkodzenia lub wyburzenia istniejącego fragmentu muru ogrodzeniowego.
Ponadto, Spółka przedłożyła projekt techniczny wskazujący na sposób zabezpieczenia muru na czas
realizacji prac budowlanych, w tym prac ziemnych, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie
muru ogrodzeniowego. Spółka poinformowała również, że zleciła sporządzenie ekspertyzy
technicznej, a także zmian w projekcie wykonawczym konstrukcyjnym, których efektem będzie
wykonanie planowanej inwestycji w otoczeniu muru, w tym parkingu podziemnego, bez uszczerbku
dla substancji i stanu technicznego pozostałych fragmentów ogrodzenia. Z uwagi na odmowę
uwzględnienia wniosku Spółki w zakresie umorzenia prowadzonego postępowania w części
dotyczącej fragmentu ogrodzenia dawnego cmentarza, w odniesieniu do ww. obiektu objętego
postępowaniem obowiązują nadal przepisy art. 10a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, zgodnie z którym od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do
dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy
postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i
podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu
zabytku. W odniesieniu do kwestii widokowych, należy wskazać, iż realizacja inwestycji w obecnym
lub zmienionym kształcie przesłoni widok na historyczny fragmenty ogrodzenia z kierunku
północnego, a więc terenu objętego wnioskiem Spółki. Obecnie istniejący wgląd na ogrodzenie i
bramę dawnego cmentarza od strony nieruchomości przy ul. Felsztyńskiego b.n., ul. Felsztyńskiego
2/8 i ul. Felsztyńskiego 10, nie ma uwarunkowania historycznego i jest efektem o charakterze
tymczasowym, wynikającym z faktu dokonanych wyburzeń budynków zlokalizowanych na terenie
ww. nieruchomości. Umorzenie postępowania w zakresie działki drogowej ul. Felsztyńskiego (dz.
239/6, obr. G-l) znajduje uzasadnienie z uwagi na brak występowania wszystkich przesłanek
niezbędnych do uznania ww. nieruchomości za część otoczenia zabytku.
Umorzenie postępowanie w zakresie nieruchomości gruntowych oraz odmowa umorzenia w
części dotyczącej fragmentu muru ogrodzenia, gwarantuje ustawową ochronę historycznego obiektu
będącego przedmiotem prowadzonego postępowania (na postawie art. 10a ust. 1,2 ustawy o ochronie
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zabytków i opiece nad zabytkami), tym samym realizuje interes społeczny, przy jednoczesnym
uwzględnieniu słusznego interesu strony postępowania.
Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji od której służy
odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu
na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed
ciężkimi stratami bądź też ze względu na innych interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes
strony. ŁWKZ nadając niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, kieruje się interesem
społecznym, w ramach którego leży dokładne rozpoznanie wartości przedmiotu postępowania oraz
ustalenie ochrony konserwatorskiej na poziomie adekwatnym do oceny ww. wartości, jak również
ważnym interesem strony postępowania (nakłady finansowe ponoszone przez Spółkę z uwagi na
wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych).
Mając na uwadze powyższą argumentację, należało orzec jak na wstępie.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, za moim
pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 127 § 2; art. 129 § 1 i 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § I i 2 Kpa). Decyzja podlega wykonaniu przed
upływem terminu do w niesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się
prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Otrzymują:
1. Gmina Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź
2. Vision Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Piotrkowska 44, 90-265 Łódź
3. Real Development Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Traktorowa 126 lok. 501, 91-204 Łódź
4. Felsztyńskiego Vision Development sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29 lok. 2, 90-249 Łódź

( g ) a/a
Do wiadomości:
6. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Krzemieniecka 36, 94-017 Łódź
7. Zarząd Drógi i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź
8. Prezydent Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
(w związku z art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami)
9. Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta Oddział Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta,
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
10. Urząd Miasta Łodzi Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Sprawdzono pod względem
formalno-prwanym.
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