WYKAZ PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ WS. WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH (stan na dzień 01.12.2021 r.)

Lp.

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

1

Budynek plebanii przy kościele rzym.-kat.
pw. Św. Doroty i św. Jana Chrzciciela

ul. Starowiejska 17

Dobra

Stryków

zgierski

2

Kolejowa wodociągowa wieża ciśnień

ul. Kolejowa

Głowno

Głowno

zgierski

Inowłódz

tomaszowski

Obszar zgodnie z opisem wskazanym w rubryce C 16.04.2009

Konewka

Inowłódz

tomaszowski

działki nr: 73, 75, obręb 0007 Spała

Obszar, którego granice wyznaczają: od północy - granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki drogowej nr
313 (droga krajowa nr 726) na odcinku od zachodniej granicy działki nr 312 do zachodniej granicy działki drogowej nr
79,
od zachodu - granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek drogowych nr 313 i 1361 (droga krajowa nr 726, ul.
Tuwima) na odcinku od północnej granicy działki nr 312 do południowej granicy działki nr 1403/1,
od południa - granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 1403/1, następnie
przecina działkę nr 1412/2 linią łączącą południowo-wschodni narożnik działki nr 1403/1 i południowo-zachodni
Inowłódz
narożnik działki nr 1413, dalej biegnie północnym (lewym) brzegiem rzeki Pilicy (północną granicą działek nr 1450,
607) do wschodniej granicy działki nr 200,
od wschodu - granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 200, dalej w kierunku północnym przecinając
działkę drogową nr 189 (ul. św. Idziego) linią łączącą północno-wschodni narożnik działki nr 200 i południowowschodni narożnik działki drogowej nr 79, następnie biegnie wschodnią granicą działki drogowej nr 79 do działki
drogowej nr 313 (droga krajowa nr 726).

3

Otoczenie kościoła rzym.-kat. p.w. św.
Idziego

4

Kompleks obiektów schronu kolejowego
"Anlage Mitte" wraz z nieruchomościami
gruntowymi

5

Budynek adm.-biurowy zajezdni
tramwajowej "Dąbrowskiego"

ul. Kilińskiego 245

Łódź

Łódź

Łódź

6

Kamienica wraz z nieruchomością
gruntową

al. Kościuszki 21

Łódź

Łódź

Łódź

Historyczny układ urbanistyczny oraz
krajobraz kulturowy dawnej osady
rękodzielniczej "Nowe Miasto" w Łodzi

Obszar którego granice wyznaczają: • od strony północnej – linia biegnąca w kierunku wschodnim wzdłuż północnej
granicy posesji przy ul. Ogrodowej 15 / ul. Zachodniej 47, następnie przecinając ul. Zachodnią biegnie w kierunku
wschodnim na terenie Parku Staromiejskiego wzdłuż cieku wodnego rzeki Łódki oraz południowego brzegu dawnego
Stawu Dworskiego, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej krawędzi dawnej ul. Wschodniej (obecnie
na terenie parku) oraz w kierunku wschodnim wzdłuż północnej krawędzi ul. Północnej, tzn.
linia biegnąca w kierunku wschodnim na terenie obrębu geodezyjnego B-47, wzdłuż północnej i wschodniej granicy
działki nr 102/6, następnie wzdłuż północnej granicy działki nr 102/7, dalej obiegając od strony północnej działki
drogowe nr 174/35 i 174/26, biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr 350/41, 350/42, 351/30, następnie
przecinając działkę drogową nr 351/40 linią prostą łączącą północno-wschodni narożnik działki nr 351/30 i północnozachodni narożnik działki nr 351/6, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 351/40 do
północnej granicy działki nr 351/3, następnie biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr
351/3, obiega od strony północnej działkę nr 416/9, dalej biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy
działek nr 416/5, 416/6, 416/7, następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 416/7,
następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek drogowych nr 420/30 i 420/20 do punktu złączenia
z zachodnią granicą działki nr 418/20,
• od strony wschodniej – linia biegnąca w kierunku południowym, przecinająca ul. Północną na wysokości zachodniej
granicy nieruchomości położonej przy ul. Północnej, na terenie której znajduje się dawny dworzec tramwajów
podmiejskich, dalej biegnąca wzdłuż tylnych (wschodnich) granic posesji położonych przy ul. Wschodniej o numerach Łódź
od 10 do 16 i od 20 do 24, dalej wzdłuż wschodnich granic posesji położonych przy ul. Pomorskiej 14 i 13
(przecinając ulicę Pomorską linią prostą na wysokości wschodnich granic ww. posesji), następnie wzdłuż tylnych
(wschodnich) granic posesji przy ul. Wschodniej o numerach od 32 do 44 (przecinając posesję nr 32 linią prostą
łączącą wschodnie granice posesji przy ul. Pomorskiej 13 i ul. Wschodniej 34), dalej wzdłuż wschodnich granic posesji
przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 16 i 15 (przecinając ulicę Rewolucji 1905 r. linią prostą na wysokości wschodnich granic
obu ww. nieruchomości), tzn.
linia biegnąca w kierunku południowym wpierw w granicach obrębu geodezyjnego B-47, przecinająca działki drogowe
nr 420/20 i nr 420/30 linią prostą łączącą zachodnią granicę działki nr 418/20 ze wschodnią granicą działki nr 165,
obręb S-1, następnie biegnąca w kierunku południowym na terenie obrębu geodezyjnego S-1, wzdłuż wschodnich
granic działek nr 165 i 166, obiega od strony wschodniej działkę nr 196, dalej biegnie w kierunku południowym
wzdłuż wschodniej granicy działek nr 195/1 i 195/2, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy
działki nr 195/2 oraz w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 193/1, 192/1, 192/2, 191/1,
189/1 i 189/2, następnie przecina działkę drogową linią prostą łączącą wschodnią granicę działek nr 189/2 i 198,
następnie biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 198, przecina działkę nr 229/1 liną prostą łączącą wschodnią
granicę działki nr 198 i wschodnią granicę działki nr 228, dalej biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr 228, 227,
226, 225, 224/2, 223/1 i 222, następnie przecina działkę drogową nr 290/24 linią prostą łączącą wschodnie granice
działek nr 222 i 410 oraz biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 410,

7

Łódź

Łódź

działka nr 371

Uwagi

28.12.2016

24.11.2021 r.

19.08.2013

18.08.2009

działka nr 72/1, obręb S-6

13.11.2014

Obszar zgodnie z opisem wskazanym w rubryce C 05.11.2012

Postępowanie częściowo umorzone
w odniesieniu do obszaru dawnych
ogrodów osady sukiennicznej
"Nowe Miasto" decyzją ŁWKZ z
dnia 19.01.2018 r.; zakres
postępowania obejmuje obszar
dawnych parceli budowlanych
osady sukienniczej "Nowe Miasto"
w Łodzi

8

Kamienica wraz z nieruchomością
gruntową

9

Łódź

Łódź

Łódź

działka nr 105/1, obręb S-6

16.02.2015

Zespół budowlany obejmujący kamienicę
oraz dom modlitwy wraz z nieruchomością ul. Rewolucji 1905 r. nr 28
gruntową

Łódź

Łódź

Łódź

działka nr 216/3, obręb S-1

01.09.2014

10

Zespół budynków dawnego folwarku
Ludwika Mayera wraz z otoczeniem

ul. Konstantynowska 107

Łódź

Łódź

Łódź

działki nr: 49/3, 49/4, obręb P-14

31.08.2011

11

Dom rezydencjonalny wraz z
nieruchomością gruntową

ul. Bema 21

Łódź

Łódź

Łódź

działka nr 93/3, obręb B-25

26.05.2017

12

Zespół budynków dawnego browaru
Gustawa Keilicha, z nieruchomością
gruntową

ul. Orla 25

Łódź

Łódź

Łódź

działka nr 119/3, obręb S-7

01.03.2010

13

Kamienica wraz z nieruchomością
gruntową

ul. Pomorska 20

Łódź

Łódź

Łódź

działka nr 186/, obręb S-1

20.01.2015

14

Kamienica wraz z nieruchomością
gruntową

ul. Pomorska 22

Łódź

Łódź

Łódź

działka 180/1, obręb S-1

12.01.2015

15

Kamienica wraz z nieruchomością
gruntową

ul. Piotrkowska 56

Łódź

Łódź

Łódź

działki nr: 33/5, 33/6, 33/7, obręb S-1

26.01.2016

16

Kamienica wraz z nieruchomością
gruntową

ul. Piotrkowska 87

Łódź

Łódź

Łódź

działki nr: 99/2, 99/5, obręb S-6

24.06.2016

17

Kamienica wraz z nieruchomością
gruntową

ul. Piotrkowska 52 / ul. Narutowicza 2

Łódź

Łódź

Łódź

działka nr 405, obręb S-1

26.01.2016

Postępowanie zawieszone
postanowieniem ŁWKZ z dnia
30.03.2016 r.

09.04.2021

Decyzja ŁWKZ z dnia 16.04.2021
r. - częściowe umorzenie
postępowania; decyzja ŁWKZ z
dnia 09.07.2021 r. - częściowe
umorzenie postępowania;
postanowienia ŁWKZ z dnia
09.07.2021 r. - zmiana zakresu
prowadzonego postępowania

18

Dawny cmentarz ewang.-augsburski,
obecnie Park im. T. Rejtana wraz z bramą
cmentarną, domem przedpogrzebowym
oraz fragmentem płn. odcinka ogrodzenia
zewnętrznego dawnego cmentarza

19

ul. Struga7 / al. Kościuszki 36

działka nr 243, obręb G-1 (wschodni fragment
północnego odcinka ogrodzenia cmentarza w
granicy z działką 239/4, obreb G-1)

Łódź

Łódź

Łódź

Budynek użytkowo-mieszkalny wraz z
budynkiem gospodarczym dla pracowników ul. Srebrzyńska 101
założenia fabrycznego Ludwika Meyera

Łódź

Łódź

Łódź

20

Kamienica wielkomiejska wraz z
nieruchomością gruntową

Łódź

Łódź

Łódź

działka nr 391/1, obręb P-9

25.10.2016

21

Dwór i park

Makowska

Pajęczno

pajęczański

działki nr: 66/4, 66/6, 66/8, 66/19, 95, obręb 13
Makowiska

19.09.2012

22

Dawny budynek administracyjny Urzędu
Gminy

Mazew

Daszyna

łęczyki

23

Budynek dawnej synagogi wraz z
otoczeniem

24

Cmentarz wojskowy

25

ul. Skrzywana 24-28

ul. Więckowskiego 48

nr 43

16.11.2020

08.06.2016

Opoczno

Opoczno

opoczyński

synagoga zlokalizowana na działkach: 608/1,
608/2, obręb 0013-3 Opoczno; otoczenie w
granicach działek: 602/1, 602/2, 602/3, 603/4,
603/5, 607, obręb 0013-13 Opoczno

ul. Partyzancka 1a

Piotrków
Trybunalski

Piotrków
Trybunalski

piotrkowski

działki: 318/1, 318/2, obręb 15

06.02.2013

Cmentarz ewang.-augsb.

ul. Cmentarna 14 / ul. Partyzantów 16

Piotrków
Trybunalski

Piotrków
Trybunalski

piotrkowski

działka nr 694, obręb 15

26.06.2012

26

Cmentarz rzym.-kat. "Stary"

ul. Cmentarna 10-12

Piotrków
Trybunalski

Piotrków
Trybunalski

piotrkowski

działka nr 693/1, obręb 15

25.06.2012

27

Cmentarz rzym.-kat. "Nowy"

ul. Partyzantów 1 / ul. Spacerowa 12/24

Piotrków
Trybunalski

Piotrków
Trybunalski

piotrkowski

działka nr 344, obręb 15

25.06.2012

28

Budynek dawnego kina "Kinema"

ul. Narutowicza 8

Radomsko

Radomsko

radomszczański

14.07.2009

04.11.2021

Decyzja ŁWKZ orzekająca o
wpisaniu do rejestru zabytków
nieostateczna (odwołanie)

29

Dawne jatki

30

Dwór
Kościół parafialny p.w. św. Erazma BM
wraz z dzwonnicą i otoczeniem
Willa wraz z działką

31
32

33

Historyczny zespół budowlanyo
obejmującygo archikolegiatę p.w.
Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego
oraz kościół filialny p.w. św. Mikołaja w
Tumie wraz z otoczeniem zespołu.

34

Zespół dworsko-parkowy wraz z parkiem i
dworem oraz dwoma willami, domem
mieszkalnym wielorodzinnym, a także
gruntem

35

ul. Przedborska 10

ul. Warszawska 103 a

Radomsko

Radomsko

radomszczański

Sekursko

Żytno

radomszczański

działka nr 727/4, obręb 0025 Sekursko

07.12.2009

Sulmierzyce

Sulmierzyce

pajęczański

działka nr 1288, obręb 0017 Sulmierzyce

31.05.2012

Tomaszów Maz.

Tomaszów Maz.

tomaszowski

działka nr 73/3, obręb 0002

01.06.2010

Obszar, którego granice wyznaczają: • od strony północnej – linia biegnąca wzdłuż południowego skraju drogi
wojewódzkiej nr 703 w kierunku wschodnim, na odcinku od skrzyżowania z rzeką Bzurą (zachodnia granica działki nr
1044) do skrzyżowania z drogą polną biegnącą od drogi wojewódzkiej nr 703 w kierunku południowym do wsi Tum
(wschodnia granica działki nr 174),
• od strony wschodniej – linia biegnąca od drogi wojewódzkiej nr 703 w kierunku południowym do wsi Tum i dalej do
Kanału Tumskiego na wysokości posesji Tum nr 45 (wzdłuż wschodniej granicy działek nr 174, 239 i 382), następnie
wzdłuż północnego brzegu Kanału Tumskiego (działka nr 488) w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą
gminną Mętlew – Tum (działka nr 724), dalej zachodnim skrajem drogi Mętlew – Tum w kierunku południowowschodnim do skrzyżowania z drogą polną biegnącą w kierunku południowo-zachodnim i południowym do rzek
Bzury (wzdłuż zachodniej granicy działki nr 721, wschodniej granicy działek nr 103, 151), następnie przecinając rzekę
Bzurę biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniego skraju drogi oznaczonej jako działki nr 192 i 191 do
drogi gminnej Łęczyca-Leśmierz (działka nr 190),
• od strony południowej – linia biegnąca wzdłuż północnego skraju drogi gminnej Łęczyca-Leśmierz, na odcinku od
Tum
drogi krajowej nr 1 w Łęczycy (ul. Ozorkowskie Przedmieście) do drogi oznaczonej jako działka nr 191 w
Dzierzbiętowie Dużym,
• od strony zachodniej – linia biegnąca od drogi wojewódzkiej nr 703 w kierunku południowym wzdłuż zachodniej
odnogi starorzecza rzeki Bzury (zachodnią granicą działek nr 1044 i 1027), następnie wschodnią krawędzią ul. Prusa
(wschodnią granicą działki nr 1688) do ul. Dworzaczka, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki
nr 954 do cieku wodnego bez nazwy, oznaczonego jako działka nr 960/3, następnie w kierunku południowym wzdłuż
w/w cieku wodnego (zachodnią granicą działek nr 960/6, 960/4, 838) dalej obiega od strony północnej i zachodniej
działkę nr 834, następnie biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy ogródków działkowych
(wschodnią granicą działki nr 836/1) do drogi bez nazwy (działka nr 834/24), następnie biegnie w kierunku zachodnim
południowym skrajem w/w drogi (południową granicą działek nr 834/24 i 834/23) do drogi krajowej nr 1 (ul.
Ozorkowskie Przedmieście), następnie w kierunku południowym do drogi gminnej Łęczyca – Leśmierz.

04.11.2021

Góra Św. Małgorzaty łęczycki

Obszar zgodnie z opisem wskazanym w rubryce C 31.01.2011

Wola
Krzysztoporska

Wola Krzysztoporska piotrkowski

dzaiłki nr: 480/1, 480/3, 480/8, 480/11, 480/12,
480/33, 480/34, 480/36, 480/37, 480/58, 480/59,
480/60, 479/7

25.04.2013

Dawny dom tkacza wraz z nieruchomością
ul. Złotnickiego 16
gruntową

Zduńska Wola

Zduńska Wola

zduńskowolski

działka nr 265, obręb 7

02.05.2016

36

Dawny dom tkacza wraz z nieruchomością
ul. Złotnickiego 18
gruntową

Zduńska Wola

Zduńska Wola

zduńskowolski

działka nr 266, obręb 7

02.05.2016

37

cmentarz przykościelny przy kościele pw.
Św. Mikołaja wraz z ogrodzeniem oraz
nieruchomością gruntową

Żarnów

Żarnów

opoczyński

działka nr 47, obręb 0040 Żarnów

14.03.2017

