WYKAZ ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ WS. WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH od 2017 roku (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 decyzji
ŁWKZ

Data z jaką decyzją ŁWKZ stała
się ostateczna

UWAGI (rozstrzygnięcie
postępowania)

1

Historyczny zespół budowalny dawnej
fabryki wyrobów bawełnianych firmy "W.
Stolarow" w zakresie obejmującym:
budynek przędzalni, budynek składu
towarów gotowych, budynek maszynowni II
przy tkalni, budynek biurowy przy tkalni,
ul. Rzgowska 26/28
budynek składu przędzy, budynek stróżówki
i stołówki, główną bramę wjazdową z
fragmentem ogrodzenia od strony ul.
Rzgowskiej, a także część nieruchomości
gruntowej.

Łódź

Łódź

m. Łódź

zachodnia część działki nr 159/19, obręb G-3 (zgodnie z opisem
27.11.2017 r.
oraz załącznikiem graficznym do decyzji)

30.11.2017 r.

wpis do rejestru

2

Kościół rzym.-kat. par. p.w. św. Bartłomieja
Apostoła wraz z ogrodzeniem terenu
przykościelnego oraz terenem
przykościelnym w granicach ogrodzenia
przykościelnego.

Makowiska

Pajęczno

pajęczański

część działki nr 96, obręb 13 (w granicach wyznaczonych
ogrodzeniem przykościelnym)

01.12.2017 r.

05.12.2017 r.

wpis do rejestru

3

Kamienica Alberta Böhme (budynek
frontowy, oficyna boczna prawa, oficyna
boczna lewa), nieruchomość gruntowa

Łódź

Łódź

m. Łódź

działki nr 219/1 i 219/2, obręb S-6

28.11.2017 r.

19.12.2017 r.

wpis do rejestru

4

Kamienica wraz z nieruchomością gruntową ul. Więckowskiego 28

Łódź

Łódź

m. Łódź

działka nr 442/1, obręb P-9

28.11.2017 r.

20.12.2017 r.

wpis do rejestru

5

Budynek dawnego magazynu i wozowni w
zespole fabrycznym Ludwika Grohmana z
nieruchomością gruntową

Łódź

Łódź

m. Łódź

działka nr 80/30, obręb W-25

19.01.2018 r.

14.02.2018 r.

wpis do rejestru

6

Dzwonnica kościoła par. p.w.
Wniebowzięcia NMP

Sławno

Sławno

opoczyński

20.02.2018 r.

21.02.2018 r.

wpis do rejestru

7

Ogrodzenie terenu przyklasztornego

Złoczew

Złoczew

sieradzki

28.03.2018 r.

28.03.2018 r.

wpis do rejestru

8

Park pałacowy

Złoczew

Złoczew

sieradzki

działki: 273, 274/3, 275/7, 275/9, 275/10, 275/11, 275/12,
275/16, 275/17, 275/18, obręb 1 Złoczew miasto.

01.02.2018 r.

10.05.2018 r.

wpis do rejestru

9

Mur ogrodzeniowy od strony wschodniej
wraz z bramą wjazdową od ul. Piłsudskiego
przy pałacyku (ob. Muzeum Regionalne w ul. Piłsudskiego 49
Brzezinach) wraz z nieruchomością
gruntową

Brzeziny

Brzeziny

brzeziński

działka nr 2668, obręb 8.

08.05.2018 r.

09.05.2018 r.

wpis do rejestru

10

Dawny zespół mieszkalno-fabryczny braci
Döring wraz z otoczeniem (nieruchomości
gruntowe)

Łódź

Łódź

m. Łódź

działki nr: 77/13, 77/14, 77/24, obręb P-18.

21.05.2018 r.

13.06.2018 r

wpis do rejestru

11

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, ul. Tymienieckiego 3/7
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

m. Łódź

działki nr: 158/16, 158/22, obręb W-25

14.06.2018 r.

10.07.2018 r.

umorzenie postępowania

12

Kamienica wraz z nieruchomością gruntową ul. Pomorska 23

Łódź

Łódź

m. Łódź

działka nr 203/1, obręb S-1

21.06.2018 r.

26.07.2018 r.

wpis do rejestru

13

Cmentarz przy kościele rzym.-kat. pw. św.
Andrzeja Apostoła wraz z ogrodzeniem
ul. Południowa 1
cmentarza oraz z nieruchomością gruntową

Czerniewice

Czerniewice

tomaszowski

działka nr 135, obręb 0006 Czerniewice

19.07.2018 r.

24.07.2018 r.

wpis do rejestru

ul. Piotrkowska 113

ul. Tymienieckiego 22L

ul. Sieradzka 1 - 5

ul. Kopernika 56, ul. Kopernika 58, ul. Kopernika b.n.

14

Budynek portierni z bramą wjazdową w
pl. Lecha Kaczyńskiego 1, pl. Lecha Kaczyńskiego 2 (dawniej: pl.
zespole fabrycznym K. W. Scheiblera, tzw.
Zwycięstwa 1, pl. Zwycięstwa 2)
"Centrali"

15

Kamienica

16

Historyczny zespół budowlany Miejskiego
Zakładu Kąpielowego w Zgierzu, wraz z
nieruchomością gruntową

Łódź

Łódź

m. Łódź

06.11.2018 r.

28.11.2018 r.

wpis do rejestru

ul. Kilińskiego 93

Łódź

Łódź

m. łódź

20.11.2018 r.

08.12.2018 r.

odstępienie od wpisu do rejestru

ul. Łęczycka 24

Zgierz

Zgierz

zgierski

06.12.2018 r.

02.01.2019 r.

wpis do rejestru

17

Kaplica grobowa Bartochowskich i
Bąkowskich, ob. kaplica cmentarna p.w. św.
ul. A. Olejnika "Babinicza" 2
Barbary na terenie cmentarza rzymsko katolicki

Skomlin

Skomlin

wieluński

10.01.2019 r.

16.02.2019 r.

wpis do rejestru

18

Budynek Stowarzyszenia Śpiewaczego im.
St. Moniuszki w Łodzi wraz ogrodzeniem
oraz nieruchomością gruntową

Łódź

Łódź

m. Łódź

działka nr 21, obręb P-9

16.01.2019 r.

28.01.2019 r.

wpis do rejestru

19

Park podworski

Zofiówka

Lutomiersk

pabianicki

działki nr 8/8, 8/13, płd. część dz. 8/10, obręb 0030 Zofiówka

18.02.2019 r.

29.03.2019 r.

wpis do rejestru

20

Zespół budolwany elektrociepłowni "EC-2"
w zakresie: budynek administracyjny,
budynek portierni z bramą wjazdową,
budynek główny elektrociepłowni, budynek
ul. Wróblewskiego 26
socjalno-dyrekcyjny, nieruchomość
gruntowa, oraz wyposarzenie techniczne
nastawni w budynku głównym
elektrociepłowni

Łódź

Łódź

m. Łódź

działka nr 74/236, obręb G-1

12.03.2019 r.

09.04.2019 r.

wpis do rejestru

21

Kamienica wraz z nieruchomością gruntową ul. Mielczarskiego 12

Łódź

Łódź

m. Łódź

działka nr 59, obręb P-9

22.03.2019 r.

09.04.2019 r.

wpis do rejestru

22

Willa Hermana Thomena

Huta Dłutowska

Dłutów

pabianicki

16.05.2019 r.

08.06.2019 r.

wpis do rejestru

23

Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.
Apostołów Filipa i Jakuba

Skomlin

Skomlin

wieluński

27.05.2019 r.

17.06.2019 r.

wpis do rejestru

24

Zespół budynków wraz z układem
przestrzennym stacji kolejowej w Łasku
wraz z nieruchomością gruntową. Zakres
wpisu: budynek dworca kolejowego,
budynek mieszkalny zachodni, budynek
mieszkalny wschodni, budynek
gospodarczy, wieża wodna, budynek
nastawni wschodniej, budynek nastawni
zachodniej, układ przestrzenny stacji,
nieruchomość gruntowa

Łask

Łask

łaski

Działki nr: 208/6, 208/7, 208/8, zachodnia część dz. 208/12,
obręb 9 Łask

23.05.2019 r.

18.06.2019 r.

wpis do rejestru

25

Tzw. "Pole Nieborowskie"

Nieborów

Nieborów

łowicki

Działki nr: 802, 803, 804, obręb 16

24.07.2019 r.

23.08.2019 r.

wpis do rejestru

ul. Ogrodowa 34

ul. Pabianicka 37

działka nr 449/2, obręb Zgierz 125

26

Historyczny układ ruralistyczny ArkadiaNieborów wraz z otoczeniem zabytku

Granice historycznego układu ruralistycznego Arkadia-Nieborów:
Od wysokości drogi Łasieczniki – Sypień granica biegnie wzdłuż
południowej linii regulacyjnej drogi powiatowej Nr 1322E ŁowiczBolimów w kierunku zachodnim, do wylotu drogi do Podłasiecznik, a
następnie dalej na zachód wzdłuż drogi powiatowej w odległości
100,0 m. od niej do drogi biegnącej na południe do Nowej Wsi. Po
przekroczeniu tej drogi granica biegnie w odległości od 95,0 do 40,0
m. od drogi powiatowej – wzdłuż linii rozgraniczającej terenów 16.15
R i 16.18 R (ustalenie uchwały Nr XXXIX/179/98 Rady Gminy w
Nieborowie z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów),
po czym przekracza aleję zabytkową Arkadia-Piaski na wysokości
zachodniej granicy ustalonego w wymienionym planie terenu 16.16
MRj i biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż linii
regulacyjnej alei do granicy wschodniej działki o numerze
ewidencyjnym 806 i na terenie tej działki na zachód, wzdłuż granicy
terenu R4 ustalonej w studium uwarunkowań i kierunków
Nieborów
zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów do wschodniej
granicy strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu pałacowoparkowego w Nieborowie ustalonej w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, następnie wzdłuż
południowej i południowo-zachodniej granicy tej strefy i dalej
w kierunku północno-zachodnim, obejmując teren leżący wzdłuż alei
Arkadia-Nieborów w pasie o szerokości 40,0 na odcinku od w/w
granicy strefy ochrony konserwatorskiej do zachodniej krawędzi lasu
(oddział nr 9) i dalej wzdłuż tej alei, w pasie o szerokości 100,0 m. do
wschodniej granicy działki o numerze ewidencyjnym 278. Dalej teren
leżący w tej granicy, idąc na południowy zachód do granicy strefy
ścisłej ochrony konserwatorskiej parku w Arkadii ustalonej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Nieborów, następnie w odległości 100,0 m od granic parku do cieku
wodnego bez nazwy i dalej wzdłuż południowo-zachodniego brzegu
tego cieku i północnej granicy działki o numerze ewidencyjnym 147
do granicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Na zachodzie biegną wzdłuż granicy Bolimowskiego Parku

27

Kościół parafialny rzym.-kat. p.w.
Narodzenia NMP wraz z nieruchomością
gruntową (w obrysie murów zewn.
Kościoła)

ul. Ks. Radzymińskiego 2

28

Dwór z fragmentem nieruchomości
gruntowej (w obrysie murów zewnętrznych
dworu)

29

Budynek mieszkalny (willa), budynek
regulatora gazu dawnej Gazowni Łódzkiej,
wraz z nieruchomościami gruntowymi

ul. Srebrzyńska 77, ul. Srebrzyńska 79

Łódź

30

Zespół sakralny obejmujący kościół par.
rzym.-kat. p.w. św. Elżbiety Węgierskiej i
Bł. A. Pankiewicza oraz dzwonnicę
przykościelną, nieruchomość gruntowa

ul. Pankiewicza 15

31

02.09.2019 r.

11.10.2019 r.

umorzenie postępowania

część działki nr 268, obręb 0006 Charłupia Mała

14.08.2019 r.

06.09.2019 r.

wpis do rejestru

sieradzki

część działki nr 225/12, obręb 0015 Starce

20.08.2019 r.

11.09.2019 r.

wpis do rejestru

Łódź

m. Łódź

działki nr 355/1, 355/2, obręb P-6

20.09.2019 r.

11.10.2019 r.

wpis do rejestru

Łódź

Łódź

m. Łódź

działka 63/22, obręb B-54

30.09.2019 r.

19.10.2019 r.

odstępienie od wpisu do rejestru

Kamienica wraz z nieruchomością gruntową ul. Piotrkowska 80

Łódź

Łódź

m. Łódź

działka nr 127/5, obręb S-6

23.10.2019 r.

29.11.2019 r.

wpis do rejestru

32

Budynek dworca kolejowego
Krośniewickiej Kolei Dojazdowej wraz z
nieruchomością gruntową

Łęczyca

Łęczyca

łęczycki

24.10.2019 r.

20.11.2019 r.

umorzenie postępowania

33

Dom dla robotników firmy Juliusza Heinzla
ul. Tuwima 23, ul. Tuwima 25, ul. Tuwima 23/25
wraz z nieruchomościami gruntowymi

Łódź

Łódź

m. Łódź

19.11.2019 r.

25.12.2019 r.

wpis do rejestru

34

Ogrodzenie zewnętrzne terenu Klasztoru
OO. Franciszkanów, ogrodzenie
wewnętrzne, budynek gospodarczy na
terenie Klasztoru O.O. Franciszkanów

ul. Okólna 185, ul. Przyklaszotrze b.n.

Łódź

Łódź

m. Łódź

05.12.2019 r.

02.01.2020 r.

wpis do rejestru

35

Budynek frontowy kamienicy wraz z
nieruchomością grunotwą

ul. Zgierska 30a, ul. Zgierska 32

Łódź

Łódź

m. Łódź

działki nr 195, 194/1, obręb B-47

06.12.2019 r.

14.01.2020 r.

wpis do rejestru

36

Kamienica wraz z nieruchomością gruntową ul. Piotrkowska 136

Łódź

Łódź

m. Łódź

działka nr 386, obręb S-6

16.12.2019 r.

18.01.2020 r.

wpis do rejestru

37

Kamienica

Łódź

Łódź

m. Łódź

02.01.2020 r.

18.01.2020 r.

odstąpienie od wpisu do rejestru

ul. Kaliska 38

ul. Przybyszewskiego 58

Nieborów

łowicki

Charłupia Mała

Sieradz

sieradzki

Starce

Brąszewice

działki nr 297/5, 297/6, 297/7, obręb S-6.

38

Dawny kościół mariawicki, obecnie kościół
parafialny rzymsko-katolicki pw. Chrystusa ul. Słowackiego 12
Króla wraz z otoczeniem zabytku

Zgierz

Zgierz

zgierski

działki nr: 590/1, 591/1, 569/6, obręb Zgierz 123

28.01.2020 r.

29.02.2020 r.

wpis do rejestru

39

Kamienica wraz z nieruchomością gruntową ul. Piotrkowska 123

Łódź

Łódź

Łódź

działka nr 226/7, obręb S-6

04.02.2020 r.

22.02.2020 r.

wpis do rejestru

40

Zespół willowy Karola Reisfelda
obejmujący willę, portiernię, ogrodzenie
frontowe posesji oraz nieruchomość
gruntową

ul. Rewolucji 1905 r. nr 67

Łódź

Łódź

Łódź

działka 155/5, obręb S-2

14.02.2020 r.

05.03.2020 r.

wpis do rejestru (w zakresie

41

Zespół dworsko-parkowy Złotnickich

ul. Złotnickiego 12, ul. Dolna 1 - 15

Zduńska Wola

Zduńska Wola

zduńskowolski

23.03.2020 r.

08.06.2020 r.

odstąpienie od wpisu do rejestru

42

Willa, budynek stajni i wozowni,
nieruchomość gruntowa

ul. Kilińskiego 83

Łódź

Łódź

Łódź

działka 167, obręb S-6

09.04.2020 r.

21.05.2020 r.

odstąpienie od wpisu do rejestru

43

Kompleks obiektów schronu kolejowego
"Anlage Mitte" wraz z nieruchomością
gruntową

Jeleń

Tomaszów
Mazowiecki

tomaszowski

działki nr: 398/1, 399.

08.06.2020 r.; 30.06.2020
21.07.2020
r.
r.

wpis do rejestru

44

Kamienica wraz z nieruchomością gruntową ul. Piotrkowska 41

Łódź

Łódź

Łódź

Działka 395/1, obręb S-1

01.07.2020 r.

21.07.2020 r.

wpis do rejestru

01.09.2020 r.

wpis do rejestru zabytków (w
zakresie obiektów
wyszczególnionych w poz. B);
odstąpienie od wpisu do rejestru
zabytków (w zakresie: hala
szedowa; historyczny zespół
budowlany, nieruchomość
gruntowa).

23.09.2020 r.

wpis do rejestru zabytków (w
zakresie wskazanym w poz. B.);
odstąpienie od wpisu do rejestru
zabytków (w zakresie ogrodzenia
wewn. posesji)

12.02.2021 r.

27.04.2021 r.

wpis do rejestru zabytków (skład ul. Targowa b.n.); odstąpienie od
wpisu do rejestru zabytków (w
zakreise nieruchomości gruntowej ul. Targowa b.n.) - częściowe
rozstrzygnięcie prowadzonego
postępowania

02.03.2021 r.

30.03.2021 r.

wpis do rejestru zabytków

01.06.2021 r.

odstąpienie od wpisu do rejestru
zabytków (w zakresie wskazanym w
poz. B) - częściowe rozstrzygnięcie
prowadzonego postępowania
postępowania

12.05.2021 r.

17.06.2021 r.

wpis do rejestru zabytków

05.07.2021 r.

03.08.2021 r.

wpis do rejestru zabytków

45

Budynek mieszkalny, budynek składu
towarów gotowych oraz komin fabryczny
ul. Targowa 2
dawnej fabryki Towarzystwa Akcyjnego
Wyrobów Kapeluszowych Hermana Schlee

46

Kamienica Karola Kretschmera wraz z
budynkiem dawnej wozowni oraz
nieruchomością gruntową

ul. 6 Sierpnia 5

Łódź

Łódź

Łódź

Łódź

Łódź

Łódź

działki nr: 2/18, 2/19, obręb W-24

działka nr 25, obręb S-6

11.08.2020 r.

02.09.2020 r.

47

Budynek dawnego składu towarów Spółki
Akcyjnej Składów Towarowych "Warrant"

ul. Targowa b.n.

Łódź

Łódź

Łódź

48

Dawny pałac i ofiycna pałacowa

ul. Zakładowa 8

Niechcice

Rozprza

piotrkowski

49

Historyczny zespół budowalny dawnych
składów towarowych Spółki Akcyjnej
Składów Towarowych „Warrant”,
usytuowany w Łodzi przy ul. Targowej b.n.,
ul. Targowej 6/8 i ul. Wodnej b.n. i al.
ul. Targowa b.n., ul. Targowa 6/8, ul. Wodna b.n, al.Rodziny
Rodziny Scheiblerów oraz wszystkie
Scheiblerów
naniesienia na gruncie usytuowane na ww.
obszarze, objęte postępowaniem jako część
składowa historycznego zespołu
budowlanego (m.in. budynków i obiekty
budowlane)

Łódź

Łódź

Łódź

działeki o numerach ewidencyjnych: 2/20, 3/11, 3/13, 3/15,
3/16, 3/17, 3/18, obręb W-24), w tym: nieruchomości gruntowe
położone w Łodzi przy ul. ul. Targowej b.n., ul. Targowej 6/8 i 11.05.2021 r.
ul. Wodnej b.n. i al. Rodziny Scheiblerów (działki nr: 2/20,
3/11, 3/13, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, obręb W-24)4

50

Kamienica wraz z nieruchomościami
gruntowymi

Łódź

Łódź

Łódź

działki: 218/3, 218/4, obręb S-1

51

Kościół parafialny p.w. Najświętrzszego
Serca Pana Jezusa wraz z fragmentem
nieruchomości gruntowej

Dzietrzniki

Pątnów

wieluński

52

Willa wraz z nieruchomością gruntową

ul. Konstytucji 3 Maja 36

Tomaszów
Mazowiecki

Tomaszów
Mazowiecki

tomaszowski

działka nr 501/1

07.07.2021 r.

27.07.2021 r

umorzenie postępowania

53

Zespół willowo-ogrodowy

ul. Pławińska 22

Gidle

Gidle

radomszczański

działka nr 106/4, obręb 0004 Gidle

14.07.2021 r.

03.08.2021 r.

umorzenie postępowania

ul. Rewolucji 1905 r. nr 24

działka 3/12, obręb W-24

Radomsko

Radomsko

radomszczański

55

Nieruchomość gruntowa jako otoczenie
zabytków wpisanych do rejestru - klasztoru
ul. Poznańska 18a
O.O. Bernardynów oraz kościoła pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP

Łęczyca

Łęczyca

łęczycki

56

Cmentarz parafialny rzymsko - katolicki

Goszczanów

Goszczanów

sieradzki

57

Budynek dawnego banku i restauracji
Europa

Piotrków Trybunalski

Piotrków
Trybunalski

54

Dawny dom cadyka

58

Budynek dawnego składu towarów Spółki
Akcyjnej Składów Towarowych "Warrant"

ul. Przedborska 9

ul. Sieradzka / ul. A. Poniatowskiego

pl. Kościuszki 4 / ul. Stronczynskiego 2

ul. Wodna b.n.

Łódź

Łódź

Piotrków Trybunalski

Łódź

20.08.2021 r.

działki: 1418, 772/5, 772/6, obręb Miasto Łęczyca

06.09.2021 r.

30.09.2021 r.

działka nr 132, obręb 22 Piotrków Trybunalski

09.09.2021 r.

19.10.2021 r.

28.10.2021 r.

odstąpienie od wpisania do rejestru

wpis do rejestru

30.10.2021 r.

umorzenie postępowania

18.11.2021 r.

wpis do rejestru zabytków (obiekt w
zakresie architektury zewn.) częściowe rozstrzygnięcie
postępowania

19.11.2021 r.

wpis do rejestru zabytków (skład ul. Wodna b.n.); odstąpienie od
wpisu do rejstru zabytków (kantor,
budynek mieszkalny - ul. Targowa
6/8) - zakończenie prowadzonego
postępowania.

