
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r.

Poz. 315

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1446) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”, położony w Łodzi, 
w województwie łódzkim.

2. Pomnik historii wymieniony w ust. 1 składa się z fragmentów miasta Łodzi i obejmuje:

1)   układy urbanistyczne pl. Wolności, ul. Stanisława Moniuszki i ul. Piotrkowskiej wraz z zespołem fabryczno-rezyden-
cjonalnym Ludwika Geyera;

2)   części zespołu fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalnego Karola Wilhelma Scheiblera;

3)   część zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego;

4)   Stary Cmentarz (chrześcijański) z częścią katolicką, ewangelicką i prawosławną;

5)   Nowy Cmentarz Żydowski.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 ust. 1 jest zachowanie wartości historycznych, artystycznych 
i naukowych, materialnych  i niematerialnych największego w kraju  i  jednego z największych w Europie dziewiętnasto-
wiecznych ośrodków przemysłu włókienniczego. Łódź wyróżniają cenne zespoły poprzemysłowe, przenikanie się budow-
nictwa industrialnego ze zwartą zabudową mieszkaniową i rezydencjonalną, a  także bogate w wartościowe dzieła sztuki 
sepulkralnej nekropolie różnych wyznań, które są odzwierciedleniem wielokulturowości kształtującego miasto społeczeń-
stwa.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” obejmuje fragmenty miasta 
Łodzi wymienione w § 1 ust. 2. Granica pomnika historii przebiega indywidualnie dla każdego fragmentu miasta wzdłuż 
granic działek ewidencyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Mapy pomnika historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” stanowią załączniki nr 2–7 do 
rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz
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Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. (poz. 315)

Załącznik nr 1

GRANICA POMNIKA HISTORII „ŁÓDŹ – WIELOKULTUROWY KRAJOBRAZ MIASTA PRZEMYSŁOWEGO”

1)  układy urbanistyczne pl. Wolności, ul. Stanisława Moniuszki i ul. Piotrkowskiej wraz z zespołem fabryczno-
-rezydencjonalnym Ludwika Geyera – granica biegnie na terenie obrębu geodezyjnego S-1 od północno-zachodnie-
go narożnika działki nr 108/3 północną granicą tej działki, północnymi granicami działek nr 107/2 i 106/3, przedłuże-
niem  tych granic przecina ul. Nowomiejską, dochodząc do zachodniej granicy działki nr 105/6,  skręca na północ, 
biegnie zachodnią  i północną granicą  tej działki, północną granicą działki nr 105/5, północną  i wschodnią granicą 
działki nr 104/2, wschodnimi granicami działek nr 103/3, 102/2, 102/3 i 102/5, przecina ul. Pomorską, w linii prostej 
dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 128/3, biegnie wschodnią granicą tej działki, wschodnią 
granicą działki nr 127/1, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 136/7, wschodnią i południową gra-
nicą działki nr 151/2, skręca na południe, biegnie wschodnimi granicami działek nr 152/3, 153/1 i 154/1, przecina ul. 
Rewolucji 1905 r., w linii prostej dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 304, biegnie północną 
i wschodnią granicą działki nr 305, skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy 
działki nr 311/1, wschodnimi granicami działek nr 326 i 329, skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i frag-
mentem południowej granicy działki nr 330/1, wschodnią i południową granicą działki nr 334/1, wschodnią granicą 
działki nr 343/1, przecina ul. Stefana Jaracza, w linii prostej dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki 
nr 358, biegnie wschodnią granicą tej działki, wschodnią granicą działki nr 364/2, skręca na wschód, biegnie północ-
ną,  wschodnią  i  fragmentem  południowej  granicy  działki  nr  364/1,  wschodnią  granicą  działki  nr  373,  skręca  na 
wschód, biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 378, skręca na wschód, biegnie fragmentem północnej grani-
cy działki nr 377/1, północną granicą działki nr 374/4, północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki 
nr 377/1, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 397/4, wschodnią i fragmentem południowej grani-
cy działki nr 398/3, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 404/1, wschodnią granicą działki nr 405, 
przedłużeniem tej granicy przecina ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza i, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego 
S-6, dochodzi do północnej granicy działki nr 27/2, skręca na wschód, biegnie północną i wschodnią granicą tej dział-
ki, skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 33/7, wschodnimi 
granicami działek nr 33/4 i 34/6, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 35, wschodnimi granicami 
działek nr 36/10 i 37/6, skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki 
nr 43/3, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 44/8, wschodnią granicą działki nr 45/1, przedłuże-
niem tej granicy przecina ul. gen. Romualda Traugutta, dochodząc do północnej granicy działki nr 109/1, skręca na 
wschód, biegnie północną granicą tej działki, północnymi granicami działek nr 111/1 i 111/7, północną i fragmentem 
wschodniej granicy działki nr 112/3, północnymi granicami działek nr 118/6 i 118/3, północną i wschodnią granicą 
działki nr 117/1, wschodnimi granicami działek nr 119/1 i 119/21, wschodnią i południową granicą działki nr 124/3, 
południowymi granicami działek nr 124/1, 123/1, 122/1 i 121/1, fragmentem południowej granicy działki nr 120/1, 
wschodnią granicą działki nr 126/4, skręca na wschód, biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 127/5, skręca 
na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 130/1, wschodnią granicą dział-
ki nr 131/2, skręca na wschód, biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 132/4, skręca na wschód, biegnie pół-
nocną, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 138/1, wschodnią granicą działki nr 139/4, wschodnią 
i fragmentem południowej granicy działki nr 140/2, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 142/2, 
wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 143/1, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki 
nr 144/6, skręca pod kątem prostym na południe, przecina ul. Juliana Tuwima, dochodząc do północno-wschodniego 
narożnika działki nr 230/6, biegnie wschodnią granicą tej działki, skręca na wschód, biegnie północną granicą działki 
nr  233/3,  północną,  wschodnią  i  południową  granicą  działki  nr  233/4,  fragmentem  południowej  granicy  działki 
nr  233/3,  skręca  na  południe,  biegnie  wschodnią  granicą  działki  nr  234/4,  skręca  na  wschód,  biegnie  północną 
i wschodnią granicą działki nr 235/21, wschodnią granicą działki nr 235/22, wschodnią i południową granicą działki 
nr 235/24, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 236/7, wschodnią granicą działki nr 236/8, następ-
nie północną i wschodnią granicą działki nr 236/9, ponownie wschodnią granicą działki nr 236/8, skręca na wschód, 
biegnie północną granicą działki nr 236/10, zachodnią granicą działki nr 235/9, przecina al. Leona Schillera, w linii 
prostej  dochodząc  do  północno-wschodniego  narożnika  działki  nr  471/2,  biegnie  wschodnią  granicą  tej  działki, 
wschodnią granicą działki nr 255/7, skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południowej grani-
cy działki nr 256/2, wschodnią granicą działki nr 257/5, wschodnią i południową granicą działki nr 258/2, fragmentem 
południowej granicy działki  nr 258/3,  skręca pod kątem prostym na południe,  przecina ul. Nawrot,  dochodząc do 
północno-zachodniego narożnika działki nr 371/1, biegnie zachodnią granicą tej działki, skręca na wschód, biegnie 
północną i wschodnią granicą działki nr 372/7, wschodnią granicą działki nr 382/8, skręca na wschód, biegnie północ-
ną  i wschodnią granicą działki nr 383/6, wschodnimi granicami działek nr 383/7  i 383/8, wschodnią  i południową 
granicą działki nr 384/7, fragmentem południowej granicy działki nr 384/5, wschodnią granicą działki nr 386, skręca 
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na wschód, biegnie północną, wschodnią  i  południową granicą działki  nr 387/3,  fragmentem południowej granicy 
działki nr 389/2, skręca pod kątem prostym na południe, przecina ul. Prezydenta Franklina Delano Roosevelta, docho-
dząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 402/146, biegnie wschodnią i fragmentem południowej granicy 
tej działki, wschodnią granicą działki nr 402/4, skręca na wschód, biegnie północną granicą działki nr 402/138, pół-
nocną i wschodnią granicą działki nr 402/140, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 402/138, prze-
chodząc na  teren obrębu geodezyjnego S-7, biegnie wschodnimi granicami działek nr 41/24, 41/25, 41/16 i 41/17, 
fragmentem wschodniej  granicy  działki  nr  41/22,  północną, wschodnią  i  fragmentem południowej  granicy  działki 
nr 46/11, wschodnią granicą działki nr 47/7, w  linii  prostej  dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki 
nr 69/201, biegnie wschodnią i fragmentem południowej granicy tej działki, skręca na południe, biegnie wschodnią 
i  fragmentem  południowej  granicy  działki  nr  69/70,  skręca  na  południe,  biegnie  wschodnimi  granicami  działek 
nr 61/11 i 61/12, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 69/172, wschodnią, południową i ponownie 
wschodnią granicą działki  nr  69/94,  północną  i wschodnią granicą działki  nr  62/5, wschodnimi granicami działek 
nr 63 i 64/3, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 69/91, wschodnią granicą działki nr 69/88, prze-
dłużeniem tej granicy przechodzi na teren obrębu geodezyjnego S-8 i przecina ul. Stanisława Wigury, dochodząc do 
północnej granicy działki nr 42/10, skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy 
tej działki, wschodnią granicą działki nr 44/9, skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południo-
wej granicy działki nr 57/14, wschodnią granicą działki nr 142/3, skręca na wschód, biegnie północną i wschodnią 
granicą działki nr 59/57 (z wyłączeniem usytuowanego na tejże działce południowo-zachodniego narożnika budynku 
przy ul. Piotrkowskiej 204/210), skręca na wschód, biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 61/19, skręca na 
wschód, biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 62/18, następnie północną, wschodnią i południową granicą 
działki nr 62/14, fragmentem południowej granicy działki nr 62/18, wschodnią i południową granicą działki nr 63/5, 
skręca na południe, biegnie wschodnią granicą działki nr 65/1, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki 
nr 66, wschodnią granicą działki nr 67, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-9, biegnie wschodnią granicą 
działki nr 67/12, przedłużeniem  tej granicy przecina ul. Brzeźną, dochodząc do północnej granicy działki nr 68/2, 
skręca na wschód, biegnie północną i wschodnią granicą tej działki, północną i wschodnią granicą działki nr 72/2, 
skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 73/2, wschodnią granicą 
działki nr 74/2, skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 77/28, 
wschodnią i południową granicą działki nr 76/9, fragmentem południowej granicy działki nr 78/1, wschodnią granicą 
działki nr 79/1, skręca na wschód, biegnie północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 82/4, 
wschodnią granicą działki nr 83/1, skręca na wschód, biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 85/5, wschodnią 
i  południową granicą  działki  nr  85/4,  skręca  na  południe,  biegnie wschodnią  granicą  działki  nr  23/5,  fragmentem 
wschodniej granicy działki nr 23/16, północno-wschodnią i wschodnią granicą działki nr 23/10, przechodząc na teren 
obrębu geodezyjnego G-3, skręca na wschód, biegnie północnymi granicami działek nr 24/1, 28/36, 28/41  i 28/38 
(z wyłączeniem usytuowanego na  tejże  działce południowo-zachodniego narożnika budynku przy ul. Ks. Biskupa 
Wincentego Tymienieckiego 3), północną i fragmentem wschodniej granicy działki nr 28/41 dochodzi do południo-
wo-zachodniego narożnika działki nr 158/54 (obręb geodezyjny W-25), w linii prostej dochodzi do północno-wschod-
niego narożnika działki nr 28/23, biegnie fragmentem południowej granicy działki nr 28/41, fragmentem południowej 
granicy działki  nr  28/40, wschodnią  i  fragmentem południowej granicy działki  nr  28/39, wschodnią  i  południową 
granicą działki nr 28/22, fragmentem południowej granicy działki nr 28/21, wschodnią i południową granicą działki 
nr 28/31, południowymi granicami działek nr 28/30, 28/15, 28/29, 28/28  i 29/6,  fragmentem południowej granicy 
działki nr 29/7,  fragmentem południowej granicy działki nr 29/2, skręca pod kątem prostym na południe, przecina 
ul. Milionową, dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 31/2, biegnie wschodnią i fragmentem po-
łudniowej granicy tej działki, wschodnią granicą działki nr 31/6, skręca na wschód, biegnie północnymi granicami 
działek nr 32/3, 32/8 i 32/9, skręca na północ, biegnie zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 33/25, 
północnymi  granicami  działek  nr  30/10  i  30/11,  wschodnią,  południową  i  ponownie  wschodnią  granicą  działki 
nr 33/26, wschodnią granicą działki nr 33/16, wschodnią i południową granicą działki nr 66/6, południową granicą 
działki nr 66/8, północno-wschodnią, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 67/1, wschodnią i frag-
mentem południowej granicy działki nr 70/1, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 71/3, wschodnią 
i południową granicą działki nr 72/3, skręca na południe, biegnie wschodnią, południową i fragmentem zachodniej 
granicy działki nr 23/23, południową i fragmentem zachodniej granicy działki nr 23/12, południowo-wschodnią, połu-
dniową, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 15, fragmentem zachodniej granicy działki nr 14, połu-
dniową,  zachodnią  i północną granicą działki nr 11/6,  skręca na północ, biegnie zachodnią granicą działki nr 8/5, 
skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 7/1, przedłużeniem tej granicy przechodzi na te-
ren obrębu geodezyjnego S-9 i przecina ul. Czerwoną, dochodząc do południowej granicy działki nr 66/11, skręca na 
zachód, biegnie południową i zachodnią granicą tej działki, południową i zachodnią granicą działki nr 64/8, zachodnią 
i północno-zachodnią granicą działki nr 61/8, fragmentem północnej granicy działki nr 62/5, zachodnią granicą działki 
nr 60/1, fragmentem zachodniej granicy działki nr 58/4, południową granicą działki nr 55/5, południową i zachodnią 
granicą działki nr 55/1, zachodnią granicą działki nr 53/1, zachodnią i północną granicą działki nr 51/10, północną 
granicą działki nr 51/11, fragmentem północnej granicy działki nr 51/12, zachodnią, północną i ponownie zachodnią 
granicą działki nr 105/10, skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 105/7, przedłużeniem 
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tej granicy przecina ul. Św. Stanisława Kostki, dochodząc do południowej granicy działki nr 45/6, skręca na zachód, 
biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy tej działki, skręca pod kątem prostym na północ, prze-
cina ul. Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki, dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki nr 39/2, bieg-
nie zachodnią granicą tej działki, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 37/18, zachodnią i fragmentem 
północnej granicy działki nr 37/12, zachodnią granicą działki nr 29/9, skręca na zachód, biegnie południową i zachod-
nią granicą działki nr 28/15, skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 26/5, skręca na za-
chód,  biegnie  południową,  zachodnią  i  fragmentem północnej  granicy  działki  nr  24/19,  zachodnią  granicą  działki 
nr 22/18, północno-zachodnią i północną granicą działki nr 22/22, północno-zachodnimi granicami działek nr 22/18, 
22/16 i ponownie 22/18, wschodnią granicą działki nr 22/23, przecina al. Polskiego Czerwonego Krzyża, w linii pro-
stej dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki nr 17/11, biegnie zachodnią i północną granicą tej dział-
ki, fragmentem północnej granicy działki nr 18/2, zachodnią granicą działki nr 15/9, skręca na zachód, biegnie połu-
dniową i zachodnią granicą działki nr 15/34, zachodnią granicą działki nr 15/35, południową i zachodnią granicą dział-
ki nr 13/11, zachodnią granicą działki nr 13/10, skręca na zachód, biegnie południową  i zachodnią granicą działki 
nr 106, przedłużeniem tej granicy przecina ul. Radwańską i, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-8, dochodzi 
do południowej granicy działki nr 38/4, skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą tej działki, zachod-
nią granicą działki nr 38/3, skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 39, skręca na zachód, 
biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 28/66, zachodnią i fragmentem północnej 
granicy działki nr 25/3, zachodnimi granicami działek nr 23/3 i 22/1, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią 
i fragmentem północnej granicy działki nr 21/17, zachodnimi granicami działek nr 19/18 i 19/17, skręca na zachód, 
biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 19/16, zachodnią i fragmentem północnej 
granicy działki nr 18/3, zachodnimi granicami działek nr 41/6 i 41/7, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-7, 
skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 40/2, skręca na zachód, biegnie południową, za-
chodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 39/5, zachodnimi granicami działek nr 34/8 i 34/7, skręca na za-
chód, biegnie południową  i zachodnią granicą działki nr 33/11, zachodnią  i  fragmentem północnej granicy działki 
nr 33/8, zachodnią granicą działki nr 32/2, południową, zachodnią  i północną granicą działki nr 31/4,  fragmentem 
północnej granicy działki nr 31/2, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 30/1, zachodnią i fragmentem 
północnej granicy działki nr 29/4, zachodnią granicą działki nr 28/3, wschodnią i północną granicą działki nr 27/2, 
zachodnią granicą działki nr 27/1, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 27/3, zachodnią granicą dział-
ki nr 26/1, skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 25/7, skręca na zachód, biegnie połu-
dniową, zachodnią i północną granicą działki nr 23/44, zachodnimi granicami działek nr 41/23, 41/22, 41/21, 41/20 
i 41/19, zachodnią i północno-zachodnią granicą działki nr 41/27, skręca na północ, biegnie zachodnią granicą działki 
nr 41/22, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-6, biegnie fragmentem zachodniej granicy działki nr 26/14, 
skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 366/1, zachodnią granicą działki nr 365, skręca na 
zachód, biegnie południową granicą działki nr 363/2, południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki 
nr 363/5, zachodnią granicą działki nr 362/1, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem północ-
nej granicy działki nr 361/1, zachodnią granicą działki nr 360/5, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki 
nr 360/6, zachodnią, północną i ponownie zachodnią granicą działki nr 357/2, zachodnią granicą działki nr 355/38, 
wschodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 355/40, zachodnią granicą działki nr 355/39, zachodnią i frag-
mentem północnej granicy działki nr 354/1, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 353/4, zachodnimi 
granicami działek nr 351/8, 351/5 i 351/3, przedłużeniem tych granic przecina ul. Ludwika Zamenhofa, dochodząc do 
południowej granicy działki nr 229/6, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej gra-
nicy tej działki, zachodnią, południową i ponownie zachodnią granicą działki nr 227/6, skręca na zachód, biegnie po-
łudniową i zachodnią granicą działki nr 226/7, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem północ-
nej granicy działki nr 224/2, zachodnimi granicami działek nr 223/9 i 222/4, skręca na zachód, biegnie południową 
i  zachodnią granicą działki nr 220/7,  skręca na  zachód, biegnie południową,  zachodnią  i  północną granicą działki 
nr 219/2, fragmentem północnej granicy działki nr 219/1, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 217/1, 
zachodnią granicą działki nr 216, skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 214, zachodnią 
i fragmentem północnej granicy działki nr 213/7, północną granicą działki nr 213/3, fragmentem północnej granicy 
działki nr 213/7, zachodnią granicą działki nr 211/4, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem 
północnej granicy działki nr 210/1, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 209/1, zachodnią i fragmen-
tem północnej granicy działki nr 208/2, skręca pod kątem prostym na północ, przecina ul. Andrzeja Struga, dochodząc 
do południowo-zachodniego narożnika działki nr 108/1, biegnie zachodnią granicą tej działki, skręca na zachód, bieg-
nie południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 104/3, zachodnią granicą działki nr 103/1, skrę-
ca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 100/2, zachodnimi granicami 
działek nr 99/2, 99/5 i ponownie 99/2, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej gra-
nicy działki nr 98/1, zachodnią  i  fragmentem północnej granicy działki nr 95/1, zachodnią granicą działki nr 93/5, 
skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 91/1, zachodnią granicą 
działki  nr  90/3,  przecina  al. Artura Rubinsteina, w  linii  prostej  dochodząc  do  południowo-zachodniego  narożnika 
działki nr 88/12, biegnie  zachodnią granicą  tej  działki,  skręca na  zachód, biegnie południową  i  zachodnią granicą 
działki nr 87/4, skręca na zachód, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 467/6, skręca na zachód, biegnie 
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południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 85/5, skręca pod kątem prostym na północ, przecina 
ul. 6 Sierpnia, dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki nr 24, biegnie zachodnią granicą tej działki, 
skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 23/1, zachodnią i frag-
mentem północnej granicy działki nr 22/1, zachodnią granicą działki nr 20/3, skręca na zachód, biegnie południową 
i zachodnią granicą działki nr 19/1, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy 
działki nr 17/3, północną granicą działki nr 17/1, ponownie fragmentem północnej granicy działki nr 17/3, zachodnią 
granicą działki nr 15/1, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 14/6, zachodnią granicą działki nr 13/3, 
przedłużeniem tej granicy przechodzi na teren obrębu geodezyjnego S-1 i przecina ul. Zieloną, dochodząc do połu-
dniowej granicy działki nr 393, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem północnej granicy tej 
działki, zachodnią granicą działki nr 395/1, skręca na południowy zachód, biegnie południową i zachodnią granicą 
działki nr 381/2, zachodnią granicą działki nr 380/1, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 379/3, za-
chodnią granicą działki nr 372/2, skręca na południowy zachód, biegnie południową, zachodnią i północną granicą 
działki nr 365/9, fragmentem północnej granicy działki nr 365/8, zachodnią granicą działki nr 357/1, przedłużeniem 
tej granicy przecina ul. Stanisława Więckowskiego, dochodząc do południowej granicy działki nr 336/1, skręca na 
zachód, biegnie południową i fragmentem zachodniej granicy tej działki, skręca na zachód, biegnie południową i za-
chodnią granicą działki nr 337/1, zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 325, zachodnią granicą działki 
nr 324/1, fragmentem zachodniej granicy działki nr 323/2, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i frag-
mentem północnej granicy działki nr 312/4, zachodnimi granicami działek nr 302/4 i 301, przecina ul. Adama Próch-
nika, w linii prostej dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki nr 148/3, biegnie zachodnią granicą tej 
działki, zachodnimi granicami działek nr 149/1 i 150, skręca na zachód, biegnie południową, zachodnią i fragmentem 
północnej  granicy działki  nr  139/1,  zachodnimi granicami działek nr  137/4,  137/3,  122/1,  121/3  i  120/1,  przecina 
ul. Legionów, w linii prostej dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki nr 109/1, biegnie zachodnią 
granicą tej działki, zachodnią granicą działki nr 109/2 i południową oraz zachodnią granicą działki nr 108/3 dochodzi 
do północno-zachodniego narożnika tej działki;

2)  części zespołu fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalnego Karola Wilhelma Scheiblera – w granicach działek ewi-
dencyjnych nr 48, 49, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 52/4, 52/5, 53, 54/3, 54/5, 54/11, 54/12, 56/4, 100/1, 
100/2, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 90/2, 90/3, 90/4, 91/2, 91/3, 92, 94, 95/2, 96/9, 96/10, 96/11, 97, 98/1, 98/3, 98/11, 99, 
101/1, 101/2, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 163/7, 163/9, 163/10, 163/11, 163/12, 167/2, 167/3, 
170/2 i 170/3 (obręb geodezyjny W-25);

3)  część zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego  –  granica  biegnie  na  terenie 
obrębu geodezyjnego B-46 od północno-zachodniego narożnika działki nr 315/45 północną granicą tej działki, w linii 
prostej dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 315/46, biegnie północną, wschodnią i ponownie pół-
nocną granicą tej działki, skręca na północ, obiega budynek usytuowany na działce nr 102/6 (z wyłączeniem łącznika 
i skrzydła północnego oraz z uwzględnieniem części budynku znajdujących się na działkach nr 102/7 w obrębie geo-
dezyjnym B-46, 174/35 w obrębie geodezyjnym B-47 i 1/11 w obrębie geodezyjnym S-1), skręca na południe, biegnie 
wschodnią i południową granicą działki nr 315/46, południową granicą działki nr 315/44 i południową oraz zachodnią 
granicą działki nr 315/45 dochodzi do północno-zachodniego narożnika tej działki;

4)  Stary Cmentarz (chrześcijański) z częścią katolicką, ewangelicką i prawosławną – w granicach działek ewiden-
cyjnych nr 414/1, 414/2, 442/1, 442/2, 443/1, 443/2, 444/2, 444/3 (obręb geodezyjny P-7);

5)  Nowy Cmentarz Żydowski – w granicach działek ewidencyjnych nr 5/11, 5/12, 5/13, 5/16 (obręb geodezyjny B-51).
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