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OBWIESZCZENIE
Na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26
maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie
z prawem (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.56), Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków niniejszym podaje do
publicznej wiadomości informację o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty
ewidencyjnej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, sporządzonej dla dawnego
cmentarza ewangelicko-augsburskiego (nieczynnego), usytuowanegq w miejscowości Truszczanek, na
działce o nr. ewid . nr 81, obręb Gieski , gmina Rozprza, pow. piotrkowski (opr. R. Bloch , W. Rydzek,
WUOZ w Łodzi , wrzesień 2022 r.).
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Truszczanku został założony przez osadników
niemieckich na pocz. XIX wieku i funkcjonował do czasów li wojny światowej . Był on związany z
pobliskim kościołem ewangelickim w Gieskach , który podlegał parafii Ewangelicko-Augsburskiej w
Piotrkowie Trybunalskim . Dotychczas dawny cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Truszczanku nie był
objęty ochroną konserwatorską , jednakże z uwagi na fakt iż stanowi on cenne , materialne świadectwo
historyczne czasów osadnictwa niemieckiego, które licznie występowało na tym terenie w okresie XIX i
pocz. XX wieku , oraz przedstawia wysokie wartości kulturowe ukazujące wielowyznaniowość oraz
wielokulturowość ludności tych terenów - zasadnym jest aby obiekt ten został objęty ochroną
konserwatorską na poziomie wojewódzkiej ewidencji zabytków. W związku z faktem iż nieruchomość
na której zlokalizowany jest dawny cmentarz ewangelicko-augsburski w Truszczanku (tj. dz. nr ew. 81
obręb Gieski) posiada nieuregulowany stan prawny, to zgodnie z treścią§ 15 ust. 2 ww. rozporządzenia:
„Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku będącego historycznym
układem urbanistycznym lub ruralistycznym , historycznym zespołem budowlanym, terenem, na którym
znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych , lub nieruchomością o nieuregulowanym stanie
prawnym do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty
ewidencyjnej takiego zabytku, o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej takiego zabytku z
wojewódzkiej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty dokonuje się w drodze obwieszczenia
umieszczanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej".
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowane na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi ,
a także wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUOZ w Łodzi.
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- Biuletyn Informacji Publicznej (www.wuoz-lodz.pl)
- urzędowa tablica ogłoszeń
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