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ZAWIADOMIENIE

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, działając na podstawie art. 22 ust 2 i 24
ust. 1 ustawy „ O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 710)

oraz zgodnie z §15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z 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 202lr. poz.56),
zawiadamia o zamiarze włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej
obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, sporządzonej dla dawnego domu
cadyka zlokalizowanego przy ul. Przedborskiej 9 w Radomsku (działka nr ew. 134/6 obręb
0018 Radomsko). Obiekt ten stanowi materialne świadectwo kultury żydowskiej X I X wieku
miasta Radomska. Budynek aktualnie nie podlega żadnej ochronie konserwatorskiej, jednakże
z uwagi na jego lokalne znaczenie historyczne oraz fakt iż mieszkał w nim żydowski rabin
Salomona Rabinowicz, założyciel i pierwszy cadyk chasydzkiej dynastii Radomsk, zasadnym
jest aby w/w obiekt podlegał ochronie konserwatorskiej.
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Lódż, ul Piotrkowska 99.
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Kozołup
Administratorem danych osobowych jest
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Dane przetwarzane są w celu realizacji
czynności urzędowych Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl
w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu /(+48) 42 6317892.

