Za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru
Łódź,

24

października

2022r.

WUOZ-ZRR.5140.228.2022.WR

ZAWIADOMIENIE
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, działając na podstawie art. 22 ust 2 i art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ,,O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz zgodnie z § 15 ust.1 i 5 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 2021 r. poz.56),
zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków, karty ewidencyjnej zabytku
nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków, sporządzonej dla „Kaplicy pw. św.
Andrzeja Boboli wraz z ogrodzeniem (dawny kościół ewangelicki w Gieskach)"
zlokalizowanych na działce nr. ew. 11 O obręb Gieski, w miejscowości Gieski, gm. Rozprza,
pow. piotrkowski (opr. Wojciech Rydzek WUOZ w Łodzi , wrzesień 2022r.), tym samym
o włączeniu ww. obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Na podstawie § 15 ust. 7 ww. rozporządzenia, w załączeniu przekazujemy kopię karty
ewidencyjnej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, sporządzonej dla
przedmiotowego obiektu, ponadto kopię zarządzenia ŁWKZ NR 39/2022 z dnia 24
października 2022 roku w sprawie włączenia w/w obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Jednocześnie Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art.
22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ,,O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami " (t.j.
Dz.U . z 2022 r. poz. 840) oraz § 15 ust. 5 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 2021 r. poz.56) , wnosi do Wójta
Gminy Rozprza o włączenie do Gminnej Ewidencji Zabytków przedmiotowego obiektu.
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W załączeniu:
1. Kopia karty ewidencyjnej ww. obiektu (karta cmentarz) - ,,Kaplica pw. św. Andrzeja
Boboli wraz z ogrodzeniem (dawny kościół ewangelicki w Gieskach), (opr. W. Rydzek,
WUOZ w Łodzi; wrzesień 2022r.)
2. Kopia zarządzenia ŁWKZ NR 39/2022 z dnia 24.10.2022 r.

Otrzymuje:
1 . Parafia Rzymsko-Katolicka
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Niechcicach
97-341, Niechcice 54
2. Wójt Gminy Rozprza
Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza

@

a/a

Do wiadomości:
1. Teresa Sikorska

.Nau
Sprawę prowadzi:
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Wojciech Rydzek, inspektor ochrony zabytków, nr tel.: 1421635 80 06
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90-425 Lódż., ul. Piotrkowska 99,

tel.: (+48) 426317892, fax: (+48)42 6301783
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Administratorem danych osobowych jest
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu eaJiza 1
czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu. sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych Więcej informacji majdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl

