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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 włączeniu
do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej (karty cmentarza) , sporządzonej dla
dawnego
cmentarza
ewangelicko-augsburskiego
(nieczynnego) ,
usytuowanego
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.), tym samym
o włączeniu ww. obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Na podstawie § 15 ust. 7 ww.
rozporządzenia , integralną część niniejszego obwieszczenia stanowi kopia karty ewidencyjnej
sporządzonej dla ww. obiektu oraz kopia zarządzenia ŁWKZ NR 39/2022 z dnia 24.10.2022 r.
w sprawie włączenia ww. obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Łodzi , a także wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUOZ
w Łodz i.
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.
ŁÓ

KON

W

załączeniu :

1. Kopia karty ewidencyjnej ww. obiektu (karta cmentarz) - cmentarz ewangelickoaugsburski w Truszczanku (opr. R. Bloch, W . Rydzek, WUOZ w Łodzi ; wrzesień 2022r.)
2. Kopia zarządzenia ŁWKZ NR 39/2022 z dnia 24.10.2022 r.

Ot~

uje:
WUOZ w Łodzi - Biuletyn Informacji Publicznej (www.wuoz-lodz.pl)
2. WUOZ w Łodzi - urzędowa tablica ogłoszeń
3. a/a
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Do wiadomości :
1. Wójt Gminy Rozprza
Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
Sprawę

prowadzi : Wojciech Rydzek, inspektor ochrony zabytków, nr tel. : /42/ 635 80 06
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