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ZAWIADOMIENIE
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, działając na podstawie art. 22 ust 2 i 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 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 sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku dla „Parku przykościelnego
kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Czerniewicach" zlokalizowanego przy ul. Południowej w
Czerniewicach (w obrębie działki o nr. ew.135 oraz części działek o nr. ew.149, 400, 169
oraz 170), gm . Czerniewice, pow. tomaszowski. Przedmiotowy park ujęty jest . w
wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków.
Pierwotnie obszar ww. parku przykościelnego w Czerniewicach składał się z działki o
nr. ew. 135 oraz części działek o nr. ew. 347, 348/7, 400, 171 , 170, 169, 149 obręb
Czerniewice, jednakże aktualnie część ww. obszaru na który składają się działki o nr. 347,
348/7, 169, 170 oraz 171 utraciła swój pierwotny charakter i obecnie teren tychże działek nie
przedstawia wartości , które przemawiałyby za jego ochroną konserwatorską.
W związku z powyższym w oparciu o wizję lokalną w terenie przeprowadzoną 6
paźdz i ernika 2022 roku przez pracowników WUOZ w Łodzi oraz analizę porównawczą
przedmiotowego parku , opierającą się na ewidencji zabytkowej zieleni sporządzonej dla
przedmiotowego obiektu w 1988 roku , (opr. J. Świętorzecka , Z. Jasińska ; wrzesień 1988r.),
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdza wysokie wartości pod względem
historycznym, przestrzennym oraz funkcjonalnym przedmiotowego parku. Jednakże w
związku z faktem iż część obszaru objętego niegdyś ochroną konserwatorską utraciła swoje
wartości zabytkowe, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o sporządzeniu
nowej karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego opracowanej dla ww. parku, w której to
zweryfikowano granicę ochrony konserwatorskiej pod kątem aktualnego stanu zachowania
parku.

W

załączeniu :

1. Kopia karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego: ,,Park przykościelny kościoła p.w.
św . Małgorzaty w Czerniewicach (opr. Wojciech Rydzek, WUOZ w Łodzi ; październik
2022r.).
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Wojewódzki Urzą d Ochrony Zabytków w Lodzi
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ul. Piotrkowska 99,
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Administratorem danych osobowych jest
Woj ewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji

czynności urzędowych .

Masz prawo do dostęp u. sprostowania, ograniczenia

