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ZAWIADOMIENIE

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, działając na podstawie art. 22 ust 2 i 24
ust. I ustawy „ O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 71 O) oraz zgodnie z § 15 ust.I 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 2021r. poz.56).
zawiadamia o 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), tym samym o włączeniu ww. obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Na

podstawie § 15 ust. 7 ww. rozporządzenia, w załączeniu przekazujemy kopię karty ewidencyjnej
sporządzonej dla przedmiotowego obiektu, ponadto kopię zarządzenia LWKZ NR 15/2021 w sprawie
włączenia ww. obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
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W 7.alączeniu:
1.

Kopia karty e\�idencyjnej obiektu nieruchomego nie\\ pisanego do rejestru mbytków: Dawn) dom cad)ka \�
Radomsku. opr. W.Rydzek. WUOZ w Lodzi. maj 2021r.
Kopia zarządzenia LWKZ NR 15/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

2.

Otrzvmuje:
1.

Tadeusz Wilk

2.

Zofia Wilk
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Do wiadomości:
4.

Urząd Miasta w Radomsku
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko

5.

Prezydent Miasta Radomska ( w związku z treścią § 15 ust. 5 rozporządzenia MKiDN z dnia I 0.09.20 l 9r.)
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
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Rud

Spra"c prowadzi: Wojciech Rydzek. inspektor ochron) zabytkó\\, nr tel.: /42/ 635 80 06
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