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OBWIESZCZENIE
zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarze włączenia
obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661, ze zm.), w związku z art. 3 pkt. 12 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710)
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków niniejszym podaje się do publicznej wiadomości
informację o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków historycznego układu
rural i stycznego miejscowości Złaków Kościelny, gm. Zduny, pow. łowicki, na podstawie
dokumentacji konserwatorskiej - karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru
zabytków opracowanej dla ww. układu rural i stycznego przez Teresę Brzozowską i Karolinę Niciak w
październiku 2020 r. Granice historycznego układu ruralistycznego miejscowości Złaków Kościelny
zostały ukazane w formie graficznej na załączniku do niniejszego obwieszczenia (załącznik nr 4a do
ww. karty ewidencyjnej).
Zgodnie z art. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami historycznym układem ruralistycznym nazywamy przestrzenne założenie wiejskie,
zwierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w
układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci dróg.
Złaków Kościelny jest wsią o rodowodzie średniowiecznym, która do czasu rozbiorów Polski
stanowiła własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, jako część klucza łowickiego (tzw. księstwo
łowickie), pierwsza wzmianka o Złakowie pochodzi z 1334 r. Po III rozbiorze Polski w 1795 r.
księstwo łowickie zostało przejęte przez władze pruskie, następnie Napoleona (1806 r.), który
przekazał je jako donację dla marszałka Francji Louisa Davouta. W 1815 r. stało się własnością
rządową Królestwa Polskiego zaś w 1820 r. zostało nadane przez cara Aleksandra I wielkiemu księciu
Konstantemu i jego żonie Joannie Grudzińskiej (utworzenie formalnej jednostki administracyjnej o
nazwie Księstwo Łowickie). Od 1838 r. do wybuchu I wojny światowej ziemie te stanowiły
bezpośrednią własność carów. W Złakowie Kościelnym do dnia dzisiejszego zachowany jest
historyczny, średniowieczny układ przestrzenny wsi w typie owalnicy (w granicach Starej Wsi) z
zespołem sakralnym usytuowanym w jego zachodnim krańcu (obecna, neogotycka świątynia, oddana
do użytku w 1901 r., została wzniesiona w miejscu wcześniejszego kościoła z X V w., z
wykorzystaniem gotyckich murów w partii prezbiterium; istniejący cmentarz przykościelny został
założony w XV w.). W ramach historycznego układu ruralistycznego zachowany jest historyczny
układ komunikacyjny, w znacznym stopniu zachowany jest historyczny układ zabudowy
rozmieszczonej w obrębie zachowanych, historycznych podziałów parcelacyjnych, choć w krajobrazie
architektonicznym wsi dominuje współczesna, murowana zabudowa mieszkalna, zachowane są liczne,
historyczne obiekty architektury, wzniesione w okresie od połowy X I X w. do końca lat
międzywojennych X X w., z których znaczna część indywidualnie jest objęta ochroną konserwatorską
(figurują w rejestrze zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w gminnej ewidencji
zabytków gm. Zduny). Istotnym elementem historycznego rozplanowania wsi są dwa historyczne
cmentarze usytuowane skrajnie w zachodniej i wschodniej części historycznego układu
ruralistycznego. Do najważniejszych obiektów zabytkowych współtworzących historyczny układ
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Lodzk, Wojewódzk, Konserwator Zabytków Dane przetwarzane s, w celu reahzacj,
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 63 17892,

przestrzenny wsi należą: zespół sakralny zlokalizowany w zachodniej części wsi, obejmujący kościół
parafialny p.w. Wszystkich Świętych (1901 r.) wraz z cmentarzem przykościelnym (XV w.),
budynkiem plebani (1 ćw. X X w.) oraz budynkiem tzw. przytuliska przy kościele p.w. Wszystkich
Świętych (1895 r.); rzymsko-katolicki cmentarz parafialny (z wyłączeniem części płn.-zach., 1829 r.)
wraz z kaplicą mauzoleum usytuowaną na jego terenie; zlokalizowane w granicach historycznego
układu rural i stycznego drewniane budynki mieszkalne (wzniesione od 1850 do ok. 1920 r.); budynek
starej remizy strażackiej (1 ćw. X X w.).
Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia: Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty
ewidencyjnej zabytku będącego historycznym układem urbanistycznym łub ruralistycznym,
historycznym zespołem budowlanym, terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków
archeologicznych, lub nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym do wojewódzkiej ewidencji
zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej takiego zabytku, o zamiarze
wyłączenia karty ewidencyjnej takiego zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu
tej karty dokonuje się w drodze obwieszczenia umieszczanego na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowane
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Łodzi, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUOZ w Łodzi przy ul.
Piotrkowskiej 99.

W załączeniu:
- załącznik graficzny z oznaczeniem granic historycznego układu ruralistycznego miejscowości
Złaków Kościelny

Miejsce podania obwieszczenia do publicznej wiadomości:
- BIP WUOZ w Łodzi (www.wuoz-lodz.pl)
- tablica ogłoszeń WUOZ w Łodzi

Sprawę prowadzi:
Piotr Ugorowicz, główny specjalista, Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków WUOZ w Łodzi, teł. 742/ 635 80 06.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99,
tel : (+48)42 6317892, fax: (+48)42 6301783
e-mail: sekretariaty ;\yuox-|odz,pl
http://www.wuoz-lodz.pt/bip/
ePUAP:/WUOZ-Lodz/Skrytka

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 w w w wuoz-lodz.pl
w zakładce ochrona danych osobowych [ub pod numerem telefonu /(+48) 42 63 17892.

