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L6dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w 
90-425 L6dz, ul. Piotrkowska 99 

WUOZ-BR.5140.43.2018.PU t6dz, dnia 24 kwietnia 2018 r. 

POSTANOWIENIE 
o wszczE:ciu postE:powania 

t6dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postt:powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, tekst jednolity), w 
zwiqzku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, e, art. 7 pkt 1, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. oochronie 
zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1595, ze zm.), w odpowiedzi na wniosek 
Stowarzyszenia t6dzka Przestrzeri reprezentowanego przez Pana Jakuba Polewskiego, 
Przedstawiciela Stowarzyszenia t6dzka Przestrzeri, z dnia 8 marca 2018 r., zawierajqcy iqdanie 
obejmujqce: 

1. uznanie Stowarzyszenia t6dzka Przestrzeri oraz lakuba Polewskiego, jako Spofecznego 
Opiekuna Zabytk6w za strony postt:powari administracyjnych, 0 kt6rych mowa w pkt. 2 i 3; 

2. wpisanie do wojew6dzkiego rejestru zabytk6w zabytkowego zespofu budowlanego 
elektrociepfowni EC-2 w zakresie: obszar elektraciepfowni, cafa stylowa zabudowa wysoka i 
niska, w tym brama wjazdowa z napisem "EC-2", chfodnie kominowe, trzy kominy, kt6re 
stanowiq od dekad element krajobrazowo-tw6rczy todzi, torowiska kolejowe oraz wszelkie 
zabytki techniki znajdujqce sit: i zachowane na terenie, 0 kt6rym mowa; 

3. uzgodnienie odmowne pozwolenia na rozbi6rkt: w todzi podmiotowi, kt6ry wni6sf do Urzt:du 
Miasta todzi 0 uzgodnienie pozwolenia na rozbi6rkt: element6w, 0 kt6rych mowa w pkt. 2, w 
zwiqzku z tym, ze WOjew6dzki Konserwator Zabytk6w moze w terminie okreslonym 
ustawowo wydac odpowiedniq decyzjt:, tj. np. uchylajqcq, jesli Miejski Konserwator 
Zabytk6w, dziafajqcy w imieniu Prezydenta Miasta todzi, uzgodnifby pozwolenie na rozbi6rkt: 
wspomnianych element6w zabytku, 0 kt6rym mowa w pkt. 2. 

postanawia 

1. WSZCZqC z urz~du post~powanie w sprawie wpisania do rejestru zabytk6w nieruchomych 
wojew6dztwa t6dzkiego historycznego zespotu budowlanego elektrocieptowni II EC-2", 
usytuowanego w todzi przy ul. Piasta b.n., al. Politechniki 17, al. Politechniki 18, ul. R6ianej 
6, ul. R6ianej 8, ul. Wr6blewskiego b.n., ul. Wr6blewskiego 26 (dziatki ewidencyjne nr: 
74/194, 74/195, 74/196, 74/231, 74/234, 74/236, 74/237, 74/238, obr~b G-1) w zakresie: 
obszaru elektrocieptowni, catej zabudowy wysokiej i niskiej, w tym bramy wjazdowej z 
napisem IEC-2", chtodni kominowych, trzech komin6w, torowisk kolejowych oraz wszelkich 
zabytk6w techniki znajdujqcych si~ i zachowanych na terenie elektrocieptowni 
EC-2, 

2. dopuscic organizacj~ spotecznq - Stowarzyszenie t6dzka Przestrzeri, do udziatu w 
post~powaniu okreslonym w pkt. 1, 

3. odm6wic zqdania dopuszczenia Pana Jakuba Polewskiego jako spotecznego opiekuna 
zabytk6w, do udziatu w post~powaniu okreslonym w pkt. 1 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 8 marca 2018 r. Stowarzyszenie t6dzka Przestrzeri (dalej: Stowarzyszenie), 
reprezentowane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia - Pana Jakuba Polewskiego, ztozyto wniosek 
zawierajqcy zqdanie wszcz~cia post~powania administracyjnego, dotyczqcego wpisania do rejestru 
zabytk6w nieruchomych wojew6dztwa t6dzkiego zespotu budowlanego elektrocieptowni EC-2 w 
todzi (w zakresie obejmujqcym zar6wno zabudow~ zespotu, zabytki techniki jak i obszar zespotu), 



dokonania odmownego uzgodnienia projekt6w rozbiorki element6w zespotu budowlanego 
elektrocieptowni EC-2, 0 kt6rych rozbi6rk~ wniesiono do Urz~du Miasta todzi, ponadto uznania za 
strony ww. post~powan Stowarzyszenia oraz Pana Jakuba Polewskiego jako spotecznego opiekuna 
zabytk6w. Jako uzasadnienie wniosku wskazano wyst~pujqce zagroienie dla stanu zachowania 
zabytku - informacj~, kt6rych zr6dtem Sq zgloszenia od mieszkaric6w todzi, a takie doniesienia 
prasowe, z kt6rych wynika, ii wtasciciel nieruchomosci wni6s1 do Urz~du Miasta todzi 0 uzgodnienie 
pozwolenia na rozbi6rk~ zabytkowej elektrocieplowni £C-2 w danym zakresie (co najmniej kominy). 

Analizujqc tresc wniosku Stowarzyszenia naleiy stwierdzic, ii w swej istocie obejmuje one 
iqdanie podj~cia przez t6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w (dalej: tWKZ) dziatan w 
ramach dw6ch odr~bnych post~powan administracyjnych, dotyczqcych sprawy wpisania zespotu 
budowlanego do rejestru zabytk6w oraz sprawy uzgodnienia wniosku 0 wydanie pozwolenia na 
roboty budowlane przy obiektach usytuowanych na ternie ww. zespotu. Choc ww. sprawy dotyczq 
tego samego obiektu oraz Sq ze sobq scisle powiqzane, nie mogq stanowic przedmiotu jednego 
post~powania administracyjnego oraz jednego rozstrzygni~cia. Niniejsze postanowienie dotyczy 
wszcz~cia post~powania w sprawie wpisania do rejestru zabytk6w zespotu elektrocieptowni EC-2 
oraz dopuszczenia do udziatu w ww. post~powaniu Stowarzyszenia oraz Pana Jakuba Polewskiego 
jako spotecznego opiekuna zabytk6w. Kwestia uzgodnienia rob6t budowlanych stanowic b~dzie 
przedmiot odr~bnego post~powania administracyjnego. 

Zgodnie z tresciq art. 31 § 1 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego organizacja 
spoteczna moie w sprawie dotyczqcej innej osoby wyst~powac z iqdaniem: 1) wszcz~cia 

post~powania, 2) dopuszczenia jej do udziatu w post~powaniu, jeieli jest to uzasadnione celami 
statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes spoteczny. 

W toku post~powania wst~pnego, dokonano analizy wniosku w aspekcie przestanek 
okreslonych wart. 31 § 1 Kpa. Ustalono, ii Stowarzyszenie, z siedzibq w todzi przy ul. Piotrkowskiej 
53 10k. m. 11, jest stowarzyszeniem zwyktym, dziatajqcym na podstawie zgtoszenia utworzenia 
stowarzyszenia dokonanego pismem z dnia 26 wrzesnia 2011 r. skierowanym do Prezydenta Miasta 
todzi, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 0 stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 
1989 r., formalnym potwierdzeniem przyj~cia powyiszego zgtoszenia jest pismo Wydziatu Spraw 
Obywatelskich w Departamencie Obstugi i Administracji Urz~du Miasta todzi z dnia 171istopada 2011 
r., znak: DO-SO-1I1.512.11.2011. Zgodnie z ww. dokumentami funkcj~ Przedstawiciela Stowarzyszenia 
petni Pan Jakub Polewski. Zgodnie z tresciq par. 5 Regulaminu Stowarzyszenia, w brzmieniu przyj~tym 
uchwatq 002/12 z dnia 17 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenia 0 zmianie Regulaminu Stowarzyszenia, 
Celami dzialania Stowarzyszenia sq ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami, ochrona srodowiska 
oraz wyksztalcenie kultury przestrzeni todzi w zgodzie z zasadami zr6wnowaionego rozwoju, 
normami demokratycznymi oraz przepisami prawa krajowego i mi~dzynarodowego. Majqc na 
uwadze powyisze, tresc wniosku Stowarzyszenia jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia. 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad 
zabytkami, zabytkiem nazywamy nieruchomosc lub rzecz ruchomq, ich cz~sci lub zespoly, b~dqce 
dzielem czlowieka lub zwiqzane z jego dzialalnosciq i stanowiqce swiadectwo minionej epoki bqdi 
zdarzenia, kt6rych zachowanie leiy w interesie spolecznym ze wzg/~du na posiadanq wartosc 
historycznq, artystycznq lub naukowq. Formalnym potwierdzeniem zabytkowego charakteru zespotu 
budowlanego elektrocieptowni EC-2, jest jego uj~cie w gminnej ewidencji zabytk6w miasta todzi, co 
potwierdza wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytk6w miasta todzi, stanowiqcy zatqcznik 
do zarzqdzenia Nr 7257/V1I/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 20 listopada 2017 r., w kt6rym zesp6t 
elektrocieptowni EC II, usytuowany przy ul. Wr6blewskiego 26, figuruje pod pozycjq 2063. Zgodnie z 
art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, ochrona zabytk6w 
polega m.in. na podejmowaniu przez organ administracji publicznej dzialari zapewniajqcych warunki 
prawne, organizacyjne i finansowe umoiliwiajqcych trwale zachowanie zabytk6w oraz ich 
zagospodarowanie i utrzymywanie, a takie na zapobieganiu zagroieniom mogqcym spowodowac 
uszczerbek dla wartosci zabytk6w. W toku post~powania wst~pnego tWKZ pismem z 16 marca 2018 
r. wyst<lpit do Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urz~du Miasta todzi z zapytaniem dotyczqcym 
wydanych przez Prezydenta Miasta lodzi w latach 2015 - 2018 pozwolen na roboty budowlane 
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polegajqce na rozbi6rce obiekt6w usytuowanych na terenie nieruchomosci dawnej elektrocieptowni 
EC-2, a takie prowadzonych aktualnie post~powan w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbi6rk~. W 
pismie Prezydenta Miasta todzi, Wydziatu Urbanistyki i Architektury UMt z dnia 22 marca 2018 r., 
znak: DAR-UA-1.6741.17.2018, stwierdzono, ii aktualnie w ww. wydziale prowadzone Sq 
post~powania administracyjne (z 2 wniosk6w) w sprawie udzielenia pozwolen na rozbiork~ trzech 
kominow usytuowanych na terenie nieruchomosci potoionej w todzi przy ul. Wroblewskiego 26 
(dziatka 74/236, obr~b G-1), zas 0 uzgodnienie projektow rozbiorek zwrocono si~ do Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytkow. Ponadto wskazano, ii w latach 2015-2018 wydane zostaty dwie decyzje 
dotyczqce prowadzenia prac budowlanych polegajqcych na rozbiorce obiektow usytuowanych na 
terenie dawnej elektrocieptowni EC-2 - kopie ww. decyzji wydanych w dniu 27.03.2017 r. przekazano 
w zatqczeniu. Decyzje z dnia 27.03.2017 r., znak: DAR-UA-1.610.2017 oraz znak: DAR-UA-1.611.2017, 
dotyczq odmowy udzielenia pozwolenia na rozbiork~ trzech kominow usytuowanych na terenie 
nieruchomosci potoionej w todzi przy ul. Wroblewskiego 26 (dziatka 74/236, obr~b G-1). Z 
uzasadnienia ww. decyzji wynika, ii kominy b~dqce przedmiotem wniosku usytuowane Sq na terenie 
nieruchomosci figurujqcej w gminnej ewidencji zabytk6w, zas odmowa uzgodnienia ich rozbi6rki 
zostata podyktowana zagroieniem dla sqsiadujqcych z nimi obiekt6w zabytkowych, wynikajqcym z 
przyj~tego w dokumentacji sposobu ich rozbiorki. Majqc na uwadze powyisze, zgromadzony materiat 
dowodowy potwierdza, ii aktualnie procedowane Sq post~powania, dotyczqce wydania pozwolen na 
rozbi6rk~ komin6w usytuowanych na terenie elektrocieptowni EC-2 w todzi. Nie odnoszqc si~ w tym 
momencie do kwestii zabytkowego charakteru ww. komin6w, naleiy stwierdzie, ii stanowiq one 
element wniosku Stowarzyszenia w sprawie wpisu do rejestru zabytk6w, zas wskazane we wniosku 
zagroienie dla stanu zachowania element6w elektrocieptowni EC-2 znajduje potwierdzenie w 
zgromadzonym materia Ie dowodowym. W tym miejscu naleiy wskazae, ii zgodnie z art. 3 pkt 1 
ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomosc lub rzecz 
ruchoma, ich czr:;sci lub zespoly, br:;dqce dzielem czlowieka Iub zwiqzane z jego dziafalnosciq i 
stanowiqce swiadectwo minionej epoki bqdi zdarzenia, ktorych zachowanie lezy w interesie 
spolecznym ze wzglr:;du na posiadanq wartosc historycznq, artystycznq lub naukowq. Zatem wedtug 
ustawowej definicji 0 zabytkowym charakterze obiektu przesqdza nie fakt jego formalnego wtqczenia 
do gminnej lub wojewodzkiej ewidencji zabytkow, czy tei rejestru zabytkow, lecz wyszczegolnione w 
ustawowej definicji wartosci obiektu. Niezaleinie od powyiszych rozwaian, zabytkowy charakter 
zespotu dawnej elektrocieptowni EC-2 jest potwierdzony faktem jego wtqczenia do gminnej ewidencji 
zabytk6w miasta todzi, zas zgodnie z przytoczonq wyiej definicjq ochrona zabytk6w leiy w interesie 
spotecznym. 

Podsumowujqc, Stowarzyszenie jest organizacjq spotecznq, stowarzyszeniem zwyktym 
dziatajqcym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 0 stowarzyszeniach. Trese 
wniosku Stowarzyszenia jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz zgodna z interesem 
spotecznym. Majqc na uwadze powyisze wniosek Stowarzyszenia spetnia przestanki okreslone wart. 
31 § 1 Kodeksu postr:;powania administracyjnego. 

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego wszcz~tego post~powania naleiy stwierdzie, co 
nast~puje. Wniosek Stowarzyszenia dotyczy zespotu budowlanego elektrocieptowni EC-2, w zakresie 
obejmujqcym obszar elektrocieptowni, catq stylowq zabudow~ wysokq i niskq, w tym bram~ 
wjazdowq, chtodnie kominowe, trzy kominy, ponadto torowiska kolejowe oraz wszelkie zabytki 
techniki znajdujqce si~ i zachowane na obszarze elektrocieptowni EC-2. Trese wniosku jednoznacznie 
wskazuje, ii iqdanie wszcz~cia post~powania w sprawie wpisu do rejestru zabytkow obejmuje 
szerszy zakres przedmiotowy w stosunku do obiekt6w aktualnie obj~tych ochronq konserwatorskq 
poprzez wtqczenie do gminnej ewidencji zabytk6w miasta todzi. Analiza wniosku, w zakresie 
lokalizacji wszystkich wyszczeg61nionych w nim naniesien oraz nieruchomosci gruntowych 
usytuowanych na obszarze dawnej elektrocieptowni EC-2, wskazuje na zasadnose wszcz~cia 

post~powania zar6wno w odniesieniu do nieruchomosci potoionej w todzi przy ul. Wroblewskiego 
26 (dziatka nr 74/236, obr~b G-1), figurujqcej w gminnej ewidencji zabytk6w miasta todzi, kt6ra 
swym obszarem obejmuje wi~kszq cz~se historycznego terenu elektrocieptowni EC-2, jak i terenu 
sqsiednich nieruchomosci potoionych przy ul. R6ianej 6, ul. R6ianej 8, ul. Wroblewskiego b.n., al. 
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Politechniki 17, al. Politechniki 18 oraz ul. Piasta b.n. (dziatki a numerach: 74/194, 74/195, 74/196, 
74/231, 74/234, 74/237, 74/238, obr~b G-l). Wszystkie ww. nieruchomosci obejmujCI obszar dawnej 
elektrocieptowni EC-2, ponadto na terenie cz~sci z nich znajdujCI si~ naniesienia stanowiCIce element 
zabudowy lub infrastruktury elektrocieptowni (m.in. fragment p6tnocnej chtodni kominowej 
usytuowany jest na terenie dziatek przy ul. R6zanej 6, ul. R6zanej 8 i ul. Wr6blewskiego b.n. zas na 
posesji przy ul. Piasta b.n. zlokalizowane SCI inne elementy infrastruktury dawnej elektrocieptowni). W 
tym miejscu nalezy wskazac, iz l6dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w przy okresleniu zakresu 
wszcz~cia post~powania jest zwiCIzany tresciCI wniosku Stowarzyszenia, ewentualny wpis do rejestru 
zabytk6w oraz jego zakres zostanq ustalone na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego. 

W odniesieniu do kwestii uznania Stowarzyszenia oraz Pana Jakuba Polewskiego jako 
spotecznego opiekuna zabytkow, za strony prowadzonego post~powania nalezy stwierdzic, co 
nast~puje. Uznanie Stowarzyszenia za stron~ post~powania, a scislej dopuszczenie Stowarzyszenia do 
udziatu w post~powaniu na prawach strony, odbywa si~ na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks 
post~powania administracyjnego, w odpowiedzi na wyartykutowane w tresci wniosku iqdanie 
Stowarzyszenia oraz po wypetnieniu przestanek okreslonych ww. przepisie prawa, a czym wskazano 
wyzej. lWKZ nie znajduje podstaw prawnych ani merytorycznych, aby odm6wic realizacji zqdania 
Stowarzyszenia w powyzszym zakresie. Odmiennie sytuacja ksztattuje si~ w odniesieniu do Pana 
Jakuba Polewskiego jako spotecznego opiekuna zabytk6w. Uprawnienia spotecznych opiekun6w 
zabytk6w regulujq przepisy rozdziatu 10 ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami. Zgodnie 
z art. 102 ww. ustawy, spoleczni opiekunowie zabytk6w podejmujq dzialania zwiqzane z 
zachowaniem wartosci zabytk6w i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniajq 
wiedz~ 0 zabytkach. Ponadto, spoleczny opiekun zabytk6w wsp61dziala z wojew6dzkim 
konserwatorem zabytk6w i starostq w sprawach ochrony zabytk6w i opieki nad tymi zabytkami. Ww. 
przepisy nie dajq spotecznemu opiekunowi zabytk6w prawa wnoszenia do organu administracji 
publicznej zqdania wszcz~cia post~powania w sprawie dotyczqcej innej osoby lub dopuszczenia 
spotecznego opiekuna zabytk6w do udziatu w prowadzonym przez organ post~powaniu na prawach 
strony. R6wniez Kodeks post~powania administracyjnego nie przyznaje spotecznym opiekunom 
zabytk6w praw analogicznych, jakie posiadajq organizacje spoteczne na mocy art. 31. Z kolei, zgodnie 
z art. 28 Kodeksu post~powania administracyjnego stronq post~powania administracyjnego jest 
kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowiqzku dotyczy post~powanie albo kto zCIda czynnosci 
organu ze wzgl~du na swoj interes prawny lub obowiqzek. Katalog podmiot6w posiadajqcych 
przymiot strony (interes prawny) w post~powaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytk6w 
nieruchomych okresla art. 9 ust. 1 ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, zgodnie z 
kt6rym do rejestru wpisuje si~ zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez 
wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w z urz~du bqdi na wniosek wlasciciela zabytku nieruchomego 
lub uiytkownika wieczystego gruntu, na kt6rym znajduje si~ zabytek nieruchomy. Podsumowujqc, 
lWKZ nie posiada podstaw prawnych, aby dopuscic Pana Jakuba Polewskiego dziatajqcego jako 
spoteczny opiekun zabytk6w do udziatu w przedmiotowym post~powaniu na prawach strony. Na 
marginesie nalezy stwierdzic, iz Pan Jakub Polewski wyst~puje jako Przedstawiciel Stowarzyszenia, 
kt6re zostato dopuszczone do udziatu w przedmiotowym post~powaniu na prawach strony, majCIc na 
uwadze powyzsze faktyczny udziat Pana Jakuba Polewskiego w prowadzonym post~powaniu odbywa 
si~ w zakresie ustalonym ustawq Prawo 0 stowarzyszeniach oraz regulaminem Stowarzyszenia. 

W odniesieniu do zqdania uzgodnienia odmownego wniosku 0 wydanie pozwolenia na 
rozbiork~ element6w elektrocieptowni EC-2, lWKZ ponownie informuje, ii powyzsze zagadnienie nie 
maze stanowic przedmiotu post~powania w sprawie wpisu do rejestru zabytkow, wszcz~tego 
niniejszym postanowieniem. Naleiy jednakze zaznaczyc, ii zgodnie z art. lOa ust. 1 ustawy 0 

ochronie zabytk6w i apiece nod zabytkami od dnia wSlcz~cia postE:powania w sprawie wpisu do 
rejestru do dnia, w ktorym decyzja w tej sprawie stanie si~ ostateczna, przy zabytku ktorego dotyczy 
post~powanie, zabrania si~ prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot 
budowlanych i podejmowania innych dziatan, kt6re mogtyby prowadzic do naruszenia substancji lub 
zmiany wyglqdu zabytku. Zas zgodnie z art. lOa ust. 2 ww. ustawy, zakaz 0 kt6rym mowa w ust. 1 
dotyczy takie rob6t budowlanych obj~tych pozwoleniem na budow~ alba zgtoszeniem, a takie 
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dziatari okreslonych w innej decyzji pozwalajqcej na ich prowadrenie. Zatem w ocenie W W  skutkiem 
wszczqcia postqpowania w sprawie wpisania zespoiu do rejestru, w gyrn obielr26w bqdqqch 
przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia na rozbibrkq, powinno bye zawieszenie prres organ 
administracji architektoniczno-budowlanej procedowanych postqpowan prowadzonych w sprawie 
robot budowlanych polegajpcych na rozbiorce elementdw zespoqu objqtych prowadzonym 
postqpowaniem, do czasu rozstrzygniqcia zagadnjenia wstqpnego jakim jest wpis ww. obiekt6w do 
rejestru zabytkow. 

Z uwagi na powyiszg argumentacj~ naleiato postanowit jak wyiej. 

Na podstawie art. 31 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego na niniejsze 
postanowienie przysCuguje Organizacji spokcznej zaialenie. Zgodnie z art. 141 5 2 Kodeksu 
postepowania administracyjnego, zaialenie wnosi sie do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego - Departamentu Ochrony Zabytkow w Warszawie za moim pofrednictwem, w 
terminie siedmiu dni od daty doreczenia postanowienia. 

Sprawc prowadzi: Piotr Ugorowicz, gtowny specjalista WUOZ w todzi, tel. 1421 638 07 25, p.ugorowicz@wuoz-lodz.pl 
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