
t od t ,  dnia 9 stycznia 2018 r. 

ZAWlADOMlENlE 
o wwczeciu postepowania 

todzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postepowania 
odrninistracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, tekst jednolity) zawiadamia, i i  na wniosek Grzegorza 
Dworzeckiego oraz Pana Przernystawa Dworzeckiego, wtaicicieli nieruchornoici potoionej w todzi 
przy ul. Zgierskiej 30a i 32, z dnia 12 grudnia 2017 r., wszczyna postepowanie administracyjne w 
sprawie wpisania do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa todzkiego karnienicy (budynku 
frontowego z oficynq bocznq), potoionej w todzi przy ul. Zgierskiej 30a (na terenie dziatki nr 195, 
obrqb 8-47) wraz z nieruchornoiciq gruntow3 potoionq w todzi przy ul. Zgierskiej 30a i ul. Zgierskiej 
32 (dziatki nr 195 i 194/ l  w obrqbie 8-47). 

Zawiadamiamy, i i  zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 
i opiece nod zabytkomi od dnia wszczqcia postepowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do 
dnia, w ktorym decyzja w tej sprawie stanie siq ostateczna, przy zabytku, ktorego dotyczy 
postepowanie, zabrania siq prowqdzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot 
budowlanych i podejmowania innych dziatan, ktore rnogtyby prowadzit do naruszenia substancji tub 
zrniany wyglqdu zabytku. Zgodnie z art. 10a ust.2 zakaz, o ktorym rnowa w ust. 1, dotyczy takie robot 
budowlanych objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, a takie dziatan okrejlonych w innej 
decyzji pozwalajqcej na ich prowadzenie. 

Informujemy, i i  w my3 art. 41  5 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w toku 
postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majq obowiqzek zawiadomit organ 
administracji publicznej o kaidej zmianie swego adresu, w tyrn adresu elektronicznego. W razie 
zaniedbania tego obowiqzku, doreczenie pisrna pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Informujerny, i e  strony mogq zapoznat siq z aktami sprawy oraz zgtosit wnioski i dowody w 
sprawie w siedzibie Wojewodzkiego Urzqdu Ochrony Zabytkow w todzi, ul. Piotrkowska 99, pok. 4, 
tel. (042) 638-07-25. 

Sprawq prowadzi: Piotr Ugorowicz, glowny specjalista WUOZ w todz~,  tel. /42/ 638 07 25, p.ugorowicz@wuoz-lodzpl 


