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ZAWIADOMIENIE 

Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wpisania do reJestru 'tw:i-ytków 

nieruchomych historycznego układu ruralistycznego Arkadia - Nieborów, gm. Nieborów, pow. łowicki 

w raz otoczeniem ww. zabytku, na podstawie art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1595, ze zm.) oraz art. 7, art. 9 oraz art. 11 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.), Łódzki 

Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zmianie zakresu prowadzonego postępowania. 

Obszar dawnego folwarku w Nieborowie, usytuowany w Nieborowie, w granicach działek 

ewidencyjnych o numerach: 617/2, 617/4, 617/6, 617/7, 617/8, 617/9, 617/10, 617/11, 618, 

położonych w obręb ie 0016 Nieborów, który został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

na postawie Zarządzen ia Nr 19/2018 Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 

czerwca 2018 r., zostaje w całości włączony w granice obszaru będącego przedmiotem postępowania 

jako historyczny układ ruralistyczny Arkadia-Nieborów. Dotychczas w granicach obszaru objętego 

prowadzonym postępowaniem jako historyczny układ ruralistyczny Arkadia-Nieborów znajdowała się 

jedynie południowa część dawnego folwarku w Nieborowie (zgodnie z oznaczeniem linią ciągłą na 

planie załączonym do postanowienia Łódzkiego VVojewódzkiego Konse rwatora Zabytków z dnia 13 

grudnia 2017 r., znak: WUOZ-BR.5140.259.2017.PU w sprawie wszczęcia postępowan ia), zaś 

północna część dawnego folwarku w Nieborowie była objęta prowadzonym postępowaniem jako -tzw. otoczenie zabytku (jego gran ice oznaczono na ww. planie linią przerywaną). W związku z 

powyższym obszar objęty prowadzonym postępowaniem nie ulega faktycznej zmianie lecz jedynie 

kwalifikacja części tegoż obszaru. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości . ~ · 
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Otrzymują: 

1. Stowarzyszenie „Dziedzictwo Nieborowa", ul. Aleksandra Sulkiewicza 7 /16, 00-758 Warszawa 
G.J Urząd Gminy Nieborów (tablica ogłoszeń), al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów 
3. Starostwo Powiatu Łowickiego (tablica ogłoszeń). ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (tablica ogłoszeń), ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź 

5. a/a 

Pismo sporządził: Piotr Ugorowicz, główny specjalista WUOZ w Łodzi, tel. /42/ 638 07 25, p.ugorowicz@wuoz-lodz.pl 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lod zi 
90-425 Lódź, ul. Piotrkowska 99, tel.: (+48) 42 6380721, fax: (+48)42 6380736 

e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl 
http://vĄvv,.i.wuoz-lodz.pl/bi p/ 

Administratorem danych osobowych jest 
łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynnoSci 
urzędowych. Maśz prawo do dostvpu, sprostowania. ograniczenia przetwarzania danych. Więcej 
informacji znajdziesz na stronie w,vw.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub 

pod numerem telefonu /42/ 6 38-07-2 I . 


