
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99 

WUOZ-BR.5 140.259.2017.PU 
Łódź, dnia 26 marca 2019 r. 

POST ANO WIENIE 
o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu 

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 60), w odpowiedzi 
na wniosek Stowarzyszenia „Dziedzictwo Nieborowa" z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleksandra 
Sulkiewicza 7/16, z dnia 15 marca 2019 r. (data wpływu do WUOZ w Łodzi: 19.03.2019 r.), 

postanawia 

dopuścić organizację społeczną - Stowarzyszenie „Dziedzictwo Nieborowa", do udziału w 
postępowaniu prowadzonym przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w sprawie 
wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego historycznego układu 
ruralistycznego Arkadia - Nieborów, gm. Nieborów, pow. łowicki wraz otoczeniem ww. zabytku. 

Uzasadnienie 

Postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
łódzkiego historycznego układu ruralistycznego Arkadia - Nieborów, gm. Nieborów, pow. łowicki 
wraz otoczeniem ww. zabytku, zostało wszczęte postanowieniem Łódzki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: WUOZ-BR.5 140.259.2017.PU, na podstawie art. 31 § 2 
ustawy Kodeks postępowania admin istracyjnego, w odpowiedzi na wniosek złożony przez 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo Nieborowa" (dalej Stowarzyszenie). Pismem z dnia 15 marca 2019 r. 
ww. organizacja społeczna wniosła żądanie o dopuszczenie jej do udziału w prowadzonym 
postępowaniu. W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, m.in.: Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
Nieborowa" jest organizacją społeczną do której celów statutowych należy m. in. ochrona i 
promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zespołu muzealnego Pałacu w Nieborowie (wraz 
z Arkadią). Nasze Stowarzyszenie skupia osoby dysponujące wszechstronną wiedzą i doświadczeniem,. 
od lat zaangażowane na rzecz ochrony i popularyzacji unikalnego w skali kraju założenia pałacowo
parkowego w Nieborowie i Arkadii, swą działalnością wspiera, w zakresie organizacyjnym, 
merytorycznym i finansowym, administrację ww. zespołu. Stowarzyszenie, z którego wniosku 
prowadzone jest postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu ruralistycznego 
Arkadia - Nieborów wraz z jego otoczeniem, pragnie uczestniczyć powyższym postępowaniu na 
prawach strony, co umożliwi wykorzystanie wszelkich instrumentów prawnych w celu jak najszybszego 
zakończenia ww. postępowania. Intencją Stowarzyszenia jest zapewnienie efektywnej, skutecznej 
ochrony konserwatorskiej zabytkowego założenia w Arkadii i Nieborowie oraz obszaru stanowiącego 
jego otocznie, we współpracy z wszystkimi interesariuszami tego procesu, w tym służbami 

konserwatorskimi, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, lokalnymi władzami oraz jak najliczniejszą grupą 
właścicieli i zarządców nieruchomości objętych prowadzonym postępowaniem. Z uwagi na złożony 
charakter prowadzonego postępowania oraz szeroki sprzeciw lokalnego społeczeństwa wobec 
wpisania do rejestru zabytków prywatnych nieruchomości, wydaje się, iż trwające obecnie 
postępowanie (prawdopodobnie prowadzone następnie także w kolejnych instancjach odwoławczych) 
nie doprowadzi do szybkiego uregulowania kwestii skutecznej ochrony konserwatorskiej układu 
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ruralistycznego Arkadia-Nieborów wraz z obszarem j ego otoczeniem. Z kolei, wynikający z treści art. 
1 Oa 1. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zakaz p rowadzenia wszelkich prac 
konserwatorskich i restauratorskich, robót budowlanych, a także podejmowania innych działań, które 
mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wobec którego prowadzone 
jest postępowanie w sprawie wpisania do rejestru, do dnia w którym decyzja w sprawie wpisania do 
rejestru zabytków stanie się ostateczna, prowadzi do swoistego „zamrożenia" wszelkich działań 
inwestycyjnych na tym terenie, w tym korzystnych i pożądanych, a nawet niezbędnych z punktu 
widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego na tym terenie. Mając na uwadze powyższe, z myślą o jak 
najszybszym zakończeniu prowadzonego postępowania, Stowarzyszenie „ Dziedzictwo Nieborowa" w 
dalszym etapie planuje wystąpić do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o umorzenie 
postępowania prowadzonego w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu ruralistycznego 
Arkadia-Nieborów wraz z otoczeniem, na podstawie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Złożenie wniosku w sprawie umorzenia postępowania możliwe będzie po 
uprzednim, formalnym dopuszczeniu Stowarzyszenia „ Dziedzictwo Nieborowa" do udziału w 
prowadzonym postępowaniu, tym samym uzyskanie przez Stowarzyszenie prawa strony w 
prowadzonym postępowaniu. 

Zgodnie z treścią art. 31 § I ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organizacja 
społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: I) wszczęcia 
postępowania, 2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami 
statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zgodnie z art. 31 § 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach 
strony. 

W toku postępowania wstępnego, dokonano analizy wniosku Stowarzyszenia w aspekcie 
przesłanek określonych w art. 31 § I Kpa. Wg. informacji zawartych w Krajowym Rejestrze 
Sądowym Stowarzyszenie Dziedzictwo Nieborowa zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla 
M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
7.11.2012 r. , pod numerem KRS: 0000438396. Zgodnie z treścią§ 5 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia 
Dziedzictwo Nieborowa do celów stowarzyszenia należy m.in. ochrona i promowanie dziedzictwa 
kulturowego i historycznego zespołu muzealnego Pałacu w Nieborowie (wraz z Arkadią), zatem 
wniosek jest zgody z celem statutowym organizacji. 

Argumentacja wskazana w uzasadnieniu wniosku Stowarzyszenia w sposób potwierdza 
zasadność dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w prowadzonym postępowaniu, w aspekcie 
zgodność treści wniosku z interesem społecznym. 

Z uwagi na powyższe należało postanowić jak wyżej. 

Na podstawie art. 31 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie 
przysługuje Organizacji społecznej zażalenie. Zgodnie z art. 141 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, zażalenie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
Departamentu Ochrony Zabytków w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od 
daty doręczenia postanowienia. 

Otrzymują: 

I. Stowarzyszenie „Dziedzictwo Nieborowa" 
ul. Aleksandra Sulkiewicza 7/16 
00-758 Warszawa 

2. Tablica ogłoszeń - WUOZ w Łodzi (obwieszczenie) 
3. Strona internetowa BIP WUOZ w Łodzi (obwieszczenie) 
4. Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Nieborów (obwieszczenie) 
5. a/a 

Sprawę prowadzi: Piotr Ugorowicz, główny specjalista WUOZ w Łodzi, tel. /42/ 635 80 06. 
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