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ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na 
zabytkami oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w 
związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wpisania do rejestru zabytków nieruchomych 
historycznego układu ruralistycznego Arkadia - Nieborów, gm. Nieborów, pow. łowicki, wraz z 
otoczeniem ww. zabytku, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia, iż Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo Nieborowa", dopuszczone do udziału w ww. postępowaniu na podstawie postanowienia 
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 marca 2019 r., pismem z dnia 24 lipca 
2019 r. złożyło wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania na podstawie art. 105 § 2 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego. 

Ww. postępowanie zostało wszczęte postanowieniem Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dnia 13 grudnia 2017 r., w odpowiedzi na wniosek organizacji społecznej -
Stowarzyszenia „Dziedzictwo Nieborowa". 

Zgodnie z treścią art. 105 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ 
administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie 
postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z 
interesem społecznym . 

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia, 
prowadzonego postępowania materiał dowodowy wskazuje, iż 

postepowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym. 

iż zgromadzony w toku 
umorzeme prowadzonego 

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 1 O § 1 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia, iż stronom 
prowadzonego postępowania przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec wniosku Stowarzyszenia 
„Dziedzictwo Nieborowa" z dnia 24 lipca 2019 r. o umorzenie prowadzonego postępowania, w 
terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. 

Jednocześnie, na podstawie art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Łódzki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, 1z wniesienie sprzeciwu wobec wniosku 
Stowarzyszenia „Dziedzictwo Niebrowa" uniemożliwi umorzenie prowadzonego, tym samym 
skutkować będzie dalszym jego procedowaniem, z wszelkimi tego następstwami prawnymi, w tym 
utrzymaniem zakazu prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i 
podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu 
zabytku do czasu, w którym decyzja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydana w 
sprawie wpisania układu ruralistycznego Arkadia - Nieborów wraz z otoczeniem stanie się ostateczna. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje przekazane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłosze11 Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Łodzi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Łodzi (www.wuoz-lodz.pl) w dniu 25 lipca 2019 r., ponadto przekazane w celu umieszczenia na tablicy oglosze11 w 
Urzędzie Gminy Nieborów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - stronie internetowej Urzędu Gminy Nieborów. 
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Sprawę prowadzi: 
Piotr Ugorowicz, główny specjalista Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków WUOZ w Łodzi, tel. /421635 80 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lodzi 
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99, tel.: (+48) 42 631-78-92 lub 42 635-80-00, 

fax: (+48)42 630-17-83 
e-mail: sekretariatfa"wuoz-lodz. pl http://www.wuoz-lodz.pl/bip/ 

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 www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub 

pod numerem telefonu /42/ 631-78-92. 


