3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

DWÓR w zespole dworskim

1840 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

GIEMZÓW
4. Adres

Giemzów 5b
nr działki: 372/1

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Rejestr Zabytów Nr: 131-VII-9, wpis z
23.08.1946 oraz Nr A/266, wpis z
28.08.1967

(Źródło: Google Maps)

Dwór usytuowany w miejscowości Giemzów przy drodze przez wieś (południowa strona) w pobliżu drogi
krajowej – autostrady A1. Do dworu wiedzie aleja parkowa, budynek usytuowany w parku z frontem
w kierunku północnym.

Uchwała nr LXVII/373/2018 Rady
Gminy Brójce z dnia 26
października 2018 r, w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brójce

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Dwór usytuowany jest w południowo-zachodniej części parku, elewacją frontową
zwrócony ku północy. Pochodzi z XVII wieku. W roku 1766 hrabia Ludwik
Szymon Gutakowski, herbu Gutak, postanowił rozbudowywać swoje majątki
ziemskie i prowadzić w nich nowoczesne rolnictwo. W tym czasie wybudował
dwór w Giemzowie, zaprojektowany w stylu Andrea Palladio.
Jest to obiekt klasycystyczny, murowany, parterowy z użytkowym poddaszem,
założony na planie prostokąta, z dwoma alkierzami od południa. Elewacja
frontowa siedmioosiowa, akcentowana na osi częściowo zabudowanym gankiem
z wejściem pomiędzy parą toskańskich kolumn. Korpus dworu kryty jest wysokim
dachem czterospadowy, a ganek i alkierze posiadają niskie dachy dwuspadowe o
prostopadłych kalenicach.
W latach 1996-2008 dwór przeszedł kapitalny remont i dziś służy jako obiekt, w
którym mieści się restauracja i hotel.

Stan zachowania bardzo dobry, obiekt użytkowany, obecnie spełnia funkcje
hotelowe.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Szymusik
17.06.2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków) *

* Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

PARK w zespole dworskim

XVIII/XIX wiek

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

GIEMZÓW
4. Adres

Giemzów 5b
nr działki: 372/1, 372/3

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Rejestr Zabytów Rejestr Nr: A/267, wpis z
17.03.1977

Uchwała nr LXVII/373/2018 Rady
Gminy Brójce z dnia 26
października 2018 r, w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brójce
Założenie parkowe usytuowane w miejscowości Giemzów przy drodze przez wieś (południowa strona) w
pobliżu drogi krajowej – autostrady A1.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Dwór i park stanowią całość kompozycyjną. Park zaprojektowany jest w założeniu
angielskim, czyli nawiązującym do naturalnych parków krajobrazowych
popularnych w XVIII wieku. Powierzchnia parku wynosi 5,6 ha. W parku znajduje
się staw na rzucie koła i wyspą na środku. Aleje parku obsadzają ponad 200latnie drzewa, głównie: akacje, graby i lipy.

Stan zachowania bardzo dobry park obecnie jest parkiem przy hotelu.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Szymusik
17.06.2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków) *

* Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 21

Początek XX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

GIEMZÓW
4. Adres

Giemzów 21
nr działki: 125

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek usytuowany w miejscowości Giemzów przy drodze przez wieś, po jej zachodniej stronie, frontem do
drogi, w pobliżu drogi krajowej – autostrady A1.

Uchwała nr LXVII/373/2018 Rady Gminy
Brójce z dnia 26 października 2018 r,
w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brójce

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta, ustawiony frontem
do drogi. Na froncie dwa okna, od podwórza wejście, na boku i w szczycie małe
okienko. Obicie domu z desek poziomych, pionowych nad podmurówką i pod
dachem, pomalowany. Dach kryty papą.

Stan zachowania dobry, dom użytkowany, zamieszkały.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Szymusik
17.06.2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków) *

* Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

GEZ

KARPIN

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 19

Początek XX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Karpin nr 19
nr działki: 162

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Uchwała nr LXVII/373/2018 Rady Gminy
Brójce z dnia 26 października 2018 r,
w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brójce

Budynek w centrum miejscowości Karpin przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 713 i drogi gminnej (po
południowo-zachodniej stronie), usytuowany w stosunku do drogi krajowej frontem.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany, na podmurówce kamiennej, zadaszony
dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta, ustawiony frontem do drogi.
Elewacja trójosiowa, od podwórza wejście z gankiem, zabudowanym, kryty
daszkiem jednospadowym. Obicie domu z desek poziomych, pionowych nad
podmurówką i pod dachem. Dach kryty papą. Obecnie budynek niszczejący.

Stan zachowania średni, niszczejący, dobry, dom nieużytkowany,
niezamieszkały.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Szymusik
17.06.2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków) *

* Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

GEZ

KARPIN

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 35

Początek XX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Karpin nr 35
nr działki: 60

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Uchwała nr LXVII/373/2018 Rady Gminy
Brójce z dnia 26 października 2018 r,
w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brójce

Budynek w północnej części miejscowości Karpin przy drodze gminnej, po jej wschodniej stronie,
usytuowany w stosunku do drogi szczytem, budynek w zabudowie zagrodowej.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta, ustawiony
szczytem do drogi. Elewacja czteroosiowa z wejściem, okno na boku. Obicie
domu z desek poziomych, pionowych nad podmurówką i pod dachem. Dach kryty
papą. Budynek w zabudowie zagrodowej.

Stan zachowania dobry, dom użytkowany, zamieszkały.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Szymusik
17.06.2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków) *

* Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

GEZ

KARPIN

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 36

Początek XX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Karpin nr 36
nr działki: 209

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Uchwała nr LXVII/373/2018 Rady Gminy
Brójce z dnia 26 października 2018 r,
w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brójce

Budynek w północnej części miejscowości Karpin przy drodze gminnej, po jej wschodniej stronie,
usytuowany w stosunku do drogi szczytem, budynek w zabudowie zagrodowej.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta, ustawiony
szczytem do drogi. Elewacja czteroosiowa z wejściem, okno na boku. Obicie
domu z desek poziomych, pionowych nad podmurówką i pod dachem. Budynek
w zabudowie zagrodowej, za nim murowany, z czerwonej cegły budynek
gospodarczy, obecnie niszczejący.

Stan zachowania średni, niszczejący, dobry, dom nieużytkowany,
niezamieszkały.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Szymusik
17.06.2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków) *

* Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

GEZ

KARPIN

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

ZABUDOWANIA GOSPODARCZE NR 39

Początek XX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Karpin nr 39
nr działki: 138

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Uchwała nr LXVII/373/2018 Rady Gminy
Brójce z dnia 26 października 2018 r,
w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brójce

Budynek usytuowany szczytem do drogi

8. Historia, opis i wartości

Budynek na planie prostokąta – wydłużony kształt, dostosowany do zabudowy
zagrody i funkcji pierwotnej – prawdopodobnie obór dla bydła. Budynek kryty
dachem dwuspadowym, niskim. Pomieszanie cegły czerwonej i kamieni.
Przebudowa polegała na podniesieniu dachu i wykonaniu dobudowy ze
współczesnej białej cegły, dach odnowiony z blachy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania średni, obiekt częściowo przebudowany, budynek
użytkowany.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Szymusik
17.06.2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków) *

* Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

