3.Miejscowość

GEZ
1.

Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY NR 12

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
2. Czas powstania

BRÓJCE

początek XX w.

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

4. Adres

Brójce nr 12
nr działki: 183

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
Usytuowanie na skraju miejscowości Brójce po północnej stronie drogi wojewódzkiej 714 w kierunku na Wolę
Rakową, frontem do drogi.

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

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Elewacja czteroosiowa, symetrycznie rozmieszczone
okna, wejście od tyłu budynku. Obecnie ściany i dach obite papą.

Stan zachowania dobry, obecnie zamieszkany.

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 w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 21
nr działki: 172, 173/2

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

Usytuowanie w miejscowości Brójce po północnej stronie drogi wojewódzkiej 714, frontem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie wydłużonego
prostokąta, ustawiony frontem do drogi. Elewacja pięcioosiowa – w centralnej
części zabudowane wejście. W szczycie małe okienko. Obicie domu z desek
poziomych, nad podmurówką i pod dachem pionowe.

Stan zachowania dobry, obecnie 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

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 22

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 22
nr działki: 171/2

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

Usytuowanie w centrum miejscowości Brójce po północnej stronie drogi wojewódzkiej 714, frontem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie wydłużonego
prostokąta, ustawiony frontem do drogi. Elewacja pięcioosiowa – w centralnej
części zabudowane wejście. W szczycie małe okienko. Obicie domu z desek
poziomych, nad podmurówką i pod dachem pionowe.

Stan techniczny dobry, obecnie 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

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 28

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 28
nr działki: 39

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

Usytuowanie w miejscowości Brójce po południowej stronie drogi wojewódzkiej 714 w kierunku Woli
Rakowej, obiekt w zabudowie mieszkalno-gospodarczej, ustawiony frontem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Elewacja z trzema oknami, niesymetrycznie
rozmieszczonymi, w szczycie małe okienko. Okna zachowały dekoracyjne
okiennice. Wejście od tyły budynku. Obicie domu z desek poziomych, nad
podmurówką i pod dachem pionowe.

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

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK GOSPODARCZY NR 32

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 32
nr działki: 158

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

Usytuowanie w centrum miejscowości Brójce po północnej stronie drogi wojewódzkiej 714, obiekt
w zabudowie mieszkalno-gospodarczej (zagroda) ustawiony szczytem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek na planie wydłużonego prostokąta, dostosowanego do funkcji
gospodarczej i zagospodarowania podwórza. Kryty dachem dwuspadowym z
blachy. Budynek z czerwonej cegły (elementy konstrukcyjne i bok budynku) oraz
kamieni polnych (ściany).

Stan dobry, 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

3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 33

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 33
nr działki: 41

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

Usytuowanie w miejscowości Brójce po południowej stronie drogi wojewódzkiej 714 w kierunku Woli
Rakowej, obiekt w zabudowie mieszkalno-gospodarczej, ustawiony frontem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Elewacja z trzema oknami, niesymetrycznie
rozmieszczonymi, prawdopodobnie środkowe okno przebudowane z dawnego
wejścia. W szczycie małe okienko. Okna zachowały dekoracyjne okiennice.
Wejście od tyły budynku. Obicie domu z desek poziomych, nad podmurówką i
pod dachem pionowe.

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

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 34

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 34
nr działki: 155/1

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

Usytuowanie w miejscowości Brójce po północnej stronie drogi wojewódzkiej 714 w kierunku Woli Rakowej,
obiekt w zabudowie mieszkalno-gospodarczej, ustawiony frontem do drogi

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie wydłużonego
prostokąta, ustawiony frontem do drogi. Elewacja czteroosiowa, wejście od tyłu
budynku. W szczycie i na boku małe okienko. Obicie domu z desek poziomych,
nad podmurówką i pod dachem pionowe.

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

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 43

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 43
nr działki: 74/6

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
Usytuowanie w centrum miejscowości Brójce po północnej stronie drogi wojewódzkiej 714, obiekt w
zabudowie mieszkalno-gospodarczej, ustawiony frontem do drogi

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Elewacja z trzema oknami. W szczycie małe okienko,
wejście od tyłu budynku. Obicie nowe z desek poziomych, dach odnowiony.

Stan zachowania dobry, dom użytkowany, zamieszkały, odnowiony.

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 GOSPODARCZY NR 43

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 43
nr działki: 74/6

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Usytuowanie w centrum miejscowości Brójce po północnej stronie drogi wojewódzkiej 714drogi i przy drodze
gminnej, budynek usytuowany szczytem do drogi. centrum miejscowości Brójce, obiekt w zabudowie
mieszkalno-gospodarczej.

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

Budynek na planie wydłużonego prostokąta, dostosowanego do funkcji
gospodarczych i zagospodarowania podwórza. Kryty dachem dwuspadowym z
blachy - odnowiony. Budynek z czerwonej cegły (elementy konstrukcyjne i bok
budynku) oraz kamieni polnych (ściany). Wokół okienek dekoracyjne
obramowanie z cegieł.

Stan zachowania dobry, 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

3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 55

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 55
nr działki: 92

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

Usytuowanie domu w miejscowości Brójce, przy drodze prowadzącej do Bukowca, po jej wschodniej stronie,
obiekt w zabudowie mieszkalno-gospodarczej, ustawiony frontem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie wydłużonego
prostokąta, ustawiony frontem do drogi. Elewacja czteroosiowa, wejście od tyłu
budynku. W szczycie i na boku małe okienko. Obicie domu z desek poziomych,
nad podmurówką i pod dachem pionowe. Dom odnowiony, dach kryty papą.

Stan zachowania bardzo 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

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 68

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 68
nr działki: 125/1

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

Usytuowanie domu w miejscowości Brójce, przy drodze prowadzącej do Bukowca, po jej zachodniej stronie,
ustawiony szczytem do drogi.

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 szczytem do drogi.
Na froncie dwa okna po bokach i w centralnej części ganek wejściowy nakryty
płaskim, osobnym dachem. Obecnie dom pokryty okładziną drewnianą,
pomalowaną, dach ze starej dachówki.

Stan zachowania dość 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

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 69

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 69
nr działki: 121

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
Usytuowanie domu w miejscowości Brójce, przy drodze prowadzącej do Bukowca, po jej zachodniej stronie,
ustawiony szczytem do drogi.

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

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 szczytem do drogi.
Na froncie po dwa okna po bokach i w centralnej części: dość okazały ganek
wejściowy nakryty osobnym, niskim dachem dwuspadowym.
płaskim, osobnym dachem. Obecnie dom częściowo pokryty okładziną
drewnianą, pomalowaną, dach ze starej dachówki.

Stan zachowania dość 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

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

SZKOŁA NR 70

początek XX w.

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

BRÓJCE
4. Adres

Brójce nr 70
nr działki: 114/1

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Usytuowanie budynku w miejscowości Brójce, przy drodze prowadzącej do Bukowca, po jej wschodniej
stronie, ustawiony frontem do drogi.

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

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek prawdopodobnie dawnego dworku, w którym działała szkoła. Obiekt
murowany, otynkowany, na planie prostokąta z wysokim dachem dwuspadowym.
Na elewacji dwa okna po bokach i dobudowy, drewniany, ażurowy, ganek. Na
boku budynku dodatkowe wejście i cztery okna, z drugiej strony szereg okien. Na
poddaszu część użytkowa, w szczycie dwa okna, od frontu charakterystyczna
lukarna – nadbudowa trójkątna z maleńkim okienkiem, nakryta dachem.

Budynek nieużytkowany, w stanie zaniedbania, niszczejący, brak opieki
właściciela.

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

