3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Dolna nr 106/108

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Dolna nr 106/108
nr działki: 198, 199/1

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

Budynek w miejscowości Bukowiec przy ulicy Dolnej, po zachodniej stronie drogi, ustawiony do niej frontem.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, murowany, otynkowany, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Na elewacjach po dwa okna z okiennicami, Na
froncie zabudowany ganek z wejściem, nakryty dachem jednospadowym. Dach z
dachówki.

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, ul. Dolna nr 117

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Dolna nr 117
nr działki: 287/1

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

Budynek w miejscowości Bukowiec przy ulicy Dolnej, po zachodniej stronie drogi , ustawiony szczytem do
niej, budynek w zabudowie mieszkalno-gospodarczej.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, parterowy, drewniany, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta,
ustawiony szczytem do drogi. Na froncie wejście i dwa okna. Dach kryty
dachówka – odnowiony. Dom obecnie otynkowany.

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, ul. Dolna nr 128

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Dolna nr 128
nr działki: 227

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 miejscowości Bukowiec przy zbiegu ulicy Górnej i Dolnej, po jej zachodniej stronie, ustawiony do
niej frontem, na podwórzu także inne obiekty budowlane – gospodarcze.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, murowany, otynkowany, na podmurówce kamiennej,
zadaszony bardzo wysokim dachem dwuspadowym. Dom na planie zbliżonym do
kwadratu. W elewacjach różne rozmieszczeni okien, wejście od podwórza.
Dach odnowiony z blachy. Na podwórzu także inne obiekty budowlane –
gospodarcze.

Stan zachowania dość dobry. Obiekt 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 ul. Dolna nr 131

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Dolna nr 131
nr działki: 314

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek w miejscowości Bukowiec przy ulicy Dolnej, po wschodniej jej stronie, ustawiony do niej frontem,.
Koło domu droga wewnętrzna prowadząca do innych budynków.

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, o konstrukcji na zrąb, na podmurówce
kamiennej, parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie
prostokąta, ustawiony frontem do drogi. Od strony podwórza ganek. Obicie domu
z desek poziomych, nad podmurówką pionowe. Dach kryty dachówką.

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 ul. Dolna nr 135

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Dolna nr 135
nr działki: 296/1

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

Budynek w miejscowości Bukowiec przy zbiegu ulicy Dolnej ( po wschodniej jej stronie, ustawiony do niej
frontem) i ulicy Południowej.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek murowany, otynkowany, piętrowy, z dachem płaskim. Budynek
składający się z połączonych brył o różanym rozplanowaniu elewacji. W części
lewej od frontu dwa okna na parterze zakończona półkoliście, a na piętrze prosto.
W części lewej pojedyncze okna szersze proste. Z lewej strony dobudowany
niższy budynek z okrągłym oknem. Część środkowa zakończona w zwieńczeniu
półkoliście z wychodzącymi z pilastrów sterszynami.
Obiekt obecnie użytkowany na cele publiczne.

Stan zachowania dobry, obiekt 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 ul. Górna 28

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Górna nr 28
nr działki: 210/1

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek w miejscowości Bukowiec przy ulicy Górnej, po północnej stronie drogi, ustawiony do niej frontem.

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 frontem do drogi.
Do elewacji dobudowana, murowana część domu z dachem płaskim, otynkowana
i pomalowana. Dach kryty blachą.

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 GOSPODARCZY ul. Górna 38

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Górna nr 38
nr działki: 207/8

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
Budynek w miejscowości Bukowiec przy ulicy Górnej, w pobliżu ulicy Rokicińskiej po północnej stronie drogi,
ustawiony do niej szczytem. Budynek w zabudowie mieszkalno-zagrodowej.

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 na planie wydłużonego prostokąta, dostosowanego do funkcji
gospodarczej i zagospodarowania podwórza. Kryty dachem dwuspadowym z
blachy, odnowiony. Budynek z czerwonej cegły i kamieni polnych.

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 ul. Górna 43

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Górna nr 43
nr działki: 328/1

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

Budynek w miejscowości Bukowiec przy ulicy Górnej, po północnej stronie drogi, ustawiony do niej frontem.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Dom mieszkalny, drewniany, budynek przebudowany, prawdopodobnie
pierwotnie drewniany, obecnie otynkowany, na podmurówce kamiennej,
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym krytym blachą.

Stan zachowania średni, budynek przebudowany, prawdopodobnie
pierwotnie drewniany, obecnie otynkowany, 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

STODOŁA ul. Górna 52

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Górna nr 52
nr działki: 132/2

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Budynek stodoły w miejscowości Bukowiec przy ulicy Górnej, po północnej stronie drogi, ustawiony do niej
frontem, w tyle podwórza.

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

Tradycyjna stodoła drewniana, z pionowych desek, z dachem dwuspadowym,
ustawiona w tyle podwórza, frontem do ulicy. Budynek w zabudowie mieszkalnogospodarczej.

Stan zachowania dość dobry, stodoła użytkowana.

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 ul. Górna 54

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Górna nr 54
nr działki: 131/2

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek w miejscowości Bukowiec przy ulicy Górnej, po północnej stronie drogi, ustawiony do niej frontem.

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. Elewacja pięcioosiowa z centralnie umieszczonym gankiem,
niezabudowanym. Drugie wejście od tyłu budynku, podobne rozplanowanie
okien. Okna zachowały drewniane okiennice. Całość pomalowana, dach kryty
papą.

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 ul. Górna 67

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Górna nr 67
nr działki: 318

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 miejscowości Bukowiec przy ulicy Górnej, po północnej stronie drogi, ustawiony do niej szczytem.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek murowany, na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym
z dachówki. Pierwotnie prawdopodobnie pierwotnie budynek z cegły, obecnie
otynkowany, z pozostawionym ceglanym dekoracyjnym gzymsem. W elewacji
dwa oka i centralnie wejście, nad otworami okiennymi i drzwiami dekoracyjna
czerwona cegła.

Stan zachowania średni, prawdopodobnie pierwotnie budynek z cegły,
obecnie otynkowany, 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

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY ul. Mała 5

początek XX w.

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

BUKOWIEC

4. Adres

Bukowiec, ul. Mała 5
nr działki: 337/3

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek stodoły w miejscowości Bukowiec przy ulicy małej, po północnej stronie drogi, ustawiony do niej
frontem.

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, o konstrukcji na zrąb, na podmurówce
kamiennej, parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie
prostokąta, ustawiony frontem do drogi. Na froncie przebudowane
rozmieszczenie okien, od podwórza wejście. Obicie domu z desek poziomych,
nad podmurówką pionowe. Dach kryty blachą. 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

