3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY NR 12

Początek XX wieku

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

LE Ś N E
ODPADKI
4. Adres

Leśne Odpadki nr 12
nr działki: 32/2

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

Budynek położony w centrum miejscowości Leśne Odpadki, przy drodze przez wieś, po jej zachodniej
stronie, frontem do drogi. Budynek w zabudowie zagrodowej.

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.
Prawdopodobnie trójosiowy, wejście od tyłu budynku. Obecnie dom pokryty
okładziną drewnianą, pomalowaną, dach kryty papą.

Stan zachowania dobry, budynek 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 16/18

Początek XX wieku

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

LE Ś N E
ODPADKI
4. Adres

Leśne Odpadki nr 16/18
nr działki: 27, 26

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek położony w centrum miejscowości Leśne Odpadki, przy drodze przez wieś, po jej zachodniej
stronie, szczytem do drogi. Budynek w zabudowie zagrodowej.

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.
Prawdopodobnie trójosiowy z gankiem wejściowym. Obecnie dom i dach pokryty
papą.

Stan zachowania średni, zaniedbany, budynek 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 NR 4

Początek XX wieku

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

PAŁCZEW
4. Adres

Pałczew nr 4
nr działki: 134

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 położony w północnej części miejscowości Pałczew, przy drodze w kierunku miejscowości Wola
Rakowa, po zachodniej jej stronie, frontem do drogi. 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 frontem
do drogi. Na froncie dwa okna i zabudowany ganek kryty daszkiem
dwuspadowym. Obecnie dom pokryty okładziną drewnianą, pomalowaną, dach
kryty papą.

Stan zachowania dość dobry, budynek 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 26

Początek XX wieku

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

PAŁCZEW
4. Adres

Pałczew nr 26
nr działki: 176

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 położony w południowej części miejscowości Pałczew, przy drodze przez wieś po zachodniej jej
stronie, frontem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, murowany z czerwonej cegły, na podmurówce
kamiennej, zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie wydłużonego
prostokąta, ustawiony frontem do drogi. Założenie pięcioosiowe, pierwotne,
środkowe drzwi przerobione na otwór okienny. Okna zachowały ozdobnie
malowane okiennice. Wejście od tyłu budynku, podobne rozplanowanie okien.
Wokół okien ozdobne obramowanie z cegły i pionowe cegły nad drzwiami
głównymi. Pod dachem ozdobny, szeroki, gzyms z cegieł. Dach kryty blachą.

Stan zachowania dobry, budynek 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 35 i 36

Początek XX wieku

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

PAŁCZEW
4. Adres

Pałczew nr35 i 36
nr działki: 90, 91/2

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

Budynek położony w południowej części miejscowości Pałczew, przy drodze przez wieś po zachodniej jej
stronie, frontem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, murowany z czerwonej cegły, na podmurówce
kamiennej, zadaszony niskim dachem dwuspadowym. Dom na planie
wydłużonego prostokąta, ustawiony frontem do drogi. Założenie czteroosiowe
Wejście od tyłu budynku, podobne rozplanowanie okien, z boku po dwa okna, i w
szczycie jedno. Wokół okien ozdobne obramowanie z cegły i pionowe cegły nad
drzwiami głównymi. Pod dachem ozdobny, szeroki, gzyms z cegieł. Dach kryty
blachą. Obecnie dom podzielony na dwa mieszkania.

Stan zachowania dobry, budynek 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 wieku

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

PAŁCZEW
4. Adres

Pałczew nr 43
nr działki: 77

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina
\

Budynek położony w południowej części miejscowości Pałczew, przy drodze przez wieś po wschodniej jej
stronie, 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

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrąb, na podmurówce kamiennej,
zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta, ustawiony frontem
do drogi. Elewacja trójosiowa, w środkowej części zabudowane drzwi, wejście od
tyłu budynku. Obicie domu z desek poziomych, nad podmurówką i pod dachem
pionowe. Dach kryty blachą.

Stan zachowania dobry, budynek 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 48a

Początek XX wieku

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

PAŁCZEW
4. Adres

Pałczew nr48a
nr działki: 70/2

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
Budynek położony w południowej części miejscowości Pałczew, przy drodze przez wieś po zachodniej jej
stronie, 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 zrab, na podmurówce kamiennej,
zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie wydłużonego prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Elewacja pięcioosiowa, wejście od tyłu, w szczycie
małe okienko. Obicie domu z desek poziomych, pionowych nad podmurówką i
pod dachem. Dach kryty papą. Dom w zabudowie zagrodowej.

Stan zachowania średni, zaniedbany, budynek 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 54

Początek XX wieku

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

PAŁCZEW
4. Adres

Pałczew nr54
nr działki: 29

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek położony w południowej części miejscowości Pałczew, przy drodze przez wieś po zachodniej jej
stronie, frontem do drogi.

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 trzyosiowa, wejście w części centralnej zabudowane, okna na
boku i w szczycie, od podwórza rozplanowanie podobne, z wejściem. Obicie
domu z desek poziomych, pionowych nad podmurówką i pod dachem. Dach kryty
blachą. Dom w zabudowie zagrodowej.

Stan zachowania dobry, budynek 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 65

Początek XX wieku

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

PAŁCZEW
4. Adres

Pałczew nr 65
nr działki: 51

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 położony w południowej części miejscowości Pałczew, przy drodze przez wieś po wschodniej jej
stronie, frontem do drogi. Dom 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 z blachy, odnowionym. Dom na planie
prostokąta, ustawiony frontem do drogi. Elewacja dwuosiowa, na boku budynku i
w szczycie okna, od podwórza rozplanowanie podobne, z wejściem –
zabudowany ganek. Obicie domu z desek poziomych, pionowych nad
podmurówką i pod dachem, pomalowanych. Dom w zabudowie zagrodowej.

Stan zachowania dobry, budynek 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 67

I połowa XX wieku

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

PAŁCZEW
4. Adres

Pałczew nr 67
nr działki: 276

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 położony w południowej części miejscowości Pałczew, przy drodze przez wieś po wschodniej jej
stronie, frontem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek szkoły, piętowy, murowany, otynkowany, na planie prostokąta z dachem
płaskim. W elewacji symetrycznie umieszone okna, na osi zaznaczone wejście i
schody. Do budynku prowadzi aleja.

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
1. Nazwa

KAPLICZKA

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
2. Czas powstania

PAŁCZEW

I połowa XX wieku

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

4. Adres

Pałczew

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Kapliczka znajduje się w centrum miejscowości Pałczew przy skrzyżowaniu dróg przez wieś.

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

Kapliczka na skrzyżowaniu dróg. Na postumencie i schodkach ustawiona
kapliczka arkadowa z figurą Matki Boskiej, nakryta daszkiem dwuspadowym.
Kapliczka betonowa zwieńczona żeliwnym krzyżem, pomalowana, otoczona
żeliwnym płotkiem.

Stan zachowania dobry. Porządkowaniem i dekorowaniem kapliczki
zajmują się mieszkańcy miejscowości.

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 4

Początek XX wieku

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

STEFANÓW
4. Adres

Stefanów nr 4
nr działki: 153/4

5. Przynależność administracyjna
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek znajduje się we wschodniej części miejscowości Stefanów, przy drodze przez wieś, po stronie
północnej, szczytem do drogi.

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 zbliżonym do kwadratu, ustawiony
szczytem do drogi. W elewacjach po dwa okna, wejście od frontu - ganek kryty
dachem jednospadowym, zabudowany. Obicie domu z desek poziomych,
pionowych nad podmurówką i pod dachem, malowane. Dach kryty blachą. Dom
w zabudowie zagrodowej.

Stan zachowania dobry, budynek 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 10

Początek XX wieku

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

STEFANÓW
4. Adres

Stefanów nr 10
nr działki: 145

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 znajduje się w centralnej części miejscowości Stefanów, przy drodze przez wieś, po stronie
północnej, frontem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

Tradycyjny dom mieszkalny, drewniany w zrab, na podmurówce kamiennej,
zadaszony dachem dwuspadowym. Dom na planie prostokąta, ustawiony frontem
do drogi. W elewacja dwa okna, wejście od podwórza. Obicie domu z desek
poziomych, pionowych nad podmurówką i pod dachem. Dach pokryty papą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dość dobry, budynek 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 12

Początek XX wieku

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

STEFANÓW
4. Adres

Stefanów nr 12
nr działki: 141/4

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 znajduje się w centralnej części miejscowości Stefanów, przy drodze przez wieś, po stronie
północnej., szczytem do drogi.

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 z dwiema Okami i centralnie umieszczonym
gankiem – obecnie przeszklonym. Dom częściowo odnowiony – obity sidingiem.
Dach, dość wysoki, kryty blachą – odnowiony. Dom w zabudowie zagrodowej,
położony w sadzie.

Stan zachowania dobry, budynek 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 12

Początek XX wieku

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

STEFANÓW
4. Adres

Stefanów nr 12
nr działki: 141/4

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 znajduje się w centralnej części miejscowości Stefanów, przy drodze przez wieś, po stronie
północnej., szczytem do drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek gospodarczy, murowany, z czerwonej cegły, na planie wydłużonego
prostokąta, zadaszony dachem dwuspadowym.. Budynek, jako pozostałość
założenia gospodarczego, ustawiony szczytem do ulicy

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

