3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK MIESZKALNY nr 48

Początek XX wieku

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

WARDZYN
4. Adres

Wardzyn nr 48
nr działki: 7

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 we wschodniej części miejscowości Wardzyn, przy drodze w kierunku na Pałczew,
usytuowany po północnej stronie drogi, frontem do niej.

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 wydłużonego prostokąta, ustawiony
frontem do drogi. Elewacja prawdopodobnie czteroosiowa, okna na doku domu,
wejście od tyłu. 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 GOSPODARCZY nr 49

Początek XX wieku

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

WARDZYN
4. Adres

Wardzyn nr 49
nr działki: 9

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 we wschodniej części miejscowości Wardzyn, przy drodze w kierunku na Pałczew,
usytuowany po północnej stronie drogi, szczytem do niej.

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
dachówką. Budynek z czerwonej cegły i kamienia.

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 59

Początek XX wieku

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

WARDZYN
4. Adres

Wardzyn nr 59
nr działki: 22

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 Wardzyn, przy drodze w kierunku na Pałczew,
usytuowany po północnej stronie drogi, frontem do niej.

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 prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Na froncie zabudowany ganek z ozdobnymi oknami i
wejściem (witraże) oraz po dwa okna po bokach i na szczycie. Pod dachem
ozdobny gzyms. Wejście od tyłu budynku, podobne rozplanowanie okien. Dach z
dachówki, osobny dach nad gankiem również dwuspadowy z dachówki.

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 70

Początek XX wieku

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

WARDZYN
4. Adres

Wardzyn nr 70
nr działki: 34

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 Wardzyn, przy drodze w kierunku na Pałczew,
usytuowany po północnej stronie drogi, frontem do niej.

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. Na froncie pięć okien (środkowe –
prawdopodobnie przebudowane z drzwi wejściowych). Wejście od tyłu budynku,
podobne rozplanowanie okien. Nad oknami pionowe obramowanie z cegły
ozdobne z cegły. Dach z blachy.

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 76

Początek XX wieku

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

WARDZYN
4. Adres

Wardzyn nr 76
nr działki: 40/2

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 znajduje się w centralnej części miejscowości Wardzyn, przy zbiegu dróg w kierunku na Brójce i
Pałczew, usytuowany po północnej stronie drogi, frontem do niej.

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 wydłużonego prostokąta, ustawiony
frontem do drogi. Na froncie cztery symetrycznie rozmieszczone okna. Od tyłu
wejście. W szczycie małe okienko. Obicie domu z desek poziomych, nad
podmurówką i pod dachem pionowe. 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 82

Początek XX wieku

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

WARDZYN
4. Adres

Wardzyn nr 82
nr działki: 54

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 Wardzyn, usytuowany po północnej stronie drogi,
frontem do niej.

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,
w zabudowie zagrodowej. Na froncie dwa okna, wejście do domu od tyłu. Dach
dwuspadowy z blachy. Od frontu w środkowej części nadbudowa z oknem i
daszkiem dwuspadowym. Obicie domu z desek poziomych, nad podmurówką i
pod dachem pionowe.

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

KAPLICZKA

Początek XX wieku

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

WARDZYN
4. Adres

Wardzyn
nr działki: 40/2

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

Kapliczka usytuowana w centralnej części miejscowości Wardzyn, przy zbiegu ulic w kierunku na Brójce i
Pałczew, usytuowana po północnej stronie drogi.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Kapliczka z czerwonej cegły z oknami półkolistymi z trzech stron, zakończony
daszkiem dwuspadowym z dachówki. Wewnątrz figura Matki Boskiej. Teren
wokół ogrodzony żeliwnym, ozdobnym płotkiem. Kapliczką opiekują się i ją
dekorują mieszkańcy miejscowości.

Stan zachowania dobry. Kapliczką opiekują 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

CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI

XIX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa, ul, Główna
nr działki: 120

5. Przynależność administracyjna,
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
Cmentarz znajduje się w centralnej części miejscowości Wola Rakowa, przy ul. Głównej (drogi wojewódzkiej
nr 714), po wschodniej jej stronie. Po stronie wschodniej znajduje się kościół parafialny.

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

Cmentarz z pierwszej połowy XIX wieku, pochodzący z okresu osadnictwa
niemieckiego na tych terenach. Obecnie niezachowany w przestrzeni, brak
widocznych nagrobków, zarośnięty samosiejkami.

Stan zachowania – zły, niezachowany w przestrzeni, brak widocznych
nagrobków. Konieczność oczyszczenia terenu i zagospodarowania, w celu
zachowania ewentualnych pozostałości nagrobków, obecnie nie do
odnalezienia.

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. Brzezińska nr 4

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa, ul. Brzezińska nr 4
nr działki: 118/2

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 znajduje się w centralnej części miejscowości Wola Rakowa, przy ul. Brzezińskiej, w pobliżu
ul. Głównej (drogi wojewódzkiej nr 714), po wschodniej stronie ulicy, 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 wydłużonego prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Na froncie symetrycznie umieszone okna po trzy po
bokach, w centrum zabudowany ganek , od tyłu wejście centralnie. W szczycie
małe okienko. Obicie domu z desek poziomych, nad podmurówką i pod dachem
pionowe. Dach kryty papą. Na boku drewniana dobudówka.

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 GOSPODARCZY, ul. Kręta nr 30

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa, ul. Kręta nr 30
nr działki: 156

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 na peryferiach miejscowości Wola Rakowa, przy ulicy Krętej, po jej północnej stronie,
szczytem do niej, wśród zabudowań zagrodowych.

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.
Budynek z czerwonej cegły i kamienia, częściowo otynkowany.

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. Kręta nr 44

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa, ul. Kręta nr 44
nr działki: 135

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 na bliżej centrum miejscowości Wola Rakowa, przy ulicy Krętej, frontem do niej, po jej
północnej stronie, wśród zabudowań zagrodowych.

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 wydłużonego prostokąta, ustawiony
frontem do drogi. Na froncie i od tyłu po dwa duże okna, od tyłu wejście. W
szczycie i na boku małe okienko. Obicie domu z desek poziomych, nad
podmurówką i pod dachem pionowe.

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, ul. Nowiny nr 1

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Nowiny nr 1
nr działki: 609

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 południowej części miejscowości Wola Rakowa, przy ulicy Nowiny, ustawiony
frontem do niej, po jej północnej stronie.

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 wydłużonego prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Na froncie cztery symetrycznie rozmieszczone okna
z dekoracyjnymi okiennicami. Od tyłu wejście. W szczycie i na boku małe
okienko. Obicie domu z desek poziomych, nad podmurówką i pod dachem
pionowe. Dach kryty eternitem.

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, ul. Nowiny nr 48

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Nowiny nr 48
nr działki: 528

5. Przynależność administracyjna,
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek znajduje się w południowej części miejscowości Wola Rakowa, przy ulicy Nowiny, ustawiony
frontem do niej, po jej północnej stronie.

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 wydłużonego prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Na froncie i od tyłu po dwa duże okna, od tyłu
wejście centralnie. W szczycie i na boku małe okienko. Obicie domu z desek
poziomych, nad podmurówką i pod dachem pionowe. Dach kryty blachą,
odnowiony.

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

BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Południowa nr 3

2. Czas powstania

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Południowa nr 3
nr działki: 557/2

5. Przynależność administracyjna,
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek znajduje się w centrum miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie ul. Południowej, frontem
do niej, 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.
Na froncie i od tyłu po dwa okna po bokach, prawdopodobnie zabudowane
wejście od frontu. W szczycie małe okienko. Obicie domu z desek poziomych,
pionowych nad podmurówką i pod dachem. Dach wysoki, kryty dachówką.

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

BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Południowa nr 5

2. Czas powstania

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Południowa nr 5
nr działki: 558/2

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 znajduje się w centrum miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie ul. Południowej, frontem
do niej, w zabudowie zagrodowej.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjny dom mieszkalny, prawdopodobnie wcześniej murowany z cegły,
obecnie otynkowany i odmalowany. Dom na podmurówce kamiennej, zadaszony
dachem dwuspadowym. Dom na planie wydłużonego prostokąta, ustawiony
frontem do drogi. Na froncie cztery symetrycznie rozmieszczone okna po bokach
i jedno środkowe w miejscu wcześniejszego wejście (przebudowane). Wejście od
tyłu budynku, podobne rozplanowanie okien. Dach z 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 GOSPODARCZY, ul. Południowa nr 5

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Południowa nr 5
nr działki: 558/2

5. Przynależność administracyjna,
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek znajduje się w centrum miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie ul. Południowej,
szczytem do niej, 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

Budynek na planie wydłużonego prostokąta, dostosowanego do funkcji
gospodarczej i zagospodarowania podwórza. Kryty dachem dwuspadowym z
tradycyjnej dachówki. Budynek z czerwonej cegły, łatany tynkiem.

Stan zachowania dość dobry lecz zaniedbany, 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. Południowa 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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa, ul. Południowa nr
21
nr działki: 635

5. Przynależność administracyjna,
województwo

łódzkie
powiat

łódzki wschodni
gmina

Brójce
6. Formy ochrony

Budynek znajduje się w centrum miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie ul. Południowej, frontem
do niej, 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.
Na froncie i od tyłu po dwa okna i centralnie wejście (od frontu niezużytkowane zabudowane). W szczycie małe okienko. Obicie domu z desek poziomych, nad
podmurówką. 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, ul. Południowa nr 52

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa, ul. Południowa nr
52
nr działki: 525/1

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 znajduje się w oddaleniu od centrum miejscowości Wola Rakowa, po zachodniej stronie ul.
Południowej, frontem do niej, 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.
Na froncie i od tyłu po dwa duże okna, od tyłu wejście centralnie. W szczycie
małe okienko. Obicie domu z desek poziomych, nad podmurówką i pod dachem
pionowe. Dach kryty papą. Budynek odmalowany.

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, ul. Szkolna nr 4

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Szkolna nr 4
nr działki: 217

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 centrum miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie ul. Szkolnej, frontem do
niej, 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 wydłużonego prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Na froncie i od tyłu po dwa okna, od tyłu wejście
centralnie. Na boku pojedyncze okno. Obicie domu z desek poziomych, obecnie
obity papą, podobnie jak dach.

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 GOSPODARCZY, ul. Tuszyńska 23

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Tuszyńska 23
nr działki: 314/1

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 znajduje się w oddaleniu od centrum miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie
ul. Tuszyńskiej, szczytem do niej, na wprost polnej drogi. Budynek w zabudowie zagrodowej.

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
tradycyjnej dachówki. Budynek z czerwonej cegły, łatany tynkiem. Część okien i
drzwi prawdopodobnie przebudowana.

Stan zachowania średni, 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. Tuszyńska 33

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Tuszyńska 33
nr działki: 321

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 oddaleniu od centrum miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie
ul. Tuszyńskiej, frontem do niej. 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 wydłużonego prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Na froncie cztery symetrycznie umieszczone okna i
wejście centralne – ganek zabudowany. Od tyłu budynku prawdopodobnie
podobne rozmieszczenie okien i centralne wejście. W szczycie małe okienko.
Obicie domu z desek poziomych, nad podmurówką pionowe. 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, ul. Tuszyńska 35

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Tuszyńska 35
nr działki: 322

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 oddaleniu od centrum miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie ul.
Tuszyńskiej, frontem do niej. 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 wydłużonego prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Na froncie cztery symetrycznie umieszczone okna i
wejście centralne. Od tyłu budynku prawdopodobnie podobne rozmieszczenie
okien i drzwi. W szczycie małe okienko. Obicie domu z desek poziomych, nad
podmurówką pionowe. 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

STODOŁA, ul. Tuszyńska 35

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Tuszyńska 35
nr działki: 322

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 oddaleniu od centrum miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie
ul. Tuszyńskiej, frontem do niej. Budynek w zabudowie zagrodowej, w głębi podwórza.

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Tradycyjna stodoła drewniana, na planie wydłużonego prostokąta, z dachem
dwuspadowym, krytym papą.

Stan zachowania dość 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. Tuszyńska 43

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Tuszyńska 43
nr działki: 328

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 na peryferiach miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie ul. Tuszyńskiej,
frontem do niej. 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 wydłużonego prostokąta,
ustawiony frontem do drogi. Na froncie i od tyłu po dwa duże okna, od tyłu
wejście centralnie. Od frontu wejście z zabudowanym gankiem. W szczycie małe
okienko. Obicie domu z desek poziomych, nad podmurówką pionowe. 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, ul. Tuszyńska 45

Początek XX w.

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

WOLA
RAKOWA
4. Adres

Wola Rakowa ul. Tuszyńska 45
nr działki: 329/4

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 na peryferiach miejscowości Wola Rakowa, po wschodniej stronie ul. Tuszyńskiej,
frontem do niej. Budynek w zabudowie zagrodowej.

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. Na froncie cztery symetrycznie
rozmieszczone okna i wejście w centrum. Drugie wejście od tyłu budynku,
podobne rozplanowanie okien. Wokół okien ozdobne obramowanie z cegły i
pionowe cegły nad drzwiami głównymi. W bokach budynku podwójne okna, na
szczycie podobnie. Dach odnowiony z blachy i dachówki.

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

