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 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

  163/1644

2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE

5. MIEJSCOWOŚĆ

6. GMINA

7. POWIAT

8. WOJEWÓDZTWO

9. KOD POCZTOWY

10. ADRES

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

14. WŁASNOŚĆ

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA

16. INFORMACJA O OCHRONIE

17. STAN ZACHOWANIA

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

19. WPISUJĄCY DANE 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

21. FOTOGRAFIA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne

inne



Dwór został wybudowany w II połowie XIX wieku. Wiel okrotnie zmieniał swoich wła ścicieli, ostatnimi wła ścicielami przed II Wojn ą Światow ą byli Leon i 
Julia Hajdzion. W latach 90 tych XX wieku we dworze  ulokowano Zakład Do świadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie wydłu żonego prostok ąta, o regularnej bryle, parterowy, podpiwniczony, z  mieszkalnym 
poddaszem przekrytym dachami dwuspadowymi o połacia ch silnie wysuni ętych okapami poza lico elewacji. Bryła składa si ę z części parterowej oraz 
dwóch skrajnych dwuosiowych cz ęści pi ętrowych oraz jednoosiowej cz ęści pi ętrowej zlokalizowanej na osi głównej. Na elewacji f rontowej umieszczono 
wejście główne obudowane żeliwnym gankiem wspartym na dwóch smukłych kolumien kach. U boku prawego ryzalitu umieszczono drewnian ą werand ę. 
Na elewacji ogrodowej umieszczono otwarty taras ze schodami. U boku lewego ryzalitu prostok ątna przybudówka mieszcz ąca dodatkowe wej ście do 
dworu. Bogata dekoracja architektoniczna skomponowa na za pomoc ą plastycznych pasów i nisz wie ńczonych uskokowo. Okna wie ńczone albo 
prostymi naczółkami albo półokr ągłymi naczółkami ze zwornikami. Układ wn ętrz dwutraktowy z prostok ątną sieni ą na osi mieszcz ącą wejście na klatk ę 
schodow ą. Całość skomponowana w duchu neorenesansu.
Brak fotografi - teren prywatny - zamkni ęty.

22. UWAGI


