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 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

    6/1644

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



Pałac został wybudowany na pocz ątku XX wieku dla rodziny Krzymuskich. W latach 30 t ych XX wieku nale żał do rodziny Noskowskich. Ostatnim 
prywatnym wła ścicielem była rodzina Kowerskich. Po wojnie maj ątek znacjonalizowano i przeznaczono na przedszkole oraz szkoł ę. Obecnie w r ękach 
prywatnych. Pałac murowany z cegły, otynkowany, pos adowiony na planie prostok ąta, piętrowy, podpiwniczony z mieszkalnym poddaszem przekr ytym 
czterospadowym dachem o połaciach z blachy. Elewacj a frontowa 9 osiowa z dwoma skrajnymi osiami w form ie lekko wysuni ętych przed lico ściany 
ryzalitów. Na osi środkowej parterowy przedsionek z wej ściem głównym podtrzymuj ący taras pierwszego pi ętra z żeliwn ą balustrad ą. Na elewacjach 
bocznych prostok ątne przebudówki z dodatkowym wej ściem i tarasem. Na elewacji ogrodowej umieszczono r ozległy taras z wej ściem do parku. Przed 
elewacj ą ogrodow ą okazały podjazd. Układ wn ętrz dwutraktowy z sieni ą na osi. W niej schody prowadz ące na pi ętro. Cało ść utrzymana w duchu 
neorenesansu z motywami rodzimymi. Motywami typowo polskimi jest attyka oraz szczyt wie ńczący o ś środkow ą o falistej linii. W wystroju elewacji 
opaski okienne oraz gzymsy.
Obecnie obiekt remontowany, przeznoczony w przyszło ści na hotel, usługi itp.

22. UWAGI


