
 
 
 
 

              KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW              10/1739 
1. OBIEKT Dwór  5. MIEJSCOWOŚĆ  Borowie  

2. OBECNA FUNKCJA 
Urząd Gminy 

3. MATERIAŁ 
ceglane 

4. DATOWANIE 
1 ćw. XIX w. 

6. GMINA   Borowie   

7. POWIAT  Garwolin  

8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie  

9. KOD POCZTOWY 08-412 

10. ADRES  A. Sasimowskiego 2  
    
11. LOKALIZACJA   

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA 
Nr obszaru AZP    

Nr stanowiska na obszarze AZP  

Nr stanowiska w miejscowości  

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI  329/12 

 
14. WŁASNOŚĆ                komunalna  

15. RODZAJ UśYTKOWANIA administracja  
16. INFORMACJE O OCHRONIE 

Nr i data wpisu do rejestru zabytków 92/435 z 22.03.1962 r. 
 
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego 

Inne  

 

 

 

 

17. STAN ZACHOWANIA 

dobry 

19. WPISUJĄCY DANE 

Iza Foryszewska 

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 

2009-08-10 

18. RODZAJE ZAGROśEŃ 
 



 
 

22. UWAGI 

W XVII wieku własno ść Radzymi ńskich, od pocz. XIX wieku Kazimierza Chlebowskiego,  od ok. 1815 r. Ludwiki w Załuskich Moszy ńskiej. Dwór 
zbudowany w 1 ćw. XIX wieku dla Moszy ńskich. W okresie mi ędzywojennym własno ść Jóźwickich a nast ępnie Popławskich.  
W 1946 roku przej ęty przez Pa ństwo, przebudowany i adaptowany na Urz ąd Gminy. 
Dwór murowany z cegły, obustronnie tynkowany. Funda menty z kamienia oraz cegły (u góry). Posadzki cegl ane oraz betonowe, wylewane.  
Podłogi drewniane, deskowe, na legarach. Stropy dre wniane, belkowe z tynkowan ą podsi ębitk ą. Więźba dachowa drewniana krokwiowo-stolcowa. 
Dach kryty blach ą ocynkowan ą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana futrynowa. Okna dwuskrzydłowe, o śmiopolowe.  
Drzwi płycinowe, zewn ętrzne z nad świetlem. Kominy ceglane, słupowe w ścianie.  
Schody wewn ętrzne drewniane, dwubiegowe, zewn ętrzne betonowe, wylewane. 
Rzut na planie prostok ąta, częściowo dwu- cz ęściowo trójtraktowy, czternastopomieszczeniowy, z po rtykiem na osi elewacji pd. I wsch.  
Trakty jednakowej gł ęboko ści. W trakcie frontowym sie ń na osi. W dziale skrajnym wsch. trójtraktowym naro dku sie ń, po stronie pn. jeden, 
po str. pd. dwa pokoje. Poza nim, w trakcie pd. dwa  pokoje, sie ń, pokój, w trakcie tylnym pi ęć pokoi, przy trzech Zach. wzdłu Ŝny korytarz. 
Bryła cz ęściowo podpiwniczona, parterowa, nakryta czterospado wym dachem z portykami, wsch. nakryty płaskim  
dwuspadowym dachem, pd. z dachem trójpołaciowym. 
 


