
Llrzqd Grrriny 'q' Norvei Brzeinicy ,*joga. jie , pro6bq o r.rz-godrricnic 1trog:.a^ruu{'lkorveg. zespoltipa}acorvo - parkowego w Dubidzach.1n: ttnirr :10'03'200.5r. ma nastqpid przefazanic luL" i*rpolu pa{acorvq - l)arkowclio .,.,,
Dubidzaoh rv fonrrie aktu norariutneg,i.

Zrvracanl siq z pro$ba o jak nsjszS,fusze uz4odpicnie w/r,v prdektu.
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Progrrrn uilytkowl, Zespolu
Pnlncorvo - Irar.horvcgo w Dubitlzrch

i'rfirlrt',: clpis -ctattu ['rtrrll'p[1; wlaz z okre$lcrrien'l szncuukorvyrrr kcr.szlrl>1v r'(:r)oi.rr,.:,1.. : l.:r,., .

odlrvorzenislryylrfu - aa.{4ez,nik nr l.

':"::i.:;rL1l Irslaclr'.','i'r * T:0rkou'y r' Dttbidzoch jcst przc,,:Er1{rozorly n& d;-ialal:rc:ic. i jili r.,r.
l, r:litE i ire{lrrcrt'rych zlr'!qzarrycl., - .2, dzialalno$ciq Naroclo1ucgo }-ur:clrr s:r.u Oc,iir crl r}, ,1ir r.,, , , .

- O(roilek Rchal:ilitnc.ii Os6Lr niepelnosprnwnyoh Inteleituahlie, ;r ol:cirrr,.i1iii,.. (..,,;,r
i,bszRrtr u,oj eruddz,trva I6dzkiogo.
Zngro2cniem zarltierzonego celu polegn na:- kienllrhr dzialania ministffstwa Zdrowia. oraz Narodowego funclusar Zclr.trwia *,

Lodzi
- noz';,skaniu $rr-rrlkorv z Unii liuropcjskiej,

I ir'r z_i,5 [ 6:i i t r (ro cl ko rv z rni n i sterstln Ku I tury,
" irozysl(6trriir grorlf:6rv PFRO-nu

Ternrin realizacji ;lr.ac:

]) Irru,en{ar1,z.acja c,[:iekru, ekqpe('yza techniczna - 2006r. \
*L) I)okunrel)titc,jn t;trdcrlana i kosztoryso$ra uzyskania;rt:zrryolenio na r(,*)o,* . ?pii?:.
.i I l)rl:rre plilc:e zr'iazallc z nilprflwit i przel:udoiv4 dg,oiku rv ;atacdr 200ti -- iiji.,.
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2.Bryla obiektu

Dartq techniczue

Powierzchnia z,qbudowy ok. 420,00 nr2

Kubatura ok, 3.450,00 nr3

Dane os6lne

Jluclt'T rel< rvolnostoiqcy ied.nopigtrouy, ozp(oiowo podpirvniozcmy , prz.ykryty str.t),11,r:r
<iachem dwuspsclowyrlr z przeuikaiqcyrri sig dachami.

3. Konstrrrkcja obiektu

$cia[5' zerryngtrznc rnurowffte z c%]y ceramicznej, czq$i, fcial zcrv,qtrzrrl,l,li
odch5,lolra od pionu glntqca zawaleniem.

S ci any rvewn gtr are konskukcyjn c rnu owaae z ceglyccram i czr ej.
Na zervnqhz i od rvewnqtrz $ciau fuszczqcy sig tylrl cementowo-rvapienny.

scianki dzialowe drrcwniane pokryre obustronnic tlmkienr wapiennynr
strop nail piunicarni zelbetowy- w dobrym stanic tcchnicznym. strrpy nad parterenr
i iriEtrem drcwniane, ich czp$ciowe zawalenia wskazuiq na bardzo z.ly stan le.cluiczn5,.
Klall'a sc'hodorvn pomipdzy parteietn i pigtrern drervniana- u,zl5mr stanic lechnicztlyrn.
\vigzba. dachorva drewniana w bartlzo zlyrn srarde r.echniczn)fil , pokrl,m czQ(ciorv.
d ach 6wk q oem entowq czg$ciowo dach6 wkq cerami czn4.

4. Instnlacje

\v budyriku brak iest zachowanych zdolnych clo uzytkowauia instalacji : elektrycznci ,

wod-kan i gzewczcj .

'Stare instalacje zostaly zdernonlownne lub zniszczonc i nie rnogq tryc plzyrtatre do
u4rtkowania.

5. Zngospocla rorvsnie terenu

IIirclvnck otoczony.jest parkiem ze stary,nr

uporzqdkorvania i rvla.Acirve.i pielqgnacji.

ogrodzenie z lnufll z cegs cemrnicanej.

chzervostar) cnr \4y nra.gai,lc,yrn o ci t worzeni a,
Na nicwiclkiclr odcirrkac:h z.achorvalo siQ
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TT.OGoLNY ZAHRES ROB6T KONIECZI{YCH DO WYKONANIA

1' \v)'Lo'''unie rob6t rozbi6rkor*ych : czgdci us,kodzorryorr $oia, :rcwnq.tr.znycrr, stro,6wi schod6w drcwnianych, doinrr dzialorvyoh, korrsh.ukcji da.orru wraz z p,krl,cicnr,
I)ernontat stru'ej z.isz'czoncj stolarki okionncj i drzrviowe.i. odkucic ocrspqjo,yorr
['rlk6rv zelvlretrzlll'ch i weurrgt,znych, derno,to.t r.esztek i,stalacji.

2' odtworzenic ( wynurowanie ) wyburzonych fragmcntdrv $ciarr z z"nchorva,ie.r ichukladu i elenrentdw architektonicznych

3 \ltlykonanie norvych skop6w n*d parterenr i pigtrcrh rvvr.?2. z. klatkq sohoclo.rvil
-1. \ftkonariie (odtworzenie) $cian dzialorvych

-5. \\lkonsnie nou,ej wipzby dachouej i poluycia dachou,ego
6. Wykcnanis instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o.
7. lVykonauie tyrrkdw wewnglrznych i zerrnptrznych oraz.

inralarslsich

{t. \t/ykonanie rob6t posadzkarskich

91. (Jsadzeuie nawej stolarki okiennej i drzwiowe.i
I (i,\trtyk_onanie prryl4cza rvorloci4gowego, przylqcza

kr:iial izacf ft ego ze ebiomikiem bezodplywow]an
I I .Wl,konanie kotlowni

12'g'r1&onanie r*gospoclarorvania terenu z urvzglEdnicnigrn ciqgdrv pieszycl i .iezclr1,pl1.
zieleni oraz ogroclzenia.

sz'ezeg$loury zakrcs rob6t okre$li ekspertyzg technicana, inlentaryzacia architcktoniczna.
orae prnje-kty budowlane i wykonawczc z przedrniararni rob6t.

rob6t okladzinourych

elekfiycarego oraz

/

przylqcza
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.S*r* clzialorvych

Wykonanie tynk6w u,cwngtrznycfu zcwngtrznych,

t:I :oUfj irosadzkarskich, rob6t okiadzinowych

__s_]l fqlarskich

Pc'.nyzsz1, szacunek z.os{a.l opsrfy

rclnontawo-od{woteeniolych w

625,00 zl:lm3 kubatury.

li
I

572 630,00 i ogs 608,(r0 i

-!.-__-_.__-=__l

na. wskaf-ni korvyrn koszcie r4rkonan ia rob6t [ruclou,l a rrycji
wysokoici .* 2.395,0A AhnZ portierz,chrri uiylkoruqi i ...
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Piotrk6w Tryb., dria2i marca 2005 roku.
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uoztPT-442/34/0s

wojew6dzki urzqd ochrony Zabytk6w w 
..tr-odzi, Delegatura w piotrkowieTrybunalskim po. 

lozpatryruu programu- uzykowego dra 
-wpis*";;-;;;ejestru zabytk6wdworu wrazzparkiem w Dubidzach przedsta*i*.gJprr", wqt, cirlry * Nowej Brze2nicy

lfl6fiffi ";r ryr:rrflrl*"u 
zoos r' ^ut' 

-cr'i..7017-3/os 
p".iui,r*iu ni; ut;dnil

zesp6l dworsko - parkowy.w Dubidzach gm. Nowa Brzetnica bqd4cy wlas,osciqskarbu Paristwa wpisanv jest do 1j"rg' ,u9rr5oi- n1y:pg:n4 decvzj4wojew6dzkiegoKonserwatora zabytk6w w czgstochtwi" 
^u*, rl-u.]i:+o /2/gg ;aniuTii".pnia l9g9 r. ipodlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie zaffi6w i opiece ,ad zabytkami.Dw6r w Dubidzach nie jest u2ltkowany i ,i. i.r, ialezvcie iaiizpi"crony przedniszczeniem oraz dewastacj4. Fark y pruiiru"rr'llrl. ,*ioaaiun, 

"*rrr*a 
pil,egoogro&enia, podjqcia prac pierqgnacyjnych or*uiulorfiac.ji kompozycji ogrodowej.Przedstawiony przez urzEd Gminy w Nowej Erzehnicy program ufikowy zaktadaadaptaciq dworu na ,,osrodek Rehabilitlji o*u Ni.;;norpr;*;y;il;J.t*rni.,, i, jakwynika z programu, jego tealizacja uzaleaiona jest 

"a-,lryrr.*ia s.oatow , inny.t, irodel.Program nie przewiduje zaangtlowania drodk6w wlasnych d;y na realizacjqprogrnmu. Maj4one pochodzii z Srodk6w]Jnii Europejskiej. Ministlrstwa fJr.r.y, pFRCN_ui s4 okreSlone wstqpnie na kwotg ponad 2.g44 tys. zll 
-"-^--

program przewiduje rozpoczEcie pry i*rryemych z przebudow4 dworu w 200g r. podwarunkiem uzyskania pieniEdzy z wymienionyctr 'powyzej 
Lrod,el. Tak p6iny rcr,rinprzyst4pienia do rozpoczqciaprac spowoduje 3 letnie nir)"r"ni" zaby.tku.Program nie uwzglpdnia prac iwrqzanych ,- p**iitoil zagospodarowaniemzabytkowego parku. w zarqczonym do p.ogru*, .ru*.,io*ym kosztorysre przewidu.lc siEwykonanie zagospodarowania terenu z uwzglEdnieniem ci4g6w pieszych i jezdnych,zjrieni

;:ffiffiffii* 
Takie sforntulowaniemole dotycry(,dowolnegoi...nu i aowotn.go sposobu

Projektowany spos6b u2ytkowania zabytkowego- dworu przewiduje fir:ikcjecalkowicie odmienne od pierwotnego histo"y.-.go ,forou, uzytkowania budynk, .iakoobiektu rezydencjonalno-mieszkahelo.. Nie zostaf, pir"unutirowane i przedstawioiic wprogramie uffiowania przez w6jta Giny Nowa girzi"u niezbEdne p.irouti, adtiyi;:ic.jebqdz ewentualne rozbudowy dworu dostosowujece go do nowych funkcji. Tak radykalnamtiana funkcji zabytht w stosunku ao"'pieivotnei grozi zatratq histor.yczno-architekronicznvch waror6w obiektu. Uwgsi.te. "d;;;;;;[ bz do otoczenia,"ri, j;;,;kt6rym usyfuowany jest budynek dworu' giat.iest iairy'i*oeb konserwacji i odtwor;j.crda

ffi*&:estrzennego 
parku, nie wspomniano L ri.rie-a"yin p.u"u"r, pi"ji*l"r:rrch zicieni

Program nie przedstawia arternityry prawidlowego zagospodarowania i utrz_),.,,:i,riaw ptryszlosci zabltku w nalehytym stanie w przypadk, ;;; Gmina nie otrzymasrodkr;,v ,ar ealizacj g o dro dka R ehab il i tacj i o s 6 b Ni ep elno spia*y.rir*"r ekrua r, i e.W zwi4Tku ztymprzedstawiony program nie gwarantuje, zeGmina Nowa Brz,.:,:.,icabpdzie prawidlowym opiekunem zabrrtki, zapewninieibgdne warunki do utrzymania z,::;;;olu



skie, restaurators)<ie i roboty. bud"*il;il';;;Or.
f,:THIJ" ffi:r;,..,,, ;;j;ffi;qr" prosramu o brakujqce elentcl:1.n, iewentualneponownewystqpienieaoiut".i]r[o;;u";JjJf;T,:",:r.:J*:

Otzrmuja:
l. Urzqd GminyNowa Brzehnica
uI. Koiciuszki 40
98-331 Nowa Brzeinica

2_. Agencj a Nieruchomo$ci Rolnych
Oddzial Terenowy w Warszawie
Filia w l-odzi
ul. P6hocna 27lTg
9t42AL6d2
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