
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

w sprawie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 840) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Włącza się do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łask kartę adresową zabytku nieruchomego 
położonego w Łasku ul. Warszawska 2A (dz. ewid. nr 125/1, obręb 14). 

§ 2. Karta zabytku nieruchomego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Włączenie karty adresowej w/w zabytku nieruchomego dokonuje się po uzyskaniu opinii Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo z dnia 04.01.2023 r. znak WUOZ-ZRR.5133.87.2022.EC). 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw 
Społecznych. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Zastępca Burmistrza Łasku 
 
 

Lidia Sosnowska 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2023 Burmistrza Łasku z dnia 17 stycznia 2023 r. 

GEZ 

 

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 

3. Miejscowość 

 

ŁASK 
 

1. Nazwa 

DOM 
2. Czas powstania 

 

pod koniec XIX wieku  

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

 

 
 

 widok od strony północno-wschodniej 

 
 

4. Adres 

 

Łask, ul. Warszawska 2A  

(dz. ewid. Nr 125/1, obręb 14) 

Kod: 98-100 Łask 

5 . Przynależność administracyjna 

Województwo: łódzkie 

Powiat: łaski 

Gmina: Łask 

6. Formy ochrony 

 

Mpzp przyjęty Uchwałą                                

nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej                    

w Łasku z dnia 23.01.2013 r.  
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8. Historia, opis i wartości 

 

Budynek najprawdopodobniej powstał pod koniec XIX wieku po wybudowaniu 

dwóch sąsiadujących z nim kamienic murowanych, do których budynek  został 

dostawiony. Układ pomieszczeń sugeruje, iż był to od początku budynek mieszkalny. 

Kapitalny remont budynku odbył się w 1964 roku.  

 

Budynek to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, 

dostawiony do budynków wyższych i korzystający z ich ścian nośnych.                                

Dach dwuspadowy o kalenicy równoległej do ulicy Warszawskiej.  

 

Budynek z dwutraktowym układem pomieszczeń z zamkniętą (pierwotnie 

przechodnią) sienią na osi wejścia gdzie zlokalizowano jednoobiegowe schody w 

konstrukcji drewnianej łączącej piętro oraz poddasze. Do piwnic prowadzą schody 

zewnętrzne murowane.  Na parterze są dostępne dwa lokale mieszkalne. Na piętrze są 

dostępne trzy lokale mieszkalne.  

Elewacja od strony ulicy Warszawskiej wsparta na niskim cokole od strony podwórka 

bez cokołu i zdobień. Brak elewacji bocznych w związku ze sposobem posadowienia 

budynku pomiędzy dwoma większymi kamienicami.  

 

Obiekt o wartości historycznej, zlokalizowany na terenie zabytkowego układu 

urbanistycznego miasta średniowiecznego, który  objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się  w ścisłej zabudowie śródmiejskiej  

w zwartym układzie budynków zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej, które 

kształtują przestrzeń śródmieścia Łasku.  

Budynek zachował się w zakresie historycznej bryły i częściowo materiału.                             

Jest jednym z przykładów XIX wiecznej budowy w śródmieściu Łasku.   

 

 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

 

Obiekt znajduje się w stanie zachowania dostatecznym. 

Budynek wymaga remontu w  zakresie: 

- ujednolicenia stolarki okiennej  

- wymiany stropu nad piętrem 

- wymiany konstrukcji więźby dachowej 

- odtworzenia pierwotnego wejścia do budynku spełniającego wartość historyczną                              

- wykonania renowacji  elewacji                                                                                                                              

- odtworzenia podokienników na I piętrze 

Remont należy przeprowadzić zgodnie ze sporządzonymi  i dla tego terenu wytycznymi, 

zawartymi w mpzp. Przy remoncie elewacji wykorzystać zachowaną ikonografię jeśli taka 

istnieje. Remont prowadzić z poszanowaniem  elementów historycznego materiału                                  

i wystroju. 

Budynek po renowacji skalą i wielkością nie zmieni się i będzie zgodny z zapisami planu 

miejscowego miasta Łask.  

 

 

 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 

 

Izabela Smażek  

Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw 

Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku  

  

Grudzień 2022 r.  

11. Zatwierdzenie karty (podpis 

wojewódzkiego konserwatora zabytków)*  

 

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków   

Aleksandra Stępień                 
 
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru 
zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 34FE44EE-5DD9-4408-A062-0D8D35B8E224. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Zalacznik 1

