
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU 
1. OBIEKT 

Oranżeria z zespołu pałacowo-parkowego 

5. MIEJSCOWOŚĆ 

Falenty Wielkie 

2. DATA POWSTANIA 

1852-1857 r. 

3. AUTOR 

F. M. Lanci 

4. MATERIAŁ 

Cegła ceramiczna 

8. NR EW. DZIAŁKI 

 dz. ew.502 

9. GMINA   Raszyn 

10. POWIAT  pruszkowski 

11. WOJEWÓDZTWO mazowieckie 

15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA 

Nr obszaru AZP 

Nr stanowiska na obszarze AZP 

12. OBECNA FUNKCJA    pustostan 

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA   nieużytkowany 

14. WŁASNOŚĆ  Skarb Państwa 

16. INFORMACJE O OCHRONIE 

Nr i data wpisu do rejestru zabytków  

1012/334, 15.01.1962  r.,  

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa ochrony konserwatorskiej 

Inne ...................................................................... 

17. RODZAJE ZAGROŻEŃ  

- brak  bieżącej konserwacji 

- zagrożenie dewastacją 

18. FOTOGRAFIE 

 

19. SYTUACJA I ORIENTACJA 

L.P.   

6. ADRES 

ul. Hrabska 3 

7. KOD POCZTOWY  

05-090 

Elewacja południowa 



20. OPIS 

Na planie prostokąta, prostokątna, z dachem pulpitowym krytym papa. Murowana z cegły, otynkowana. Elewacja południowa (frontowa) siedmioosiowa, artykułowana za-
mkniętymi półkoliście arkadami. Arkady zwieńczone profilowanymi archiwoltami. Elewacja  

21. STAN ZACHOWANIA 
Niedostateczny. Ubytki detalu. Miejscowe spękania muru. Stwierdzono liczne spękania i 
ubytki tynku o znacznej powierzchni (do ok. 8 m2 w jednym miejscu). Miejscowo bra-
kujące cegły. Stwierdzono zlasowanie odsłoniętych spod tynku cegieł. Ubytki Budynek 
pokryciu dachowym. Widoczne zawilgocenie muru w partii przyziemia wskutek braku 
odprowadzenia wody opadowej na odległość od budynku, skorodowane rynny i rury 
spustowe. Brakujące odcinki rur spustowych, ubytki w obróbkach blacharskich. W ele-
wacji frontowej przebite wtórnie otwory drzwiowe. Stolarka okienna częściowo zacho-
wana; ubytki w przeszkleniu uzupełnione dyktą. Budynek opuszczony, dawniej użytko-
wany jako magazyn i warsztat IMUZ. 

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE 

Obiekt ze względu na pogarszający się stan zachowania kwalifikuje się do generalnego 
remontu. W innym wypadku możliwa jest jego degradacja i utrata wartości zabytko-
wych. zabytkowych trybie pilnym należy wykonać naprawę rynien i rur spustowych 
oraz odprowadzenie wody opadowej na dostateczną odległość od budynku. 

23. UWAGI 

Zwana także palmiarnią. Wybudowana w latach 1852-57 przez arch. Franciszka Marie 
Lanciego, na zlecenie ówczesnego właściciela majątku hr. Aleksandra Przeździeckiego. 
Pierwotnie od strony północnej do oranżerii dobudowany był budynek folwarczny.  

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA 

 

25. DATA:   20.06.2010      WYKONAWCA: ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków 

Stan w 1956 r., archiwum WUOZ 


