
24.KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

1. OBIEKT       Pałac Łuszczewskich 5. MIEJSCOWOŚĆ         Wola Rasztowska 
2. OBECNA FUNKCJA 
oświatowa 

3. MATERIAŁ 
b. murowany 

4. DATOWANIE 
1673 r. 

6. GMINA                        Klembów 

21. FOTOGRAFIA 

  
 

  

7. POWIAT                      wołomiński 

8. WOJEWÓDZTWO      mazowieckie 

9. KOD POCZTOWY      05-205 

10. ADRESAT                 ul. Szkolna 9 

11. LOKALIZACJA teren parku Wola Rasztowska 

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA 
Nr obszaru AZP 
Nr stanowiska na obszarze AZP 
Nr stanowiska w miejscowości 
13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI   
221/31, obr. 0016 
14. WŁASNOŚĆ Gmina Klembów  
własność   

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA   oświatowy 

16. INFORMACJA O OCHRONIE 
Nr i data wpisu do rejestru zabytków 
A-419 z dnia 05.05.1962 r. 
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego 
ZP – teren zieleni urządzonej 
17. RODZAJE ZAGROŻEŃ 
czynniki atmosferyczne 

18. STAN ZACHOWANIA 
b.dobry 

19. WPISUJĄCY DANE 
Małgorzata Frączkowska 
Agnieszka Niezabitowska 

20. DATA WYKONANIA KARTY 
ADRESOWEJ 
20.07.2019 r. 



22. UWAGI 
Pałac zbudowany w 1673 r., przebudowywany w dwudziestoleciu międzywojennym, zniszczony w latach 1941- 1943. W latach 1951-1953 wzniesiony  na 
fundamentach dawnego pałacu wg projektu architekta J. Wolińskiego na wzór projektów Tylmana z Gemeren.  
Nowy pałac, skomponowany w stylu barokowym, murowany z cegły, otynkowany, podpiwniczony, piętrowy z poddaszem przekrytym dachem 
czterospadowym o połaciach krytych dachówką ceramiczną. Pałac na planie prostokąta ze środkową trójosiową częścią wysuniętą obustronnie ryzalitowo, 
nieco wyższą i zwieńczoną od frontu i ogrodu trójkątnymi szczytami. 
Elewacja frontowa 7 osiowa z 3 osiowym ryzalitem wieńczonym trójkątnym szczytem z oculusem obwiedzionym dekoracją sztukatorską, umieszczonym 
centralnie. Ryzalit jak i cała elewacja dekorowana boniowaniem narożnym  
Nad wejściem głównym umieszczonym na osi dekoracja sztukatorska w formie medalionów z głową męską i żeńską. Prostokątne otwory okienne 
dekorowane płaskimi opaskami z uszakami. Wejście główne dekorowane prostym naczółkiem. Elewacja ogrodowa flankowana parą czworobocznych wież 
alkierzowych, przekrytych późnobarokowymi hełmami krytymi blachą. Po środku umieszczono 3 osiowy ryzalit wieńczony trójkątnym szczytem 
z dekoracją sztukatorską. Ryzalit poprzedzony jest otwartym tarasem otoczonym balustradą tralkową ze schodami prowadzącymi do parku. Na elewacji 
bocznej umieszczono 3 osie otworów okiennych. W narożu przy wieży umieszczono dodatkowe wejście do pałacu. Układ wnętrz dwutraktowy 
z korytarzem wydzielającym trakty. Całość skomponowana w duchu baroku. 

            

 


