
26.KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

1. OBIEKT      Kapliczka murowana 5. MIEJSCOWOŚĆ  Kolonia Orzesznik wieś Michałów 
2. OBECNA FUNKCJA 
sakralna 

3. MATERIAŁ 
cegła 

4. DATOWANIE 
XX w. 

6. GMINA                        Klembów 

21. FOTOGRAFIA 
 

  

7. POWIAT                      wołomiński 

8. WOJEWÓDZTWO      mazowieckie 

9. KOD POCZTOWY      05-205 

10. ADRES              skraj polany w Kolonii Orzesznik 

11. LOKALIZACJA         Michałów 

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA 
Nr obszaru AZP 
Nr stanowiska na obszarze AZP 
Nr stanowiska w miejscowości 
13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI    
429 obr. 0009 

14. WŁASNOŚĆ                 osoba fizyczna 

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA   sakralna 

16. INFORMACJA O OCHRONIE 
Nr i data wpisu do rejestru zabytków  
decyzja nr 495/2015 z dnia 11.06.2015 r. 
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego 
C5.1-1 – obszar zabudowy rekreacyjnej 
17. RODZAJE ZAGROŻEŃ 
czynniki atmosferyczne 18. STAN 

ZACHOWANIA 
b.dobry 

19. WPISUJĄCY DANE 
Małgorzata Frączkowska 
Agnieszka Niezabitowska 

20. DATA WYKONANIA KARTY 
ADRESOWEJ 
20.09.2019 r. 



22. UWAGI 
Kapliczka zlokalizowana na skraju polany, frontem do leśnej drogi, na północ od drogi gminnej Rasztów – Klembów. Niewielki jednoprzestrzenny obiekt 
wzniesiony został na planie kwadratu. Całość otoczona niewysokim, metalowym ogrodzeniem. Bryła zwarta, symetryczna, prosta z uskokowo 
zryzalitowanym pseudo – prezbiterium od strony północno – wschodniej, oraz ze szczycikami w ścianach północno – zachodniej oraz południowo – 
wschodniej. Główny korpus budowli nakryty dachem dwuspadowym, szczyciki posiadają odrębne zadaszenia. Dach kryty dachówką karpiówką. 
W zwieńczeniu sygnaturka. Obiekt murowany i otynkowany, naroża ujęte pseudo – boniowaniem zdobionym rytym w zaprawie ornamentem 
geometrycznym, w górnych partiach zwieńczone odcinkami profilowanego gzymsu. Elewacje ukształtowane symetrycznie. Otwór wejściowy 
umieszczony w osi fasady o wykroju ostrołukowym, zamknięty drewnianymi drzwiami o łamanym skrzydle o konstrukcji ramowo – płycinowej, 
zaopatrzone w niewielkie przeszklenia. Nad nim wąskie okno, przeszklone witrażem z motywem roślinnym, zwieńczone łukiem ostrym wklęsło – 
wypukłym. W bocznych ścianach  umieszczone potrójne okna również zwieńczone łukiem ostrym wklęsło – wypukłym. Pod nimi podokienniki w formie 
odcinków profilowanego gzymsu przykrytych dachówką. W górnej części ściany prezbiterium umieszczony niewielki okulus ujęty płaską opaską. 
Wnętrze tynkowane, o gładkich ścianach, przykryte sklepieniem gwiaździstym. W prezbiterium w grubości uskokowych ryzalitów umieszczono 
przyścienną, murowaną mensę. 

 
 


