KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ
DWÓR
Złota

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna
21. FOTOGRAFIA

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
ok. 1880

6. GMINA
Rybno
7. POWIAT
sochaczewski
8. WOJEWÓDZTWO
mazowieckie
9. KOD POCZTOWY
96-514 Rybno
10. ADRES
Złota 55
11. LOKALIZACJA
12.LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Nr stanowiska w miejscowości
13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI
74 obr. Złota
14. WŁASNOŚĆ
prywatna
15. RODZAJ UŻYTKOWANIA
mieszkalny
16. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków
595 z 28.07.1983 r.
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego
Inne
18. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak

17. STAN ZACHOWANIA
dostateczny

19. WPISUJĄCY DANE
Marta Kruczyńska

DATA WYKONANIA EWIDENCJI
kwiecień 2011

22. UWAGI
- dwór zbudowano ok roku 1880 dla Feliksa Bolechowskiego wg projektu nieznanego architekta. Około 1900 roku do lewej części budynku
dobudowano oficynę. W czasie wojny dwór służył jako niemiecki szpital wojskowy, po wojnie mieściła się w nim szkoła podstawowa.
- budynek murowany z cegły, tynkowany. Dachy wielospadowe kryte blachą miedzianą. Posiada cechy neoklasycystyczne i neorenesansowe.
Korpus główny parterowy z wyniesioną, dwukondygnacyjną i trójosiową częścią centralną, zryzalitowaną w obu elewacjach. W elewacji
zachodniej, frontowej, w parterze ryzalitu poprzedzona schodami podcień wsparta na dwóch toskańskich kolumnach i dwóch półkolumnach,
mieści drzwi wejściowe ramowo-płycinowe z przeszklonym nadświetlem oraz dwa okna w osiach bocznych; w partii piętra drzwi balkonowe
(balkon ma współczesną prostą metalową balustradę i wsparty jest na oryginalnych żeliwnych ozdobnych wspornikach), w bocznych osiach
okna. Obie parterowe części korpusu głównego trójosiowe, na skraju trójskrzydłowe okna, pośrodku dwa dwuskrzydłowe. Elewacja ogrodowa
jedenastoosiowa, trzy centralne osie zryzalitowane i poprzedzone tarasem (pierwotnie był tu ganek), w pozostałych osiach dwuskrzydłowe okna.
Południowa elewacja ślepa i blendą imitującą porte-fenetre. Od strony północnej dostawiona czteroosiowa oficyna gospodarcza z węższym,
trójosiowym łącznikiem. Budynek dekorowany narożnymi boniami, boniowane są również lizeny dzielące elewację. Ściany zakończone pasem
gładkiego belkowania. Okna w profilowanych uszakowych opaskach, odcinki gzymsów podokiennych spoczywają na kostkowych kroksztynach,
nad oknami parteru odcinki profilowanych gzymsów nadokiennych. Stolarka okienna zachowana oryginalna, drewniana, ościeżnicowa.

