KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-14/149/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I poł. XIX w. / pocz. XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
− bryła – budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym, od frontu posiadał piętrowy
podcień, obecnie w tym miejscu przybudówka parterowa, piętro zredukowane do facjaty
przykrytej dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
− zachowane rozmieszczenie wielkość i kształt otworów okiennych w przyziemiu korpusu i w
szczytach
− wystrój ścian – wykonany w tynku w postaci opasek wokół okien i podokienników
− zachowana stolarka okienna w szczytach i częściowo w korpusie budynku (dwuskrzydłowa ze
ślemieniem, sześciokwaterowa), w jednym z okien parteru zachowane drewniane, płycinowe
okiennice
Inne elementy:
− do północno-wschodniego naroża przylega ogrodzenie w postaci segmentowego muru z bramą
z białej cegły, dekorowanego cegłą czerwoną
Elementy nowe:
− przebudowana partia w osi budynku w miejscu dawnego podcienia
− ściany częściowo nowo otynkowane, dach pokryty blachodachówką w miejsce dachówki esówki
− stolarka okienna w przyziemiu w trakcie wymiany na współczesną bez zachowania tradycyjnych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek otynkowany, usunięto wszystkie elementy historycznych dekoracji ścian
− stolarka okienna wymieniona w całym budynku na współczesną, pozbawioną tradycyjnych
podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny, ul. Gdańska 65
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalna

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Utrata walorów historycznych i charakteru
architektonicznego budynku
15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-15/150/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny - czworak

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

RÓŻYNY
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, w połaci wschodniej dwie
pulpitowe lukarny
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci kostkowych gzymsów podokapowych i okalających szczyty oraz
oprawy otworów (nadproża, podokienniki)
Elementy nowe:
− środkowa część budynku nadbudowana o jedną kondygnację
− część nadbudowana i cześć przyziemia – otynkowane
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, niejednorodną, w większości bez tradycyjnych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− częściowo wymienione pokrycie dachu (na blachodachówkę)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny ul. Gdańska 71
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

wspólnota

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak jednorodności w prowadzonych remontach

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-16/151/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, otynkowany, dach kryty dachówką karpiówą
− bryła – budynek podpiwniczony, parterowy, w części środkowej piętrowy, przykryty dachem
wielospadowym, partie piętrowe przykryte pulpitowo
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− w części budynku zachowana oryginalna stolarka okienna i drzwiowa (dwuskrzydłowa, ze
ślemieniem, ośmiokwaterowa)
Elementy nowe:
− znaczna część stolarki okiennej wymieniona na współczesną w tym na jednoprzestrzenną, bez
zachowania tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− reszta stolarki okiennej wymieniona na współczesną, bez zastosowania tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny ul. Gdańska 73
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

wspólnota

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

widok od podwórza

oryginalna stolarka - widok od wschodu

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-17/152/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek szkoły

2. OBECNA FUNKCJA
szkoła podstawowa

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym, od wschodu piętrowa facjata
przykryta dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej, od wschody
przybudówka wejściowa
− zachowane rozmieszczenie i kształt otworów okiennych
− dekoracja ścian w cegle (nadproża i podokienniki)
− zachowana stolarka okna w przybudówce wejściowej od wschodu
Elementy nowe:
− otwory okienne częściowo powiększone, zmienione proporcje drzwi wejściowych
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną z zamarkowaniem
wielokwaterowego podziału
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny, ul. Kościelna 2
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

gminna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

oświata

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-18/153/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

budynek gospodarczy w zagrodzie rolniczej

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
drewno, cegła

RÓŻYNY
4. DATOWANIE
XIX wiek

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły w przyziemiu i w drewnianej konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem
ceglanym w partii górnej, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek dwukondygnacyjny przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój stanowi krata konstrukcji szkieletowej górnej partii budynku

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny - ul. Kościelna 5

Elementy nowe:
11. LOKALIZACJA
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnictwo

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
pogarszający się stan techniczny budynku

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Zespół kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Wawrzyńca z cmentarzem

2. OBECNA FUNKCJA
sakralna

Rż-19/154/240

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

RÓŻYNY

4. DATOWANIE
XIV w. / połowa XVIII wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− konfiguracja terenu
− budynek kościoła w formie z XVIII w.
− kapliczka
− pojedyncze nagrobki przykościelnego cmentarza
− starodrzew na działce

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny - ul. Kościelna 8

Elementy nowe:
− nawierzchnie i elementy współczesnego zagospodarowania działki

11. LOKALIZACJA
w granicach działki kościoła p.w. św. Wawrzyńca

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

12. WŁASNOŚĆ

parafialna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

kultowe

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Kościół - 293/6.08.1962

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
bardzo dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-20/155/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Kościół rzymskokatolicki p.w. Św. Wawrzyńca

2. OBECNA FUNKCJA
sakralna

3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

RÓŻYNY
4. DATOWANIE
połowa XVIII wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− kościół wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, wieża odeskowana, dach kryty dachówką
ceramiczną
− bryła – kościół jednonawowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium przykryty wysokim
dachem wielospadowym, od północy i od południa parterowe przybudówki zakrystii i kruchty
przykryte dachami wielospadowymi, od zachodu kruchta wejściowa o schodkowym szczycie pod
dachem dwuspadowym; ściana zachodnia zwieńczona kwadratową wieżą-dzwonnicą
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− dekoracja ścian w postaci wnęk w ścianach zachodniej i wschodniej i gzymsu podokapowego,
kruchta wejściowa od zachodu neogotycka, o schodkowym szczycie
Elementy nowe:
− budynek nowo otynkowany
− stolarka okienna wymieniona z zachowaniem historycznej formy i podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− remont elewacji, ściany pomalowane

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny

- ul. Kościelna 8

11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

parafialna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

kultowe

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

293/06.08.1962

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
bardzo dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-21/156/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci kostkowych gzymsów podokapowych i obiegających
szczyt oraz oprawy otworów (nadproża, podokienniki)
− stolarka okienna z zachowaniem zasadniczych tradycyjnych podziałów (dwuskrzydłowa ze
ślemieniem)
Elementy nowe:
− stolarka wtórna, wymieniona na skrzynkową, z zachowaniem tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny, ul. Kościelna 10
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zły stan techniczny budynku

15. STAN ZACHOWANIA
zły

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-22/157/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zabudowania dawnego zajazdu (?)

2. OBECNA FUNKCJA
zagroda rolnicza

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
około 1912 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zachowany układ budynków mieszkalnego i gospodarczego charakterystyczny dla układu
zajazdu
− zachowane budynki:
– budynek mieszkalny w południowej części działki połączony od północy z budynkiem
inwentarskim
– budynek inwentarski po zachodniej stronie podwórza połączony z budynkiem mieszkalnym
– mały budynek gospodarczy przy wschodniej granicy działki
– budynek stodoły

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny – ul. Łąkowa 1
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:

-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnicze

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-23/158/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny dawnego zajazdu ob. w zagrodzie rolniczej

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

RÓŻYNY
4. DATOWANIE
1912 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką ceramiczną
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym na niskiej ściance
kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci kostkowych gzymsów (międzykondygnacyjnych,
podokapowych i obiegających szczyty) oraz oprawy okien (nadproża i podokienniki)
− stolarka okienna drewniana o tradycyjnym podziale (dwuskrzydłowa ze ślemieniem)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny ul. Łąkowa 1
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− nastąpiły zmiany w rozmieszczeniu niektórych otworów w ścianie zachodniej

-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka w oknach przyziemia oraz szczytu południowego wymieniona na współczesną, z
zachowaniem uproszczonego tradycyjnego podziału

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-24/159/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w dawnym zajeździe ob. zagrodzie rolniczej

2. OBECNA FUNKCJA
Budynek gospodarczy

3. MATERIAŁ
cegła

RÓŻYNY
4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy przykryty dachem jednospadowym ze ścianką kolankową od strony
zachodniej
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci kostkowych gzymsów (międzykondygnacyjnych,
podokapowych) oraz oprawy okien (nadproża i podokienniki)
Elementy nowe:
− forma budynku powstała w wyniku niepełnej odbudowy budynku prawdopodobnie przykrytego
dachem dwuspadowym na ściance kolankowej
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny ul. Łąkowa 1
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

pomocnicze

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

Rż-25/160/240

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
lata 30-te XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach pokryty dachówką ceramiczną
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, w połaci zachodniej
lukarna pod dachem pulpitowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – oprawa drzwi wejściowych, wąskie gzymsy międzykondygnacyjne w szczytach
− stolarka okienna zachowana w partii poddasza i częściowo w przyziemiu
Elementy nowe:
− wymieniona część stolarki okiennej w przyziemiu na współczesną bez zachowania tradycyjnych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES

11. LOKALIZACJA
Różyny – Wygoda, przy drodze do Kleszczewka

prywatna

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne
14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-26/244/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Układ ruralistyczny wsi

2. OBECNA FUNKCJA
nie dotyczy

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
pocz. XIV w. /1347 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zachowana czytelnie południowa część układu wsi placowej, dostosowanej do ukształtowania
terenu (z kościołem na wzniesieniu stanowiącym cz. nawsia)
− zachowana część historycznej (w tym o wysokich walorach) struktury wsi w obrębie nawsia
(kościół, szkoła, d. karczma oraz niw siedliskowych w postaci historycznie usytuowanych
zagród, historycznych podziałów własności i historycznych budynków mieszkalnych i
gospodarczych
Elementy nowe:
− zanik północnego odcinka ulicy wschodniej i postępujący zanik linii zabudowy związanej z tą
ulicą
− niekorzystne przekształcenia struktury zabudowy i jej uzupełnienia zabudową współczesną
− rozszerzenie układu zabudową mieszkalną w kierunkach południowym i północnym

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

nie dotyczy

10. ADRES
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

nie dotyczy

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

nie dotyczy

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
tendencje do wprowadzania nowej zabudowy w
pasie niwy uprawnej
15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2011-11-30

20. FOTOGRAFIE

Widok spod domu podcieniowego w kierunku kościoła (ku północy)

Układ wsi Różyny na mapie messtischblatt z 1925 r.

Widok w kierunku południowym (kościół w kępie drzew w głębi)

