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Dzień dobry 

 

Informuję, że ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków objęty jest dwór w Petrykozach, a także 

park i ogród dworski, a do ewidencji zabytków włączone są  2 wiatraki kozłowe.  

Co do dworu nie było zastosowanej procedury kontrolnej, właściciele zaś byli w stałym kontakcie z MWKZ i w miarę 
możliwości zabezpieczali obiekt po pożarze pod nadzorem urzędu. Uprzątnięto resztki po spalonej więźbie, usunięto 

zniszczone i nasiąknięte wodą warstwy podłogowe i płyty gipso-kartonowe pomieszczeń pomocniczych. Starano się 

zabezpieczyć strop nad parterem warstwami przeciwwodnej izolacji. Uruchomiono w ocalałej części c.o. i 

przewietrzono okresowo obiekt w celu jego osuszenia po zalaniu w wyniku akcji gaśniczej. Założono także 

monitoring. Wykonanie wyżej wymienionych prac potwierdził pracownik urzędu 22.05.2015 r.      

Informacje o stanie prawnym przekazywał na bieżąco wnuk p. Siemiona. Teraz Krzysztof Siemion – syn, może 

dysponować dworkiem i zrekonstruować dach obiektu wpisanego do rejestru zabytków i w lutym 2018 r. uzyskał już 

potrzebną zgodę na prowadzenie prac, polegających na odtworzeniu dachu dworu w Petrykozach.   
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From: Echo Mszczonowa [mailto:redakcja@e-mszczonow.info.pl]  

Sent: Saturday, April 14, 2018 10:02 PM 

To: info@mwkz.pl 

Subject: Wniosek o udzielenie informacji publicznej 
 

Do: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 

Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

budynki zgromadzone na terenie prywatnego skansenu w Petrykozach, gmina Żabia Wola, oraz spalony w 2013 r. 

dworek w Petrykozach znajdują się pod ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 

przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę również wskazać, kiedy przeprowadzono ostatnią kontrolę stanu 

budynków oraz czy w okresie od pożaru w dworku w 2013 r. obligowano właścicieli terenu do podjęcia działań w 

zakresie ochrony obiektów na terenie skansenu? 
 

Radosław Botev 

Redaktor naczelny 

"Echo Mszczonowa" 

ul. Szkolna 49 

96-323 Lutkówka 

 


