
KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół pałacowo- parkowy

lokalizacja: miejscowość

Orłów Murowany 
gm. Izbica

nr działki

39/10, 39/2, 39/5,
39/7, 39/9, 38,

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'55”
E:23º13'50”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1125
opis techniczny

zespół składa się z pałacu zwróconego frontem na południowy zachód, dwóch usytuowanych 
symetrycznie po bokach oficyn, gazonu przed pałacem, parku na tyłach pałacu, a także 
gospodarczego dziedzińca.
Pałac murowany z cegły, otynkowany. Podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Wybudowany na 
rzucie prostokąta. W elewacji frontowej znajduje się portyk wsparty na czterech kolumnach wraz z 
balkonem. Od strony ogrodu taras ze schodami. Dach czterospadowy, kryty eternitem.
Oficyny murowane z cegły, otynkowane. Parterowe, zbudowane na rzucie prostokąta. Do każdej 
dostawiono z trzech stron portyki o dwóch kolumnach, zwieńczone frontonami w kształcie 
trójkąta. Dachy czterospadowe, kryte papą i eternitem.
Od frontu gazon z aleją dojazdową wysadzaną podwójnymi rzędami topoli i kasztanów.
rys historyczny

Kompleks założony w 1-ej poł. XIX w., w 1878 przekazany Towarzystwu Osad Rolnych przez 
ostatniego właściciela Kajetana Kickiego.
Pałac wzniesiony w 1842 r., niewykończony. Szybko uległ zniszczeniu. Odbudowano go po 1882 
r. Znacznie zacierając cechy stylistyczne. Po 1945 przeznaczony na szkołę. Mieściła się tam do 
2005 r.
Oficyny zbudowane współcześnie z pałacem.
Założenie parkowe powstało prawdopodobnie w 1-ej poł. XIX w. Zachowały się okazy starych 
drzew, m. in. Modrzewi. Park w stylu angielskim.
aktualny stan zachowania

Obiekt niszczejący. Pałac nie zabezpieczony, możliwe wejście do środka (!). Oficyna po bibliotece 
niszczejąca. Stan oficyny z ośrodkiem zdrowia dobry. Zieleń przy pałacowa zaniedbana.
własność i forma użytkowania obiektu
Pałac znajduje się obecnie w rękach prywatnych. Oficyny należą do gminy Izbica, która to czyni 
starania na rzecz odzyskania niszczejącego pałacu.
W jednej z przybudówek mieści się Ośrodek Zdrowia, druga po bibliotece pozostaje nie 
użytkowana.
zagrożenia

Jeżeli gmina nie odzyska obiektu i nie przywróci się go do użyteczności przewidywana dalsza jego 
dewastacja. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Pałac

Opuszczona oficyna

Oficyna z ośrodkiem zdrowia


