ww. zespolu". Po przeprowadzeniu postqpowania dowodowego, Mazowiecki Wojew6dzki
Konserwator Zabytk6w decyzj4 nr g6tlzorg z t6.to.zorg r. wpisal do rejestru zabytk6w
nieruchomych wojew6dztwa mazowieckiego: dawny park palacowy poloZony przy
ul. Sanatoryjnej t, prowadz4c4do niego Alejq Marii Dqbrowskiej wraz z fragmentem dawnego
folwarku, stanowi4cym podw6rze wjazdowe na przedluieniu osi ww. alei, poloione
w Komorowie, gmina Michalowice. Organ konserwatorski w orzeczeniu decyzji doprecyzowal
zakres ochrony konserwatorskiej wskazuj4c, 2e podlega jej:
- teren zaloienia parkowego w granicach dzialki ewid. nr rf g oraz fragmentu dzialki ewid.
nr 638 z obrqbu Komor6w WieS wyznaczonego w oparciu o pozostaloSci ogrod,zenia;
- fragment dawnego folwarku, stanowi4cy dawne podw6rze wjazdowe, obejmuj4cy dzialkq
ewid. nr 699 oraz poludniowe fragmenty dzialek ewid. nr 56o, 56r, 56zz obrqbu Komor6w
Wie6, ograniczone lini4 poprowadzonq w odleglo6ci 6 m od p6lnocnego, czq6ciowo
zachowanego szpaleru nasadzeri ujmuj4cych ww. wjazd - obecnie drzew i karp;
- Aleja Marii D4browskiej, w granicach dzialek ewid. nr 74419, 74416, 7L6lL4, 7t6f zz,
716lgo z obrqbu Komor6w Osiedle oraz fragment6w dzialek ewid. nr 8++ i 8+Sl+o
z obrqbu Komor6w Osiedle i g5olz z obrqbu Komor6w Wie6.
Granice ochrony konserwatorskiej zostaly oznaczone nazal4cznikach graficznych nr 1 i nr 2,
stanowi4cych integralne czq6ci ww. decyzji.
Ponadto, w decyzji nr 56tf zotg z t6.ro.zo19 r. Mazowiecki Wojew6dzki Konserwator
Zabytk6w orzekl o odst4pieniu od wpisania do rejestru zabyk6w dzialek ewid. nr 694,6J5,
636,637 i pozostalych czq6ci dzialek ewid. nr 698, 55o/2, 560, 56t, 562 z obrqbu Komor6w
Wie6 oraz pozostalych fragment6w dzialek ewid. nr 8++, 84Sl+o z obrqbu Komor6w Osiedle,
wobec kt6rych organ konserwatorski wszcz4l postqpowanie administracyjne postanowieniem
zz6.o4.zot8 r.
Uz as adniaj 4c po dj gte rozstrzygniqcie, Mazowiecki Woj ew6dzki Konserwator Zabytk6w
odni6sl siQ do historii miejscowo6ci oraz zalozenia rezydencjonalno-folwarcznego
w Komorowie. Nastqpnie odwoluj4c siq do zgromadzonego w sprawie materialu
dowodowego, organ konserwatorski opisal obszar i rolq dawnego parku palacowego, Alei
Marii D4browskiej oraz dawnego o6rodka folwarcznego, jednocze6nie oceniaj4c ich stan
zachowania i wyja6niaj4c przeslanki jakimi sig kierowal vryznaczaj4c granice ich ochrony
prawnej. Mazowiecki Wojew6dzki Konserwatot' Zabytk6w podkre6lil, 2e ustanowienie
ochrony konserwatorskiej przedmiotowego parku wraz z alej4 i fragmentem dawnego
folwarku w wpnaczonych granicach, jest uzasadnione ze wzglqdu na historyczne, naukowe
jak i kompozycyjno-estetyczne warto6ci tego obszaru. Do rejestru zabytk6w wpisano wiqc
r6wnocze6nie ttzy odrqbne ww. komponenty przestrzenne, kt6re sA powi4zanie
kompozycyjne i funkcjonalnie. Organ konserwatorski wskazal, 2e dawny park palacowy
pomimo zmian w jego otoczeniu i nieznacznego uszczuplenia powierzchni, zachowal
przestrzenn4 odrqbno66 i nie ulegl wt6rnym procesom parcelacyjnym, zachowujqc ponadto
crytelny podzial na komponowany park pejza2owy i pozbawiony zieleni wysokiej dawny
ogr6d urytkowy. Nadal w wiqkszo6ci odpowiada obszarowi historycznego zaloi,enia sprzed
II wojny Swiatowej. Walory artystyczne parku przejawiaj4 sig w malownic4rm charakterze
komponowanej zieleni, z warto6ciowym, zr62nicowan)mr gatunkowo d.rzewostanem
zar6wno formowanytn w grupy, jak i wyr62niajqcych siq w pejzaLu drzew soliterowych,
a takze sztucznych akwen6w tworzqcych malowniczy uHad wodny. Organ uznal, i2 zabytkowe
zaloienie parkowe lvymaga ochrony zar6wno ze wzglQdu na ww. posiadane wartoSci oraz ze
wzglqdu na charalter parku, jako dominanty przestrzennej i trwalego komponentu
w strukturze Komorowa. W tym kontekscie Mazowiecki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w
stwierdzil potrzebq wl4czenia w zakres obszaru podlegajEcego ochronie prawnej r6wniez
teren dawnego podw6rza wjazdowego z niezac-howanego zespolu folwarcznego. Jedyn4

przedmiotowej czqSci miejscowoSci. Posiadaj4 wartoSci historyczne i naukowe, poprzez sw6j
walor dokumentacyjtty pozwalaj4cy ustali6 ich dawn4 rolq oraz wzajemny kontekst,
natomiast warto3ci artystyczne reprezentowane sq przez zachowane elementy ukladu
kompozycyjnego.
Granice ochrony konserwatorskiej przedmiotowych zabytk6w, wpisanych do rejestru
zaskarZon4 decyzj4 w 56112org z 16.1c..2019 r., w znacznej wiqkszoSci zostaly wznaczone
zgodnie z rozpoz\aniem zachowanych walor6w zabykowych, przestrzennych oraz
krajobrazolvych. Mazowiecki Wojew6dzki Konserwator Zabyk6w ustalil granice
zachowanego zalozenia parkowego, w kt6rych czytelne s4 wzajemne zaleilno6ci kompozycji
zieleni z zabudow4 palacow4 (obecnie przeksztalconE), ukladem wodnym, ukladem
komunikacyjnyrn oraz przestrzeniami otwartymi.Zamerytorycznie uzasadniony nale|y uzna(.
wpis Alei Marii Dqbrowskiej, jako fragmentu daumego traktu helenowskiego naj6ci3lej
kompozycyjnie i przestrzennie zwi4zanego z dawnym parkiem palacouryrm. Sluszne jest takie
objqcie ochron4 konserwatorsk4 terenu podw6rza wjazdowego prowadz4cego do czqsci
rezydencjonalnej daumego maj4tku Komor6w. Jest to jedyny fragment obecnie
nieistniej4cego folwarku o czytelnej funkcji i kompozycji. Jego obszar obejmuje dzialkq ewid.
nr 633 w calo6ci oraz poludniowe czq3ci dzialek ewid. nr 56o, 56r i 562 obrqb Komor6wWie6.
Organ drugiej instancji ustalil, i,e na dzialce ewid. nr 699 czylelny jest przebieg
dawnego wjazdu na podw6rze, relikty bramy wjazdowej oraz karpy po szpalerze drzew.
W granicach dzialek ewid. nr 56o, 56r, 562 zachowal siq czytelny przebieg dro2ny, elementy
szpaleru drzew w postaci karp (dzialki ewid. nr 56o, 56t) oraz drzew, a takie brama
wjazdowa do czq6ci parkowo-rezydencjonalnej dawnego maj4tku w Komorowie (dzialka ewid.
nr S6z). Obejmuj4c ochron4 konserwatorsk4 ww. obszar Mazowiecki Wojew6dzki
Konserwator Zabytk6w wyznaczyl p6lnocn4 granicq ochrony konserwatorskiej w odleglo6ci
6 m od linii nasadzef drzew i widocznych karp. Lini4 t4 obj4l takile czq(;t. wsp6lczesnego
bud5,nku, znajduj4cego siq na dzialce ewid. nr 562 obrqb Komor6w Wie6. W sytuacji, gdy
ww. budynek stanowi element wt6rny i niezwi4zany z kompozycj4 i funkcj4 daumego
podw6rza wjazdowego, organ drugiej instancji :uznal, 2e obiekt ten naleiy wyl4czy6 spod
ochrony konserwatorskiej, co znalazlo odzwierciedlenie w orzeczeniu niniejszej decyzji.
Odnosz4c siq do argument6w i wniosk6w stron skar24cych, kt6re dolycz4 obszaru
znajduj4cego siq na dzialkach ewid. nr 633, 56o, g6t, 562 obrqb Komor6w Wie6, wpisanego
do rejestru zabytk6w jako fragment dar,vnego folwarku w postaci podw6rza wjazdowego, nie
ulega w4tpliwo6ci konieczno66 ochrony zachowanych, historycznych element6w jego
zagospodarowania. Zar6v,rno istniej4ce drzewa, jak i karpy, v,ryznaczaj4ce liniq szpaleru drzew
(odtwarzaln4) oraz zachowana brama wjazdowa i pozostalo6ci drugiej bramy, przesadzaj4
o czytelnym przebiegu da'nmego wjazdu, przywoluj4cego oryginalne powiazania przestrzenne
pomiqdzy zaloieniem rezydencjonalnym, dawnym folwarkiem oraz wsi4, kt6ra w latach
migdzywojennych przeksztalcila siq w miejscowo66 letniskow4. Oznacza to, 2e fragment
daumego folwarku stanowi reliktowy zabytek o warto6ciach historycznych i naukowych,
a takze artystycznych, niezwykle istotnych w kontek6cie jego relacji z pozostalyrni dwoma
obiektami tj. darnnym parkiem palacowym oraz Alej4 Marii D4browskiej. W ocenie organu
drugiej instancji nie ulega w4tpliwo6ci, ze omawiany obszar odpowiada definicji legalnej
zabytku art. 3 pkt r i z ustawlr o ochronie zabytk6w i opiece nad zabykami, literalnie je
vqpelniaj4c, a jako taki, podlega ochronie i opiece bez wzglqdu na stan zachowania w calo6ci,
zgodnie z art. 6 ust. r pkt 1 lit. ,,g" ur,rr. ustaw51.
W tym zakresie, w ocenie organu drugiej instancji nie ma potrzeby powolywania
dodatkowego dowodu z opinii specjalistycznej, bowiem wyiej wskazane relacje s4 czytelne
w terenie, co potwierdza material zdjqciowy znajduj4cy siq w aktach sprawy. Ich historyczny
charakter moZliwy jest do ustalenia na podstawie archiwalnej kartografii, umie szczonej

