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Podstawa prawna

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji 

publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2014 
poz. 1446). Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków”. 

Zakres informacji o zabytkach nieruchomych, zawartych w karcie adresowej określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 26 maja 2011 r w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 

zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. nr 113, poz. 661) w następujących punktach:

§ 15. O włączeniu zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków wojewódzki konserwator zabytków zawiadamia właściwą gminę, 
w celu ujęcia tego zabytku w gminnej ewidencji zabytków. 

§ 16.

1. Kartę ewidencyjną nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która przestała być zabytkiem, wyłącza się z krajowej i wojewódzkiej ewidencji zabytków 
oraz przechowuje w archiwum zakładowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do karty adresowej zabytku, o której mowa w § 17, z tym że karta ta jest przechowywana w archiwum 

zakładowym urzędu gminy. 

3. Zbiór dokumentów nieruchomości lub rzeczy ruchomej, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w archiwum zakładowym wojewódzkiego 
urzędu ochrony zabytków.

§ 17.

1. Karta adresowa zabytku nieruchomego zawiera następujące rubryki: 

1) nazwa;

2) czas powstania; 

3) miejscowość; 
4) adres; 



5) przynależność administracyjna; 
6) formy ochrony; 

7) opracowanie karty adresowej; 

8) fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym. 

2. Wzór karty adresowej zabytku nieruchomego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 18. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) włącza kartę adresową zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane 
zawarte w karcie adresowej są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym.



Wykaz zabytków nieruchomych niebędących zabytkami archeologicznymi:

1. Pałac w Czerwonce, ob. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Głowackiego 2
2. Park w zespole pałacowym w Czerwonce, ul. Głowackiego 2
3. Spichlerz w zespole pałacowym w Czerwonce, ul. Głowackiego 2
4. Obora w zespole pałacowym w Czerwonce, ul. Głowackiego 2
5. Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trojanowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 4
6. Szkoła w Chodakowie, ul. Chopina 99
7. Budynek fabryczny, d. skład opałowy, następnie dawny budynek OSM Łowicz, ul. Traugutta 15
8. Dom, ul. Traugutta 1 / Warszawska 30

9. Dom, ul. 1 Maja 13

10. Park w zespole dworskim w Chodakowie, ul. Chopina 164

11. Park w zespole dworskim w Gawłowie, ul. Gawłowska 148
12. Cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej, ul. Aleja 600-lecia

13. Kwatery wojenne żołnierzy poległych w czasie bitwy nad Bzurą w 1939 roku w Sochaczewie, ul. Traugutta 26

14. Hale Targowe, obecnie Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21

15. Dom, ul. Farna 13

16. Dwór w Chodakowie, ul. Chopina 164
17. Dwór w Gawłowie, ul. Gawłowska 148
18. Zagroda Młyńska w Chodakowie, ul. Młynarska 4
19. Ratusz, ob. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Plac Kościuszki 12
20. Ruiny zamku książąt mazowieckich, Podzamcze
21. Park miejski Podzamcze, ul. Warszawska – Traugutta – Podzamcze

22. Cmentarz rzymsko-katolicki p.w. św. Wawrzyńca, ul. Traugutta 26
23. Kaplica grobowa prawosławna na cmentarzu rzymsko-katolickim p.w. św. Wawrzyńca, ul. Traugutta 26
24. Kaplica grobowa rodziny Tomickich na cmentarzu rzymsko-katolickim p.w. św. Wawrzyńca, ul. Traugutta 26
25. Aleja Lipowa do Żelazowej Woli, ul. Chopina
26. Ruina muzułmańskiej kaplicy grobowej, ew. Grobowiec Mułły, ew. Baszta tatarska na d. cmentarzu muzułmańskim, ul. 15 sierpnia 4
27. Dzwonnica w zespole kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trojanowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 4
28. Dworzec kolejowy, ul. Sienkiewicza 5

29. Wieża ciśnień w zespole dworca kolejowego, ul Sienkiewicza

30. Dworzec Powiatowej Kolei Sochaczewskiej, nast. Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej, ob. Muzeum Kolei Wąskotorowej, ul. Towarowa 7
31. Dom – d. Zakład Lecznictwa Pracowniczego, ob. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Traugutta 18

32. Dom, ul. 1 Maja 12 B



33. Dom, d. Posterunek Policji, nast. Dom Kultury, ul. 1 Maja 19

34. Młyn, ul. 1 Maja 12
35. Dawny cmentarz żydowski, ul. Sierpniowa
36. Młyn, ul. 1 Maja 11
37. Dom Tadeusza Kobka, ul. 1 Maja 24

38. Spichlerz, w d. zespole klasztoru dominikanek, ul. Warszawska 2

39. Budynek biurowy w zespole d. Fabryki Przędzy i Tkanin Sztucznych Chodaków S.A., nast. Chodakowskich Zakładów Włókien Chemicznych 

"Chemitex", ul. Włókiennicza 11
40. Kanał ceglano – kamienny, ew. Kanał Królewski



Wykaz zabytków archeologicznych:

1. Sochaczew – Chodaków 4, AZP 56-59/10

2. Sochaczew – Chodaków 1, AZP 56-59/6

3. Sochaczew – Chodaków 2, AZP 56-59/9

4. Sochaczew – Karwowo 2, AZP 56-59/24

5. Sochaczew – Karwowo 3, AZP 56-59/20

6. Sochaczew –Miasto 2, AZP 56-59/14

7. Sochaczew –Miasto 4, AZP 56-59/15

8. Sochaczew –Miasto 7, AZP 56-59/16

9. Sochaczew – Poświętne 8, AZP 56-59/17

10. Sochaczew –Miasto 9, AZP 56-59/25

11. Sochaczew –Miasto 10, AZP 56-59/26

12. Sochaczew –Miasto 11, AZP 56-59/27

13. Sochaczew –Miasto 12, AZP 56-59/28

14. Sochaczew –Miasto 13, AZP 56-59/29

15. Sochaczew –Miasto 14, AZP 56-59/30

16. Sochaczew –Miasto 15, AZP 56-59/31

17. Sochaczew –Miasto, AZP 56-59/32

18. Sochaczew – Rozlazłów 1, AZP 56-59/12

19. Sochaczew – Trojanów 1, AZP 56-59/13

20. Sochaczew – Zarzecze 1, AZP 56-59/18

21. Sochaczew – Zwierzyniec 3, AZP 56-59/11

22. Sochaczew – Zwierzyniec 2, AZP 56-59/34

23. Sochaczew – Boryszew 1, AZP 57-59/5

24. Sochaczew – Boryszew 2, AZP 57-59/6

25. Sochaczew – Boryszew 3, AZP 57-59/7

26. Sochaczew – Boryszew 4, AZP 57-59/8

27. Sochaczew – Boryszew 5, AZP 57-59/32

28. Sochaczew – Bzurówka 1, AZP 57-59/27

29. Sochaczew – Bzurówka 3, AZP 57-59/29

30. Sochaczew – Czerwonka 1, AZP 57-59/9

31. Sochaczew –Malesin 1, AZP 57-59/20

32. Sochaczew –Miasto 1, AZP 57-59/1



33. Sochaczew –Miasto 3, AZP 57-59/2

34. Sochaczew –Miasto 5, AZP 57-59/3

35. Sochaczew –Miasto 6, AZP 57-59/4

36. Sochaczew –Miasto 16, AZP 57-59/33

37. Sochaczew –Miasto 17, AZP 57-59/34

38. Sochaczew –Wschód 1, AZP 57-59/26

39. Sochaczew –Miasto, AZP 57-59/35

40. Sochaczew –Miasto, AZP 57-59/36

41. Sochaczew, stan. 18, AZP 57-59/37

42. Sochaczew, stan. 19, AZP 57-59/38
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

HALE TARGOWE, ob. Kramnice Miejskie

2. Czas powstania

l. 1828 – 1833

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony północno – wschodniej
4. Adres

1 Maja 21

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
32/322/61 z dn. 20.12.1961 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

ok. poł. XIX w./2 poł. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – wschodniej
4. Adres

Farna 13

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej.: 
A-1058 z dn. 2.02.2012 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

DWÓR w Chodakowie

2. Czas powstania

1 poł. XIX w./l. 1920-26 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony północno – zachodniej
4. Adres

Chopina 164

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
46/602/62 z dn. 04.04.1962 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

DWÓR w Gawłowie

2. Czas powstania

l. 1880 – 1890

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony północno – zachodniej
4. Adres

Gawłowska 148

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
549 z dn. 26.07.1980 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

ZAGRODA MŁYŃSKA w Chodakowie

2. Czas powstania

XIX/XX w./l. 20. XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony północnej
4. Adres

Młynarska 4

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
A-53 z dn. 18.08.2003 r. (decyzja nr 
792/03)

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

RUINY ZAMKU książąt mazowieckich

2. Czas powstania

XIV/XVI/XVII/XVIII w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony północno – zachodniej
4. Adres

Podzamcze

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
31/299/61 z dn. 20.12.1961 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

PARK miejski „Podzamcze”

2. Czas powstania

1939 r. – k. l. 40. XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony północno – zachodniej
4. Adres

Warszawska – Traugutta – Podzamcze

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
576 z dn. 20.06.1981 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI parafii p.w. św. 
Wawrzyńca

2. Czas powstania

ok. 1830 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony północno – wschodniej
4. Adres

Traugutta 26

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
840 z dn. 19.12.1991 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

KAPLICA GROBOWA prawosławna na cmentarzu rzymsko-
katolickim parafii p.w. św. Wawrzyńca

2. Czas powstania

k. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – wschodniej
4. Adres

Traugutta 26

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
716 z dn. 01.06.1984 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

KAPLICA GROBOWA rodziny Tomickich na cmentarzu
rzymsko-katolickim parafii p.w. św. Wawrzyńca

2. Czas powstania

1 poł. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – wschodniej
4. Adres

Traugutta 26

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
56/733 z dn. 07.05.1962 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

ALEJA LIPOWA do Żelazowej Woli

2. Czas powstania

1 ćw. XIX w./l. 30. XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – zachodniej
4. Adres

Chopina

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr rej. 
542 z dn. 05.05.1980 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

RUINA MUZUŁMAŃSKIEJ KAPLICY GROBOWEJ, ew. 
GROBOWIEC MUŁŁY, ew. BASZTA TATARSKA na d. 

cmentarzu muzułmańskim

2. Czas powstania

ok. poł. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – zachodniej
4. Adres

15 Sierpnia 4

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Nr i data wpisu do rejestru zabytków nr. rej.  
A-1090 z dn. 27.08.2012 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

DZWONNICA w zespole kościoła parafialnego p.w. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trojanowie

2. Czas powstania

XVIII – XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – zachodniej
4. Adres

Ks. J. Popiełuszki 4

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.



GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

DWORZEC KOLEJOWY

2. Czas powstania

ok. 1903 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – wschodniej
4. Adres

Sienkiewicza 5

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.



GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

WIEŻA CIŚNIEŃ w zespole dworca kolejowego

2. Czas powstania

1921 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – zachodniej
4. Adres

Sienkiewicza

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.



GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

DWORZEC Powiatowej Kolei Sochaczewskiej, nast. 
Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej, ob. Muzeum Kolei 

Wąskotorowej

2. Czas powstania

ok. 1920 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony północno – wschodniej
4. Adres

Towarowa 7

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.



GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

DOM – d. Zakład Lecznictwa Pracowniczego, ob. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

2. Czas powstania

l. 20. XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – wschodniej
4. Adres

Traugutta 18

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

d. CMENTARZ ŻYDOWSKI

2. Czas powstania

ok. XV w. (po l. 1442 – 1451)

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony północno – wschodniej
4. Adres

Sierpniowa

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

SPICHLERZ, w d. zespole klasztoru dominikanek

2. Czas powstania

k. XVIII w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony południowo – wschodniej
4. Adres

Warszawska 2

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

Zapis w planie zagospodarowania 
przestrzennego Uchwała Rady Miasta w 
Sochaczewie nr XLIII/486/14 z dn.
24.06.2014 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

BUDYNEK BIUROWY w zespole d. Fabryki Przędzy i Tkanin 
Sztucznych Chodaków S.A., nast. Chodakowskich

Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex"

2. Czas powstania

1927 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od strony zachodniej
4. Adres

Włókiennicza 11

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.





GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

Sochaczew1. Nazwa

KANAŁ CEGLANO – KAMIENNY, ew. KANAŁ KRÓLEWSKI

2. Czas powstania

l. 1818 – 1822/k. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok jednej ze studni inspekcyjnych kanału
4. Adres

5. Przynależność administracyjna

województwo mazowieckie

powiat sochaczewski

gmina miasto Sochaczew

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) 

Łukasz Popowski, luty 2015 r.




