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3. Miejscowość 

 

 
        T R Z E B I N A  

1. Nazwa 

BUDYNEK MIESZKALNY 

2. Czas powstania 

1 ćw. XX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 

 
 

 (fragment stolarki drzwi) 

4. Adres 

 
nr 133 
 
dz. nr 552/2 

5. Przynależność administracyjna 
 
 

Województwo OPOLSKIE 

 
 

Powiat PRUDNICKI 
 
 

Gmina LUBRZA 
 
 
 

6. Formy ochrony 
 

 
Nr rejestru zabytków: 
 
 
MPZP: Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy 
Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. 
 

 
 
 
 
 

 



8. Historia, opis i wartości 

Trzebina lokowana została na prawie niemieckim w roku 1370  jako wieś 
regularna licząca ponad 20 kmieci, o układzie rozłogów  niwowo – łanowym. 
Osią siedliska jest ciek wodny oraz główna droga wiejska. Do XVI wieku wieś 
rozwijała się w kierunku południowym i północnym zagęszczając układ 
łańcuchowy, coraz częściej z dwustronnie obudowaną drogą. W 1542 r. 

uzyskała rangę osady targowej z prawem do osiedlania się w niej 
rzemieślników oraz odbywania tzw. targu tygodniowego. Zachodzące 
wówczas  przemiany w strukturze społecznej i zawodowej jej mieszkańców 
miały wpływ na ograniczenie rozwoju  zabudowy zagrodowej. Wówczas też 
we wsi, wybudowano  założenie zamkowo – parkowe. Większość zabudowy 
mieszkalnej lub mieszkalno - gospodarczej wsi pochodzi obecnie z 2 połowy 
XIX i początku XX wieku. Budynek powstał w obszarze najstarszej części wsi, 
najprawdopodobniej w 1 ćwierci XX wieku. Nie jest znany inwestor ani 
pierwotne przeznaczenie obiektu, który oprócz mieszkalnej pełnił także 
funkcje usługowe. 

Budynek mieszkalny murowany, tynkowany, dwukondygnacyjny, 
pięcioosiowy, kryty dachem naczółkowym, ustawiony kalenicą do drogi 
głównej.  Elewacja frontowa z centralnie umieszczonym na osi ryzalitem, 
przechodzącym w partii dachu w niewielki naczółek, nakryty odrębny 
naczółkowym daszkiem. Narożniki budynku i ryzalitu podkreślone 
pseudoboniowaniem, między kondygnacjami profilowany gzyms kordonowy, 
w zwieńczeniu elewacji oraz w naczółku wydatny gzyms koronujący. Wokół 
okien opaski uszakowe. W skrajnych dwóch osiach od lewej dawny lokal 
użytkowy, do którego po schodach prowadzi odrębne wejście z efektowną 
stolarką drzwiową, w płycinach płaskorzeźbiona historia figuralna o wątku 
rodzajowym. Obok odmienne okno w charakterze witryny. Stolarka okienna 
oryginalna. Wejście do części mieszkalnej w elewacji bocznej. Przed 
budynkiem ogrodzenie z epoki. 
Budynek o wyróżniających się cechach zabytkowych, zachował 
charakterystyczne elementy z czasu budowy: bryłę, układ połaci dachowych 
wraz z dachówką, na elewacjach tynki tradycyjne i tynkowany detal 
ceramiczny, a także zachował oryginalną stolarkę okienną i drzwiową. 
Kwalifikuje się do wpisania do rejestru zabytków. 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

Techniczny stan zachowania bardzo dobry. Zauważalne typowe starzenie się 
materiałów nie mające obecnie istotnego wpływu na stan budynku 
(zabrudzenie elewacji). 

Wskazane utrzymanie elementów charakterystycznych domu: bryły, pokrycia 
dachowego z dachówki w kolorze naturalnej czerwieni, detalu tynkowego  
i kompletu stolarki okiennej i drzwiowej. Prowadzenie bieżących prac 
remontowych, impregnacja i zabezpieczenie drewnianych drzwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 

 

Iwona Solisz 

 

listopad 2020r. 

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków)* 

 

 

 

 

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków  

i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

 


