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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie uznania za pomnik historii „Koz∏ówka — zespó∏ pa∏acowo-parkowy”
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Uznaje si´ za pomnik historii „Koz∏ówka — zespó∏ pa∏acowo-parkowy”, po∏o˝ony w Koz∏ówce,
w województwie lubelskim.
§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze wzgl´du na wartoÊci historyczne, przestrzenne, architektoniczne i artystyczne, zespo∏u, który od powstania w XVIII wieku przetrwa∏ z kolejnymi nawarstwieniami stylowymi i wyposa˝eniem wn´trz i jest obecnie jednà z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce.
§ 3. 1. Granica zespo∏u zabytkowego obejmuje pa∏ac wraz z towarzyszàcymi budynkami i otoczeniem
parkowym (dzia∏ki w obr´bie ewidencyjnym nr 11 Ko———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r.
Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875.

z∏ówka oznaczone: nr 89, nr 91, nr 93, nr 94; zabudowania folwarczne dzia∏ek nr 96 i nr 99 oraz sàsiadujàce dzia∏ki nr 100 i nr 1475; drogi na dzia∏kach nr 90
i nr 92 wraz z odcinkiem drogi na dzia∏ce nr 101 do
granicy z dzia∏kà nr 97) i przebiega na pó∏nocy wzd∏u˝
szosy wiodàcej z Lubartowa i zgodnie z jej trasà za∏amuje si´ od strony pó∏nocno-zachodniej w kierunku
Kamionki. Dalej, po stronie po∏udniowo-zachodniej
i po∏udniowej, przebiega brzegiem szosy prowadzàcej do wsi Koz∏ówka. Za ogrodzeniem pa∏acu przecina
i w∏àcza odcinek drogi gruntowej. Nast´pnie, od
wschodu, okalajàc dawny folwark, pokrywa si´ z kraw´dzià lasu przylegajàcego do parku.
2. Mapa „Koz∏ówki — zespo∏u pa∏acowo-parkowego” stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
L. Kaczyƒski
Prezes Rady Ministrów:
J. Kaczyƒski
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