
1. Data inwentaryzacji:            

06.08.2008r./08.2019 NR    17

materiał nagrobka: elementy nagrobka:

drewno

lastryko

cegła

piaskowiec płyta, podstawa, cokół

marmur

granit

żeliwo

kamień

beton

inne

elementy nagrobka (opis): stopień i opis uszkodzeń:

14. Inskrypcja:

Umiejscowienie inskrypcji:                       

na cokole

elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:   

krzyż (pierwotnie)

brak elementu (jest ślad po jego uprzednim 

przytwierdzeniu)8. Elementy dekoracyjne 

samodzielne:

elementy dekoracyjne samodzielne:

9. Elementy dekoracyjne - 

ornamenty: elementy dekoracyjne - ornamenty:

inskrypcja:

6. Elementy znaczeniowe 

architektoniczne:                            

dwustopniowy cokół i dwustopniowa 

podstawa

13. Dokumentacja fotograficzna 

przed pracami (nr i lokalizacja):

11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:

korpus grobu:                                

dostawiona dwuspadowa, 

groszkowana płyta nagrobna 

zasypana ziemią, zachwaszczenie

Imię i nazwisko:                           

Michał Osadca7. Elementy znaczeniowe 

rzeźbiarskie:                         

prawdopodobnie na cokole znajdował 

się krzyż, nie został on jednak 

znaleziony

elementy znaczeniowe 

architektoniczne:                       

dwustopniowy cokół i dwustopniowa 

płyta, oba stopnie podstawy 

zasypana ziemią, omszona, zakrzaczona

Treść (pisownia oryginalna):            

TU Spoczywa/ Michał/Osadca/ prozi 

o pozdrowie=/ nie Anielski

KARTA NAGROBKA
2. Miejscowość:                              

KUTY

10. Wykonanie i wykończenie nagrobka: 12. Wskazania porządkowe/ 

konserwatorskie/ remontowe: 

odchwaszczenie, oczyszczenie 

mechaniczne z mchów i porostów, 

dezynfekcja środkami przeciw 

mchom i porostom, impregnacja

3. Województwo, gmina, powiat:   rej. 

Kosowski, o. Ivano-Frankovski

4. Numer na planie ogólnym 

cmentarza:      17

5. Klasyfikacja korpusu grobu:          

płyta nagrobna, wypiętrzona w części 

środkowej

Kartę dostosowała do potrzeb projektu: Katarzyna Bielawska



porządkowe konserwatorskie remontowe terminowy  □ wieczysty  ■

imienny  ■ anonimowy  □

indywidualny ■
wspólny  □

wysokość szerokość długość

UWAGI: Na cokole ślady po zaginionym krzyżu 27. Imię, nazwisko i podpis 

osoby sprawdzającej (data): 

Joanna Lis, Cezary Michno

26. Imię, nazwisko i podpis 

wpisującego dane (daty 

wpisów):                      

Katarzyna Bielawska

Anna Soszyńska

Olga Świecińska

15.08.2019 M. Lucima, A. 

Pędzich, S. Tarnarzewska

inskrypcja 33 cm 25 cm oczyszczenie, dezynfekcja i 

impregnacja

odchwaszczenie, usuniecie 

mechaniczne mchów oraz  

porostów, dezynfekcja i 

impregnacja

cokół (dwustopniowy) 90 cm 36 cm 38 cm usuniecie mechaniczne 

mchów oraz  porostów, 

dezynfekcja i impregnacja

płyta nagrobna 8 cm 85 cm 108 cm odsłonięcie z ziemi, usunięcie 

korzeni i krzewów, odchwaszczenie, 

usunięcie mechaniczne mchów oraz  

porostów, dezynfekcja i impregnacja

25. Nazwiska wykonawców 

prac: Irme Nowak, Iryna 

Tahasiczuk, Tomek 

Bohosiewicz

podstawa (dwustopniowa) 28 cm 73 cm 65 cm

19. Grób: 22. Usytuowanie elementów 

znaczeniowych:                          

u wezgłowia

24. Rekomendacje:   ponowna 

impregnacja

zbiorowy (typ)  □

16. Stan poszczególnych elementów 

nagrobka (opis i klasyfikacja):

Wymiary: Opis podjętych prac:

STAN NAGROBKA PO PODJĘCIU PRAC 20. Nr zdjęcia w dokumentacji fotograficznej:

15. Rodzaj podjętych prac (opis): 17. Grób:

21.Wykonawca nagrobka: 23. Czas trwania prac:   2h

odsłonięcie z ziemi, 

odchwaszczenie i 

usuniecie 

mechaniczne 

mchów oraz  

porostów

dezynfekcja, 

impregnacja

18. Grób:

Kartę dostosowała do potrzeb projektu: Katarzyna Bielawska


