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Moda na dworki i pałacyki, w których można
urządzić przytulny hotelik, spa, czy centrum

konferencyjne trwa już od lat. W odróżnieniu od sytuacji sprzed
kilkunastu lat, kiedy kupić można było wyłącznie sypiące się
pałace do remontu, teraz pojawiają się perełki, do których od
razu, lub po dokończeniu prac można się wprowadzić
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ELA GLAPIAK

Dwór Owczarnia w Oleśnie wystawiono na sprzedaż kilka lat temu, ale z powodu braku odpowiedniego
pomysłu długo nie mógł znaleźć nowych właścicieli

Fot.: Dwór Owczarnia w Oleśnie Dominika Dąbrowska
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Czytasz ten artykuł dzięki aktywnej subskrypcji Forbes

Najdroższe dawne siedziby rodowe polskiej szlachty i arystokracji

wystawione obecnie na sprzedaż to dworek Chyby z XVIII wieku, położony w

Wielkopolsce oraz o sto lat starsze Kadyny z Warmińsko-Mazurskiego. Aby

stać się właścicielem tych nieruchomości, trzeba wyłożyć 20 mln zł

Pałac, park i kapliczka

Dworek Chyby to piękna posiadłość położona w okolicach Poznania, a

dokładniej w willowej miejscowości Chyby nad jeziorem Kierskim, zaledwie

15 km od centrum miasta. Na jej terenie znajduje się zabytkowy dworek z

XVIII wieku, w którym właśnie trwają prace modernizacyjne, prowadzone

pod bacznym okiem konserwatora. Wokół rozpościera się piękny park

krajobrazowy o powierzchni ponad 5 hektarów z bezpośrednim dostępem

do jeziora Kierskiego. Na terenie parku znajduje się barokowa kaplica z

1660 roku.

Druga z perełek – dworek Kadyny – dwupiętrowy dom mieszkalny jest w

stylu skandynawskim, jest równie pięknie położony wśród lasów, na

obrzeżach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Niedaleko stąd

również do dużych miast – 70 km od Gdańska i 15 km od Elbląga. Latem

można popływać na położonym niedaleko Zalewie Wiślanym lub poopalać

się na plaży w Krynicy Morskiej. Na należących do posiadłości polach

można prowadzić ekologiczną uprawę pół i wypasać konie.

Ale to nie jedynie posiadłości, które szukają nowego właściciela. Aktualnie

na portalu Nieruchomosci-online.pl można znaleźć ponad 400

nieruchomości, które ogłoszeniodawcy określili w opisie jako dworek lub

pałac. Wśród nich znajduje się wiele obiektów historycznych, najczęściej

datowanych na XIX i pierwszą połowę XX wieku. Chociaż można spotkać

także nieruchomości z jeszcze dłuższą historią, sięgającą nawet XVI czy

XVII wieku.

Najdroższe historyczne dworki/pałace wystawione na sprzedaż

Źródło: Nieruchomosci-online.pl

Sale, w których spał cesarz

Jeden z takich zabytkowych dworków, wybudowany w latach 1690-1692,

wystawiony został na sprzedaż w województwie dolnośląskim. Cena

ofertowa nieruchomości wraz z pięcioma hektarami zabudowanych

Dworek Województwo cena w mln zł

Dworek Chyby z XVIII w.  wielkopolskie 20,0

Dworek Kadyny z XVII w.  warmińsko-mazurskie 20,0

Pałac w Strzeszowie z XVI w.  dolnośląskie 18,6

Dworek Patrykozy z XIX w.  mazowieckie 14,0

Pałac Malina z XIX w. łódzkie 14,0

Dworek w gminie Miękinia z XVIII w.  dolnośląskie 12,9

Podziel się Tweetnij

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.forbes.pl/nieruchomosci/drewno-jest-najbardziej-atrakcyjnym-materialem-budowlanym/4r8r9y0


29.06.2022, 13:35 Inwestycja w historyczną siedzibę sławnych szlacheckich, czy arystokratycznych rodów zawsze się opłaca - Rankingi - Forb…

https://www.forbes.pl/rankingi/inwestycja-w-historyczna-siedzibe-slawnych-szlacheckich-czy-arystokratycznych-rodow/c1lg22d?tpcc=20220624-r… 3/9

gruntów i ponad 16 hektarami zabytkowego parku to 5 mln zł. Przy tego

typu ogłoszeniach bardzo ważną rolę odgrywają opisy z rysem

historycznym danej nieruchomości. Przy wielu ofertach ogłoszeniodawcy

zamieszczają więc wyczerpujące historie, które przedstawiają losy

dworków, a czasami nawet ich dawnych właścicieli lub znanych gości.

Jednym z takich przykładów jest śląski pałacyk, który na przełomie XIX i XX

wieku należał do światowej sławy śpiewaków operowych – braci Jana i

Edwarda Reszków. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim można

nabyć posiadłość wraz ze stadniną koni, w której przebywał cesarz

niemiecki Wilhelm II.

Najczęściej trafiają do sprzedaży budynki wybudowane w połowie XIX

wieku. Do czasów drugiej wojny światowej posiadłości te stanowiły majątki

ziemskie. Niestety, w wyniku reformy rolnej w 1944 roku ich prawowici

właściciele zostali zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych siedzib, a

często i kraju. Pozostawione dwory często były rozgrabiane i zniszczone.

Wiele posiadłości dworskich było też przejmowanych przez Skarb

Państwa, a na ich miejscu tworzono spółdzielnie rolnicze.

Szkoła we dworze

Niegdyś piękne dworskie wnętrza stawały się magazynami, spichlerzami, a

nawet oborami. Te dwory, które miały więcej szczęścia, przekształcano np.

na siedziby PGR, szkoły, wiejskie świetlice lub siedziby lokalnych władz.

Dwory, pełniące funkcje magazynowo-gospodarcze, popadały w ruinę. Po

upadku komunizmu majątki były przejmowane przez samorządy lokalne.

Niestety, często budżety samorządowe nie pozwalały na utrzymywanie tych

obiektów, jak i na żadne inwestycje, stąd w latach 90. zaczęto sprzedawać

pozostałości po dawnych majątkach i otaczających je parkach.

Czasem stosowano też specjalne bonifikaty dla spadkobierców pierwotnych

właścicieli. Część rodzin odzyskała w ten sposób swoje rodzinne siedziby,

nierzadko po to, aby je sprzedać, nie stać ich bowiem było na

przeprowadzenie gruntownego remontu. Zbawienne dla dworów stawało

się wpisywanie do rejestru zabytków, co częściowo pozwoliło uchronić je

przed dalszą grabieżą lub zniszczeniem.

Na początku XXI wieku modne stało się urządzanie w dworach czy pałacach

przytulnych hotelików, SPA, czy miejsc na wyjazdy integracyjne dla

pracowników korporacji. Nieruchomości zaczęli przejmować biznesmeni

szukający sposobu na lokatę kapitału, inwestorzy lub firmy, które chcą

zrealizować konkretny cel biznesowy, np. zorganizować w terenie

wyjazdową siedzibę firmy lub ośrodek szkoleniowy. Modne było to

zwłaszcza wśród bankierów – NBP np. do dziś posiada taki ośrodek w

Starejwsi – mieści się on w neogotyckim pałacu otoczonym parkiem i

oddalony zaledwie 80 km od Warszawy. Goście mają tam do dyspozycji

stylowe wnętrza pałacu, w tym Salę Myśliwską, spełniającą funkcję sali

wykładowej dla 36 osób, oraz dwie jadalnie: Salę Białą dla 52 osób i

Malinową dla 16 osób.
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Renowacja pałacu to worek bez dnia

Jeśli chodzi natomiast o stronę sprzedającą, powody sprzedaży takich

obiektów bywają różne. Po latach inwestycji i ciężkiej pracy czasami jest to

brak finansów lub zwyczajnie sił do przeprowadzania dalszych prac. Zdarza

się, że właściciel nie ma potomków, którzy byliby zainteresowani realizacją

kolejnych, często kosztownych inwestycji.

Transakcje zazwyczaj muszą być finansowane w pełni ze środków

własnych. Banki bardzo niechętnie udzielają kredytów hipotecznych na

zakup nieruchomości tak szczególnych, wpisanych do rejestru zabytków.

Sprzedaż tego typu obiektów często poprzedzona jest umowami

warunkowymi, wynikającym z umownych lub ustawowych praw

pierwokupu. Klienci, zanim zdecydują się na zakup, opracowują

szczegółowe koncepcje i projekty z architektami, a te z kolei wymagają

uzgodnień z konserwatorem zabytków. Kiedy zakupu dokonuje firma,

niezbędne też są badania due diligence czy też po prostu biznesplan z

badaniem opłacalności całej inwestycji. Zakupione dwory wciąż wymagają

dużych nakładów finansowych, ale przede wszystkim dobrego pomysłu i

determinacji ze strony nowych właścicieli.

– Stan techniczny dworków i pałaców jest bardzo różny, co ma oczywiście

swoje odzwierciedlenie w cenie ofertowej – wyjaśnia Rafał Bieńkowski z

serwisu Nieruchomosci-online.pl. – Niektóre obiekty wymagają gruntownej

renowacji lub dokończenia rozpoczętych już prac modernizacyjnych

prowadzonych pod okiem konserwatora zabytków. Inwestorzy mogą jednak

nabyć również nieruchomości po generalnych remontach, często

rozbudowane, w których dziś mieszczą się już hotele, restauracje, SPA czy

siedziby małych firm. Można też nawet spotkać posiadłości np. z rozlewnią

wody źródlanej. Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego, wiele takich obiektów przeznaczonych jest bowiem pod

funkcję usługową – dodaje.

Historyczna podłoga pod linoleum

Dominika Dąbrowska, agentka nieruchomości z Krakowa specjalizująca się

w sprzedaży zabytkowych obiektów przyznaje, że klienci, z którymi

najczęściej współpracuje, zakupu tych zabytkowych nieruchomości

dokonywali właśnie 20-25 lat temu. – Oglądając archiwalne zdjęcia widać,

że dwory były wówczas w opłakanym stanie. Na dachach blacha, bo

zabytkowy gont spalono – relacjonuje. – Podłogi wyrwane lub przykryte

linoleum, dzięki któremu czasem udawało się odzyskać piękne drewniane

pierwotne podłogi, czy też wylane betonem podjazdy. Czasem gratuluję

klientom odwagi i determinacji w doprowadzeniu tych zrujnowanych

obiektów do pięknego stanu, w jakim znajdują się one dzisiaj – dodaje.

Przyznaje, że jednym z ciekawszych obiektów, którego sprzedażą

zajmowała się w ostatnim czasie, był XIX-wieczny dwór Owczarnia w

Oleśnie, niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej. Nieruchomość została

wybudowana w 1850 roku, a w latach 1918-1920 jeszcze ją rozbudowano.

https://www.forbes.pl/diamenty/wizytowki/2022/reforma-nieruchomosci-drugie-zycie-kamienic/fhrmf0e
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Po przebudowie dwór prezentował się bardzo okazale. Wygląd fasady uległ

całkowitej zmianie – odtąd jej głównym elementem stał się masywny

portyk wsparty na czterech kolumnach. Budynek o powierzchni całkowitej

1106 mkw. dodatkowo otaczał prawie 4-hektarowy park dworski.

– Dwór wraz z parkiem wpisane są do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Obiekt wystawiono na sprzedaż kilka lat temu, ale z powodu braku

odpowiedniego pomysłu długo nie mógł znaleźć nowych właścicieli – mówi

Dominika Dąbrowska.

Dwor Owczarnia w Oleśnie - wnętrza
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