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BOLESŁAWIEC – gm. 

 

Dąbrowa Bolesławiecka 
                            - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5792/1028/J z 21.12.1990 

 
Kraszowice 

- zespół kościoła filialnego, XVI-XIX: 

  - kościół pw. św. Jadwigi, nr rej.: A/1998/800 z 30.11.1960  

   - cmentarz (nieczynny),  nr rej.: A/1999/1019/J z 14.03.1990 

   - ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w. 

 
- ruina dworu, XVI, nr rej.: A/5399/1989 z 12.01.1972  

 

Kraśnik Dolny 
- zespół kościoła parafialnego, XV-XIX: 

   - kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, nr rej.: A/1997/799 z 30.11.1960  

               - cmentarz, nr rej.: A/2140/1041/J z 1.08.1990 

  - ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w. 

  

- cmentarz ewangelicki z aleją lipową, 2 poł. XIX, nr rej.: 1042/J z 1.08.1990 

- kaplica z dzwonnicą, 1900, nr rej.: j.w. 

 

- pałac, ob. dom nr 37 E, XVII, poł. XIX, nr rej.: 300/A/04 z 14.05.2004  

 

- młyn, ob. dom nr 35, XVI, XVIII, nr rej.: A/6102/1298 z 11.05.1965  

 

Kraśnik Górny 
- zespół dworski, XVII, XVIII-XX: 

- dwór, nr rej.: A/6103/1299 z 5.11.1965  

- kuźnia, nr rej.: A/6104/1300 z 5.11.1965 

 

Kruszyn 
- dom, ul. Lipowa 26 (d. Rynek 25), XVIII, nr rej.: A/5398/1990 z 12.01.1972  

 

- dom, ul. Morwowa 1 (d. Rynek 39), 1766, nr rej.: 1305 z 11.05.1965  

 

- dom, ul. Orzechowa 9 (d. Rynek 46), 1783, nr rej.: 1306 z 11.05.1965  

 

- dom, Rynek 1, XVIII, XIX-XX,  nr rej.: 1301 z 11.05.1965 (nie istnieje) 

 

- dom, Rynek 6, XVIII, XIX-XX, nr rej.: 1302 z 11.05.1965 (nie istnieje) 

 

- dom, Rynek 20, XVIII, XIX-XX, nr rej.: 1303 z 11.05.1965 (nie istnieje) 

 

- dom, ul. Świętojańska 2 (d. Rynek 21, XVIII, XIX-XX, nr rej.: 1304 z 11.05.1965  

 

- pałac, ul. Topolowa 12, XVIII, nr rej.: A/5402/1948 z 19.11.1968  

 

Łaziska 
- dom, nr 38 (d. 43), szach., XIX, nr rej.: A/5393/2004 z 23.05.1972  

 

- dom mieszkalno-inwentarski, szach., nr 50, 1779, 1828, nr rej.: A/986 z 11.12.2006 

 

Nowa  
- kościół fil. pw. MB Bolesnej, XV-XVI, nr rej.: A/2001/801 z 30.11.1960  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2002/1018/J z 14.03.1990 
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Ocice 
- kościół par. pw. Narodzenia NMP, k. XV-XIX, nr rej.: A/2000/862 z 15.04.1961  

 

- d. kościół ewangelicki, 1781, 1821, 1882, nr rej.: A/6132/1309 z 11.05.1965  

 

- pałac, XVI, 1740-1745, nr rej.: A/5493/454 z 3.06.1957  

 

- dom nr 54, XVIII/XIX, nr rej.: A/5392/2006 z 23.05.1972  

 

Rakowice 
- park pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 1027/J z 21.03.1990 

  - oficyna mieszkalna, nr 55a, k. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/5992 z 15.02,2016 

 

Stare Jaroszowice 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1385, XIX, nr rej.: A/5495/433 z 16.12.1958  

  oraz  663/J z  11.04.1981 

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2156/1020/J z 15.03.1990 

 

- d. kościół ewangelicki pw. Trójcy Świętej, ob. częściowa ruina, 1842-44, 

  nr rej.: A/5865 z 14.03.3013  

 

- cmentarz ewangelicki z zespołem nagrobków i grobowców (nieczynny), 1855,  

   nr rej.: 1037/J z 19.05.1990 

 
Trzebień 

- park pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 911/J z 15.06.1988 

 

Żeliszów 
- kościół par. pw. św. Jana Nepomucena, poł. XIV, 1600, XIX, nr rej.: A/2154/662/J z 11.05.1981 

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2155/1021/J z 15.03.1990 

- ogrodzenie, mur.,  XVII (?), nr rej.: A/6151 z 5.08.2019 

 

- kościół ewangelicki (nieczynny), 1796-97, nr rej.: 669/A/05 z 12.12.2005 

 

- cmentarz ewangelicki (nieczynny), 2 poł. XIX, nr rej.: 1036/J z 19.05.1990 

- kaplica 

- budynek gospodarczy 

- ogrodzenie, mur.-drewn. 

 

 

BOLESŁAWIEC – m.  
 

- miasto – ośrodek historyczny, nr rej.: A/1819/354 z 25.11.1956  

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XV-XVI, nr rej.: A/1982/86 z 29.03.1949  

 

- kościół par. pw. MB Różańcowej,w Bolesławicach, ul. Ptasia, XIV-XVI,  

  nr rej.: A/5479/978 z 23.11.1960 

- cmentarz przy kościele, XV-XVIII, nr rej.: 163/A/03 z 17.06.2003 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. MB Nieustającej Pomocy, pl .Zamkowy 1b, 

   1752-56,  nr rej.: 234/A/1-2/03 z 17.12.2003 

- wieża, 1833, nr rej.: j.w. 

 

- kaplica przy murach obronnych, XVII, nr rej.: A/5484/599 z 25.08.1959  

 

- klasztor dominikanów, ob. biura, ul. Teatralna 1, 2 poł. XVIII, nr rej.: 654/J z 27.08.1980 

 

- dom klasztorny elżbietanek, ob. dom dziecka, 1907, ul. Kubika 4, nr rej.: 1197/J z 25.04.1995 
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- mury obronne, XIV, nr rej.: A/5485/598 z 25.08.1959  

- planty miejskie, po 1867, XX, nr rej.: A/5602/1205/J z 24.04.1995 

 

- ratusz, 1525, 1781, nr rej.: A/5515/68 z 29.03.1949 

 

- willa, ul. Grunwaldzka 5, po 1870, nr rej.: A/1038 z 20.12.2007 

 

- dom, ul. Jeleniogórska 5a, 1907, nr rej.: 784/J z 8.06.1982 

 

- d. szkoła parafialna, ul. Kościelna 1-2, 1828-29, Ne rej.: A/5853 z 18.12.2012 

 

- dom, ul. Kościelna (d. Dąbrowszczaków) 3, 1800, nr rej.: A/5454/1289 z 11.05.1965 

- dom, ul. Kościelna (d. Dąbrowszczaków) 9, 1750, 1967, nr rej.: A/5453/1290 z 11.05.1965 

 

- d. miejska sala koncertowa „Odeon”, ul. Kubika 1, 1860, nr rej.: A/1079 z 11.09.2008 

 

- dom, ul. Kutuzowa 13, XVIII, nr rej.: A/5452/1291 z 11.05.1965 (nie istnieje) 

 

- dom „Muzeum Kutuzowa”, ul. Kutuzowa 14,  XVIII, nr rej.: A/5461/1256 z 26.03.1965  

 

- dom, ul. Piaskowa 18, 1767, nr rej.: A/5397/1993 z 23.05.1972  (nie istnieje; ob. nowy dom) 

 

- dom, Rynek 6, XVIII, nr rej.: A/5396/1994 z 23.05.1972  

 

- dom „Brama Kutuzowa”, Rynek 7a,  k.XVII, XIX/XX,  nr rej.: A/6130/1294 z 11.05.1965  

 

- kamienica, Rynek 28, 1900, nr rej.: A/799 z 28.06.2006 

 

- dom, Rynek 29/30 (d. 28/29), k. XV, XVIII, XIX, nr rej.: A/5395/1995 z 23.05.1972  

 

- dom, Rynek 32, XVIII, XIX-XX, nr rej.: A/5451/1292 z 11.05.1965  

 

- dom, Rynek 35, XVIII, XIX-XX , nr rej.: A/5480/1293 z 11.05.1965  

 

- dom, Rynek 38, XVIII, XX, nr rej.: A/5394/1996 z 23.05.1972  

 

- gimnazjum, ob. sąd rejonowy, ul. Sądowa 1, 1861-1864, nr rej.: 1306/J z 7.07.1997 

- park przy gimnazjum, 1865, ul. Sądowa-Grunwaldzka-Tamka, nr rej.: 1206/J z 24.04.1995 

 

- teatr, ul. Teatralna 1, 1885-86, 1913, nr rej.: A/1042 z 31.01.2008 

 

- pawilon parkowy, ob. dom,  ul. Tyrankiewicza 1, XIX/XX, nr rej.: 961/J z 24.11.1989 

 

- dom, pl. Zamkowy 2/3, 1767, XIX/XX, nr rej.: 1295 z 11.05.1965 

 

- d. pałac Pücklera, ul. Zgorzelecka 28-29, poł. XIX, nr rej.: A/6089 z 8.08.2018 

- park przy pałacu, XIX/XX, nr rej.: A/6090 z 18.06.2018 

 

- willa, ul. Zgorzelecka 19, 1837, nr rej.: 82/A/02 z 10.04.2002 

 

- budynek d. zakładu kąpielowego, ul. Zgorzelecka 52, 1895,1913-15, nr rej.: A/1303 z 31.08.2009 

 

- zespół zakładu włókienniczego „Salteks”, ul. Orla 3, nr rej.: A/5266/1-7 z 24.06.2011 : 

 - szwalnia z częścią administracyjną i warsztatową, 1889, 1927 

 - 2 magazyny, 1889-90 

 - dziewiarnia, 1925 

 - budynek biurowy, 1889-90 

 - brama wjazdowa z fragmentem ogrodzenia, pocz. XX 
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GROMADKA – gm.  

 

Gromadka 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw.Matki Bożej Częstochowskiej, pocz. XX, 

  nr rej.: A/6155 z 25.09.2019 

 

Krzyżowa 
- kościół, ob. cmentarny pw. Świętej Trójcy, XV, XIX/XX, nr rej.: A/5449/953 z 4.10.1961 

 

Modła 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw.Matki Bożej Różańcowej, 1874-77, 

  nr rej.: A/6156 z 26.09.2019 

 

- zespół pałacowy, XVI, XVIII-XIX: 

  - pałac, nr rej.: A/3115/453 z 3.06.1957 (ob. ruina) 

  - park, nr rej.: A/3116/659/L z 15.06.1985 

 

- zespół młyna wodnego, pocz. XX, nr rej.: 139/A/02 z 24.10.2002 

 - młyn, 

 - siłownia, 

 - dom mieszkalny, 

 

Osła 
- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1826, nr rej.: A/5447/485/L z 29.03.1977 

 

 - pałac z portykiem balkonowym, XIX, 1903, nr rej.: A/6111 z 28.12.2018 

 

Wierzbowa 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, drewn./szach., 

  wieża mur., 1756, 1819, 1849, nr rej.: A/5448/954 z 4.10.1961 

   

- budynek gospodarczy nr 111, nr rej.: 1316 z 11.05.1965 (nie istnieje) 

 

 

NOWOGRODZIEC – m. i gm.  
 

Czerna 
- kościół fil. pw. św. Stanisława, XVI-XVIII, nr rej.: A/870/1331/J z 26.03.1998 

 

Gierałtów 
- kościół par. pw. św. Antoniego, XV, XVIII, nr rej.: A/871/952 z 4.10.1961 

 

- zespół pałacowy, XVI-XIX: 

  - pałac, nr rej.: 1997 z 23.05.1972 (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/872/972/J z 13.07.1983 

 

Godzieszów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 2 ćw. XIX, 

  nr rej.: A/6093 z 2.08.2018 

 

- dom nr 121, drewn., k. XVIII, nr rej.: 1999 z 23.05.1972 

 

- dom nr 146, XIX/XX, nr rej.: A/873/1154/J z 15.02.1994 

 

Gościszów 
- kościół par. pw. MB Częstochowskiej, XIII-XIX, nr rej.: A/876/857 z 23.02.1961 
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- zespół zamkowy : 

- ruina zamku, XIV, 1603, 1848-56, nr rej.: 451 z 16.12.1958 (dec.zamek wodny)  

  - spichrz,  XVII, nr rej.: A/877/1296 z 11.05.1965 

  - park, 1860, nr rej.: A/875/892/J z 27.02.1987 

 

 - dwór „górny” (ob. ruina), ok. 1600, nr rej.: A/874/403 z 24.11.1956 (dec.pałac) 

 

 - dom nr 200, XVIII/XIX, nr rej.: 2000 z 23.05.1972 (nie istnieje) 

 

Milików 
- dom nr 12, szach, 1810, nr rej.: A/878/2005 z 23.05.1972  

 

Nowogrodziec 
- miasto (ośrodek historyczny), nr rej.: A/896/353 z 25.11.1956   

 

- zespół klasztorny magdalenek, XVIII-XIX:  

- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, nr rej.: A/879/429 z 16.12.1958  

  - klasztor, nr rej.: A/880/342 z 13.11.1956  

 

- mury obronne, ok. 1500, nr rej.: A/895/427 z 16.12.1958  

 

- ratusz, 1795, 1880, nr rej.: A/6131/428 z 16.12.1958   

 

- budynki w zespole d. szpitala św. Józefa, ul. Cicha 4 - 5, nr rej.: A/6040/1-7 z 30.01.2017 : 

 - budynek szpitalny, 1890, 1929 

 - kaplica, 1890, z łącznikiem, pocz. XX 

 - d. laboratorium, 1890 

 - budynek gospodarczy, 1890 

 - pawilon ogrodowy – leżakownia, pocz. XX 

 - wiata, 1890 

 

- plebania, ob. dom mieszkalny, ul. Kościelna (dec.Klasztorna) 1, 1790, 

   nr rej.: A/882/1257 z 26.03.1965  

 

- szkoła, ob. plebania, ul. Kościelna 1, 1766, nr rej.: A/881/1307 z 11.05.1965  

 

- dom, ul. Kościelna 3, XVIII, nr rej.: A/884/1308 z 11.05.1965  

 

- dom, Kościelna 15, 2 poł. XIX, nr rej.: A/883/870/J z 17.07.1985 

 

- dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Ołdrzychowska 26, 1 poł. XIX,  

   nr rej.: A/885/1001/J z 19.12.1982 

 

- dom, ul. Szpitalna 10, 1850, nr rej.: A/886/1310/J z 15.09.1997 

 

- zespół d. klinkierni „Ołdrzychów” ul. Fabryczna 3, nr rej.: A/5245/1-14 z 6.12.2011 : 

 - budynek d. wzorcowni, 1880 

- budynek formowni i piecowni z piecem Hoffmanna, 1889, 1920 

- budynek administracyjno-biurowy, po 1880 

- budynek piecowni nr 6-7, k. XIX 

- budynek piecowni nr 8-9, XIX/XX 

- budynek magazynowy, k. XIX 

- budynek stajni i wozowni, po 1880 

- budynek kuźni i warsztatów, pocz. XX 

- budynek modelarni i laboratorium, pocz. XX 

- budynek stolarni, 1929 

- magazyn surowca, k. XIX 

- stacja trafo, pocz. XX 

- komin pieca nr 1-2, po 1860 

- mur ogrodzeniowy, k. XIX 
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Ołdrzychów 
- kościół fil. pw. św. Mikołaja, 1827, nr rej.: A/888/1310 z 11.05.1965  

- cmentarz przy kościele, XIV, nr rej.: A/887/1039/J z 25.06.1990 

- kaplica, XVIII, nr rej.: j.w. 

Wykroty 
- kościół fil. pw. św.św. Michała i Anny, XV-XVIII, nr rej.: A/890/955 z 4.10.1961 

 

- park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A/889/891/J z 23.02.1987: 

  - ruiny pałacu 

  - pawilon ogrodowy 

  - grodzisko, XIII-XIV 

 

- stajnia, XVIII, nr rej.: 600 z 25.08.1959 (nie istnieje) 

 

- dom nr 170, szach., poł. XIX, nr rej.: A/891/2014 z 23.05.1972  

 

- dom nr 177, szach, 1 poł. XIX, nr rej.: A/892/2015 z 23.05.1972  

  
Zebrzydowa 

- park, poł. XIX, nr rej.: A/893/1022/J z 16.03.1990 

 

Zebrzydowa - Wieś 
- ruina kościoła ewangelickiego (wieża), 1606, 1746-49, nr rej.: A/894/1317 z 11.05.1965  

 

 

OSIECZNICA – gm. 

 
Kliczków 

- kościół fil. pw. Pokłonu Trzech Króli, XVI, nr rej.: A-1968/424 z 16.12.1958  

- mur obronny wokół cmentarza kościelnego, 1 poł. XVII, nr rej.: A/5856 z 31.01.2013 

 

- zespół zamkowy i folwarczny, k. XIV - k. XIX, nr rej. 737/A/06 z 2.03.2006: 

- zamek, 2 poł. XVI, 1881-83,  nr rej.: A/5494/452 z 3.06.1957  

 - park, po 1880, nr rej.: 716/J z 13.04.1982 

- dom myśliwych, ob. budynek mieszk.gosp. Nr 26, szach., XVIII/XIX, 

    nr rej.: 660/A/05 z 28.11.2005 

 - dom podskarbiego, ob. dom mieszk. Nr 7, XVIII/XIX, 

    nr rej.: 661/A/05 z 28.11.2005 

 - Pałacyk Wdowy, ob. dom mieszk. Nr 5, 1920,  nr rej.: 662/A/05 z 23.11.2005 

 - budynek mieszk.gosp. , ob. nr 11, 1901,  nr rej.: 663/A/05 z 28.11.2005 

 - dom robotników folwarcznych, ob. nr 12, 1870, 1910,  nr rej.: 664/A/05 z 25.11.2005 

 - nowy folwark, 1 ćw. XX, nr rej.: A/1219/1-4 z 22.05.2009 : 

  - dom pracowników folwarcznych 

  - stajnia koni wyjazdowych z wozownią 

  - stodoła z magazynem 

  - budynek wagi 

 

Ławszowa 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1823-26,  

   nr rej.: A/2131/2003 z 23.05.1972 

 

Osiecznica 
- dom nr 19, szach., k. XVIII, nr rej.: A/5391/2007 z 23.05.1972  

 

 Parowa 
- kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1498, 2 poł. XVIII, 1901, 

   nr rej.: 27/A/00 z 18.07.2000 
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Tomisław 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego, nr rej.: 79/A/02 z 27.02.2002 : 

   - kościół, ob. rzym.kat. par. pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, 1689, 1836, 

   - dzwonnica, 1699  

   - cmentarz kościelny  

   - ogrodzenie z bramą, pocz.XVII  

- plebania, 1836-1837, XX, nr rej.: A/5390/2009 z 23.05.1972  

 

Świętoszów 
  - budynek dworca kolejowego, ul. Kolejowa, 1904, nr rej.: A/6031 z 21.12.2018 

   

  - wodociągowa wieża ciśnień, ul. Sztabowa / Koszarowa, pocz. XX, nr rej.: A/6091 z 10.07.2018 

 

 

WARTA BOLESŁAWIECKA – gm. 

 
Iwiny 

- kościół fil. pw. Świętego Krzyża, XV, 1872, nr rej.: A/2516/614/L z 28.12.1988 

- cmentarz kościelny, nr rej.: A/3096/777/L z 28.12.1987 

 

- zespół pałacowy (nr 35), 1757, XIX/XX: 

  - pałac,  nr rej.:  A/3108/762 z 28.11.1960  

  - park, nr rej.: A/3109/500/L z 13.05.1977 

 

- spichrz, poł. XVIII, nr rej.: 1297 z 11.05.1965 (nie istnieje) 

 

Lubków 
- cmentarz ewangelicki (nieczynny), pocz. XVIII, nr rej.: A/3164/780/L z 28.12.1987 

 

- zespół pałacowy (I), 2 poł XVIII: 

  - pałac, nr rej.: A/3165/988 z 1.09.1963  

- budynek gospodarczy, nr rej.: A/3170/2001 z 23.05.1972 (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/3167/499/L z 13.05.1977 

 

- zespół pałacowy (II), pocz. XX, nr rej.: A/3169/1030/L z 24.10.1995: 

  - pałac 

  - dom zarządcy 

  - 2 oficyny mieszkalne (1 nie istnieje) 

  - stajnia 

  - 2 obory 

  - spichrz 

  - stodoła 

  - park 

 

- dwór, ob. dom  nr 2, 1757, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3166/999/L z 19.12.1991 

 

- dom nr 11, szach., 1806, nr rej.: A/3168/2002 z 23.05.1972  

 

Raciborowice Górne 
- kościół par. pw. św. Michała, XIII, XVI, XVIII, nr rej.: A/3158/432 z 16.12.1958  

- cmentarz przy kościele (nieczynny), nr rej.: A/3160/781/L z 28.12.1987 

- plebania (nr 188), 1552, 1818, XX, nr rej.: A/3159/1311 z 11.05.1965  

 

Tomaszów Bolesławiecki 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, 1558, 1768, XIX, XX, nr rej.: A/6133/207 z 31.05.1950 

  oraz 434 z 16.12.1958  

- cmentarz  przy kościele, 1588, nr rej.: A/3162/782/L z 28.12.1987 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. pomocniczy pw. św. Antoniego, 1785, 1835, 

   nr rej.: A/3161/2008 z 23.05.1972 
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- pastorówka, ob. dom mieszk. nr 21, k. XVIII, nr rej.: j.w.  

 

- zespół pałacowy „Dolny”, nr rej.: A/3501/527/L z 22.11.1977: 

  - pałac, XIX  

  - dwór, ob. mieszkania, 1701, XIX/XX 

  - 2 budynki gospodarcze przy dworze, XIX 

  - obora, XIX 

  - park, XVIII-XIX, nr rej.: A/3173/516/L z 13.05.1977 

 

- zespół pałacowy „Górny” : 

  - ruina pałacu, XVII,  nr rej.: A/3500/763 z 30.09.1960 (nie istnieje) 

  - pawilon parkowy (ruina),XVIII,  nr rej.: A/3171/1312 z 11.05.1965 (nie istnieje) 

 

- dom nr 22, 1870, nr rej.: A/3163/1062/L z 16.05.1997 

 

- dom nr 191, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/3172/1313 z 11.05.1965 (nie istnieje) 

 

Warta Bolesławiecka 
- kościół par. pw. Narodzenia NMP, XV-XVIII, nr rej.: A/3155/804 z 1.12.1960  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/3156/778/L z 28.12.1987 

 - plebania, ok. 1600, XIX, nr rej.: A/3174/1258 z 26.03.1965  

 

- cmentarz par., 1878, nr rej.: A/3157/779/L z 28.12.1987 

 

 - ruiny zamku,XV, nr rej.: A/3175/747 z 26.09.1960   

 

- zespół pałacowy : 

- pałac z łącznikiem (brama),  1540, 1612, XVIII, XIX,  

   nr rej.: A/3502/253 z 23.04.1951 oraz 455  z 3.06.1957  

     - 2 oficyny pałacowe, XVI,  nr rej.: A/3176/2010 z 3.06.1972 

  - 3 budynki gospodarcze i obora,  XVI, XIX, nr rej.: j.w.  

  - park,  nr rej.: A/3177/510/L z 13.05.1977 

 

- dom nr 17, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3178/743/L z 1.12.1987 

 

- dom nr 21, XVIII/XIX, nr rej.: A/3179/2011 z 23.05.1972 

   oraz 270/L z 25.04.1995 i z 28.05.1995 

  

- dom nr 37 (vis a vis kościoła), XVIII, nr rej.: A/3180/1315 z 11.05.1965  

 

- wapiennik, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/3181/1314 z 11.05.1965  
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BIELAWA – m.  
 

- ośrodek historyczny miasta, XIII-XX, nr rej.: A/2562/507 z 1.12.1958 i z 24.02.2010   

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Wolności 130, 1877-80 

   nr rej.: A/1896/605/WŁ z 8.01.1976 

 

- kościół par. pw. Świętego Ducha,1877-1880, pl. Kościelny,  

  nr rej.: A/1925/687/WŁ z 30.03.1978 

 

- cmentarz komunalny, pl. Wolności, po 1880, nr rej.: A/3677/922/WŁ z 31.12.1982 

 

- cmentarz, ul. Żeromskiego, 2 poł. XIX-XX, nr rej.: A/3678/691/WŁ z 30.03.1978 

 - ogrodzenie mur. z bramą 

 - kaplica rodziny Postpischil 

 - kaplica rodziny Froehlich 

 - kaplica rodziny Franz 

 

- park sanatoryjny, pocz. XX, nr rej.: A/3680/1164/WŁ z 28.03.1986 

 

- willa, ul. Cmentarna 2, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3679/1421/WŁ z 10.01.1995 

 

- dom sierot, ob. kaplica, ul. Kopernika 21 a, 1900-1901, 

   nr rej.: A/3676/1410/WŁ z 15.08.1994 

 

- willa, ul. Korczaka 4, 1904, nr rej.: A/1033 z 6.11.2007 

 

- dom, ul. Nowobielawska 16, XIX/XX, nr rej.: A/3682/1279/WŁ z 15.11.1989 

 

- pensjonat „Leśny Dworek”, ul. Nowobielawska 89, XIX/XX,  

  nr rej.: A/3683/1364/WŁ z 10.03.1992 

 

- pałac, ul. Piastowska 23, XIX/XX, nr rej.: A/3698/690/WŁ z 30.03.1978 

  - pawilon ogrodowy, drewn., nr rej.: j.w. (nie istnieje) 

 

- pałac, ul. Piastowska 24, XIX/XX, nr rej.: A/3699/689/WŁ z 30.03.1978 

 

- zespół willowy, ul. Spółdzielcza 1-2, 1928, nr rej.: A/997/1-3 z 14.02.2007: 

 - willa, nr 1 

 - willa, nr 2 

 - park 

 

- willa Dyrekcji Fabryki Włókienniczej, ul. Wolności 22, 1889,  

   nr rej.: A/3705/1521/WŁ z 30.09.1996 

 

- willa, ul. Wolności 57, 1890, nr rej.: A/3706/1420/WŁ z 10.01.1995 

 

- willa, ob. dom kultury, ul. Wolności 80, 1915, nr rej.: A/3707/688/WŁ z 30.03.1978 

 

- dwór, ul. Wolności 92 (dec. ul. Mickiewicza 1), nr rej.: A/3708/716 z 26.08.1960   

   oraz 138 z 20.04.1991 

 

- dom, ob. przychodnia, ul. Wolności 148, po 1880, nr rej.: A/3710/1397/WŁ z 7.03.1994 

 

- dom z apteką, ul. Wolności 158, pocz. XX, nr rej.: A/3709/1282/WŁ z 10.01.1990 

 

- przepompownia wody nr 1 (z urządzeniami z pocz. XX), 1898, ul. Grabskiego (d.Hempla), 

   nr rej.: A/3681/1567/WŁ z 21.05.1997 

 

- przepompownia wody nr 2 (zespół połączonych budynków), 1909, ul. Ostatnia,  

   nr rej.:  A/3684/1568/WŁ z 21.05.1997 

 



woj. dolnośląskie – pow. dzierżoniowski    

 Stan na 31.12.2022 10 
 

 

- zespół Zakładów Bawełnianych „Bielbaw”, ul. Strażacka 10 (d. ul. Piastowska 19) :   

 - tkalnia XI, 1880, 1914,  nr rej.: A/3695/1602/WŁ z 14.01.1998 

- tkalnia IX,  1891,  nr rej.: 1604/WŁ z 14.01.1998 

- przędzalnia I, 1912-20,  nr rej.: A/3688/1605/WŁ z 14.01.1998 

- budynek zarządu, 1875, XX,  nr rej.: A/3689/1606/WŁ z 14.01.1998 

- przędzalnia II,  1900, nr rej.: A/3690/1607/WŁ z 14.01.1998 

- stolarnia (skrzydła południowe i zachodnie), 1900,  nr rej.: A/3691/1608/WŁ z 14.01.1998 

- siłownia elektryczna,  1906, nr rej.: A/3692/1609/WŁ z 14.01.1998 

- remiza, 1925,  nr rej.: A/3693/1610/WŁ z 14.01.1998 

- wykańczalnia,  1890,  nr rej.: A/3694/1611/WŁ z 14.01.1998 

 - budynek biura przędzalni cienkoprzędnej, ul. Strażacka 14, 1906, 1927-28, 

   nr rej.: A/6039/1-2 z 23.01.2017 

 - budynek trzepalni przędzalni cienkoprzędnej i kolorowej, ul. Strażacka 14, 1927-28, 

   nr rej.: j.w. 

 

- budynek klejarni w ZPB „Bieltex” Zakład nr 2, ul. Tkacka 17, 1880, 

   nr rej.: A/3702/1601/WŁ z 31.12.1997 

 

- zespół Zakładów Bawełnianych „Bieltex”, Zakład nr 4, ul. Ostroszowicka 11 : 

  - budynek administracyjny, 1920, nr rej.: A/3685/1595/WŁ z 31.12.1997 

- wieża ciśnień, 1913, nr rej.: A/3686/1596/WŁ z 31.12.1997 

- budynek drukarni, 1923,  nr rej.: A/3687/1597/WŁ z 31.12.1997 

 

- zespół Zakładów Bawełnianych „Bieltex”, Zakład nr 5, ul. Waryńskiego 25 : 

- przędzalnia (I), k .XIX, nr rej.: A/3703/1598/WŁ z 31.12.1997 

- budynek trzepalni i mieszalni bawełny, 1890, nr rej.: A/3704/1599/WŁ z 31.12.1997 

- przędzalnia z wieżą ciśnień, 1920,  nr rej.: A/3701/1600/WŁ z 31.12.1997 

 

 

DZIERŻONIÓW – gm. 
 

Dobrocin 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, pocz. XIV, nr rej.: A/1672/635 z 7.12.1959 

 

- zespół pałacowy : 

- pałac, k .XVIII, 1898-99,  nr rej.: A/4057/799/WŁ z 14.05.1981 

- park,  k. XIX, nr rej.: A/4058/836/WŁ z 18.09.1981 

- kaplica w parku, k. XIX, nr rej.: j.w. 

- cmentarz rodowy w parku, k. XIX, nr rej.: j.w. 

 

Jodłownik 
- pałac, ob. dom nr 12, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/4192/935/WŁ z 28.07.1983 

 

Kiełczyn 
- kościół pw. Narodzenia NMP, XIV/XV, nr rej.: A/1710/802  z 1.12.1960  

 

- plebania (nr 44), XVII,  nr rej.: A/11711/987/WŁ z 22.02.1984 

 

- zespół pałacowy : 

- pałac, XVII/XVIII, nr rej.: A/4244/767 z 30.09.1960  

- park, poł. XIX, nr rej.: A/4243/834/WŁ z 18.09.1981 

- altana ośmioboczna w parku, XIX, nr rej.: j.w. 

 

Kołaczów 
- ruina wiatraka (baszta), XVIII, nr rej.: A/4242/749 z 26.09.1960 

    

Książnica 
- zespół dworski, XVIII: 

- dwór, nr rej.: A/4241/768 z 30.09.1960  

- park (otoczenie), nr rej.: A/4240/833/WŁ z 18.09.1981 
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Mościsko 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela,  k. XIII, 1562, XVIII, XX, 

   nr rej.: A/1667/582 z 19.03.1959   

 

Nowizna 
- kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XV, 1614,  

   nr rej.: A/1922/767/WŁ z 8.11.1980 

 

- zespół pałacowy : 

- pałac, XVI, XIX, nr rej.: A/4421/769/WŁ z 8.11.1980 

- park,1820,  nr rej.: A/4422/832/WŁ z 18.09.1981 

 

Ostroszowice 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XVI-XVIII, nr rej.: A/1688/890 z 30.06.1961  

 

- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4472/1364 z 13.08.1965  

- park, nr rej.: A/4473/835/WŁ z 14.09.1981 

 

Owiesno 
- kościół fil. pw. Świętej Trójcy, XIII/XIV, nr rej.: A/1705/803 z 1.12.1960  

 

- zespół zamkowy : 

- zamek, 1 ćw. XVII, XVIII, XIX, nr rej.: A/4474/461 z 6.06.1957 (wypis z księgi rej.) 

- oficyna, 1749, 1880, nr rej.: A/4476/984/WŁ z 22.02.1984 

- brama przejazdowa, 1740, nr rej.: A/4475/983/WŁ z 22.02.1984 

- park, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/4477/757/WŁ z 28.11.1984 

 

Piława Dolna 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, XV, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/1701/891 z 30.06.1961  

 

- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac (dwór), nr rej.: A/6006/463 z 6.06.1957  (brak decyzji w NID) 

- park, nr rej.: A/4495/863/WŁ z 18.09.1981 

 

Roztocznik 
- kościół fil. pw. św. Józefa, XIV,  nr rej.: A/1706/807 z 7.12.1960,  

 

- zespół pałacowy, XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4559/801/WŁ z 14.05.1981 

- park, nr rej.: A/4560/862/WŁ z 18.09.1981 

 

Tuszyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1900-1902, 

   nr rej.: A/1952/985/WŁ z 22.02.1984 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: 348/769 z 1.10.1960 oraz A/4587/1368 z 13.08.1965  

- park, nr rej.: A/4586/754/WŁ z 8.11.1980 

 

Uciechów 
- kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XV-XVIII, nr rej.: A/1690/894 z 30.06.1968  

 

- zespół dworski (nr 6) : 

- dwór, 1593, XVIII, XIX, nr rej.: A/4588/770 z 5.10.1960  

- park,  k. XVII, XVIII,  nr rej.: A/4589/1172/WŁ z 28.03.1986 

 

 

 



woj. dolnośląskie – pow. dzierżoniowski    

 Stan na 31.12.2022 12 
 

DZIERŻONIÓW – m.  
 

- zespół urbanistyczny miasta: 

- ośrodek staromiejski, nr rej.: A/4089/358 z 25.11.1956  

   - zabudowa z XIX w. A/4090/943/WŁ z 23.05.1983 

 

- kościół par. pw. św. Jerzego, 2 poł. XIV, XVI, nr rej.: A/1663/655 z 3.03.1960   

 

- zespół klasztorny augustianów, ul. Garncarska 16 / Klasztorna, XIV, 1713, 1845: 

- kościół, ob. pomocniczy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,  

  nr rej.: A/1736/1343 z 13.08.1965  

- klasztor, nr rej.: A/1934/992/WŁ z 3.04.1984 

 

- kościół ewangelicki, ob. kościół rzym.kat. par. pw. Maryi Matki Kościoła, 1795-98, 

   nr rej.: A/4093/654  z 3.03.1960  

 

- kaplica cmentarna pw. św. Barbary, XV, 1831, 1851, nr rej.: 1116 z 6.07.1964 

   

- kaplica grobowa rodziny Sadebecków (1) na cmentarzu ewangelickim, ul. Daszyńskiego,   

  1805,   nr rej.: A/4105/1117  z 6.07.1964  

 

- synagoga, ul. Krasickiego 28, 1875, nr rej.: A/4106/1399/WŁ z 7.03.1994 

 

- mury obronne, nr rej.: A/4091/348 z 22.11.1956  

 

- ratusz i wieża ratuszowa, Rynek, XV, 1873-75,  nr rej.: A/4111/646/WŁ z 20.12.1976 

 

- sukiennice, Rynek 2, XV, XIX, nr rej.: A/4092/650 z 3.03.1960  

 

- dom, ul. Klasztorna 7, XVI-XVII, XIX, nr rej.: A/4108/1515/WŁ z 9.08.1996 

 

- dom, ul. Klasztorna 12, XVIII/XIX,  nr rej.: A/4095/630/WŁ z 22.05.1976 

 

- dom, ul. Kościelna 30, pocz. XIX, nr rej.: A/4096/631/WŁ z 22.05.1976 

 

- dom, ul. Krasickiego 21, XVIII, nr rej.: A/4094/620/WŁ z 21.05.1976 

 

- dom, ob. przedszkole, ul. Miernicza 2, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/4109/1147/WŁ z 25.01.1985 

 

- dom, ul. Przedmieście 27, nr rej.: A/4110/1349 z 13.08.1965  

 

- hotel „Polonia”, ul. Sienkiewicza 4 ( d. Świerczewskiego), 1908, 1920,  

  nr rej.: A/4121/1312/WŁ z 4.05.1990 

 

- willa, ul. Szkolna 14, 1894, nr rej.: A/4119/1428/WŁ z 9.03.1995 

 

- kamienica, ul. Świdnicka 2, XVIII, XIX/XX,  nr rej.: A/4128/1344 z 13.08.1965  

 

- willa, ul. Świdnicka 30, 1897, nr rej.: 739/A/06 z 18.02.2006 

 

- willa, ul. Świdnicka 31, 1875, nr rej.: A/6063 z 5.12.2017 

 

- willa, ul. Świdnicka 32, 1870, nr rej.: A/4120/1315/WŁ z 27.02.1991 

 

- dom, pl. Wolności 4 (Rynek), pocz. XIX, XIX/XX,  nr rej.: A/4112/1350 z 13.08.1965  

 

- dom, pl. Wolności 5 (Rynek), XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/4113/1351 z 13.08.1965  

 

- domy, pl. Wolności 5-9 (d. Rynek 6-9), XVIII, XIX, nr rej.: A/4097/632/WŁ z 22.05.1976 

 

- domy, pl. Wolności 11 (d. Rynek nr 12/13), XIX, nr rej.: A/4098/633/WŁ z 22.05.1976 

 



woj. dolnośląskie – pow. dzierżoniowski    

 Stan na 31.12.2022 13 
 

- dom, pl. Wolności 17 (Rynek), XVIII/XIX/XX, nr rej.: A/4114/1352 z 13.08.1965  

 

- dom, pl. Wolności 18 (Rynek), XIX/XX, nr rej.: 634/WŁ z 22.05.1976 

 

- dom, pl. Wolności  19 (nie istnieje) (Rynek), XIX/XX, nr rej.: j.w. 

 

- kamienica, pl. Wolności 20 (Rynek), XVIII, XIX, nr rej.: A/4115/1193/WŁ z 3.07.1986 

 

- dom, pl. Wolności 21 (Rynek), XVIII-XX, nr rej.: A/4101/635/WŁ z 22.05.1976 

 

- kamienica, pl. Wolności 22 (Rynek), XVIII, nr rej.: A/4133/1192/WŁ z 3.07.1986 

 

- domy, pl. Wolności 23/24 (Rynek), 1800, pocz. XX, nr rej.: A/4129/1353 z 13.08.1965  

 

- kamienica, pl. Wolności 25 (Rynek), pocz. XIX, nr rej.: A/4116/1191/WŁ z 3.07.1986 

 

- kamienica, pl. Wolności 26 (Rynek), XIX/XX, nr rej.: A/4127/1190/WŁ z 3.07.1986 

 

- kamienica, pl. Wolności 27 (Rynek), k. XIX, nr rej.: A/4126/1188/WŁ z 3.07.1986 

 

- domy, pl. Wolności 28, 29, 30 (Rynek), XVIII-XIX, nr rej.: A/4100/636/WŁ z 22.05.1976 

 

- kamienica, pl. Wolności 31 (Rynek), XVIII, 1905, nr rej.: A/4125/1189/Wł z 3.07.1986 

 

- domy, pl. Wolności 33, 35, 36 (Rynek), XVIII-XX, nr rej.: A/4122/668/WŁ z 25.05.1977 

 

- dom, pl. Wolności 34 (Rynek), XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/4131/1355 z 13.08.1965  

 

- dom, pl. Wolności 37 (Rynek), XIX, nr rej.: A/4103/638/WŁ z 22.05.1976 

 

- dom, pl. Wolności 39 (Rynek), 1 poł. XIX, nr rej.: A/4102/639/WŁ z 22.05.1976 

 

- kamienica, pl. Wolności 51 (Rynek), XVIII-XIX, nr rej.: A/4123/1196/WŁ z 3.07.1986 

 

- kamienica, pl. Wolności 54 (Rynek), XVII-XIX, nr rej.: A/4124/1195/WŁ z 3.07.1986 

 

- kamienica, pl. Wolności 55 (Rynek), XIX/XX, nr rej.: A/4117/1194/WŁ z 3.07.1986 

 

- domy, ul. Ząbkowicka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, XVIII/XIX, 

   nr rej.: A/4104/640/WŁ z 25.05.1976 

 

- sąd, ul. Ząbkowicka 57, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/4118/1233/WŁ z 7.12.1987 

 

- młyn, d. „Hilbertmühle”, ul. Batalionów Chłopskich, 1868, 1939, nr rej.: A/6064 z 21.12.2017 

 

- budynki tkalni d. E.F. Haina, ul. Kilińskiego 14, 1887-89, nr rej.: A/4107/1623/WŁ z 5.05.1998: 

- 2 budynki produkcyjne 

- kotłownia 

 

  - parowozownia wachlarzowa, ul. Kolejowa 8 b, 1910, nr rej.: A/4881 z 27.01.2011 

 

 

ŁAGIEWNIKI – gm.  
 

Jaźwina 
- kościół par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, 1680-91, 1885, nr rej.: A/5956 z 12.02.2015 

 

Ligota Wielka 
- kościół fil. pw. Matki Bożej Królowej Polski, XVII/XIX, nr rej.: A/4400/887 z 30.06.1960 

 

- dwór, XVI/XVII,  nr rej.: A/4401/756 z 27.09.1960 
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Łagiewniki 
- kościół par. pw. św. Józefa, XVIII, nr rej.: A/4407/889 z 13.06.1961 

- kościół cmentarny pw. MB Częstochowskiej, XV, XVIII,  nr rej.: A/4408/1357 z 13.08.1965 

 

- pałac, XVIII, nr rej.: A/4409/1118 z 6.07.1964 

 

Oleszna 
- dwór, XVIII, nr rej.: A/4457/486/WŁ z 13.03.1981 

  

Piotrówek 
- pałac, 1897, nr rej.: 496/W z 26.11.1982 

 

Przystronie 
- ruina baszty (XV ?) z wiatrakiem, XVIII,  nr rej.: A/975/750 z 26.09.1960  

  

- pałac, ob.dom nr 28, 1780, XIX, po 1945, nr rej.: A/6069 z 9.02.2018 

 

Radzików 
- kościół, ob. par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIV-XVIII, nr rej.: A/4551/805 z 5.12.1960 

 

- dwór  obronny z pozostałościami fosy, 1526, 1806, nr rej.: A/4552/498/WŁ z 3.08.1981 

 

Ratajno  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Antoniego, 1849-53,   

      nr rej.: A/1310 z 31.08.2009 

 

Sieniawka 
- kościół  fil. pw. Jana Chrzciciela, 1880-83, nr rej.: A/1266 z 15.07.2009 

 

- dwór, szach., 1678, nr rej.: A/4692/464 z 6.06.1957 

 

Sienice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Izydora, 1826-27, nr rej.: A/5975 z 14.09.2015 

 

Słupice 
- kościół  par. p.w.św. Michała Archanioła, 1890, nr rej.: A/5816 z 13.03.2012 

 

- ruina dworu, XVI, XVIII, nr rej.: A/4696/757 z 27.09.1960 

 

Sokolniki 
- zespół pałacowy, XVII-XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4699/786 z 11.10.1960 

- park, nr rej.:  A/4700/525/WŁ z 31.05.1984 

- folwark, nr rej.: A/4701/786 z 17.12.1998: 

  - oficyna 

 - wozownia (nie istnieje) 

  - budynek gospodarczo-mieszkalny 

- obora 

 - stajnia 

  - budynek gospodarczy 

 

- wieża widokowa, na szczycie Jańskiej Góry, 1869, nr rej.: 165/A/03 z 30.06.2003 

 

Stoszów 
- kościół fil. pw. Świętej Trójcy, XVI, XIX, nr rej.: A/4725/502/W z 30.04.1983 

 

- dwór obronny (ruiny), XVI, nr rej.: A/4726/758 z 27.09.1960 
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NIEMCZA – m. i gm. 
 

Gilów 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XVI-XVIII, nr rej.: A/1687/886 z 30.06.1961  

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4143/1356 z 13.08.1965  

- park, nr rej.: A/4144/840/WŁ z 18.09.1981 

- ogrodzenie z bramką w parku, nr rej.: j.w. 

 

Gola 
- zespół zamkowy, XVI-XIX: 

- zamek, nr rej.: A/4171/459 z 6.06.1957 (wypis z księgi rejestru) 

- park,  nr rej.: A/4172/842/WŁ z 18.09.1981 

 

Kietlin 
- zespół pałacowy, XIX: 

- pałac, nr rej.: 467 z 6.06.1957 (brak decyzji w NID) 

- park,  nr rej.: A/4233/751/WŁ z 8.11.1980 

 

Ligota Mała 
- park, XVIII, nr rej.: A/4399/966/WŁ z 30.09.1983 

 

Niemcza 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2571/359 z 25.11.1956  

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, pl. Mieszka I,   

  1864-65, nr rej.: A/5939 z30.09.2014 

 

- kościół ewangelicki pw. św. Jerzego, ob. nieczynny, ul. Gumińska, 1612, 1888, 

   nr rej.: 233/A/03 z 14.11.2003 

 

- zamek, ul. Królowej Jadwigi 6, k. XVI, nr rej.: A/4433/61 z 29.03.1949  

 

- mury obronne, XV, nr rej.: A/2572/686 z 10.05.1960  

- baszta Bramy Górnej, ul. Bolesława Chrobrego 3, XVI, 1936, nr rej.: 205/A/03 z 12.09.2003 

 

- ratusz, Rynek 10, 1853-62, nr rej.: A/4435/1370/WŁ z 4.06.1992 

 

- kamienica, ul. Królowej Jadwigi 1, 1870, nr rej.: 488/A/05 z 30.03.2005 

 

- plebania, pl. Mieszka I  6, 1840, 1900, nr rej.: 540/A/05 z 8.07.2005 

 

- dom, ul. Piastowska 13, po 1870,  nr rej.: A/4434/1553/WŁ z 25.02.1997 

 

- kamienica, Rynek 5, XVI, 1861, nr rej.: 235/A/03 z 13.11.2003 

 

- kamienica, Rynek 6, XVI, po 1860, nr rej.: 546/A/05 z 26.07.2005 

 

- dom, Rynek 8, po 1860, nr rej.: 668/A/05 z 9.12.2005 

 

- kamienica, Rynek  9, XVI, po 1860, nr rej.: 547/A/05 z 26.07.2005 

 

- dom, Rynek  16, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/44361361 z 13.08.1965 (dec. pl. Wolności) 

 

- dom, Rynek 14,  1865, nr rej.: 487/A/05 z 4.03.2005 

 

- kamienica, Rynek 15, 1865, nr rej.: A/742 z 23.03.2006 

  

- hotel, ob. dom, Rynek 17, 1860, 1945, nr rej.: 486/A/05 z 4.03.2005 
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- dom, Rynek 18, po 1860, nr rej.: 201/A/03 z 26.08.2003 

 

- dom, Rynek 19, po 1860, nr rej.: 199/A/03 z 18.08.2003 

 

- dom, Rynek 20, po 1860, nr rej.: 200/A/03 z 22.08.2003 

 

- dom, Rynek 24,  ok. 1700, pocz. XX, nr rej.: 485/A/05 z 4.03.2005 

 

- dom, Rynek 25, 1800, pocz. XX, nr rej.: 484/A/05 z 4.03.2005 

 

- dom, Rynek 31, 1887, nr rej.: 555/A/05 z 26.08.2005 

 

- dom, Rynek  33, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/4437/1362 z 13.08.1965 (dec. pl. Wolności) 

 

- dom, Rynek 34, poł. XVIII, po 1920, nr rej.: 665/A/05 z 25.11.2005 

 

- dom, Rynek  35, pocz. XIX, XIX/XX, nr rej.: A/4438/1363 z 13.08.1965 (dec. pl. Wolności) 

 

- dom, Rynek 37, XVI, 1730-40, nr rej.: 236/A/03 z 14.11.2003 

 

- dom, Rynek 38, XVIII, po 1920, nr rej.: 548/A/05 z 26.07.2005 

 

- dom, Rynek 49, 1870, nr rej.: 503/A/05 z 11.04.2005 

 

- dom, pl. Stary 1, pocz. XIX, nr rej.: A/4439/1360 z 13.08.1965  

 

Piotrkówek 
- zespół pałacowy i folwarczny, XVI, XIX-XX, nr rej.: 12/A/00/1-8 z 31.03.2000: 

 - pałac 

 - wieża ciśnień 

 - 2 budynki mieszkalno-gospodarcze 

 - park z sadem i ogrodem 

 

Przerzeczyn Zdrój 
- kościół pom. pw. MB Królowej Polski, XIV-XVIII, nr rej.: A/1689/892 z 30.06.1961 

   

- kaplica, XVIII,  nr rej.: A/4480//893 z 30.06.1961  

 

- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, 1896, nr rej.: A/4481/902/WŁ z 25.06.1982 

- park, XVII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/4482901/WŁ z 25.06.1982 

 

Wilków Wielki 
- kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVIII, nr rej.: A/4600/1369 z 13.08.1965  

 

- zespół zamkowy: 

- zamek, XIV/XV, 2 poł. XVI, XIX, nr rej.: 466 z 6.06.1957 (brak decyzji w NID) 

- park, nr rej.: A/4592/841/WŁ z 8.09.1980 

 

Wojsławice 
- park – arboretum , 1881, nr rej.: A/4593/960/WŁ z 1.07.1983 

- dom, drewn., przeniesiony z Bielic, gm. Stronie Śląskie, k. XVIII, nr rej.: A/4594/2095 z 6.04.1974  

 

 
PIESZYCE – m.  

 
- kościół par. pw. św. Jakuba, XV, XVIII, nr rej.: A/1740/1365 z 13.08.1965  

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Antoniego, 1873,  

  nr rej.: A/1937/907/WŁ z 30.12.1982 
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- zespół zamkowy, XVII-XVIII: 

- zamek (pałac), nr rej.: 462 z 6.06.1957 (brak decyzji w NID) 

- park, XVII, XVIII-XX, nr rej.: A/4516/1366/WŁ z 19.03.1992  

  i 545/A/05 z 26.07.2005 

- zabudowa podzamcza, nr rej. : 483/A/1-4/05 z 25.02.2005: 

 - dwór, ob. dom mieszkalny, pl. Zamkowy 2, 1580, 1818, , nr rej.: j.w. 

 - dom, pl. Zamkowy 3, poł. XVII, 1818, , nr rej.: j.w. 

 - budynek gospodarczy, obok domu nr 3, 1 poł. XVI, 1818, , nr rej.: j.w. 

 - brama na dziedziniec gosp., pocz. XVIII, , nr rej.: j.w. 

- mury obronne, XVII, nr rej.: A/4517/993/WŁ z 3.04.1984 

   

- zajazd, ul. Kopernika 138, 1812, nr rej.: A/4518/1152/WŁ z 21.03.1986 

 

Pieszyce - Kamionki 
- kościół fil. pw. Aniołów Stróżów, 1793-95, nr rej.: A/1935/991/WŁ z 3.04.1984 

 

- willa nr 66 „Wilnianka”, 1900, nr rej.: 1149/WŁ z 21.03.1986 

 

Pieszyce - Piskorzów 
- kościół fil. pw. św. Jana Nepomucena, XVI, 1730, 1921, nr rej.: A/4514/1137/WŁ z 30.09.1985 

 

Pieszyce - Rościszów 
- kościół par. pw. św. Bartłomieja, XIV-XVIII,  nr rej.: A/4515/806 z  07.12.1960 

 

- zespół pałacowy, ul. Piękna 71, XVII, XIX/XX: 

- pałac, nr rej.: A/4519/2092 z 20.08.1973  

- park, nr rej.: A/4520/859/WŁ z 18.03.1981 

 

- sanatorium przeciwgruźlicze (nr 11), mur.-drewn., 1903,  

  nr rej.: A/4521/1153/WŁ z 21.03.1986 

 

- spichrz w zagrodzie nr 27, mur.-szach., 1826, nr rej.: A/4523/924/WŁ z 10.01.1983 

 

- dom nr 66, mur.-szach., 1819, nr rej.: 1138/WŁ z 3.09.1985 (nie istnieje) 

 

- dom nr 73, mur.-drewn., 1786, nr rej.: A/4524/1151/WŁ z 21.05.1986 

 

- dom mieszkalno-gospodarczy nr 77, mur.-szach., poł. XIX,  

  nr rej.: A/4525/1150/WŁ z 21.03.1986 

 

 

PIŁAWA  GÓRNA – m.  
 

- kościół par. pw. św. Marcina, XVI, k. XIX, nr rej.: A/1737/1366 z 13.08.1965  

 

                             - d. Dom Braci Morawskich, ob. mieszkalny, pl. Piastów Ślaskich 4, 1746, 1884, 

                               nr rej.: A/5905 z 14.03.2014 

 

- zespół pałacowy, poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4493/916/WŁ z 30.12.1982 

                         - park (ogród tarasowy przy pałacu),  nr rej.: A/4494/980/WŁ z 27.12.1983 

 

                             - gimnazjum, ob. ośrodek szkolno-wychowawczy, ul. Szkolna 6, 1894-96, 

                               nr rej.: A/1012 z 28.05.2007 
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GŁOGÓW – gm. 
 

Borek 
- zespół pałacowy (nr 14), XIX: 

- pałac,1826,1880,  nr rej.: A/2765/1000/L z 14.11.1991 

- park, XIX, nr rej.: A/2766/535/L z 19.06.1979 

 

Przedmoście 
- cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2344/763/L z 28.12.1987 

 

- kaplica-dzwonnica, 1698, nr rej.: A/2343/703 z 18.12.1963  

 

- karczma, ul. Szkolna, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3210/704 z 18.12.1963  

 

Rapocin 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XIV-XV, k. XIX, 1958, nr rej.: A/2361/666 z 18.12.1963   

- cmentarz przy kościele, XIV-XVI, nr rej.: A/2362/764/L z 28.12.1987 

- kaplica-mauzoleum, 1791, nr rej.: j.w.  

- ogrodzenie (mur), XVI (?), nr rej.: j.w. 

 

- spichrz folwarczny, XIX, nr rej.: 2100 z 5.05.1971  (nie istnieje) 

 

Ruszowice 
- dom nr nr 41 (d. 34), XVIII/XIX, nr rej.: A/3288/709 z 18.12.1963    

 

Serby 
- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, 1894, nr rej.: A/2395/745/L z 28.12.1987 

 

- stacja kolejowa Serby-Zachód, k. XIX, nr rej.: A/3389/810/L z 28.12.1987 

 

 Szczyglice 
  - kaplica, ob. kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 1920, nr rej.: A/747 z 10.04.2006 

 

Wilków 
- kościół par. pw. św. Jana Nepomucena, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/2532/385 z 2.04.1963 

- cmentarz  przy kościele, 1769, nr rej.: A/2533/765/L z 28.12.1987 

 

- spichrz, XVIII, gruntownie przebudowany w 3 ćw. XX, nr rej.: 374/336/L z 2.04.1963   

 

- dworzec kolejowy, poł. XIX, nr rej.: A/3397/808/L z 28.12.1987 

 

 

GŁOGÓW – m. 
 

- miasto - zespół urbanistyczno-krajobrazowy, XIII, nr rej.: A/2641/89 z 16.04.1958 

 

- kolegiata pw. NMP, 1260, XIX, 2 poł. XX, nr rej.: A/1552/47 z 25.11.1949  

 

- kościół par. pw. św. Mikołaja, XII, XIV, XVIII,  nr rej.: A/1550/48 z 25.11.1949  

 

- kościół ewangelicki pw. Łodzi Chrystusowej, 1764-72, nr rej.: 40 z 25.03.1949 (nie istnieje) 

 

- kościół ewangelicki (reformowany), 1789, nr rej.: 50 z 25.11.1949 (nie istnieje) 

 

- kościół klasztorny jezuitów pw. Bożego Ciała, z częścią kolegium, 1696-1710, 1960-64,  

   nr rej.: A/1553/49 z 25.11.1949   

- portal główny, zachodni,1715, osobna dec. → zabytki ruchome 

 

- zamek, XIII, 1652-69, XVIII, po 1964, nr rej.: A/2885/80/300/L z 25.02.1958  
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- Brama Szpitalna, XIV, nr rej.: A/2884/669 z 18.12.1963  

- obiekty forteczne twierdzy głogowskiej : 

- fortyfikacje nowożytne, mur.-ziem., ul. Wały Bolesława Chrobrego, 1657-1720,  

      nr rej.: A/2643/668 z 18.12.1963  

   - fort Gwiaździsty, ul. Rudnowska, 1747-49, 1870-74, nr rej.: A/148 z 31.07.2008 

- wieża artyleryjska, na Wyspie Katedralnej, 1856-60, nr rej.: A/6087 z 22.07.2018 

- budynki forteczne, ul. Wały Bolesława Chrobrego: 

  - blokhauz nr 1, 1880, nr rej.: 97/A/02 z 5.09.2002 

  - blokhauz nr 2, 1860, nr rej.: 96/A/02 z 29.08.2002 

 

- schron - szczelina przeciwlotnicza, ul. Bolesława Krzywoustego, 1930, 

   nr rej.: 95/A/02 z 7.08.2002 

 

- ratusz, XV, XIX, 2 poł. XX,  nr rej.: A/2887/37 z 25.11.1949  

 

- teatr (ruina), 1799-1801, nr rej.: A/2886/46 z 25.11.1949  

 

- d. ewangelicka szkoła powszechna, ob. LO, ul. Jedności Robotniczej 10, 1924-29, 

  nr rej.: A/5894/1-2 z 27.12.2013  

- budynek sali gimnastycznej, nr rej.: j.w. 

 

- sąd rejonowy, ul. Kutrzeby 2, 1908, nr rej.: A/2851/1031/L z 28.12.1994 

 

- relikty piwnic d. sukiennic, Rynek 10, XIII-XV, XVII, nr rej.: A/5850 z 26.11.2012 

 

- Dom Parafialny z kaplicą, ul. Staromiejska 17, 1909-10, nr rej.: 159/A/03 z 12.05.2003 

 

- kładka dla pieszych z zejściami na perony Stacji Kolejowej Głogów, ul. Towarowa, met., 1935,    

  nr rej.:  A/6221 z 27.06.2022 

- kolejowa wodociągowa wieża ciśnień, ul. Towarowa, 1909, nr rej.: A/6044 z 6.04.2017  

 

  - budynek suszarni wysłodków z częścią socjalno-biurową, w zespole cukrowni,  

  ul. Rudnowska 58, 1937-38, nr rej.: A/5925 z 29.05.2014 

 

Głogów - Brzostów 
- układ urbanistyczny wsi, 1806-1814,  nr rej.: A/2683/973/L z 11.03.1992 

 

- kościół fil. pw. św. Wawrzyńca, 1502, XVII, 1804, nr rej.: A/1555/155 z 14.03.1961 

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/1556/762/L z 28.12.1987 

 

- dom, ul. Okrężna 15 (d. 14), XVIII/XIX, nr rej.: A/2888/2084/429/L z 5.05.1971       

 

- dom, ul. Okrężna 25 (d. 7), XVIII/XIX, nr rej.: A/2889/377/339/L z  2.04.1963  

 

           Głogów - Krzepów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat.par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

    ul. Kościelna 1, 1910-11, nr rej.: A/744 z 4.04.2006 

 

- dom nr 32 (d. nr 7), 2 poł. XVIII, nr rej.: A/2890/692/384/L  z 18.12.1963  

 

 Głogów - Wróblin 
- kaplica, ob. kościół fil. pw. św. Heleny, 1810, nr rej.: A/1557/375  z 18.12.1963  

  - dzwonnica, drewn., nr rej.: A/1558/375  z 18.12.1963 

 

 

JERZMANOWA – gm. 
 

Bądzów 
- zespół pałacowy, XIX/XX: 

- pałac, nr rej.: A/2758/713/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: 235 z 14.07.1950 oraz A/3514/658/L z 23.12.1983  
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Jaczów 
- kościół par. pw. św.św. Apostołów Szymona i Judy, XVI, XVIII/XIX,  

  nr rej.: A/1779/164 z 15.03.1961   

- kostnica, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: A/1780/686 z 18.12.1963  

 

- kuźnia, XIX, nr rej.: A/4920/404 z 2.04.1963  

 

Jerzmanowa 
- kościół fil. pw. Wszystkich Świętych, XIV, XIX, nr rej.: A/1926/167 z 15.03.1961  

- cmentarz przy kościele,  nr rej.: A/1927/770/L z 28.12.1987 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XX: 

- pałac, 1730, nr rej.: A/2921/168/318/L z 15.03.1961  

- park, nr rej.: A/2922/563/L z 6.05.1980 

  - stodoła z oborą, w zespole folwarcznym, XIX/XX, nr rej.: A/6011 z 9.06.2016 

 

Kurowice 
- kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1912, nr rej.: A/1069 z 11.06.2008 

 

- stajnia folwarczna, 1 poł. XIX, nr rej.: A/2966/695 z 18.12.1963  

- obora, poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 

- dom nr 12 (d. nr 22), 1836, nr rej.: A/2965/694 z 18.12.1963  

 

- dom nr 17 (d. nr 18), 1833, nr rej.: A/2964/693 z 18.12.1963  

 

Łagoszów Mały 
- dwór, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3060/2091/434/L z 5.05.1971  

 

Maniów 
- park, XIX, nr rej.: A/3131/562/L z 5.05.1980 

 

Potoczek 
  - oficyna pałacowa, pocz. XIX, nr rej.: A/3209/399 z 2.04.1963 

 

 

KOTLA – gm. 
 

Chociemyśl 
- dom nr 1, XVIII, nr rej.: A/2813/675 z 10.12.1965  

 

Grochowice 
- kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XVIII, 1930, nr rej.: A/1639/373 z 2.04.1963 

 

Kotla 
- kościół par. pw. św. Marcina, XIV-XV, XVIII, 1930, nr rej.: A-2072/667 z 10.12.1963 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, 2 poł. XVII, XIX, nr rej.: A/2987/158/308/L z 10.09.1960  

- park, XVIII, XIX, nr rej.: A/2988/556/L z 6.05.1980 

 

   - folwark, nr rej.: 42/A/1-10 z 6.02.2001: 

    - 2 oficyny, XVIII, XX 

    - 2 obory, 4 ćw. XIX 

    - spichrz z wozownią, 4 ćw. XIX 

    - gorzelnia, XVIII, XIX, 

    - warsztat, 4 ćw. XIX 

    - kotłownia, 4 ćw. XIX 
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    - lodownia, 4 ćw. XIX 

 

- dom nr 35 (d. nr 62), XVIII, nr rej.: A/2989/690 z 18.12.1963  

- dom nr 137 (167?)(d. nr 95), XVIII, XIX, nr rej.: A/2990/691 z 18.12.1963  

 

Moszowice 
- kaplica, 1 poł. XIX, nr rej.: A/2234/2092 z 5.05.1971  

 

Sobczyce 
- dom nr 7, XVIII/XIX, nr rej.: A/3393/710 z 18.12.1963  

 

 

PĘCŁAW – gm. 
 

Białołęka 
- kościół par. pw. MB Bolesnej, 1840, nr rej.: A/1418/376 z 2.04.1963  

- cmentarz przy kościele, XVIII, nr rej.: A/1419/771/L z 28.12.1987 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2759/718 z 26.06.1986 

- park, k. XIX, nr rej.: A/2760/572/L z 2.06.1980 

   - pawilon parkowy, 1860, nr rej.: A/6083 z 28.05.2018   

 

Droglowice 
- zespół pałacowy, XVIII/XIX, k. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2809/387 z 2.04.1963  

- spichrz, nr rej.: A/2811/379 z 2.04.1963  

- park, nr rej.: A/2810/538/L z 19.06.1979 

 

Leszkowice 
- zespół dworski, XVIII-XX: 

- dwór, nr rej.: A/3046/1001/L z 14.11.1991 

- park, nr rej.: A/3045/539/L z 19.06.1979 

- aleja lipowa, nr rej.: A/3044/701/L z 25.06.1986 

 

Mileszyn 
- park dworski, k. XIX, nr rej.: A/3120/537/L z 19.06.1979 

 

Pęcław 
- spichrz, pocz. XIX, nr rej.: 394/L z 8.12.1963 (nie istnieje) 

 

Piersna (d. Poraszyn) 
- kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, XIV, XVII-XX, nr rej.: A/2303/179 z 15.03.1961 

    

Turów 
- zespół pałacowy, XIX/XX: 

- pałac, nr rej.: A/3419/965/L z 5.07.1991 

- park, nr rej.: A/3420/564/L z 5.03.1980 

 

Wierzchowina 
- zespół dworski, XVIII/XIX, nr rej.: 384/346/L z 2.04.1963 (nie istnieje):  

   - dwór  

   - park 

 

 

ŻUKOWICE – gm. 
 

Brzeg Głogowski 
- kościół par. pw. Bożego Ciała, XIII, XVI-XVIII, nr rej.: A/1445/159/309/L z 14.03.1962    
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- cmentarz , nr rej.: A/1446/783/L z 28.12.1987 

 

- plebania, pocz. XIX,  nr rej.: A/1447/670 z 18.12.1963  

 

- zespół pałacowy, XVIII- XIX, nr rej.: A/2777/154/304/L z 14.03.1961: 

- pałac 

- 2 oficyny  

- park, nr rej.: A/2778/554/L z 6.05.1980 

 

Czerna 
- plebania, ob. dom mieszkalny nr 9, pocz. XIX, nr rej.: A/1544/674 z 18.12.1963  

 

- zespół pałacowy (zamkowy), XVI-XIX: 

- pałac („zamek”), nr rej.: A/2833/156 z 14.03.1961  

- park, nr rej.: A/2832/555/L z 7.05.1980 

- dwór, ob. biura (na folwarku), XIX, nr rej.: A/2831/378 z 2.04.1963 

- spichrz (na folwarku), XIX, nr rej.: j.w. 

 

Dankowice 
- zespół dworski, XIX: 

- dwór,  nr rej.: A/2834/386 z 2.04.1963   

- park, nr rej.: A/2835/570/L z 5.05.1980 

 

Glinica 
- zespół pałacowy, XVII-XX: 

- pałac,  1680, 2 poł. XVIII, 1900, nr rej.: A/2881/163 z 15.03.1961 (dec.Ględzin) 

- park, nr rej.: A/2882/532/L z 19.06.1979 

- aleja kasztanowa, nr rej.: A/2883/707/L z 25.06.1986 

 

Góra św. Anny → Kromolin 
 

Kamiona 
- cmentarz przy niezachowanym kościele, XVI, nr rej.: A-1968/751/L z 28.12.1987 

 

- zespół dworski, XVIII/XIX: 

- dwór,  nr rej.: A/2970/391 z 2.04.1963  

- park,  nr rej.: A/2971/553/L z 6.05.1980 

 

 Kłoda 
- kościół par. pw. św. Bartłomieja z dzwonnicą, XIV, nr rej.: A-2028/171 z 15.03.1961 

                            

Kromolin 
- kościół fil., XIV-XVI, nr rej.: A/2133/172 z 15.03.1961  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2135/769/L z  28.12.1987 

 

- kościół fil. pw. św. Anny,  na Górze św. Anny, 1716, nr rej.: A/1623/389 z 2.04.1963  

 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.kat. par., 1882, nr rej.: A/2134/784/L z 28.12.1987 

 

- zespół pałacowy, XVI-XIX: 

- pałac (ruina), nr rej.: A/2972/381 z 2.04.1963 (nie istnieje) 

     - park, nr rej.: A/2973/533/L z 19.06.1979 

 

Nielubia 
- kościół fil. pw. św. Michała, XV-XVI, nr rej.: A/2240/178 z 15.03.1961  

- cmentarz, nr rej.: A/2241/752/L z 28.12.1987 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat.fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1864, 

    nr rej.: A/5923 z 15.05.2014 
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Słoćwina (Śluzy) 
- dom nr 16, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5246/2098 z 5.05.1971  

 

Słone 
- kaplica „morowa”, 1709-11, nr rej.: A/6108 z 16.11.2018  

Szczepów 
- zespół pałacowy, XVII-XIX, nr rej.: A/3518/180 i 3519/180 z 15.03.1961 : 

- pałac, 2 poł. XVII, 2 poł. XIX  

- 2 oficyny, XVIII, XIX,  

- budynek mieszkalny, 1795-99 

- stodoła, 1 poł. XIX 

- park, XVII-XIX, nr rej.: A/3340/531/L z 10.06.1979 

- mauzoleum rodziny Schlabenrendorfów, 1 poł. XIX,  

  nr rej.: A/3339/955/L z 24.05.1991 

 

Żukowice 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, nr rej.: 45/48 z 25.02.1958  oraz A/2558/1018/L z 16.02.1994 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2559/746/L z 28.12.1987 

 

- cmentarz komunalny, 1908, nr rej.: A/2560/753/L z 28.12.1987 

 

- pałac, 1743, nr rej.: A/3444/183 z 15.03.1961 

- czworak dworski, 1773, nr rej.: A/3445/713 z 18.12.1963 
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GÓRA – m. i gm. 
 

Bronów 
 - zespół pałacowo-folwarczny, 4 ćw. XIX, 1 ćw. XX, nr rej.: A/3481/1147/A z 17.07.1989: 

                                          - pałac 

- park 

- 2 obory 

- stodoła 

- gorzelnia 

 

Brzeżany 
- pałac, 2 poł. XVIII, pocz. XX (z najbliższym otoczeniem),  nr rej.: A/3482/1498 z 19.05.1994 

 

Chróścina 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1483, 1862, 1932, nr rej.: A/1118/809 z 7.12.1960  

 

- zespół pałacowy, nr rej.: A/3483/1168/A z 7.05.1990: 

- pałac, XVII, XIX 

- park, XIX 

- folwark, XIX/XX 

- figura św. Jana Nepomucena, XVIII 

 

Czernina 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/3484/508 z 1.12.1958  

 

- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XV, 2 poł. XVI, XIX, nr rej.: A/1117/811 z 9.12.1960  

 

- ratusz, Rynek, 1 ćw. XIX, nr rej.: A/3487/1370 z 19.08.1965  

 

- szkoła podstawowej, z terenem rekreacyjno-sportowym, 1912,  

  nr rej.: A/3488/1490/A  z 4.03.1994 

 

- pałac (ruina), XVII, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/3485/493  z 23.02.1959  

 

- dom, ul. Rydzyńska 1, 1 ćw. XIX,  nr rej.: A/3486/1501/A z 13.10.1994 

 

Czernina Dolna 
- zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: A/3489/1121/A z 26.04.1988: 

   - pałac, 1895 

 - park, ok. 1900 

 - folwark, XIX/XX: 

     - 2 budynki mieszkalne 

  - budynek mieszkalno-gospodarczy 

  - obora 

 - stodoła (nie istnieje) 

 - kuźnia 

 - spichrz, ok. 1800 

   - 2 budynki gospodarcze 

 

Glinka 
- kościół fil. pw. św. Marcina, XV, nr rej.: A/1116/812  z 9.12.1960  

 

- zespół pałacowy,  nr rej.: A/3490/1371 z 13.08.1965 : 

- pałac, 2 poł. XVIII, pocz. XX 

- brama, 2 poł. XVIII 

- 2 oficyny, 2 poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/3491/2048 z 25.05.1972 (1 nie istnieje) 

- relikt parku, XVIII – XX, nr rej.: A/3492/1651 z 22.12.1998 
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Góra 
- zespół budowlany i założenie urbanistyczne, XIV-XIX,  nr rej.: A/3729/360 z 25.11.1956  

  oraz A/3493/1334  z 7.09.1992 

 

- kościół par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 1460-1550, poł. XVIII, 1968,  

  nr rej.: A/1110/852 z 17.02.1961 

 

- kościół cmentarny pw. Bożego Ciała, k.XV, 1690-94, 1705, nr rej.: A/1111/851 z 17.02.1961 

   

- wieża zamkowa, XV/XIX, nr rej.: A/3731/845 z 2.02.1961  

 

- brama Głogowska, k. XIV-XIX, nr rej.: A/3730/853 z 17.02.1961  

 

- budynek d. starostwa, ob. UMiG, ul. Mickiewicza 1, 1900-01, nr rej.: A/6194 z 20.04.2021  

 

- dom, ul. Bolesława Chrobrego 22, pocz. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/3495/1080 z 18.02.1964  

   

- dom, ul. Piłsudskiego 29, pocz. XIX, nr rej.: A/3497/2049 z 2.06.1972  

 

- szkoła, ul. Poznańska 2, 1923-28, nr rej.: A/3498/1515  z 12.12.1994 

 

- 2 domy, ul. Starogórska 17 i 19, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3499/2051 z 2.06.1972  

 

- dom, ul. Ściegiennego 27, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/3610/2050  z 2.06.1972  

 

- dom  z pozostałością Bramy Polskiej, ul. Wrocławska 1, XV, XVIII, XIX/XX,  

  nr rej.: A/3611/1372 z  13.08.1965  

 

- wiatrak-młyn, ul. Sikorskiego 25, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3496/1086  z 28.03.1988 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, ul. Armii Polskiej, 1915, nr rej.: A/6095 z 3.07.2018 

 

Jastrzębia 
- dwór, ok. 1700, XX, nr rej.: A/3612/772 z 5.10.1960  

 

Kłoda Mała 
- zespół pałacowy i folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3613/1047 z 30.03.1988: 

- pałac 

- park 

- cmentarz (w parku) 

- kaplica 

- kapliczka przydrożna 

- 2 budynki mieszkalne  

- obora 

- budynek gospodarczy 

 

Ligota 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3614/1122 z 27.04.1988: 

- pałac, 1869 

- park 

- dom stangreta 

 

Osetno 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XIV-XV,1862 (wieża),  

  nr rej.: A/1114/813 z 13.12.1960  

 

- zespół pałacowy, XVI-XX: 

- pałac,XVI/XVII, XX,  nr rej.: A/3615/759  z 27.09.1960  

- park (ze strefą widokową), 4 ćw. XIX/XX,  nr rej.: A/3617/1540/A  z 20.04.1995 

 

- folwark północny: 
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- spichrz, 1910, nr rej.: A/3618/1420/A z 18.06.1993 

- chlewnia, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/3619/1422/A z 18.06.1993 

 

- folwark południowy, 4 ćw. XIX,  nr rej.: A/3616/1421/A z 18.06.1993: 

- budynek mieszkalno-inwentarski 

- stodoła 

- waga 

- ogrodzenie z bramami 

 

  - 2 mosty drogowe, kratownicowe, nad rz. Barycz, 1900, nr rej.: A/6086/1-2 z 24.05.2018 

 

Ryczeń 
- ruiny pałacu, 3 ćw. XVIII, XX, nr rej.: A/3620/774 z 5.10.1960 (nie istnieją) 

 

- spichlerz, 1900, nr rej.: A/3621/1419/A z 18.06.1993 

 

Sławęcice 
- kapliczka, na posesji nr 27, k. XVIII, nr rej.: A/3609/2057 z 2.06.1972  

 

Stara Góra 
- układ przestrzenny części wsi, XIII-XX, nr rej.: A/3622/1333/A z 1.09.1992 

 

- kościół fil. pw. św. Jakuba Apostoła, 1450, 1613, nr rej.: A/1113/814 z 15.12.1960  

 

 - plebania (nr 192), poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/3494/1373 z 13.08.1965  

 

- zespół folwarczny,  4 ćw. XIX, nr rej.: 1775/A z 31.12.1998 : 

- dom właściciela, 1888 

- stajnia 

- obora 

 

Szedziec 
- zespół pałacowy, XVIII, 1910, nr rej.: A/3623/1130/A z 13.10.1988: 

- pałac 

- park 

- budynki gospodarcze 

 

Ślubów 
- zespół pałacowy i folwarczny, XIX-XX, nr rej.: A/3624/1120  z 26.04.1988: 

- pałac 

- kaplica 

- park 

- folwark: 

- spichrz 

- budynek gospodarczy 

 

Witoszyce 
- zespół pałacowy i folwarczny, XVIII, XIX, nr rej.: A/3625/1142/A z 8.04.1989: 

- pałac, pocz. XVIII, 1810, nr rej.: A/3732/255 z 23.04.1951  

- park 

- oranżeria 

- dom ogrodnika 

- folwark 

 

Zawiścice 
- wiatrak-młyn (nr 3), przy drodze Kłoda Wielka - Góra, 2 poł. XIX,  

   nr rej.: A/4046/1175 z  19.12.1990 
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JEMIELNO – gm. 
 

Daszów 
- pałac, 1547-63, 1729-35, 1898-1906, nr rej.: A/3720/771 z 5.10.1960  

 

Irządze 
- gorzelnia, 2 poł. XIX,  nr rej.: A/3721/1423/A z 18.06.1993 

 

Jemielno 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, pocz. XVI, 1779-82, 1913,  

  nr rej.: A/1108/896 z 30.06.1961  

 

Kietlów 
- zespół folwarczny,  nr rej.: A/3722/1424/A z 18.06.1993: 

- dwór, 1880 

- spichlerz, 1911 

- stodoła, pocz. XX (nie istnieje) 

- dom mieszkalny nr 12, pocz. XX 

- dom mieszkalny nr 11, pocz. XX 

 

Piotrowice Małe 
- ruiny dworu barokowego, nr rej.: A/3723/773 z 5.10.1960  

 

Psary 
- pastorówka, ob. dom mieszkalny nr 24, XVIII, nr rej.: A/3725/1451/A z 14.09.1993 

 

- dwór, 2 poł. XVII, nr rej.: A/3724/2055 z 2.06.1972  

 

 

NIECHLÓW – gm.  
 

Bełcz Wielki 
- zespół pałacowy i folwarczny, 2 poł. XIX-XX, nr rej.: A/3711/1235 z 9.11.1991: 

- pałac 

- park 

- obora 

- spichrz 

- dom mieszkalny (nr 42) 

- stajnia 

- gorzelnia 

 

Głobice 
   - spichrz folwarczny, pocz. XX,  nr rej.: A/3726/1315/A z 22.06.1992 

 

Karów 
- zespół dworski, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/3712/1456  z 22.09.1993: 

   - dwór 

   - park (pozostałości)  

 

Klimontów 
- dom nr 50, 1 ćw. XX, nr rej.: A/3713/1176  z 6.03.1991 

 

Łękanów 
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3714/1021  z 16.07.1987: 

- dwór 

- park 

- budynki folwarczne 
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Miechów 
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3715/1362 z 18.01.1993: 

- dwór 

- park 

- folwark 

 

Naratów 
- zespół pałacowy i folwarczny : 

- pałac, 1735, 1900, nr rej.: A/3727/254 z 23.04.1951  

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3716/1238 z 3.12.1991 

- spichrz, poł. XVIII, nr rej.: j.w. 

- obora, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 

Siciny 
- kościół par. pw. św. Marcina, 1736-42 , nr rej.: A/1107/897 z 30.06.1961  

- ogrodzenie cmentarza kościelnego,mur z bramą i wnękami Drogi Krzyżowej, poł. XVIII, 

  nr rej,: A/1212 z 11.05.2009 

 

- pałac, 1710-60, nr rej.: A/3728/775 z 5.10.1960  

 

- wiatrak, XVIII, nr rej.: 1004 z 21.10.1963 (nie istnieje) 

 

Tarpno 
- zespół dworski i folwarczny,  nr rej.: A/3717/1344 z 23.12.1992: 

- dwór, 4 ćw. XIX, 1930 

- park, 2 poł. XIX 

- 3 obory, 2 poł. XIX 

 

Wroniniec 
- ruiny kościoła, XV/XVI, nr rej.: A/1112/815 z 16.12.1960  

 

- kaplica grobowa rodziny v. Hocke, 1778, nr rej.: A/1120/1174 z 14.12.1990 

 

- dwór, XVIII/XIX, nr rej.: A/3718/776 z 5.10.1960  

 

Żabin 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, poł. XIV, nr rej.: A1109/858 z 6.04.1961 

  - dzwonnica, drewn.,XVIII, nr rej.: A/5860 z 20.02.2013 

 

Żuchlów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. Zesłania Ducha Świętego, 1872,  

   nr rej.: A/5830 z 7.05.2012  

 

- wiatrak-młyn (nr 21), mur.-drewn., 1745, nr rej.: A/3719/1141 z 30.03.1989 

 

 

WĄSOSZ – m. i gm.  
 

Bełcz Mały 
- spichrz folwarczny, 1920, nr rej.: A/3733/1428 z 28.06.1993 

 

Chocieborowice 
- zespół dworski, nr rej.: A/3734/1459 z 22.09.1993: 

- dwór, 1776, XIX/XX 

- oficyna, k. XVIII 

- park (relikt), XVIII-XIX 

 

Czeladź Wielka 
- kaplica pomocnicza, ob. kościół fil. pw. św. Stanisława Biskupa, k.XIV, 1610, 1898,  

   nr rej.: A/1119/810 z 7.12.1960  
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- spichrz folwarczny, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/3735/1429  z 28.06.1993 

 

Górka Wąsowska 
- zespół pałacowy, XIX-XX, nr rej.: A/3736/1171  z 8.08.1990: 

- pałac 

- oficyna 

- park 

- folwark 

 

Kamień Górowski 
- spichrz folwarczny, k. XIX, nr rej.: A/3737/1426  z 28.06.1993 

 

Kowalewo 
- spichrz folwarczny, 1895,  nr rej.: A/3738/1425  z 25.06.1993 

 

Ługi 
- kościół ewangelicki, ob.rzym.kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1788,  

   nr rej.: A/1105/2052 z 2.06.1972   

- plebania, ob. szkoła, szach., 3 ćw. XVIII,  nr rej.: A/3608/2053 z 2.06.1972  

 

Pobiel 
- młyn nr 166 (ob. 51), pocz. XX, nr rej.: A/3739/1170  z 8.08.1990 

 

Rudna Mała 
- pałac, XX, nr rej.: A/3740/2054 z 2.06.1972  

 

Sądowel 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. Matki Bożej Królowej Świata, 2 poł. XIX,  

   nr rej.: A/1103/2056 z 2.06.1972  

 

Sułów Wielki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. św.św. Piotra i Pawła, szach., 1617, 1673, 1913,  

  nr rej.: A/1106/898 z  30.06.1961  

 

Wąsosz 
- historyczny układ architektoniczny, XIII-XIX, nr rej.: A/1016 z 27.08.2007 

 

- kościół par. pw. św. Józefa Oblubieńca, ul. Parafialna 8, 1892-94,  

  nr rej.: A/1104/1374 z 13.08.1965  

   

- kościół pomocniczy pw. Niepokalanego Serca NMP, pl. Kościelny 4, k. XIII, 1581, 1710,  

  nr rej.: A/1115/1374 z 13.08.1965 

 

- zamek, 2 poł. XVI, k. XVIII, nr rej.: A/3741/967 z 13.11.1961  

 

  - willa, ul. Krzywa 7, 1896, nr rej.: A/1045 z 19.02.2008 

 

- wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), 1912, nr rej.: A/3742/1416 z 3.07.1993 

 

Wiklina 
- zespół dworski i folwarczny, k. XVIII-XIX: 

- dwór, nr rej.: A/3743/1956 z 25.03.1969  

- park z cmentarzem rodowym, nr rej.: A/3744/1343  z 15.12.1992 

- folwark, nr rej.: A/3744/1343 z 15.12.1992: 

- 2 domy mieszkalne 

- obora 

- stajnia i stodoła 

- magazyn i spichrz 

- stajnia (magazyn) 
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- budynek gospodarczy 

 

Wrząca Śląska 
- zespół dworski, nr rej.: A/3745/1458 z 21.09.1993: 

- dwór, k. XVIII, 1920 

- park (relikt) 

 

- wieża ciśnień folwarczna z garażem, 1921, nr rej.: A/3746/1427 z 28.06.1993 
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BOLKÓW – m. i gm.  
 

Bolków 
- miasto (ośrodek historyczny miasta), nr rej.: A/1817/362 z 25.09.1956  

 

- kościół par. pw. św. Jadwigi, ul. Rycerska, 1248-52, XIX,  nr rej.: A/1421/76 z 29.03.1949 

- cmentarz kościelny, nr rej.: 155/A/03 z 6.05.2003 

- plebania, ul. Kamiennogórska, 1725, 1873, nr rej.: j.w.  

 

-d. kościół ewangelicki, ob. nieczynny, u. Niepodległości 10, 1855, nr rej.: A/5915 z 27.03.2014 

 

- kaplica, ul. Bolka, XVIII, nr rej.: A/2763/1376 z 3.09.1965  

 

- cmentarz komunalny, k. XIX, nr rej.: A/2736/688/J z 6.07.1981 

 

- park miejski, ul. Jagiellońska, 1854 – XX, nr rej.: A/1210 z 4.05.2009 

 

- zamek, k. XIII, XVI, nr rej.: A/2764/80 z 25.11.1949 

 

- mury miejskie, XIII, XIV, nr rej.: A/2640/1075 z 27.02.1964 

 

- ratusz, XVI, 1827-28, nr rej.: A/2728/1377 z 3.09.1965 

 

- dom, ul. Farbiarska 9, pocz. XIX, nr rej.: A/2729/1378 z 4.09.1965 

 

- dom, ul. Jaworska 10, pocz. XIX, nr rej.: A/2733/2058 z 6.06.1972  

 

- pałac, ul. Kopernika 1, 1795, nr rej.: A/2727/916/J z 28.12.1988 

 

- dom, ul. Robotnicza 6 poł. XIX, XX, nr rej.: A/2722/1000/J z 19.12.1989 

 

- dom z apteką, ul. Rycerska (dec.Świerczewskiego) 19, 1843, po 1930,  

  nr rej.: A/2723/1261/J z 13.05.1996 

 

- dom, Rynek 2, pocz. XIX, nr rej.: A/2730/1379 z 4.09.1965  

 

- dom, Rynek 3, XVIII, XIX, nr rej.: A/2731/1380 z 1.09.1965  

 

- domy, Rynek 4-5-6, XVII, nr rej.: A/2732/1381 z 2.09.1965  

 

- domy, Rynek 21, 22, XVIII, XIX, nr rej.: A/2735/2059 z 6.06.1972  

 

- dom, Rynek 24, XVIII, XIX,  nr rej.: A/2734/2060 z 6.06.1972  

 

Jastrowiec 
- kościół fil. pw. NMP, XIV-XVIII, nr rej.: A/1897/901 z 27.07.1961  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/1898/994/J z 8.12.1989  

 

- zespół pałacowy (nr 3), XVIII-XX: 

- pałac,  nr rej.: A/2932/2067 z 6.06.1972  

- oficyna, nr rej.: j.w. 

- park, nr rej.: A/2934/629/J z 2.04.1980 

 

- zespół folwarczny (przy zespole pałacowym nr 3), 2 poł. XIX, nr rej.: A/2933/1214/J z 23.06.1995: 

- 2 budynki bramne 

- budynek mieszkalno-gospodarczy 

- oficyna mieszkalna 

- budynek gospodarczy 

- 2 oficyny mieszkalne 

- wozownia 

- budynek gospodarczo-mieszkalny 
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- stodoła 

- obora, ob. wytwórnia wód mineralnych 

 

Kaczorów 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XIV-XVIII, nr rej.: A-1965/902 z 27.07.1961  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A-1967/1012/J z 30.01.1990 

 

- cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1966/1011/J z 30.01.1990 

 

- zespół pałacowy, ul. Pollaka 4,: 

- pałac, 1561, 2 poł. XIX,  nr rej.: A/2980/1060/J z 3.12.1990 

- park, 2 poł. XIX nr rej.: A/2979/525/J z 15.06.1979 

 

Lipa Jaworska 
- kościół par. pw. św. Piotra i Pawła, XIV-XVI, nr rej.: A-2004/821 z 19.12.1960  

- cmentarz par. rzym.-kat. przy kościele par., XV, nr rej.: A-2005/993/J z 8.12.1989 

 

Lipa Dolna 
- zespół pałacowy: 

- pałac, ob. dom nr 10, XVI - k. XIX, nr rej.: A/3057/918/J z 18.07.1988 

- park, poł. XVIII, po 1870, nr rej.: A/3056/631/J z 3.04.1980 

 

Lipa Górna 
- zespół zamkowy, XIII-XVII: 

- ruiny zamku, nr rej.: A/3053/751 z 26.09.1960  

- budynki przedzamcza, nr rej.: A/3054/778 z 7.10.1960  

- park, pocz. XX, nr rej.: A/3055/630/J z 2.04.1980 

 

Lipa Średnia 
- willa z ogrodem nr 21, 1925, nr rej.: A/3058/917/J z 29.12.1988 

 

Mysłów 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XIV-XVII, nr rej.: A/2059908 z 27.07.1961 

- cmentarz d. ewangelicki, nr rej.: A/2060/995/J z 8.12.1989 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3114/1098/J z 31.01.1992 

- park, nr rej.: A/3113/864/J z 4.02.1984 

 

Płonina 
- d. cmentarz ewangelicki,  poł. XVIII-XX, nr rej.: A/6028 z 25.11.2016 

- ruiny kaplicy cmentarnej, 1824-27, nr rej.: j.w. 

 
- zespół zamkowy: 

- ruina zamku z wieżą, XIV-XV, nr rej.: A/3231/962 z 13.11.1961  

- pałac, na podzamczu, 1545-46, XIX/XX,  nr rej.: A/3232/2079 z 6.06.1972  

- park, XIX, nr rej.: A/3233/632/J z 4.04.1980 

   - budynek bramny z przepustem, 1545, poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/5938 z 16.09.2014 

 

Sady Dolne 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3382/905/J z 14.08.1987 

- park, nr rej.: A/3383/861/J z 4.02.1985 

 

Sady Górne 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XIV, nr rej.: A/2122/1952 z 14.03.1969  

- cmentarz, nr rej.: A/2123/992/J z 8.12.1989 

 
- dwór (nr 116), 1775, 1883, nr rej.: A/3384/660/J z 3.10.1980 

 



woj. dolnośląskie – pow. jaworski    

 Stan na 31.12.2022 33 
 

 

Stare Rochowice 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XV-XVIII, nr rej.: A/1972/826 z 23.12.1960  

- cmentarz przy kościele,  nr rej.: A/1973/996/J z 8.12.1989 

- plebania, ob. dom mieszkalny, XIX, nr rej.: A/3385/2086 z 6.06.1972  

 

- pałac, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/3386/781 z 8.10.1960  

 

Świny 
- kościół fil. pw. św. Mikołaja, XIV-XVIII, nr rej.: A/1947825 z 23.12.1960  

- cmentarz przy kościele (nieczynny), XIV-XIX, nr rej.: A/1075/990/J z 8.12.1989 

 

- ruiny zamku, XIII-XIV, XV, 1620, nr rej.: A/3387/345 z 13.11.1956  

 

Wierzchosławice 
- d. cmentarz ewangelicki, poł. XIX, nr rej.: A/2153/991/J z 8.12.1989 

 

Wolbromek 
- kościół fil. pw. św. Barbary, ok. 1500, nr rej.: A/2096/1473 z 13.01.1966  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2097/997/J z  8.12.1989 

 

 

JAWOR – m.  
 

- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2638/363 z 25.11.1956  

 

- kościół par. pw. św. Marcina, pl. Kościelny, XIII-XIX, nr rej.: A/1899/79 z 29.03.1949 

- cmentarz kościelny, nr rej.: A/1900/834/L z 16.02.1990 

 

- szkoła par. ob. plebania, XVI, XIX/XX,  ul. Marcina 1, nr rej.: A/2948/584/L z 14.04.1981 

 

- kościół pom. pw. św. Barbary, ul. Lipowa 2, XV, XVIII, nr rej.: A/1901/1386 z 6.09.1965  

 

- kaplica pw. św. Wojciecha, ul. Czarnieckiego, XIV, k.XIX, nr rej.: A/1902/1387 z 6.09.1965  

   

- zespół kościoła „Pokoju”, ul. Limanowskiego 40 / Park Pokoju 

- kościół  ewangelicki, szach., 1654-56, 1709, nr rej.: A/1905/990 z 4.09.1963  

- d. cmentarz przy kościele. ob. park miejski „Park Pokoju”, 2 poł. XVII, 1867, 1970, 

   nr rej.: A-2433 z 29.06.2010 

- pastorówka, szach., ul. Park Pokoju 2, poł. XVII, nr rej.: A/1097 z 3112.2008 

- d. dom kantora., ul. Park Pokoju 3, 2poł. XVII, XIX, nr rej.: A/6168 z 26.02.2020 

- otoczenie zabytkowego zespołu, nr rej.: A/6192 z 22.02.2021 

 

- kościół klasztorny beginek, ob. zbór zielonoświątkowców, ul. Żeromskiego 11, poł. XVIII, 

   nr rej.: A/1904/1955 z 14.03.1969  

 

- zespół klasztorny franciszkanów, ob. muzeum, ul. Klasztorna 2, : 

- kościół pw. NMP, k. XV, 1520, nr rej.: A/3216/837 z 29.12.1960  

- klasztor, XV, 1820, nr rej.: A/3215/407 z 24.11.1956  

 

- cmentarz par. św. Marcina, ul. Kuziennicza, k. XVIII, nr rej.: A/1903/835/L z 16.02.1990 

 

- d. cmentarz żydowski, pocz. XIX, nr rej.: A/1906/836/L z 16.02.1990 

 

- zamek, ul. Zamkowa, XIII-XIX, nr rej.: A/2956/351 z 22.11.1956  

 

- mury miejskie, XIV-XV, nr rej.: A/2639/1076 z 27.02.1964  

 - basteja przy kościele par.1540 

 - baszta 

- wieża Bramy Strzegomskiej, XIV-XV 
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- ratusz, XIX, z wieżą 2 poł. XIV, XVII, Rynek, nr rej.: A/2950/493/L z 16.04.1977 

  i A/2951/995 z 8.10.1963 (wieża)  

- teatr miejski, XVIII, 1874, 1925, Rynek, nr rej.: A/2953/1020/L z 13.04.1994 

 

- willa, d. loża wolnomularska, ul. Armii Krajowej 7, 1869-71, 1898,  

   nr rej.: 533/1-2/A/o5 z 31.05.2005 

- ogród, j.w. 

 

- dom, ul. Barbary 8, pocz. XIX, nr rej.: A/2936/2068 z 6.06.1972  

 

- dom, ul. Chopina 3, XVIII-XX,  nr rej.: A/2940/2069 z 6.06.1972  

 

- dom, ul. Chopina 12, pocz. XIX, nr rej.: A/2941/2070 z 6.06.1972  

 

- dom, ul. Chrobrego 4, XVI, nr rej.: A/2938/641 z 10.02.1960  

 

- dom, ul. Chrobrego 7, XVIII-XX, nr rej.: A/2937/2071 z 6.06.1972  

 

- dom, ul. Chrobrego 14 (d.41), XVIII, 1936, nr rej.: A/2939/1388 z 8.09.1965  

 

- dom, Czarnieckiego 10, XVI, nr rej.: A/2942/1389 z 7.09.1963 (nie istnieje)  

 

- dworzec PKP, ul. Kolejowa, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2935/526/L z 12.08.1977 

 

- dom, ul. Kościelna 10, 1564, XVIII, XX, nr rej.: A/2943/2072 z 6.06.1972  

 

- dom, ul. Legnicka 2 (d. 4), 1600, XX, nr rej.: A/2944/1390 z 7.09.1965  

 

- dom, ul. Legnicka 12, 1800, XX, nr rej.: A/2945/1391 z 7.09.1965  

 

- domy, ul. Lipowa 4 i 5, 1800, XX, nr rej.: A/2946/2073 z 6.06.1972  

 

- dom, Rynek 3, poł. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/2952/1077 z 27.02.1964  

 

- dom, Rynek 7, XVI, XIX, XX, nr rej.: A/2954/1392 z 7.09.1965  

 

- domy, Rynek 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, XVI-XIX,  

  nr rej.: A/2955/328 z 6.11.1956 

 

- dom, ul. Staszica 1, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/2947/2074 z 6.06.1972  

 

- dom, ul. Staszica 4, XVII-XX, nr rej.: A/2957/1078 z 27.07.1964  

 

- zespół budynków cukrowni „Jawor”, ul. Starojaworska 104, k. XIX, 1927,  

  nr rej.: A/2949/824/L z 28.12.1988 : 

- budynek biura głównego 

- budynek biura technicznego 

- budynek pras wysłodków 

- budynek saturacji 

- budynek suszarni 

- budynek spawalni i laboratorium 

- budynek błotniarek 

- budynek skrzyń wodnych 

- budynek magazynu nawozów i nasion 

- budynek pomp buraczanych 

- stolarnia 

- piwnice magazynu i acetylenowni 

- budynek wagi samochodowej 

- budynek szatni 

- warsztat mechaniczny 

- budynek  magazynu technicznego 

- ośrodek zdrowia 
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- budynek świetlicy i stołówki 

- dom kultury 

- biuro gospodarza placu 

- budynek mieszkalno-garażowy 

- stodoła 

- willa, nr 63b 

- 13 budynków mieszkalnych 

 

 

MĘCINKA – gm.  
 

Chełmiec 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XV/XVI, XVIII, nr rej.: A/1455/900 z 26.07.1961  

 

- park, nr rej.: A/2812/546/L z 5.05.1980 

 

Kondratów 
- kościół fil. pw. św. Jerzego, XIV-XVII-XIX, nr rej.: A/2063/819 z 16.12.1960  

  - cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2064/825/L z 5.07.1989 (wypis z księgi rejestru) 

 

- zespół pałacowy, XVI-XVIII: 

- pałac (zamek) - ruina, nr rej.: A/2985/760 z 27.09.1960  

- pozostałości ogrodu,  nr rej.: A/2986/663/L z 27.12.1983 

 

Małuszów 
- kościół par. pw. Narodzenia NMP, XIV-XVIII, nr rej.: A/2218/907z 27.07.1961  

  - cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2220/831/L z 5.07.1989 (wypis z księgi rejestru) 

- plebania (nr 14), k. XVIII, p. XX, nr rej.: A/2221/2076 z 6.06.1972  

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1863,  

  nr rej.: A/2219/800/L z 28.12.1987 

 

- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3503/799 z 2.10.1960 oraz 2077 z  06.06.1972  

- park, nr rej.: A/3132/545/L z 7.05.1980 

 

Męcinka 
 - kościół par. pw. św. Andrzeja Apostoła, XIV, poł. XIX, nr rej.: A/2224/1471 z 13.01.1966  

 

Muchów 
- zespół pałacowy : 

- pałac (ob. nr 7), 1910, nr rej.: A/1714 z 12.03.2010 

- park, pocz XX, nr rej.: A/4050 z 2.11.2010 

 

- wieża widokowa na wzniesieniu „Mszana”, XIX/XX, nr rej.: A/3130/981/L z 18.02.1993 

 

Myślinów 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV-XX, nr rej.: A/2237/822 z 19.12.1960  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2238/918/L z 16.02.1990 

 

Piotrowice 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1 poł. XIII-XVIII, nr rej.: A/2306/586 z 24.08.1959 

- cmentarz przy kościele nr rej.: A/2307/874/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, 1 poł. XVIII – XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3237/780 z 8.10.1960 

- park, nr rej.: A/3238/581/L z 10.12.1980 

 

Pomocne 
- kościół par. pw. św. Marcina, XIV, 1772, 1963, nr rej.: A/2330/910 z 27.07.1961  
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- cmentarz par., nr rej.: A/2331/919/L z 16.02.1990 

 

- aleja lipowa, do kościoła, XVIII, nr rej.: A/3239/698/L z 25.06.1986 

- dom nr 106, szach, 1803-1827, nr rej.: A/3240/2082 z 6.06.1972  

 

Sichów 
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV-XVIII,  nr rej.: A/2400/1953 z 14.03.1969  

- cmentarz przykościelny, 2 poł. XIII, nr rej.: A/2401/881/L z 16.02.1990 

 

- park pałacowy, poł XIX, nr rej.: A/3388/547/L z 6.05.1980 

 

Słup 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV-XX, nr rej.: A/2407/1475 z 13.01.1966  

- cmentarz, nr rej.: A/2409/882/L z 16.02.1990 

- kaplica cmentarna, XVI, nr rej.: A/2408/1954 z 14.03.1969  

- plebania, nr 58, 1716, nr rej.: 735/A/06 z 8.02.2006 

 

 

MŚCIWOJÓW – gm.  

 

Drzymałowice 
- dwór (nr 5), 1721, pocz. XX, nr rej.: A/2814/787/L z 28.12.1987 

- oficyna mieszkalno-gospodarcza nr 7, 1788, nr rej.: A/2848/1023/L z 20.09.1994 

- dwór (nr 12), 1752, pocz. XX, nr rej.: A/2816/789/L z 28.12.1987 

- pawilon ogrodowy, obok dworu nr 12, 2 ćw. XVIII, nr rej.: A/2815/788/L z 28.12.1987 

 

Godziszowa 
- kościół fil. pw. św. Szczepana, XV/XVI, XVIII, nr rej.: A/1585/1469 z  13.01.1966  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/1586/837/L z 16.02.1990 

 

- park, 1 poł. XIX, nr rej.: A/2875/664/L z 27.02.1983 

 

Luboradz 
- kościół fil. pw. Zaślubin NMP, 1581, 1900, nr rej.: A/2212/905 z 27.07.1961  

- cmentarz par., XIX, nr rej.: A/2213/840/L z 16.02.1990 

 

- pałac, k. XVI, XX, nr rej.: A/3065/585 z 24.08.1959  

 

Marcinowice 
- kościół fil. pw. św. Anny, XIV, XVIII-XIX, nr rej.: A/2222/906 z 27.07.1961  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2223/841/L z 16.02.1990 

  

Mściwojów 
- kościół pw. Nawiedzenia NMP, 1 poł. XIX, nr rej.: A/2235/879 z 28.07.1961  

 

- cmentarz par., nr rej.: A/2236/843/L z 16.02.1990 

 

- park, nr rej.: A/3127/559/L z 6.05.1980 

- oficyna, XIX, nr rej.: A/3126/1393 z 8.09.1965  

 

Snowidza 
- kościół fil. pw. Wniebowstąpienia, XV, XVIII, XX, nr rej.: A/2412/1476 z 13.05.1966  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2451/863/L z 16.02.1990 

 

- zespół dworski, 1800, XIX: 

- dwór, nr rej.: A/3341/592/L z 14.04.1981 

- park, nr rej.: A/3342/560/L z 6.05.1980 

 

Targoszyn 
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- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XV/XVI, XVIII, nr rej.: A/2501/2087 z 6.06.1972  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2502/862/L z 16.02.1990 

 

- cmentarz komunalny, 1905, nr rej.: A/2503/875/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: A/3417/588/L z 14.04.1981: 

- pałac 

- oficyna mieszkalna 

- 2 oficyny gospodarcze 

- park, nr rej.: A/3418/558/L z 5.05.1980 

 

 

PASZOWICE – gm.  
 

Bolkowice – Osiębórz 
- cmentarz ewangelicki, nieczynny, 1924, nr rej.: A/2314/922/L z 16.02.1990 

 

Grobla 
- kościół fil. pw. św. Anny, XIV, XV, XIX, nr rej.: A/1633/818 z 16.12.1960  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: 877/L z 16.02.1990 

 

- zespół dworski, XV, XIX/XX: 

- dwór, nr rej.: A/2853/1385  z 6.11.1965 

- park, nr rej.: A/2852/550/L z 8.09.1980 

 

Jakuszowa 
- zespół pałacowy, k. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2930/727/L z 30.07.1986 

- park, nr rej.: A/2931/650/L z 21.12.1983 

 

Kłonice 
- zespół pałacowy, XVI, XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2982/491/L z 29.03.1977 

- park, nr rej.: A/2983/548/L z 6.05.1980 

- folwark, nr rej.: A/2984/1021/L z 13.04.1994: 

 - stajnia z wozownią 

 - obora 

 - chlewnia 

 - spichrz 

 - oficyna mieszkalna 

 

- wieża widokowa na wzniesieniu „Radogost”, 1893, nr rej.: A/3292/979/L z 18.02.1993 

 

Kwietniki 
- kościół pw. św. Józefa, XIV, XV, XVIII, nr rej.: A/2196/904 z 27.07.1961  

- cmentarz, nr rej.: A/2197/878/L z 16.02.1990 

 

- park, nr rej.: A/3004/651/L z 22.12.1983 

- spichrz, 1830, nr rej.: A/4039 z 18.10.2010 

 

Myślibórz 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3129/952/L z 24.05.1991: 

- pałac 

- oficyna 

- szklarnia (ruina) 

- powozownia 

- stajnia 

- brama 

- park, nr rej.: A/3128/551/L z 5.05.1980 

   - ogrodzenie, kam., nr rej.: j.w.  
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Nowa Wieś Wielka 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XIII, XV, XVIII, nr rej.: A/2249/1474 z 13.01.1966 

- cmentarz, nr rej.: A/2250/861/L z 16.02.1990 

 

 

Paszowice 
- kościół par. pw. Świętej Trójcy, XIII, XIV, XVII, nr rej.: A/2295/623 z 19.12.1960  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2296/921/L z 16.02.1990 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Świętej Trójcy, 1784, 1910,  

  nr rej.: A/2294/909 z  27.07.1961   

 

- plebania,2 poł. XVIII, XX,  nr rej.: A/2297/2078 z 6.06.1972  

 

- cmentarz par., 1895, nr rej.: A/2298/920/L z 16.02.1990 

 

- wieża widokowa na wzniesieniu „Bazaltowa Góra” , 1906,  

  nr rej.: A/2724/980/L z 18.02.1993 

 

Pogwizdów 
- kościół cmentarny pw. Podwyższenia Krzyża, XIII/XIV, nr rej.: A/2310/859 z 6.04.1961  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2312/879/L z 16.02.1990 

  - ogrodzenie, mur., (z wyłączeniem bram), XIII-XVIII), nr rej.: A/6173 z 19.05.2020 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowstąpienia, XVIII,  

  nr rej.: A/2311/2080 z 6.06.1972 

 

- cmentarz ewangelicki, nieczynny, 1885, nr rej.: A/2313/923/L z 16.02.1990 

- kaplica grobowa rodziny von Loesch, 1885, nr rej.: A/1001/1-3 z 28.03.2007 

- kostnica, 1885, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, mur., z bramą, 1885, nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy, XVII-XX: 

- pałac, nr rej.: 2081 z 6.06.1972  

- park,  nr rej.: A/3214/552/L z 6.05.1980 i A/6167 z 14.01.2020 

- dwór, ob. ruina, nr rej.: A/3520/258 z 23.04.1951   

 

Wiadrów 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, XIII, XVII-XIX, nr rej.: A/2526/827 z 23.12.1960 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2527/880/L z 16.02.1990 

 

- kościół ewangelicki (ruina), poł. XVIII, nr rej.: A/2528/1395 z 9.09.1965 

 

- zespół pałacowy, XVI, XIX/XX: 

- pałac, nr rej.: A/3405/782 z 8.10.1960  

- park,  nr rej.: A/3406/549/L z 5.05.1980 

 

Zębowice 
- dwór wieżowy, w zabudowie folwarku, XIV (?), nr rej.: A/6164 z 18.12.2019 

 

- parki (2 ?), XIX, nr rej.: A/3449/649/L  z 27.12.1983 oraz  A/3450/691/L  z 25.06.1986 

 

 

WĄDROŻE WIELKIE – gm.   
 

Biernatki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej, 1887,   

      nr rej.: A/1229 z 2.06.2009 

- cmentarz par. przy kościele, XIV, k. XIX, nr rej.: A/1420/855/L z 16.02.1990 
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Budziszów Mały 
- zespół pałacowy i folwarczny, 1877-XX, nr rej.: A/2774/1052/L z 6.02.1996: 

- pałac 

- rządcówka 

- 2 domy mieszkalne 

- budynek mieszkalno-gospodarczy 

- 3 obory 

- chlewik 

- 3 stodoły (ze stajnią i wozownią) 

- spichrz 

- śrutownia 

- magazyn 

- suszarnia buraków 

- gorzelnia 

- park, nr rej.: A/2775/448/L z 17.07.1976 

 

Budziszów Wielki 
- kościół fil. pw. Dobrego Pasterza, XV, poł. XIX, nr rej.: A/1453/688/L z 25.07.1984 

- cmentarz przykościelny, XIII, nr rej.: A/1457/911/L z 16.02.1990 

 

- cmentarz par., 1889, nr rej.: A/1454/910/L z 16.02.1990 

 

- dwór, XV/XVI, nr rej.: A/2726/260 z 24.04.1951  

 

Granowice 
- kościół fil. pw. Serca Pana Jezusa, XIV, nr rej.: A/1627/844 z 25.01.1961  

- cmentarz par. przy kościele, nr rej.: A/1628/915/L z 16.02.1990 

 

Jenków 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Rodziny, 1650, 1790, XIX,  

   nr rej.: A/4765 z 23.12.2010 

 

Kępy 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, XIV, XVI, XX, nr rej.: A-2022/687/L z 24.07.1984 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A-2023/913/L  z 16.02.1990 

 

Kosiska 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, XVI, 2 poł XVIII, nr rej.: A/2066/686/L z 24.07.1984 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/912/912/L z 16.02.1990 

 

Mierczyce 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV/XVI, XVIII, nr rej.: A/2225/708 z 31.12.1960 

- cmentarz przykościelny, XIII, nr rej.: A/2226/916/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, XVI/XVII, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3508/261 z  27.04.1951 

- park, nr rej.: A/3118/453/L z 17.07.1976 

- folwark, nr rej.: A/3117/1056/L z 15.05.1996: 

- 2 oficyny mieszkalno-gospodarcze (nr 118 i 119) 

- 3 obory 

- stodoła (I-III) 

- budynek gospodarczy (warsztat) 

 

Pawłowice Wielkie 
- pałac, 1584, nr rej.: A/3223/262  z 27.04.1951  

- budynek gospodarczy,  nr rej.: A/3224/709 z 31.07.1960  

 

- zespół folwarczny, przy zespole pałacowym, 2 poł. XIX-XX,  

  nr rej.: A/3225/1059/L z 23.07.1996: 

- oficyna mieszkalna (nr 26 B)  
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- oficyna mieszkalna (nr 26 D) 

- dom mieszkalno-gospodarczy (nr 26 C) 

- 3 obory 

- stajnia 

- chlewnia 

- 2 stodoły 

 

Postolice 
- kościół fil. pw. św. Marcina, XIV-XVI, XIX/XX, nr rej.: A/2332/680 z 14.04.1960  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2333/914/L z 16.02.1990 

 

Skała 
- dom nr 3, 1852, nr rej.: A/3354/1050/L z 27.12.1995 

 

Sobolew 
- pałac, XV, XVII, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/3355/794/L z 28.12.1987 

 

Wądroże Małe 
 - pałac, XVII-XIX, nr rej.: A/3400/795/L z 28.12.1987 

 

Wądroże Wielkie 
- kościół par. pw. MB Różańcowej, 2 ćw. XIII, XIX, nr rej.: A/2521/682 z 14.04.1960 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2522/917/L z 16.02.1990 

 

- cmentarz komunalny, nr rej.: A/2523/871/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy i folwarczny, XVII-2 poł. XIX, nr rej.: A/3402/1057/L z 15.05.1996: 

- pałac 

- 5 oficyn mieszkalnych 

- stodoły 

- obory 

- budynek gospodarczy 

- park, nr rej.: A/3401/656/L z 23.12.1983 
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JELENIA GÓRA – m. 
 

- ośrodek historyczny miasta, XIII-XIX, nr rej.: A/1812/364 z 25.11.1956 i z 16.03.2009 

- układ urbanistyczny  południowego przedmieścia, poł. XIX-1930, nr rej.: A/5836 z 6.07.2012 

 

- osiedle robotnicze Fülnera, ul. Barlickiego, nr rej.: A/899 z 8.8.2006: 

- domy  nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  1899  

- domy  nr  9, 10, 11;  1910 

 

- kościół par. pw. św.św. Erazma i Pankracego, 2 poł. XV-XIX,  nr rej.: A/1979/83 z 29.03.1949 

 

- zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. pw. Świętego Krzyża, 1709-1718: 

- kościół, ob. garnizonowy, nr rej.: A/1995/996 z 10.10.1963  

- kantorówka, ob. dom parafialny, ul. 1 Maja 45, nr rej.: A/2149/1101/J z 10.02.1992 

- cmentarz z kaplicami, nr rej.: A/1996/617 z 1.09.1959  

 

- kościół pw. NMP, ob. cerkiew prawosławna, ul. 1 Maja / Klonowicza, XVIII,  

  nr rej.: A/4954/715 z 26.09.1960  

   

- kaplica pw. św. Anny, ul. Konopnickiej, XVI, pocz. XVIII, nr rej.: A/1981/1081 z 20.03.1964  

 

- plebania, pl. Kościelny1/2, 1565, XVIII, XIX, nr rej.: A/1980/1082 z 20.03.1964  

 

- d. kolegium jezuickie, ul. Kopernika 1, 1709-1711, nr rej.: A/2128/649/J z 4.08.1980 

 

- cmentarz komunalny, ul. Sudecka 44, pocz. XX, nr rej.: A/5028/867/J z 22.02.1985 

- kaplica-krematorium, 1914, nr rej.: j.w. 

 

- mury obronne z basztami, XV, nr rej.: A/4953/614 z 28.08.1959  

 

- ratusz, pl. Ratuszowy, 1744-1749, nr rej.: A/5042/624/J z 3.04.1980 i z 31.12.1997 

  - budynek biurowy z łącznikiem, nr rej.: j.w. 

 

- teatr im. C.K. Norwida, al. Wojska Polskiego 38, 1904, nr rej.: A/5043/634/J z 4.04.1980 

 

- dom, ul. Armii Krajowej (d. Czerwonej) 9, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/4971/1076/J z 18.06.1991 

 

- kamienica, ul. Bankowa 8, 1886, 1906, 1922, nr rej.: 63/A/01 z 14.11.2001 

 

- domy, ul. Barlickiego 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11  →  osiedle robotnicze Fülnera 

 

- dom, ul. Długa 4/5, XVIII, 1909, nr rej.: A/4922/735/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 6, XVIII/XIX, nr rej.: A/4921/736/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 7, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/4920/737/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 8, XVIII, nr rej.: A/4919/738/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 11, 1903, nr rej.: A/4927/739/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 13, pocz. XX, nr rej.: A/4918/740/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 14, XVIII, nr rej.: A/4917/741/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 18, XVIII,XIX, nr rej.: A/4916/742/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 19, XVIII,XIX/XX, nr rej.: A/4915/743/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 20, pocz. XIX, nr rej.: A/4914/744/J z 17.05.1982 

 

- dom, ul. Długa 21, XVIII, nr rej.: A/4913/745/J z 17.05.1982 
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- willa z ogrodem, ul. Grabowskiego 7, k. XIX, nr rej.: A/4970/1070/J z 13.05.1991 

 

- dom, ul. Grodzka 1, XVIII, nr rej.: A/4936/721/J z 7.05.1982 

 

- dom, ul. Grodzka 2, XVIII, nr rej.: A/4935/722/J z 7.05.1982 

 

- dom, ul. Grodzka 3, k. XIX, nr rej.: A/4934/723/J z 7.05.1982 

 

- dom, ul. Grodzka 4, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/4933/724/J z 7.05.1982 

 

- dom, ul. Grodzka 5, XIX, nr rej.: A/4932/725/J z 7.05.1982 

 

- dom, ul. Grodzka 6, pocz. XIX, nr rej.: A/4931/726/J z 7.05.1982 

 

- dom, ul. Groszowa 6, poł. XVIII, nr rej.: A/4997/1347/J z 2.11.1998 

 

- dom, ul. Grottgera 1, k. XIX, nr rej.: A/5036/921/J z 29.08.1988 

 

- dom, ul. Grottgera 6, 1905, nr rej.: A/5036/921/J z 29.08.1988 

 

- zespół willowy, ul. Jana Pawła II  18 (d. Legnicka 10), 1902, nr rej.: A/5025/814/J z 8.03.1984: 

- willa 

- budynek gospodarczy 

- ptaszarnia 

- leżakownia 

 

- dom, ul. Jasna 1, XVII, XX, nr rej.: A/4930/727/J z 14.05.1982 

 

- dom, ul. Jasna 2, XVII, nr rej.: A/4929/728/J z 14.05.1982 

 

- dom, ul. Jasna 3, XVIII, nr rej.: A/4901/1083 z 20.03.1964 oraz 729/J z 14.05.1982 

 

- dom, ul. Jasna 5, XVIII, nr rej.: A/4928/730/J z 14.05.1982 

 

- dom, ul. Jasna 7, XVIII, nr rej.: A/4926/731/J z 14.05.1982 

 

- dom, ul. Jasna 11, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4925/732/J z 14.05.1982 

 

- dom, ul. Jasna 14, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4924/733/J z 14.05.1982 

 

- dom, ul. Kasprowicza 15, k. XVIII, nr rej.: A/4937/720/J z 13.04.1982 

 

- dom, ul. Kasprowicza 56, pocz. XX, nr rej.: A/4979/1146/J z 16.07.1993 

 

- dom z oficyną, mur/szach., ul. Kilińskiego 6, 1902, nr rej.: A/5889 z 09.2013 

 

- willa, ul. Kilińskiego 3, 1875, 1906, nr rej.: A/5934 z 5.08.2014 

 

- dom, ul. Kilińskiego 8, pocz. XX, nr rej.: A/5890 z 26.09.2013 

 

- „Dom Sierot”, ul. Kilińskiego 16, XVIII/XIX, nr rej.: A/5037/920/J z 28.12.1988 

 

- willa, ul. Klonowicza 7, 1882, nr rej.: A/4995/1308/J z 17.07.1997 

 

- kamienica, ul. Klonowicza 14, 1906, nr rej.: A/4984/1243/J z 27.11.1995 

 

- szkoła, ul. Kochanowskiego 18, 1913-1914, nr rej.: A/4963/964/J z 30.03.1990 

 

- dom, ul. Konopnickiej 3, 2 poł. XVIII/XIX, nr rej.: A/4974/1092/J z 9.11.1991 

 

- kamienica, ul. Konopnickiej 6, XVII-XIX, nr rej.: A/4989/1282/J z 14.01.1997 
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- kamienica, ul. Konopnickiej 8, XVII, XIX, 1927, nr rej.: A/4988/1283/J z 20.01.1997 

 

- kamienica, ul. Konopnickiej 10, XVIII-XIX, nr rej.: A/4987/1284/J z 27.01.1997 

 

- dom, ul. Konopnickiej 21, pocz. XX, nr rej.: A/4969/1052/J z 6.11.1990 

 

- willa z ogrodem, ul. Krasickiego 6, 1893, nr rej.: A/4992/1278/J z 18.11.1996 

 

- dom, ul. Krośnieńska 15, XIX, XX, nr rej.: A/5030/879/J z 4.06.1986 

 

- teatr, ob. kino „Tatry”, ul. Krótka 3, k. XIX, nr rej.: A/5020/753/J z 21.05.1982 

 

- dom, ul. Krótka 4, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5019/754/J z 21.05.1982 

 

- dom, ul. Krótka 5, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/5018/755/J z 21.05.1982 

 

- dom, ul. Krótka 6, XVIII, XIX, nr rej.: A/5015/758/J z 24.05.1982 

 

- dom, ul. Krótka 12, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/4999/778/J z 1.06.1982 

 

- dom, ul. Krótka 22, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5017/756/J z 21.05.1982 

 

- dom, ul. Krótka 23/24, pocz. XIX, nr rej.: A/5016/757/J z 21.05.1982 

 

- pałac z ogrodem, ul. Kruszwicka 3, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5040/933/J z 18.07.1988 

 

- kamienice, ul. 1 Maja 9-15-19-23-27-72, k. XIX - pocz. XX,  nr rej.: A/4943/494/J z 10.03.1977 

 

- dom, ul. 1 Maja 3, XVIII-XX, nr rej.: A/4968/1053/J z 6.11.1990 

 

- dom, ul. 1 Maja 5, 1736, pocz. XX, nr rej.: A/4973/1080/J z 20.08.1991 

 

- dom, ul. 1 Maja 8, XVIII, 1886, nr rej.: 43/A/00 z 12.12.2000 

 

- dom, ul. 1 Maja 10, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 29/A/01 z 4.01.2001  

 

- kamienica, ul. 1 Maja 23, poł. XVIII, 1927, nr rej.: 83/A/02 z 10.04.2002 

 

- dom, ul. 1 Maja 25, XVIII-XX, nr rej.: A/4985/1254/J z 19.02.1996 

 

- kamienica, ul. 1 Maja 26, 2 poł. XVIII, 4 ćw. XIX, nr rej.: 477/A/05 z 1.02 2005 

 

- dom handlowy, ul. 1 Maja 27, 1904-05, nr rej.: 78/A02 z 21.02.2002 

 

- Poczta Główna, ob. dom mieszkalno/usługowy, ul.1 Maja 28, poł. XVIII, 1873-77, 

   nr rej.: 476/A/05 z 1.02.2005 

 

  - kamienica, ul. 1 Maja 40, 2 poł. XVIII, 1866, nr rej.: 232/A/03 z 14.11.2003 

 

- d. szkoła, ul. 1 Maja 50, XVIII, nr rej.: A/4959/997 z 10.10.1963  

 

- kamienica, ul. 1 Maja 54, XVIII, 1899, nr rej.: 61/A/01 z 5.11.2001 

 

- zajazd, ob. dom kultury, ul. 1 Maja 60, 2 poł. XVIII, XX, nr rej.: A/5034/923/J z 18.08.1988 

 

- dom, ul. 1 Maja 84, k. XIX, nr rej.: A/5035/922/J z 12.12.1988 

 

- hotel, ob. dom wycieczkowy PTTK, ul. 1 Maja 88, 1909, nr rej.: A/4978/1143/J z 16.06.1993 

 

- kamienica, ul. Matejki 16, 1905, nr rej.: A/5899 z 10.02.2014 

 



woj. dolnośląskie – pow. miejski Jelenia Góra   

 Stan na 31.12.2022 44 
 

- Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego, ul. Matejki 28, nr rej.: A/4994/1292/J z 11.04.1997 

 

- dom, ul. Miarki 11, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/4962/976/J z 31.07.1989 

 

- zespół willowy, ul. Mickiewicza 12 i 12a, 1902, nr rej.: 37/A00/1-4 z 14.11.2000: 

 - willa 

 - oficyna 

 - ogród 

 - ogrodzenie 

 

- willa z ogrodem, ul. Mickiewicza 19, 1896, nr rej.: A/4991/1279/J z 25.11.1996 

 

- willa, ul. Muzealna 1, pocz. XX, nr rej.: A/6158 z 28.10.2019 

 

- dwór myśliwski, ob. dom mieszkalny, ul. Nadbrzeżna 22 a, 2 poł. XVIII, k. XIX, 

   nr rej.: A/5023/804/J z 18.10.1983 

 

- willa, ul. Norwida 13, pocz. XX, nr rej .: A/6139 z 30.05.2019 

 

- zamek „Paulinum”, ul. Nowowiejska 62, 2 poł. XIX, 1912, nr rej.: A/5029/866/J z 6.02.1985 

- park, 1855-57, 1927-29, nr rej.: nr rej.: 281/A/04 z 26.03.2004 

 

- willa, ul. Nowowiejska 77, 1905, nr rej.: A/4993/1286/J z 10.03.1997 

 

- dom, ul. Obrońców Pokoju 3, 2 poł. XVIII, nr rej.: 779/J z 1.06.1982 (nie istnieje) 

 

- dom, ul. Obrońców Pokoju 15, k. XIX, nr rej.: A/4998/780/J z 1.06.1982 

 

- dom, ul. Piłsudskiego (d. 22 Lipca) 5, XVIII, nr rej.: A/4909/718/J z 13.04.1982 

 

- d. zajazd „Kronprinz”, ul. Piłsudskiego 40, 1 poł.XVIII,  k. XIX, nr rej.: A/6029 z 29.11.2016 

 

- dom, ul. Pocztowa 6-7, pocz. XX, nr rej.: A/4964/981/J  z 31.07.1989 i  z 2.04.1998 

 

- dom, ul. Podwale 27, poł. XVIII, nr rej.: A/5045/956/J z 21.11.1989 

 

- dom, pl. Ratuszowy 1, XVI-XVIII, nr rej.: A/4958/998 z 14.10.1963 (nie istnieje ?) 

 

- dom, pl. Ratuszowy 2, XVI, XVIII, XX, nr rej.: A/4957/999 z 14.10.1963 (nie istnieje ?) 

 

- dom, pl. Ratuszowy 3, XVI, XVIII, XX, nr rej.: A/4956/1000 z 14.10.1963 (nie istnieje ?) 

  

- dom, pl. Ratuszowy 10, 1 poł. XVIII, XX, nr rej.: A/4900/1085 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 11, 11a, XVIII, XX, nr rej.: A/4899/1086 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 16, XVIII, XX, nr rej.: A/4898/1087 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 19, XVIII, XX, nr rej.: A/4897/1088 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 20, XVII-XVIII, XX, nr rej.: A/4896/1089 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 21, 1678, 1964, nr rej.: 1002 z 18.10.1963 oraz A/4895/1090 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 22, k. XVII, 1964, nr rej.: A/4894/1091 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 26, k. XVII, XVIII, nr rej.: A/4995/1001 z 18.10.1963 (nie istnieje ?) 

 

- dom, pl. Ratuszowy 27, k. XVIII, XX, nr rej.: A/4893/1092 z 20.03.1964 (nie istnieje ?) 

 

- dom, pl. Ratuszowy 29, nr rej.: A/4892/1093 z 20.03.1964 (nie istnieje ?) 
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- dom, pl. Ratuszowy 31, k. XVIII, 1964, nr rej.: A/891/1095 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 32, k. XVII, 1960, nr rej.: A/4890/1096 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 32 a, nr rej.: A/4889/1097 z 20.03.1964 (nie istnieje ?) 

- podcień domu, pl. Ratuszowy 48, XVII,  nr rej.: A/4888/1103 z 20.03.1964 

 

- dom, pl. Ratuszowy 50, 2 poł. XVIII, 1887, nr rej.: 480/A/05 z 15.02.2005  

 

- dom, pl. Ratuszowy 51, 1730, 1964, nr rej.: A/4887/1104 z 20.03.1964  

 

- dom, pl. Ratuszowy 52, 2 poł. XVIII, 1910, nr rej.: 94/A/02 z 9.08.2002 

 

- dom, pl. Ratuszowy 55, XVIII, XX, nr rej.: A/4886/1105 z 20.03.1964 (nie istnieje ?) 

 

- dom, ul. Sobieskiego 2, XVIII/XIX, nr rej.: A/4911/748/J z 21.03.1982 i z 16.01.1997 

 

- dom, ul. Sobieskiego 4, 1 ćw. XIX, nr rej.: A/5014/760/J z 24.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 6, 2 ćw. XIX, nr rej.: A/5011/764/J z 24.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 8, nr rej.:  A/5013/761/J z 24.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 10, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5010/765/J z 28.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 12, 1 ćw. XIX, nr rej.: A/5009/766/J z 28.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 14, XVIII, nr rej.: A/5012/762/J z 24.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 16, XVIII, nr rej.: A/5008/767/J z 28.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 18, 2 ćw. XIX,  nr rej.: A/5007/768/J z 28.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 20/22, 1 ćw. XIX, nr rej.: A/5006/769/J z 28.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 24, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/5005/770/J z 28.05.1982 

 

- winiarnia, ob. dom mieszkalny, ul. Sobieskiego 25, 2 poł. XVIII, 1913,  

   nr rej.: 92/A02 z 7.08.2002 

 

- dom, ul. Sobieskiego 26, XVII/XVIII, nr rej.: A/5004/771/J z 28.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 28, XVIII, XIX, nr rej.: A/5003/772/J z 28.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 30, XVIII, XIX, nr rej.: A/5002/773/J z 28.05.1982 

 

- dom, ul. Sobieskiego 32, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5001/774/J z 28.05.1982 

 

- d. przytułek, ob. dom, XVII, 1706, ul. Spółdzielcza 6, nr rej.: A/5032/873/J z 25.10.1985 

 

- kamienica, ul. Sudecka 16, 1 poł. XX, nr rej.: A/6198 z  3.09.2021 

 

- domy, ul. Sudecka 24 i 26 (d. ul. Świerczewskiego 22, 26), XVIII-XIX,  

   nr rej.: A/5038/915/J z  30.05.1988 

 

- dom, ul. Szkolna 2, nr rej.: 1084  z 20.03.1964 (nie istnieje) 

 

- dom, ul. Szkolna 6, XVIII, poł. XIX, nr rej.: A/4910/749/J z 21.05.1982 

 

- dom, ul. Szkolna 7, XVIII, nr rej.: A/4938/750/J z 21.05.1982 

 

- dom, ul. Szkolna 8, 2 poł. XVIII, 1929, nr rej.: A/5022/751/J z 21.05.1982 
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- dom, ul. Szkolna 9, XVIII, XIX, nr rej.: A/5021/752/J z 21.05.1982 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/4972/1075/J z 7.06.1991 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 9, k. XIX, nr rej.: A/4975/1097/J z 30.01.1992 

 

- kamienica, ul. Wojska Polskiego 24, 1906, nr rej.: A/6190z14.01.2021 

   

- willa, ul. Wojska Polskiego 42, pocz. XX, nr rej.: A/6128 z 25.02.2019 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 48, 1905, nr rej.: A/5048/1294/J z 22.04.1997 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 56, pocz. XX, nr rej.: A/4965/1014/J z 16.03.1990 

 

- dom, ul. Wolności 2, XVIII, XIX, nr rej.: A/5031/874/J z 12.09.1985 

 

- dom, ul. Wolności 7, 1678 ?, nr rej.: A/4980/1151/J z 6.12.1993 

 

- dom, ul. Wolności 29, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/4977/1094/J z 19.12.1991 

 

- willa, ul. Wolności 38, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5047/883/J z 12.06.1987 

 

- willa, ul. Wolności 71, po 1920, nr rej.: A/4983/1182/J z 30.11.1994 

 

- willa secesyjna, ul. Wolności 131, pocz. XX, nr rej.: A/4908/700/J z 5.11.1981 

 

- dom, ul. Wzgórze Kościuszki 2, ok. 1800, nr rej.: A/4923/734/J z 17.05.1982 

 

- kamienice, ul. Zamenhofa 1-2-3-4-5, 1908-1910, nr rej.: A/5044/657/J z 4.09.1980 

 

- dom, ul. Zaułek 18, 1703, nr rej.: A/5046/1058/J z 16.11.1990 

 

Jelenia Góra - Cieplice 
- miasto - ośrodek historyczny, XVII – XIX, nr rej.: A/1813/509 z 1.12.1958 i z 6.04.2009  

 

- kościół par. pw. św. Jana, 1712-14, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/2033/840 z 5.01.1961 

- dzwonnica, 1709-11, nr rej.: A/2034/1135 z 10.10.1964  

 

- kościół pw. MB Nieustającej Pomocy, ul. Wolności 213, k. XIX,  

  nr rej.: A/2136/1133/J z 26.04.1993 

 

- kościół ewangelicki, 1774-1779, nr rej.: A/2031/1136 z 10.10.1964  

- pastorówka, 1744, 1930, nr rej.: A/2032/1398 z 17.09.1965  

 

- klasztor cystersów, ob. pijarów, ul. Cieplicka 9/11, 1550, 1671, XIX/XX,  

   nr rej.: A/4942/1397 z 17.09.1965 

 

- kaplica pw. św. Anny, ul. Zjednoczenia Narodowego 13, 1855, nr rej.: A/5954 z 29.01.2015  

 

- park „Zdrojowy” → zespół pałacowy Schaffgotschów, pl. Piastowski 25/27  

- pawilon zdrojowy, k. XVIII, nr rej.: A/4960/1005 z 22.10.1963  

- teatr zdrojowy , 1833, nr rej.: A/4941/1399 z 18.09.1965  

- pawilon spacerowy „Kursaal”, ob. dom zdrojowy „Edward”, Park Zdrojowy 4,  

      poł. XIX, nr rej.: A/4981/1163/J z  03.06.1994 

 

- park „Norweski”, 1906, nr rej.: A/5041/599/J z 10.07.1979 

- pawilon „Norweski”, ob. Muzeum Przyrodnicze, w parku, ul. Wolności 268, 1906,  

   nr rej.: A/4966/1050/J z 15.09.1990 

 

- willa, ul. Cervi 13, po 1914, nr rej.: A/6094 z 2.08.2018 

 



woj. dolnośląskie – pow. miejski Jelenia Góra   

 Stan na 31.12.2022 47 
 

- szkoła rzemiosł artystycznych, ul. Cieplicka 34 A, 1901-02,  

   nr rej.: A/4990/1281/J z 28.11.1996 

- willa, ob. szkoła, ul. Cieplicka 34 B, 3 ćw. XIX, nr rej.: j.w. 

 

- willa, ul. Cieplicka 56, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4912/746/J z 21.05.1982 

- ogród, nr rej.: 21/A/00 z 25.05.2000  

 

- dom, ul. Grunwaldzka 31, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/4946/520/J z 11.10.1978 

 

- zespół pensjonatu, ul. Hirszfelda 15 / PCK 12, 1890-1900, nr rej.: A/2181/2010 : 

 - pensjonat 

 - oficyna 

 - park 

 

- pałac, ob. dom wczasowy, ul. Jagiellońska 2, 1734, pocz. XIX, nr rej.: A/4903/1138 z 10.10.1964  

 

- willa, ul. Juszczaka 5, pocz. XX, nr rej.: A/5000/775/J z 1.06.1982 

 

- dom, ul. Leśnicza 3, k. XVIII, nr rej.: A/4947/518/J z 6.03.1978 

 

- młyn, ob. dom mieszkalny, ul. Mieszka I 11, 1783, nr rej.: A/4944/514/J z 1.02.1978 

 

  - d. szkoła ewangelicka,  ob. dom mieszkalno-usługowy, pl. Piastowski 16, 1750, XIX, pocz. XX,  

   nr rej.: A/6010 z 24.05.2016 

 

- zajazd, ob. hotel „Śnieżka” , pl. Piastowski 28 (d. 9), 1750, XX,  

   nr rej.: A/4952/521 z 3.12.1958 

 

- d. hotel „Pruski”, ob. dom, pl. Piastowski 20, 1817, po 1930,  

   nr rej.: A/5039/913/J z 24.07.1988 

 

  - d. hotel „Stadt Paris”, ob. dom, pl. Piastowski 24, 1870, pocz. XX,  

   nr rej.: A/1036 z 6.12.2007 

 

- zespół pałacowy Schaffgotschów, pl. Piastowski 25/27, XVIII: 

- pałac, 1784-88, nr rej.: A/4950/229 z 31.05.1950  

- oficyna, pocz. XIX, nr rej.: A/4967/1049/J z 6.11.1990 

- park, ob. → park „Zdrojowy”, XVIII-XX, nr rej.: A/4951/230 z 31.05.1950   

→ pawilon zdrojowy   

→ teatr zdrojowy  

→ pawilon spacerowy „Kursaal”   

 

  - zespół pensjonatu, ul. Podgórzyńska 6, nr rej.: A/1008 z 16.05.2007: 

   - pensjonat, ob. dom dziecka „Dąbrówka”, 1890, 1910 

   - budynek mieszkalno-gospodarczy, 1910 

   - park, XIX/XX 

 

- d. klasztorny dom kuracyjny „Długi Dom”, ul. Ściegiennego (d. Kościelna) 5-7, 1689-1693, 

  nr rej.: A/4902/1137 z 10.10.1964 

    

- pijalnia wód „Marysieńka”, ul. Ściegiennego (d. Traugutta), XVIII, 1814,  

   nr rej.: A/4940/1400 z 18.09.1965  

 

- zakład leczniczy, ob. rozlewnia wód mineralnych, ul. Ściegiennego (d. Traugutta),  

   2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/4939/1401 z 18.09.1965  

 

Jelenia Góra - Czarne 
- dwór, ul. Strumykowa 2, 1559, XVII-XIX, nr rej.: A/4904/1139 z 10.10.1964  

 

Jelenia Góra - Jagniątków 
- zespół d. ośrodka wychowawczego, ul. Kręta 8-10, 1905-15, nr rej.; A/5893/1-3 z 20.11.2013 

 - budynek główny 
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 - dom mieszkalny 

 - budynek gospodarczy 

 

- willa Gerharda Hauptmanna, ul. Michałowicka 32, 1900, nr rej.: A/5049/857/J z 28.01.1985 

- park, nr rej.: j.w. 

 

- dom, ul. Myśliwska 10 (d.12), drewn., 2 ćw. XIX, nr rej.: A/5648/812/J z 2.12.1983 

 

Jelenia Góra - Maciejowa 
- kościół par. pw. św. Piotra i Pawła, XV-XVII, nr rej.: A/2082/1411 z 23.09.1965  

 

- kościół ewangelicki, XVIII, nr rej.: 1412 z 23.09.1965 (nie istnieje)  

- zajazd, 2 poł. XVII, XIX, nr rej.: A/4945/523/J z 8.06.1979 

 

- park pałacowy, XVIII, 1873, nr rej.: A/4948/539/J z 6.07.1979 i  z 1.07.1996: 

- mauzoleum 

- wieża  widokowa 

 

- młyn, ob. dom, ul. Wrocławska 69, 1880-1900, nr rej.: A/5027/871/J z 17.07.1985 

 

Jelenia Góra - Sobieszów 
- miasto, nr rej.: A/1811/610/J z 26.02.1980 

 

- kościół pw. św. Marcina, XVIII, nr rej.: A/2095/1421 z 23.09.1965 

- dzwonnica, XVIII, nr rej.: j.w. 

 

- zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa , 1744-1745,  

   nr rej.: A/2126/655/J z 4.09.1980 

 

- zamek „Chojnik”, XV/XVI, nr rej.: A/4949/85 z 25.11.1949  

 

- dom, ul. Cieplicka 160, XVIII-XIX, nr rej.: A/4996/1332/J z 31.03.1998 

 

- willa z ogrodem, ul. Cieplicka 168, k. XIX, nr rej.: A/4986/1257/J z 3.04.1996 

 

- dom, ul. Cieplicka 194, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4976/1095/J z 8.01.1992 

 

- dom, ul. Cieplicka 215, 1749, nr rej.: A/5026/852/J z 12.11.1984 

 

- pastorówka, ob. plebania, ul. Cieplicka 219, 1751, nr rej.: A/2127/1348/J z 17.12.1998 

 

- dom, ul. Bronka Czecha 11, po 1920, nr rej.: A/4982/1169/J z 14.07.1994 

 

- zespół pałacowy Schaffgotschów, ul. Karkonoska 4, 1 poł. XVIII-XIX,  

   nr rej.: A/5033/900/J z 14.08.1987: 

- pałac, ob. szkoła, ul.Cieplicka 196 

- oficyna 

- budynek mieszkalno-gospodarczy (nie istnieje) 

- obory 

- spichrz 

- stodoła (nie istnieje) 

 

Jelenia Góra - Strupice 
- kościół fil. pw. św. Jerzego, XV-XVIII, nr rej.: A/2083/1425  z 23.09.1965  
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JANOWICE WIELKIE – gm.  
 

Janowice Wielkie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Chrystusa Króla, XVIII,  

  nr rej.: A/900/942/J z 3.02.1989 

 

- kościół fil. pw. NMP, XV/XVI, nr rej.: A/901/1402 z 22.09.1965  

- cmentarz kat. (nieczynny) k. XV, nr rej.: A/902/1115/J z 5.11.1992 

 

  - pastorówka, ob. plebania, ul. Partyzantów 5, 1744-49 z 27.06.2oo5 

 

- ruiny zamku „Bolczów”, k. XIV-XVI, nr rej.: A/907/472 z 4.12.1958  

 

- zespół pałacowy, ul. Chłopska 1: 

- pałac, 1609, 1775, 1830, nr rej.: A/903/259 z 23.04.1951  

- park, XVII-XIX, nr rej.: A/904/509/J z 8.12.1977 

- folwark, nr rej.: 56/A1-6/01 z 27.08.2001: 

 - spichrz, 2 poł. XVIII, 1920 

 - dom, k. XVIII, 1920 

 - stajnia, ob. kuchnia, k. XVIII, XX 

 - wozownia, ob. dom, 1920 

 - rządówka, 1803 

 - mur obronny z bramą, 1608 

 

- willa z parkiem, ul. Robotnicza 9, 1870-1880, nr rej.: A/905/919/J z 30.05.1988 

 

- willa z ogrodem, ul. Wojska Polskiego 4, ok. 1920, nr rej.: A/906/1054/J z 25.10.1990 

 

Komarno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św. Józefa, XVIII,  

  nr rej.: A/909/1408 z 23.09.1965  

   

- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XV, XVIII, nr rej.: A/921/1407 z 23.09.1965  

- cmentarz katolicki (nieczynny), nr rej.: A/908/1113/J z 3.11.1992 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XVII, XIX: 

- pałac, nr rej.: A/910/914/J z 30.05.1988 

- park, nr rej.: A/911/859/J z 4.02.1985 

 

Miedzianka 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XIX, nr rej.: A/912/1413 z 23.09.1965 

 

- dom, Rynek 25, nr rej.: 603 z 26.08.1959 (nie istnieje, brak decyzji w NID) 

 

Mniszków 
- dwór, ob. dom nr 17, drewn., 1 poł. XVIII, nr rej.: A/913/605/J z 26.02.1980 

 

Radomierz 
- kościół ewangelicki pw. Przemienienia Pańskiego,  

  ob. rzym.kat. par. pw. MB Różańcowej, 1748-54,   nr rej.: A/914/1417 z 23.09.1969  

 

- wieża d. kościoła kat., XVI, nr rej.: A/915/650/J z 4.08.1980 

- cmentarz „Przy wieży”, nr rej.: A/916/1108/J z 7.08.1992 

 

- zespół dworski, XVII-XVIII: 

- dwór, ob. dom nr 3, nr rej.: A/917/533/J z 21.06.1979 

- park, nr rej.: A/918/529/J z 15.06.1979 

 

Trzcińsko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. MB Częstochowskiej , k. XVIII-XIX, 

   nr rej.: A/919/648/J z 4.08.1980 
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- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/920/1129/J z 15.03.1993 

 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/922/528/J z 15.06.1979 

 

 

JEŻÓW SUDECKI – gm.  
 

Chrośnica 
 - kościół pw. św. Jadwigi, XIV-XV, XIX, nr rej.: A/2086/1369 z 9.09.1965  

              - cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2087/1123/J z 21.12.1992 

 

Czernica 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XIV-XIX, nr rej.: A/2039/1121 z 27.07.1964  

- cmentarz  (nieczynny), nr rej.: A/2040/1120/J z  09.12.1992 

  - ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w.  

 

- zespół pałacowy, XVI-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/5491/530 z  27.01.1959  

- tzw. kaplica, nr rej.: A/5466/1120 z 27.07.1964  

- park, nr rej.: A/5377/503/J z 7.12.1977 

 

- dom nr 4, XVIII, XIX, nr rej.: A/5430/1516 z 31.01.1966  

 

- dom nr 79, mur./drewn.,1868, nr rej.: A/5842 z 10.08.2012  

 

Dziwiszów 
- kościół pw. św. Wawrzyńca, XIV, nr rej.: A/2020/1140 z 10.10.1964  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2021/1127/J z 12.02.1993 

- ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy i folwarczny: 

- pałac, 2 poł. XVI, 1778, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5670/714/J z 23.12.1981 

- stajnia koni hodowlanych, 4 ćw. XVIII, XIX, nr rej.: A/1023 z 5.10.2007 

- stajnia koni zarodowych, 4 ćw. XVIII, XIX, nr rej.: j.w. 

- stajnia koni spacerowych z przejazdem i cz. mieszk., 4 ćw. XVIII, XIX, nr rej.: j.w. 

- budynek stodoły, obory, chlewu i magazynu uprzęży, 4 ćw. XVIII, XIX , nr rej.: j.w. 

- park, k. XVIII, XIX, nr rej.: A/5376/504/J z 7.12.1977 

 

- zajazd, ob. dom mieszkalny nr 39, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/5693/618/J z 26.03.1980 

 

Janówek 
- dom nr 27, szach, XVIII/XIX, nr rej.: A/5371/513/J z 24.01.1978 

 

Jeżów Sudecki 
- kościół par. pw. św. Michała Arch., 1574, nr rej.: A/2088/1404 z 23.09.1965  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2089/1121/J z 9.12.1992 

- ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w. 

 

- dom, ul. Długa 66, szach., poł. XVIII, nr rej.: A/5383/491/J z 5.03.1977 

 

- Dom Gwarków, drewn., ul. Długa 135, pocz. XVII, XX, 

  nr rej.: A/5483/602 z 26.08.1959 (wypis z księgi rejestru) 

 

- dom, ul. Kręta 16, szach., 1729, nr rej.: A/5382/493/J z 5.03.1977 

 

Siedlęcin 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XIV-XIX, nr rej.: A/2092/1419 z 23.09.1965  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2094/1119/J z 5.12.1992 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pomocniczy pw. MB Nieustającej Pomocy, XVIII,  

  nr rej.: A/2093/1420 z 3.09.1965  
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 - wieża mieszkalna, ul. Długa 21, XIV, nr rej.: A/5514/87 z 12.03.1949  

   - oficyna przy wieży, 2 poł. XVIII, nr rej.: 346/A/04 z 23.08.2004 

 

 

KARPACZ – m.  
- miasto, XIX/XX, nr rej.: A/1367/606/J z 26.02.1980 

 

- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, mur.-szach.-drewn., 1910,  

   nr rej.: A/1306/647/J z 4.08.1980 

 

- kościół pomocniczy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, mur.-szach.-drewn., 1908, 

   nr rej.: A/1307/646/J z 4.08.1980 

 

- dworek myśliwski, ob. liceum, ul. Gimnazjalna 7, nr rej.: A/1356/1024/J z 30.03.1990 

 

- dom, ul. Karkonoska (d. Odrodzenia) 23, drewn., 3 ćw. XIX,  

  nr rej.: A/1363/521/J z 16.11.1978 

 

  - budynki w zespole domu wypoczynkowego „Marysieńka”, ul. Karkonoska 38 – 40, 

    nr rej.: dec. z 28.09.2020 : 

   - „Marysieńka 1” (d. „Villa Brunhilde”), ul. Karkonoska 38, mur./drewn., 1910 

   - „Marysieńka 2” (d. „Villa Most”), ul. Karkonoska 40, mur./drewn., 1908 

 

  - dworzec kolejowy z wiatą peronową, ul. Kolejowa 3, 1925, nr rej.: A/1218 z 15.05.2009 

 

- chałupa (buda pasterska), ul. Konstytucji 3 Maja 27 (d. ul. 1 Maja 27), XVII/XVIII, 

   nr rej.: 2/J (chałupa) z 30.06.1975 i 849/J z 7.11.1984 (buda pasterska) (nie istnieje) 

 

- dom, ul. Konstytucji 3 Maja 34, mur.-drewn., nr rej.: A/157/1074/J z 13.05.1991 

 

- karczma Sądowa, ob. DW „Bachus”, ul. Konstytucji 3 Maja 37,1836, 1910-1920, 

   nr rej.: A/1358/1186/J z 10.02.1995 

 

- dom, ul. Konstytucji 3 Maja 58, 1910, nr rej.: A/1360/1105/J z 12.05.1992 

 

- d. pensjonat „Villa Haase” z przyległym bud. gosp./mieszk., ul. Konstytucji 3 Maja 77, 1900,  

  nr rej.: A/6026/1-2 z 17.08.2017         

 

- dom,  ul. Konstytucji 3 Maja 77 A, 1900, nr rej.: A/6027 z 28.10.2016  

 

- pensjonat „Zameczek” ul. Mostowa, 1895, 1937, nr rej.: A/6022 z 7.09.2016 

 

- dom wycieczkowy, ob. hotel „Rezydencja”, ul. Parkowa 6 (d. ul. Waryńskiego), 1900-1910, 

   nr rej.: A/1361/1153/J z 24.01.1994 

 

- pensjonat „Patria”, ul. Słowackiego 1, 1910, nr rej.: A/1362/1158/J z 28.04.1994 

 

Karpacz - Bierutowice 
- zespół kościoła „Wang”: 

- kościół ewangelicki, drewn., pocz. XIII, 1842-45, nr rej.: A/1365/495 z 11.12.1958  

- cmentarz z murem oporowym, nr rej.: A/1364/687/J z 6.07.1981  

 

- schronisko „Samotnia” nad Małym Stawem, drewn., poł. XIX, 1922,  

  nr rej.: A/1354/640/J z 30.05.1980 

 

- schronisko „Strzecha Akademicka” , drewn., 1907, nr rej.: A/1355/641/J z 30.05.1980 

 

Karpacz - Góra Śnieżka 
- kaplica pw. św. Wawrzyńca, drewn., XVII, XIX, nr rej.: A/1366/494 z 11.12.1958 

  

  - obserwatorium  meteorologiczne, 1968-74, nr rej.: A/6174 z 8.06.2020 
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KOWARY - m. 
 

- miasto, nr rej.: A/1808/365 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru) 

 

- kościół par. pw. Imienia Marii, 2 poł. XV, poł. XVI, XVIII, nr rej.: 135 z 2.01.1950  

 

- plebania, ul. 1 Maja 58, 1799, nr rej.: A/5511/1/1 z 26.06.1975 i 1316/J z 18.11.1997 

 

- kaplica pw. św. Anny, nr rej.: 1311/J z 17.09.1997 

 

- ratusz, ul. 1 Maja 1a, 1789, XIX/XX, nr rej.: 9/A z 1.03.2000 

 

- altana „Pawilon Oficerski”, ul. Borusiaka, k. XVIII, nr rej.: 880/J z 4.06.1986 

 

- budynek mieszkalno-usługowy, ul. Jeleniogórska 10, XIX/XX, nr rej.: 1130/J z 19.03.1993 

 

- dworek, ul. Jeleniogórska 12, XIX, nr rej.: A/5517/4/1 z 30.06.1975 

 

- zespół szpitalny, ul. Jeleniogórska 14, 1907, nr rej.: 910/J z 30.03.1988: 

- budynek administracyjny 

- budynek mieszkalny 

- budynek mieszkalny „Szarotka” 

- budynek szpitalny 

- budynek warsztatowy i kotłownia 

- budynek magazynowy 

- budynek spacerowy, drewn. 

- park 

 

- dom, ul. Jeleniogórska 30, 4 ćw. XIX, nr rej.: 1219/J z 25.07.1995 

 

- budynek mieszkalno-usługowy, ul. Kowalska 2/2, poł. XVIII-XX, nr rej.: 1141/J z 31.05.1993 

 

- dom, ul. Łomnicka 19, 1788, XIX-XX, nr rej.: 1291/J z 10.04.1997 

 

- dom, ul. 1 Maja 6, 2 poł. XVIII, XIX, XX, nr rej.: 856/J z 4.01.1985 

 

- dom, ul. 1 Maja 7, 1900, nr rej.: 1296/J z 5.07.1996 

 

- dom, ul. 1 Maja 8, ok. 1800, nr rej.: 1275/J z 24.10.1996 

 

- dom, ul. 1 Maja 9, k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 478/A/05 z 15.02.2005 

 

- dom, ul. 1 Maja 10, k. XVIII-XIX, nr rej.: 1134/J z 29.04.1993 

 

- młyn z piekarnią, ob. dom mieszkalny, ul. 1 Maja 11, 1 poł. XVIII, XIX, 

  nr rej.: 1258/J z 22.04.1996 

 

- budynek mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 12/14, XVIII - XIX/XX, nr rej.: 1124/J z 4.01.1993 

 

-  dom, ul. 1 Maja 15, 1772, nr rej.: 479/A/05 z 15.02.2005 

 

- dom, ul. 1 Maja 16, 3 ćw. XVIII, nr rej.: 1309/J z 14.07.1997 

 

- dom, ul. 1 Maja 17, k. XVIII, nr rej.: 1040/J z 5.06.1990 

 

- dom, ul. 1 Maja 18, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1165/J z 7.06.1994 

 

- dom, ul. 1 Maja 19, 2 ćw. XVIII, nr rej.: 1062/J z 3.12.1990 

 

- dom, ul. 1 Maja 20, poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1116/J z 5.11.1992 
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- dom, ul. 1 Maja 21, 1800, nr rej.: 1323/J z 19.12.1997 

 

- dom, ul. 1 Maja 22, pocz. XIX, nr rej.: A/6055 z 29.08.2017 

 

- dom, ul. 1 Maja 23, XVIII - 1 poł. XIX, nr rej.: 1183/J z 22.12.1994 

 

- dom, ul. 1 Maja 25, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 1193/J z 30.03.1995 

 

- dom, ul. 1 Maja 28, XVII, XIX, nr rej.: 3/A/99 z 22.10.1999 

 

- dom, ul. 1 Maja 34, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1079/J z 31.07.1991 

 

- dom, ul. 1 Maja 35, XVIII, XIX/XX, nr rej.: 1335/J z 8.05.1998 

 

- dom, ul. 1 Maja 37, 1800, nr rej.: 1322/J z 19.12.1997 

 

- dom, ul. 1 Maja 38, XVIII, k. XIX, nr rej.: 1251/J z 18.01.1996 

 

- dom, ul. 1 Maja 40a, XVII-XIX, nr rej.: 813/J z 8.03.1984 

 

- dom, ul. 1 Maja 44, pocz. XIX, nr rej.: 1063/J z 4.12.1990 

 

- dom, ul. 1 Maja 48, 1800, k. XIX, nr rej.: 1289/J z 7.04.1997 

 

- dom mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 50, k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 1126/J z 4.01.1993 

 

- dom mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 53, po 1880, nr rej.: 1125/J z 7.01.1993 

 

- dom, ul. 1 Maja 54, poł. XVIII, XX, nr rej.: 1064/J z 4.12.1990 

 

- dom, ul. 1 Maja 70, XVIII-XIX, nr rej.: 1202/J z 1.06.1995 

- oficyna, ul. 1 Maja 70a, nr rej.: 1241/J z 28.11.1995 

 

- willa, ob. szkoła, ul. 1 Maja 72, poł. XIX, nr rej.: 1336/J z 19.05.1998 

 

- dom, ul. 1 Maja 77, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1341/J z 27.07.1998 

 

- dom, ul. 1 Maja 82, XVIII - 2 poł. XIX, nr rej.: 1137/J z 11.05.1993 

 

- dom, ul. 1 Maja 96, k. XVIII, nr rej.: 1252/J z 30.01.1996 

 

- pałac, ul. Ogrodowa 21, XVIII-XIX, nr rej.: A/5370/516/J z 6.03.1978 

 

- dom, ul. Ogrodowa 30, 1748, nr rej.: A/5380/500/J z 26.11.1977 

 

- dom, ul. Ogrodowa 49, k. XVIII, nr rej.: A/5369/517/J z 2.03.1978 

 

- dom, ul. Pocztowa 1, XVIII, XX, nr rej.: 1131/J z 25.03.1993 

 

- gospoda i hotel, ob. dom mieszkalny, ul. Pocztowa 5, 4 ćw. XVIII, nr rej.: 1304/J z 30.05.1997 

 

- dom, ul. Pocztowa 12, k. XIX, nr rej.: 1138/J z 12.05.1993 

 

- willa, ul. Sanatoryjna 1, 1870 - 90, nr rej.: 415/1-2/A/04 z 22.10.2004  

- park, j.w. 

 

- 2 domy (połączone łącznikiem), ul. Sanatoryjna 9, 9a, 1900-1904, nr rej.: 1168/J z 15.06.1994 

 

- dom, ul. Sanatoryjna 13, 1910-1917, nr rej.: 1148/J z 7.08.1993 

 

- zespół sanatorium „Bukowiec”, ul. Sanatoryjna 15, 27, 1902-04, 1920,  

  nr rej.: 1051/J z 14.09.1990: 
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- sanatorium „Wysoka Łąka” 

- sanatorium „Bukowiec” 

- park 

- willa, ul. Sanatoryjna 17, 1902, nr rej.: A/821 z 12.07.2006  

 

- willa, ul. Sanatoryjna 19, 1902, nr rej.: 1319/J z 28.11.1997 

 

- budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Sanatoryjna 29, 1900, nr rej.: A/5994 z 19.02.2016 

- szkoła podstawowa nr 1,  nr rej.: 1073/J z 10.05.1991: 

- budynek, ul. Staszica, 1778, XIX/XX 

- budynek, ul. Jagiellońska (d. ul. Waryńskiego), 1794 

 

- plebania ewangelicka, ob. dom mieszkalny, ul. Waryńskiego 2, 1753,  

  nr rej.: 1265/J z 3.06.1996 

 

- pałac, ob. dom mieszkalny, ul. Waryńskiego 40, 2 poł. XVIII, XIX/XX,  

  nr rej.: 1155/J z 18.02.1994 

 

- karczma, ob. dom mieszkalny, ul. Wiejska 1, mur.-drewn., k. XIX, nr rej.: 1145/J z 29.06.1993 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 2, k. XIX, nr rej.: 1346/J z 5.10.1998 

 

- wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), ul. Borusiaka, 1905, nr rej.: 1287/J z 7.03.1997 

 

Kowary - Ciszyca 
- zespół pałacowy, ul. Jeleniogórska 38, pocz. XIX: 

- pałac, nr rej.: 652/J z 7.08.1980 

- park, nr rej.: A/5367/537/J z 6.07.1979 

- sztuczna grota, nr rej.: j.w.  

 

Kowary - Radociny 
- zespół pałacowy "Nowy Dwór", ob. dom wypoczynkowy , ul. Zamkowa 1: 

- pałac, XVI, 1861, 1913,  nr rej.: A/5509/256 z 23.05.1951  

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5375/505/J z 7.12.1977 

 

 

MYSŁAKOWICE – gm. 

 

Bobrów 
- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, (XVII), 1894, nr rej.: A/5387/485/J z 9.11.1976 

- budynki folwarczne, k. XIX, nr rej.: 670/A/1-5/05 z 24.01.2006 

- park, k. XIX, nr rej.: A/738 z14.04.2006 

 

Bukowiec 
 - kościół fil. pw. św. Marcina, XVI, nr rej.: A/2125/1957 z 18.04.1969  

 

- zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. par. pw. św. Jana Chrzciciela, 2 poł. XVIII, 

                               nr rej.: A/2124/522 z 3.12.1958  

 

- zespół pałacowy, XVI-XIX, nr rej.: 468/A/04 z 13.12.2004 

- pałac, 2 poł. XVI, 1790-1800, nr rej.: A/5628/901/J z 2.12.1987 

- pawilon – herbaciarnia, 1804, nr rej.: j.w. 

- mauzoleum, tzw. Opactwo (sztuczna ruina), 1818, nr rej.: j.w. 

- budynek mieszkalno-gospodarczy, 1 ćw. XIX,  nr rej.: j.w. 

- stodoła, 1 ćw. XIX, nr rej.: j.w. 

- park, 1780, XIX, nr rej.: A/5378/502/J z 1.12.1977  

- wieża widokowa „Wartownicza”, 1802, nr rej.: A/1978/1-2 z 7.04.2015 

- sztuczna ruina „Zamek”, 1802, nr rej.: j.w. 

 

- willa z otoczeniem, ul. Tokarska 17, 1882, 1934, nr rej.: A/5277/1-2 z 13.07.2011 
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Dąbrowica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Bożej Jasnogórskiej, 1890-1900, 

                               nr rej.: A/4905 z 23.02.2011  

 
- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/5682/644/J z 4.08.1980 

- park, nr rej.: A/5630/894/J z 24.03.1987 

 

Gruszków 
- karczma sądowa, ob. dom  mieszkalny nr 8, mur./szach., poł. XVIII, XIX/XX, 

  nr rej.: A/5999 z 6.04.2016 

 

Karpniki 
- kościół pw. św. Jadwigi, XIV-XIX, nr rej.: A-1984/409 z 18.12.1956  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A-1985/1142/J z 15.06.1993 

- ogrodzenie z bramami, nr rej.: j.w. 

 

- kościół ewangelicki, poł. XVIII, nr rej.: 410 z 18.12.1956 (nie istnieje, brak dec. o skreśleniu) 

- 2 budynki mieszkalne, nr rej: j.w.   

 

   - d. plebania, XVIII, nr rej.: A/6092/1406 z 29.09.1965  

 

- ruiny zamku „Sokolec”, XIV-XV, nr rej.: A/6114/1403 z 23.09.1965  

 

- zespół pałacowy, ul. Łąkowa 1, nr rej.: 467/A/04 z 13.12.2004: 

- pałac, (1poł. XVII) 1838-1846,  nr rej.: A/5512/211 z 16.06.1950  

- park, po 1820, nr rej.: A/5513/177 z 31.05.1950 

- aleja lipowa, w kierunku Łomnicy, poł. XIX, nr rej.: A/1083 z 22.08.2008 

 

- zespół willowy „Dębowy Zamek” (d.nr 41), ul. Stawowa 12, 1875: 

- willa, mur.-drewn., nr rej.: 1069/J z 18.03.1991 

- park, nr rej.: 860/J z 4.02.1985 

 - oficyna, 1878, pocz. XX, nr rej.: A/6076/1-2 z 7.03.2018 

 - chłodnia, k.XIX, nr rej.: j.w. 

 

- willa, ul. Rudawska 2, 1898, nr rej.: 549/A/05 z 5.08.2005 

 

- młyn wodno-elektryczny (nr 93), 3 ćw. XIX, nr rej.: 1072/J z 9.05.1991 

 

- schronisko „Szwajcarka”, drewn. , 1823, nr rej.: 619/J z 26.03.1980 

  - budynek gospodarczy, nr rej.: j.w.  

 

Łomnica 
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV-XIX, nr rej.: A-2090/1410 z 23.09.1965  

- cmentarz, nr rej.:  A-2091/1150/J z 17.11.1993 

- ogrodzenie z bramą, nr rej. : j.w. 

- kaplica, nr rej.: j.w.  

 

- pastorówka, ob. dom mieszkalny, ul. Karkonoska 96, 1752, nr rej.: 902/J z 9.11.1987 

 

- zespół pałacowy, ul. Karpnicka 3, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: 653/J z 27.08.1980 

- dwór „Dom wdowy”, nr rej.: 896/J z 14.08.1987 

- park, nr rej.: A/5379/501/J z 1.12.1977 

- zespół folwarczny, XVIII/XIX, nr rej.: 1179/J z 9.11.1994: 

- spichrz 

- stajnia 

- stodoła 

- kuźnia 

- stajnia-obora 
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- budynek mieszkalno-gospodarczy 

- budynek mieszkalny 

- 2 stodoły na terenie parku 

 

Mysłakowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1836-1840, 

  nr rej.: A/2159/858/J z 19.12.1984 

 

- kaplica cmentarna, na cmentarzu komunalnym, k. XIX, nr rej.: 482/A/1-2/05 z 21.02.2005 

- mauzoleum rodziny von Ruschweÿ, na cmentarzu komunalnym, k. XIX, nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy, 1 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: 639/J z 13.05.1980 

- park, nr rej.: A/5374/508/J z 7.12.1977 

 

- dom, ul. Cmentarna 1, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 999/J z 13.12.1989 

 

- dom, ul. Czerwony Dworek 3, drewn.-mur., 1857, nr rej.: 998/J z 13.12.1989 

 

- willa „Czerwony Dwór”,  ul. Czerwony Dworek 5, drewn., 1838, nr rej.: 638/J z 13.05.1980 

 

- dom, ul. Czerwony Dworek 8, k. XIX, nr rej.: 848/J z 3.10.1984 

 

- dom, ul. Czerwony Dworek 13, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1016/J z 14.03.1990 

 

- dom, ul. Czerwony Dworek 14, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1017/J z 14.03.1990 

 

- dom, ul. Czerwony Dworek 15, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1015/J z 12.03.1990 

 

- dom, ul. Daszyńskiego 5, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1026/J z 30.03.1990 

 

- dom, ul. Daszyńskiego 6, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1030/J z 5.04.1990 

 

- dom, ul. Daszyńskiego 7, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1031/J z 5.04.1990 

 

- dom, ul. Daszyńskiego 8, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1032/J z 5.04.1990 

 

- dom, ul. Daszyńskiego 9, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1033/J z 5.04.1990 

 

- dom, ul. Daszyńskiego 10, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1034/J z 5.04.1990 

 

- dom, ul. Daszyńskiego 11, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1035/J z 5.04.1990 

 

- dom, ul. Starowiejska 14, drewn.-mur., 1838, nr rej.: 1025/J z 30.03.1990 

 

- zespół d. zakładów lniarskich „Orzeł”, ul. Daszyńskiego 16, nr rej.: A/4906/1-6 z 28.02.2011: 

 - przędzalnia, 1844, 1870-74 

 - tkalnia, 1870-74 

 - siłownia energetyczna, 1884 

 - magazyn, 1869, 1910 

 - budynek produkcyjno-magazynowy, 1879 

 - stacja trafo 

 

Wojanów 
- kościół pw. Wniebowzięcia NMP, XVIII, nr rej.: A/2019/1143 z 10.10.1964  

 

- zespół pałacowy i folwarczny, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/5511/240 z 28.07.1950  

- park (w granicach ogrodzenia), nr rej.: A/5510/241 z 24.08.1950  

- budynki folwarczne, 2 i 3 ćw. XIX, nr rej.: 592/A/05/1-5 z 10.10.2005: 

 - obora z częścią mieszkalną 

 - oficyna mieszk. 
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 - wozownia 

 - obora 

PIECHOWICE - m. 
- kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1909-11, nr rej.: A/6152/1-2 z 12.08.2019 

- plebania, 1909-11, nr rej.: j.w. 

 
- dom, ul. Boczna 17 (d. 8), szach., XVIII/XIX, nr rej.: 626/488/J z 7.02.1977 

 

- pensjonat "Uroczysko", ul. Wczasowa 6, mur.-drewn., 1890, nr rej.: 627/1045/J z 9.08.1990 

- wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), ul. Kolejowa, 1909, nr rej.: 632/1267/J z 5.06.1996 

 

Piechowice - Pakoszów 
- zespół pałacowy, XVII, XIX: 

- pałac, nr rej.: 630/619 z 1.09.1959 

- park, nr rej.: 631/506/J z 3.12.1977 

 

Piechowice - Piastów 
- kościół fil. pw. Bożego Ciała, 2 poł. XIV, XV/XVI, nr rej.: 628/715/J z 11.01.1982 

- cmentarz, 2 poł. XIX, nr rej.: 629/946/J z 29.03.1989 

- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w. 

 

 

PODGÓRZYN – gm.  
 

Głębock 
- dom nr 7, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/764/838/J z 15.06.1984 

 

 Marczyce 
  - dom mieszkalno-gosp., dz.nr 134/3, mur./szach., 1716, 1730, nr rej.: A/1009 z 7.05.2007 

 

Miłków 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, XV-XVIII, nr rej.: A/765/1414 z 23.09.1965  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/766/967/J z 18.06.1989 

 

- kościół ewangelicki (ruina), 1755, nr rej.: A/770/925/J z 29.12.1988 

  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy, XVII, XVIII, XIX/XX, ul. Wiejska 218: 

- pałac, 1667, 1768, nr rej.: A/767/522/J z 8.06.1979 

- park, nr rej.: A/769/507/J z 7.12.1977 i z 1.12.2010 

- willa - dom gościnny, XIX/XX, nr rej.: A/768/1324/J z 22.12.1997 

- stajnia, nr rej.: j.w. 

 

Podgórzyn 
- kościół par. pw. Świętej Trójcy, XV-XVIII, XIX, nr rej.: A/771/1416 z 13.09.1965    

- cmentarz, przy kościele, k. XVIII, nr rej.: A/772/966/J z 8.06.1989 

 - dom przedpogrzebowy, nr rej.: j.w. 

 - bramy, nr rej.: j.w. 

 

- zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. pw. MB Częstochowskiej, 1778-1780, 

  nr rej.: A/773/520 z 3.12.1958  

 

Przesieka 
- młyn, mur.-drewn., ul. Karkonoska 3, 1803, nr rej.: A/774/847/J z 3.10.1984 

 

Sosnówka  
- kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVIII, nr rej.: A/777/1422 z 23.09.1965 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Ostrobramskiej, 1818-20,  

  nr rej.: 44/A/01 z 16.02.2001 
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- karczma, ob.budynek usługowy, ul. Karkonoska 17, 1834, nr rej.: A/778/1312/J z 16.09.1997 

  

Sosnówka Górna 
- kaplica św. Anny, 1718-1719, nr rej.: A/775/658/J z 9.09.1980 

 

- dom, obok kaplicy św. Anny, k. XIX, nr rej.: 788/J z 7.07.1983 (nie istnieje) 

 

Staniszów 
- kościół pw. Przemienienia Pańskiego, XV/XVI, nr rej.: A/779/1423 z 23.09.1965  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/780/952/J z 25.04.1989 

 

- pałac (nr 23), XVIII/XIX, nr rej.: A/785/600/J z 27.12.1979 

 

- dwór (nr 68) z otoczeniem, 1780-1790, nr rej.: A/786/1280/J z 26.11.1996 

 

- zespół pałacowy  i folwarczny (nr 100): 

- pałac, 1787, pocz. XX, nr rej.: A/781/878/J z 4.04.1986 

- oranżeria, 1818, nr rej.: j.w. 

- park, po 1780, nr rej.: /782/862/J z 2.04.1985 

- folwark : 

- budynki, nr rej.: A/787/1-4 z 29.05.2006: 

  - obora, k. XVIII 

  - stodoła, k. XIX 

  - spichrz, k. XIX 

  - budynek mieszkalny, k. XIX 

 - otoczenie budynków (teren folwarku), nr rej.: A/1909 z 29.03.2010 

 

- zespół pałacowy (nr 111): 

- pałac, k. XVIII, 1830, pocz. XX, nr rej.: A/783/1175/J z 29.09.1994 

- park, pocz. XIX, nr rej.: A/784/912/J z 15.06.1988 

- ogrodzenie z bramą, pocz. XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - sztuczne ruiny „Zamek Henryka”, na szczycie góry Grodna, 1806, 1842, 

    nr rej.: A/1070 z 13.06.2008 

 

 

STARA KAMIENICA – gm.  
 

Antoniów 
- dom nr 77, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A/749/805/J z 27.10.1983 

 

Barcinek 
- kościół fil. pw. Michała Arch., XVII, nr rej.: A/750/1427 z 23.09.1965  

 

- zespół pałacowy, XVI, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/751/661/J z 7.10.1980 

- bramka w ogrodzeniu, nr rej.: j.w. 

- park, nr rej.: A/752/708/J z 10.11.1981 

 

Kamienica Mała 
- kościół fil. pw. św. Barbary, 2 poł. XVI, XVII, 1867, nr rej.: A/753/1405 z 23.09.1965  

 

Kopaniec 
- kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, XVI-XVIII, nr rej.: A/754/1141 z 10.10.1964 

- kaplica grobowa J.S. Brauna,  1769, nr rej.: A/755/701/J z 10.11.1981 

- ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

Kromnów 
- kościół fil. pw. św. Jerzego, drewn., XVI, nr rej.: A/756/1409 z 23.09.1965 
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- kościół ewangelicki, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/757/982/J z 2.10.1989 

 

- budynek mieszkalno – gospodarczy, nr 19, drewn./szach., poł. XIX, nr rej.: A/6117 z 5.02.2019 

Nowa Kamienica 
- kościół fil. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, XV, nr rej.: A/758/1415 z 23.09.1965   

 

Rybnica 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, XIV/XV, nr rej.: A/760/1418 z 23.09.1965 

   

- ruiny zamku, XIV, XVIII, nr rej.: A/759/961 z 13.12.1961  

 

Stara Kamienica 
- kościół par. pw. Ścięcia św. Jana, XV, XVII, nr rej.: A/761/1142 z 10.10.1964 

- ruiny zamku, poł. XVI, nr rej.: A/762/1424 z 23.09.1965  

 

Wojcieszyce 
- kościół pw. św. Barbary, 1761-62, nr rej.: A/763/1426 z 23.09.1965  

 

  - kościół ewangelicki, ob. nieczynny, 1775, nr rej.: A/1039 z 16.01.2008 

 

 

SZKLARSKA PORĘBA - m. 
 

- miasto, XIX/XX, nr rej.: A/1815/611/J z 26.02.1980 

 

- kościół par. pw. Bożego Ciała, ul. Franciszkańska, 1884-86, nr rej.: A/5980 z 13.10.2015 

 

- kościół pw. MB Różańcowej, 1652, XIX, nr rej.: A/2141/1099/J z 4.02.1992 

- cmentarz, nr rej.: j.w. 

 

- kaplica, ob. kościół par. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe, ul. Mickiewicza, 1889,  

  nr rej.: A/6213 z 14.04.2022 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Niepokalanego Serca NMP, 1775-66,  

  nr rej.: 1100/J z  04.02.1992 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2143/868/J z 22.02.1985 

 

- budynek stacyjny „Szklarska Poręba Dolna”, drewn., ul. Kolejowa, 1902,  

  nr rej.: A/6017 z 10.08.2016   

 

- dom  „Zacisze IV”, ul. Caritas 2, 1921, nr rej.: 1114/J z 4.11.1992 

 

- dom, ul. Cicha 2, pocz. XX, nr rej.: 1110/J z 28.09.1992 

 

- dom, ul. Cicha 4, po 1920, nr rej.: 1083/J z 5.09.1991 

 

- dom, ul. Cicha 8, pocz. XX, nr rej.: 1109/J z 28.09.1992 

 

- dom mieszkalno-gosp. w „Dolinie Siedmiu Domów”, ul. Górna 10, 1738, pocz. XX, 

   nr rej.: A/1018 z 17.08.2007 

 

- dom, ul. Kilińskiego 17, pocz. XX, nr rej.: 1111/J z 28.09.1992 

 

- zespół willowy, ul. Kilińskiego 18, 1890: 

- willa „Zacisze III”, nr rej.: 1132/J z 24.03.1993 

- wozownia, nr rej.: 1149/J z 9.08.1993 

- ogród, nr rej.: 1270/J z 2.08.1996 

 

- willa, ob. muzeum, ul. Kilińskiego 20, mur.-drewn., 1885, nr rej.: 1327/J z 14.01.1998 
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- willa Carla Hauptmana ,drewn., ul. 11 Listopada 9, k. XIX, nr rej.: 936/J z 17.11.1988 

- park, nr rej.: 888/J z 9.02.1987 

 

- dom, drewn./mur., ul. 11 Listopada 24, 1740, nr rej.: 759/J z 24.05.1982 

 

- willa - pensjonat, ul. 1 Maja 64, po 1920, nr rej.: 1344/J z 21.09.1998 

 

- dom, ul. Muzealna 5, szach., 1905, nr rej.: 416/A/04 z 27.10.2004 

 

- pensjonat, ul. Odrodzenia 1, mur.-drewn., 2 poł. XIX, 1906, nr rej.: A/5818 z 12.04.2012 

  

- pensjonat, ul. Orzeszkowej 6, 1920, nr rej.: 9/A z 21.02.2000 

 

- pensjonat, ul. Orzeszkowej 8, 1920, nr rej.: 10/A z 21.02.2000 

 

- pensjonat, ob. dom, ul. Sikorskiego 1, mur.-szach., 1885, po 1920, nr rej.: A/1088 z 5.11.2008 

 

- willa, ul. Wolności 10, 1894, nr rej.: A/5900 z 12.02.2014 

 

- dom z ogrodem, ul. Wrzosowa 17, po 1920, nr rej.: 1135/J z 29.04.1993 

 

- młyn św. Łukasza, ob. hotel i restauracja „Złota Jama”, mur.-szach., 1870, 

  nr rej.: 1231/J z 25.08.1995 

 

- budynek fabryczny huty „Julia”, XVIII, nr rej.: A/5475/1007 z 10.12.1963  
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KAMIENNA GÓRA - gm. 
 

Jawiszów 
- d. młyn wodny (nr 36), XVIII-XIX, nr rej.: A/5799/1010/J z 11.01.1990 

 

Kochanów 
- kościół fil. pw. św. Mateusza, XV/XVII, nr rej.: A/2058/912 z 31.12.1961  

 

  - plebania, ob. dom mieszkalny nr 95, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/5440/1445 z 7.10.1965  

 

- kuźnia, XVIII, nr rej.: 441 z 16.06.1959  

 

Krzeszów 
- zespół klasztorny cystersów, ob. benedyktynek, XVIII: 

- kościół, ob. par. pw. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: A/1989/489 z 20.02.1959 

- mauzoleum Piastów, nr rej.: j.w.  

- klasztor, nr rej.: j.w.  

- dom opata, nr rej.: A/5489/588 z 26.08.1959 

- ogród klasztorny, nr rej.: A/2151/944/J z 15.03.1989 

- kościół pomocniczy pw. św. Józefa, nr rej.: A/2056/913 z 31.07.1959 

- plebania, nr rej.: A/2057/633 z 23.11.1959 

- oficyna (d. apteka, browar), ob. restauracja, XVI, XIX, nr rej.: 86/A/02 z 18.04.2002 

- dom nr 285 (d.bud.adm.), nr rej.: 204/A/04/1-13 z 12.01.2004 (dec.zespół budowl.) 

- dom nr 255, pocz. XIX, nr rej.: j.w. 

 - dom nr 256, XVIII, k.XIX, nr rej.: j.w. 

  - dom, ob. punkt obsługi pielgrzymów, 1730, XIX, XX, nr rej.: j.w. 

- budynek mieszk.-gosp „Długi Dom”, XVI, 1730, 1 p. XIX, nr rej.: j.w. 

- budynek mieszk.-gosp. nr 254, XVIII, XIX, nr rej.: j.w. 

- wozownia, nr rej.: j.w. 

- budynek bramny, XVI, XVIII, nr rej.: j.w. 

- cmentarz klasztorny, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie cmentarza z bramą, nr rej.: j.w. 

- mur graniczny opactwa, XVI-XX, nr rej.: j.w. 

- brama ogrodowa, nr rej.: j.w. 

  - 2 kaplice przy murze granicznym, nr rej.: j.w.  

 - kaplice kalwarii, nr rej.: A/5488/589 z 26.08.1959 

             - kaplica Grota Narodzenia Pańskiego, 1674, 1927, w Betlejem, nr rej.: 319/A/04 z 8.2004 

 - pawilon opata „Na Wodzie”, w Betlejem, drewn., 1730, nr rej.: 203/A/03 z 3.09.2003 

- dom nr 288, tzw. Betlejem, XVIII, k. XIX, nr rej.: 1136/J z 10.05.1993                                     

 

Krzeszówek 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XV/XVI, nr rej.: A-1976/829 z 27.12.1960  

- plebania kościoła par. pw. św. Wawrzyńca (nr 33), 1753, nr rej.: A/2150/1285/J z 20.10.1997 

 

Leszczyniec 
- d. kościół par. pw. św. Bartłomieja Apostoła, ob. pomocniczy, k. XVI, XVIII,  

  nr rej.: A/2139/1170/J z 14.07.1994 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w.  

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Bartłomieja Apostoła, 2 poł. XVIII,  

  nr rej.: A/2138/1171/J z 19.07.1994 

 

- piec wapienniczy (na dz. nr 10/1), 2 poł. XIX, nr rej.: A/6018 z 10.08.2016 

 

Pisarzowice 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XVI/XVII, nr rej.: A/2061/830 z 27.12.1960  

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: 717/J z 13.04.1982 

- park, nr rej.: 633/J z 3.04.1980 
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 Przedwojów 
  - kościół fil.p.w. św. Józefa Oblubieńca, 1693-96, nr rej.: 64/A/01 z 20.11.2001 

 

Raszów 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV, nr rej.: A/2085/1452 z 23.11.1965 

 

- park, 2 poł. XVIII, nr rej.: 604/J z 4.02.1980 

 

Rędziny 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XII, 1592, XIX, nr rej.: A/2172/781/J z 1.06.1982 

 

Szarocin 
- zespół pałacowy, XVIII: 

- pałac, nr rej.: A/5373/511/J z 2.01.1978 

- park, nr rej.: A/5372/512/J z 2.01.1978 

 

 

KAMIENNA GÓRA - m. 
 

- miasto, nr rej.: A/1821/366 z 25.09.1956 i z 11.12.2008   

 

- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XVI, nr rej.: A/2018/1146 z 11.11.1964  

 

- kościół pomocniczy pw. Bożego Ciała, ul. Katowicka, 15670, 1884,  

  nr rej.: A/1253 z 2.06.2009 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Różańcowej, pl. Kościelny, 

  1709-1730,  nr rej.: A/5502/310 z 5.03.1956  

- plebania, nr rej.: j.w. (nie istnieje) 

 

- cmentarz żydowski, ul. Katowicka, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5802/980/J z 4.09.1989 

 

- zespół zamkowy, ul. Zamkowa, XVI-XIX: 

- ruina zamku, nr rej.: A/5503/290 z 27.07.1951  

- park, nr rej.: A/5368/527/J z 15.06.1979 

 

- mury miejskie, XV, nr rej.: A/5486/597 z 25.08.1959  

 

- ratusz, pl. Wolności, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5381/495/77 z 28.06.1977 

 

  - budynek dworca kolejowego, ul. Jeleniogórska, 1869, nr rej.: A/5985 z 7.12.2015   

- wiata peronowa, drewn., j.w. 

 

- zespół szpitalny im. dr J. Korczaka, ul. Korczaka 1, pocz. XX,  

  nr rej.: A/5633/886/J z 2.02.1987 i z 9.09.1997: 

- pawilon I 

- pawilon II 

- budynek I d (żłobek) 

- willa 

- willa nr 1 

- willa nr 2 

- park wokół d. szpitala i sanatorium grużliczgo, ob. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i 

  Ortopedii, ul. Korczaka, pocz. XX, nr rej.: A/6228 z 17.10.2022 

 

- dom, ul.  Miarki 17, XVIII, XX, nr rej.: A/5320/1434 z 6.10.1965  

 

- dom, ul.  Miarki 27, 1695, 1933, nr rej.: A/5737/1159/J z 9.05.1994 

 

- dom, ul. Miarki 30, XVIII, XIX, nr rej.: A/5319/1435 z 6.10.1965  

 

- d. hotel, ob. dom, ul. Mickiewicza 2, k. XIX, nr rej.: A/57/67/1082/J z 9.09.1991 
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- d. resursa „Logenhaus”, ul. Okrzei 14, 1805, nr rej.: A/5526/1338/J z 15.06.1998 

 

- dom, ul. Staszica  (dec. Fornalskiej) 6, 1880, nr rej.: A/5888 z 16.09.2013  

 

- budynek biurowy, ul. Waryńskiego 13, 1882-1884,  nr rej.: A/5808/957/J z 6.10.1989 

 

- kamienica, ul. Wojska Polskiego 12, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/5887 z 29.08.2013  

 

- sąd, ul. Wojska Polskiego 36, 1880, nr rej.: A/5770/1078/J z 25.07.1991 

 

- dom, pl. Wolności 1 (d.34), XVII, nr rej.: A/5464/1147 z 11.11.1964  

 

- dom, pl. Wolności 2 (d. 33), XVIII, XX, nr rej.: A/5311/1444 z 7.10.1965  

 

- dom, pl. Wolności 5, poł. XVIII, k. XIX, nr rej.: A/5771/1077/J z 25.06.1991 

 

- dom, pl. Wolności 6 (d. 29), XVIII, XX, nr rej.: A/5312/1443 z 7.10.1965  

 

- domy, pl. Wolności 7-8-9-10 (d. 25-26-27-28), XVIII, XX, nr rej.: A/5313/1442 z 7.10.1965 

   

- dom, pl. Wolności 12 (d. 23), 1733,  nr rej.: A/5472/1011 z 8.01.1964  

 

- dom, pl. Wolności 13 (d. 22), XVIII, XX, nr rej.: A/5314/1441 z 7.10.1965  

 

- dom, pl. Wolności 15 (d. 20), XVIII, XIX, nr rej.: A/5316/1440 z 7.10.1965  

 

- dom, pl. Wolności 16 (d. 19), 1 poł. XVIII, XX, nr rej.: A/5473/1010 z 8.01.1964  

 

- dom, pl. Wolności 18 (d. 17), XVIII-XX, nr rej.: A/5315/1439 z 6.10.1965  

 

- dom, pl. Wolności 24 (d. 11), XVIII, XIX, nr rej.: A/5621/932/J z 6.11.1990 

 

- dom, pl. Wolności 27 (d. 6), XVIII, nr rej.: A/5317/1437 z 6.09.1965  

 

- dom, pl. Wolności 30 (d. 3), XVIII, nr rej.: A/5318/1436 z 6.10.1965  

 

- dom, ul. Żeromskiego 6, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/5768/1081/J z 28.08.1991 

 

 

LUBAWKA – m. i gm.  
 

Chełmsko Śląskie 
- miasto, nr rej.: i A/1809/368 z 25.11.1956 i z 23.11.2011 

 

- kościół par. pw. Świętej Rodziny, 1680-1690, nr rej.: A/2048/1008 z 8.01.1964  

- plebania kościoła pw. św. Rodziny, ul. Powstańców Śl. 2, 1727-1728, 

  nr rej.: A/2049/1318/J z 3.12.1997 

 

- cmentarz  rzym. kat. par., poł. XIX, nr rej.: 466/A/04 z 10.12.2004 

 

- dom, ul. Kamiennogórska 1, XVII, nr rej.: A/5468/1144 z 11.11.1964  

 

- dom, ul. Kamiennogórska 7, XVIII, XIX, nr rej.: A/6076/1428 z 10.04.1964  

 

- dom, ul. Kamiennogórska 11, poł. XVIII, nr rej.: A/6072/1429 z 6.10.1965  

 

- dom, ul. Kamiennogórska 21, XVIII, nr rej.: A/6073/1431 z 6.10.1965 

  

- d. szkoła parafialna, ul. Kościelna 5,  1575, XVII , nr rej.: A/5474/1009 z 8.01.1964  
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- 5 domów podcieniowych, Rynek 5, 6, 7, 8, 9, XVIII-XIX, nr rej.: A/5501/329 z 6.11.1956 

   

- 9 domów, Rynek 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 29, 30, XVI, nr rej.: A/5481/620 z 1.09.1959 

   

- dom, Rynek 15, XVIII, XIX, nr rej.: A/5623/928/J z 29.05.1989 

 

- dom, Rynek 20, XVII, XX, nr rej.: A/6074/1432 z 6.10.1965  

 

- domy, 12 Apostołów, ul. Sudecka 13-23 (dec. ul. Sądecka), drewn., 1707, 

   nr rej.: A/5496/404 z 24.11.1956  

 

Jarkowice 
- dom nr 155, XVIII, nr rej.: A/5691/620/J z 26.03.1980 

 

Lubawka 
- miasto, nr rej.: A/1820/367 z 25.11.1956 i z 12.12.2008   

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, k. XV, 1609, 1736, XIX,  

  nr rej.: A/2015/1148 z 11.11.1964 

 

- kościół pomocniczy  pw. św. Anny, 1696-98, pocz. XX, nr rej.: A/2017/1149 z 11.11.1964 

  

- kaplice w zespole Kalwarii Lubawskiej, na Świętej Górze, nr rej.: A/5973/1-6 z 30.07.2015 : 

 - kaplica św. Anny, poł. XIX 

 - kaplica Ostatniej Wieczerzy, 1892 

 - kaplica Koronowania Chrystusa, poł. XIX 

 - kaplica Matki Boski Bolesnej, 1866 

 - kaplica Grobu Pańskiego,poł. XIX 

 - kaplica Zmartwychwstania, 1902 

 

- plebania, XVIII, pl. Kościelny 1, nr rej.: A/2016/1446 z 18.10.1965  

 

- ratusz, 1726, XIX, nr rej.: A/5678/669/J z 11.05.1981 

 

- budynek dworca kolejowego, ul. Dworcowa, po 1860, nr rej.: A/6141/1-2 z 20.05.2019 

  - wiata peronowa, met., j.w. 

 

- dom, ul. Kamiennogórska 11, 1736, nr rej.: A/5462/1151/J z 11.11.1964 

 

- domy podcieniowe, pl. Wolności 6-13 (d. Rynek), XVIII, XIX/XX,  

  nr rej.: A/5498/347 z 22.11.1956  

 

- dom, pl. Wolności 14 (d. Rynek), XVIII, nr rej.: A/5438/1448 z 18.10.1965  

 

- dom, pl. Wolności 19 (d. Rynek), XVII, nr rej.: A/5439/1447 z 18.10.1965  

 

- dom, pl. Wolności 20 (d. Rynek), XVIII, nr rej.: A/5463/1150 z 11.11.1964  

 

- dom, ul. Wodna 28, XVIII, nr rej.: A/5437/1449 z 18.10.1965  

 

Lubawka – Ulanowice (Podlesie) 
 - zespół rezydencji opackiej, ul. Podlesie 22 : 

 - kościół pw. Świętych Wspomożycieli, 1685, 1723,  

- nr rej.: A/2129/636/J z 29.04.1980 

 - pałac, ob. dom nr 22, 1687, k. XVIII, nr rej.: A/5687/635/J z 29.04.1980: 

- oficyny, j.w. 

- budynki inwentarskie, j.w. 

 

- willa z parkiem, ul. Podlesie 25, 1903, nr rej.: A/5548/1303/J z 30.06.1997 

 

Miszkowice 
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- kościół par. pw. Wszystkich Świętych, XV, 1728-29, nr rej.: A/2054/914 z 31.07.1961 

 

- d. kościół ewangelicki, poł. XVIII, nr rej.: A/5487/590 z 25.08.1959  

 

- cmentarz rzym.-kat., 2 poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2055/690/J z 6.08.1981 

- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII, nr rej.: 699/J z 7.09.1981: 

- pałac 

- budynki gospodarcze 

- obora 

- stodoła 

- 2 bramy wjazdowe 

 

- dom nr 125, 1887, nr rej.: 719/J z 13.04.1982 

 

- karczma, ob. dom nr 132, szach., 1774, nr rej.: 698/J z 7.09.1981 

 

Okrzeszyn 
- kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1724, 1856, nr rej.: A/2051/915 z 31.07.1961  

 

- kościół cmentarny  pw. św. Michała, XVII, XIX,  nr rej.: A/5436/1451 z 22.10.1965    

 

- plebania, ob. dom nr 16, 1794, nr rej.: 622/J z 3.04.1980 

 

Opawa 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XVII, XVIII, XIX, nr rej.: A/2170/697/J z 7.09.1981 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2171/691/J z 15.07.1981 

 

- dwór sołtysi, ob. budynek gosp. nr 23, 1558, XVIII-XIX 

 

Stara Białka 
- kościół fil. pw. św. Mateusza, XV, XVIII, nr rej.: A/2130/1453  z 23.11.1965  

 

Uniemyśl 
- kościół fil. pw. św. Mateusza, XVIII, nr rej.: A/2052/916 z 31.07.1961  

 

- karczma, ob. dom nr 18 (dec. nr 69), drewn., XVIII-XX, nr rej.: 643/J z 4.08.1980 

 

 

MARCISZÓW – gm. 
 

Ciechanowice 
- kościół par. pw. św. Augustyna, 1577, nr rej.: A/1485/1145 z 11.11.1964  

 

- zespół pałacowy, ob. dom dziecka: 

- pałac, XVII, 1 poł. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/1484/442 z 16.06.1959  

- park, poł. XIX, nr rej.: A/1475/538/J z 6.07.1979 

 

Domanów 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP (dec. pw. św. Jadwigi), XIV-XVII,  

  nr rej.: 816 z 16.12.1960 

 

Marciszów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Serca NMP, 1840,  

   nr rej.: 7/A/00 z 10.03.2000 

 

- kościół cmentarny, 4 ćw. XIV, nr rej.: A/1482/592 z 25.08.1959  

 

 Pastewnik 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, 1786, nr rej.: 6/A/00 z 10.03.2000 

- wieża kościelna (ruina kościoła), XVI, XVIII, nr rej.: 33/A/00/1-4 z 14.08.2000 
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  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w.  

 

Sędzisław 
- dwór, ob. szkoła (nr 25), 1785, 1824, nr rej.: A/1476/1317/J z 28.11.1997 

Świdnik 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, XVIII, 

   nr rej.: A/1480/1472  z 13.01.1966 

- cmentarz przy kościele, ob. katolicki, poł. XIX,  nr rej.: A/1478/1085/J z 7.09.1991 

 

- kościół  fil. pw. św. Mikołaja, XV/XVII, nr rej.: A/1481/824 z 21.12.1960  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1477/1986/J z 9.09.1991 

- mur obronny z bramą, nr rej.: j.w.  

 

Wieściszowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVIII, XIX,  

   nr rej.: A/1479/1454 z 23.11.1965 

   

- kaplica cmentarna, XVI, nr rej.: A/1495/591 z 25.08.1959  

 

- dom nr 61, drewn., nr rej.: 642/J z 4.08.1980 
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BYSTRZYCA KŁODZKA – m. i gm.  

 

Bystrzyca Kłodzka 
 

- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2563/355 z 25.11.1956  

 

- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, pl. Skłodowskiej-Curie, k. XIII, XV, 1916,  

  nr rej.: A/1673/137 z 2.01.1950    

- plebania, pl. Skłodowskiej-Curie 3, 1575, XVIII-XX, nr rej.: A/6148/1-3 z 18.07.2019 

- wikarówka z łącznikiem, pl. Skłodowskiej-Curie 3, 1597, XVIII-XX, nr rej.: j.w. 

 

- kościół szpitalny pw. św. Jana Nepomucena, 1833, nr rej.: A/1674/436 z 16.12.1958  

 

- kościół ewangelicki, ob. muzeum, 1824-25, nr rej.: 2016 z 25.05.1972  

 

- kaplica pw. św. Floriana, w parku miejskim, XVIII, nr rej.: 1968 z 22.12.1971  

 

- kaplica przydrożna, przy drodze do Waliszowa → Nowy Waliszów 

   

- mury obronne, XIV-XV,  nr rej.: A/2564/638 z 10.02.1960  

- brama Wodna, ul. Podmiejska, XIV, nr rej.: A/2565/647 z 26.02.1960  

  - baszta Kłodzka,1319, 1568, 1843, nr rej.: A/1177 z 24.03.2009 

  - baszta Rycerska, 1580, 1609, 1843, nr rej.: A/1177 z 24.03.2009 

 

- ratusz, 1853-54, nr rej.: A/1064 z 3.08.2008, wieża, XV, nr rej.: 1318 z 3.08.1965  

 

- dom, ul. Kościelna 5, XVI, XX, nr rej.: 1319 z 3.08.1965  

 

- dom, ul. Kościelna 11, XVI, XIX-XX, nr rej.: 2017 z 25.05.1972  

 

- dom, ul. Kościelna 14, k. XVIII, XIX-XX, nr rej.: A/6113 z 6.06.2019  

 

  - d. szkoła ewangelicka, ob. Muzeum Filumenistyczne, Mały Rynek 1-1A, 1823, 

     nr rej.: A/1101 z 30.01.2009 

 

- dom, ul. Międzyleska 29, XVIII, XX, nr rej.: 1320 z 3.08.1965  

 

- 2 domy, ul. Okrzei 1; 3, XVIII/XIX, nr rej.: 644/WŁ z 30.10.1976 

 

- dom, Rynek 3, XVII, XVIII, XIX, nr rej.: 1321 z 3.08.1968  

 

- dom, Rynek 4, XVII, nr rej.: 1964 z 24.02.1964  

 

- domy, Rynek 6, 7, 8, XVII, XIX, nr rej.: 1322 z 3.08.1965  

 

- dom, Rynek 9 (dec. pl. Wolności), XVII, XIX, nr rej.: 1110/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 10, XVII, XX, nr rej.: 2018 z 25.05.1972  

 

- dom, Rynek 11, XVII, XX, nr rej.: 2019 z 25.05.1972  

 

- dom, Rynek 12 (dec. pl. Wolności), XVII, XIX,  nr rej.: 1109/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 13 (dec. pl. Wolności), XVII, XIX, nr rej.: 1098/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 14 (dec.  pl. Wolności 13), XVII, XIX, nr rej.: 1097/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 15, dom, XVII-XX, nr rej.: 2020 z 25.05.1972  

 

- dom, Rynek 17, XVII-XIX, nr rej.: 1967 z 22.12.1971  
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- dom, Rynek 18, XVII-XIX, nr rej.: 2021 z 25.05.1972  

 

- dom, Rynek 19 (dec. pl. Wolności), XVII, XIX, nr rej.: 1096/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 20 (dec: pl. Wolności), XVII, XIX, nr rej.: 1095/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 21, XVII, XX, nr rej.: 2022 z 25.05.1972  

 

- dom, Rynek 22, XVII, XIX, nr rej.: 1970 z 22.12.1971  

 

- dom, Rynek 23 (dec.: pl. Wolności), XVII, XIX, nr rej.: 1094/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 24 (dec.: pl. Wolności), XVII, XIX, nr rej.: 1093/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 25 (dec.: pl. Wolności), XVII, XIX, nr rej.: 1092/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 27 (dec.: pl. Wolności), XVII, XIX, nr rej.: 1091/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, ul. Siemiradzkiego 2, XVII, XIX, nr rej.: 1323 z 3.08.1965  

 

- wójtostwo, ul. Siemiradzkiego 3 (dec. Wodna 1), XVI, XVIII, nr rej.: 1063 z 24.02.1964 

   

- budynek Seminarium Nauczycielskiego, ob. zespół szkół, ul. Sempołowskiej 13, 

  1877-80,  nr rej.: A/1013 z 5.06.2007 

    

Długopole Dolne 
- kościół fil. pw. św. Jerzego, 1793-4, 2 poł. XIX, nr rej.: 208/700/WŁ z 14.12.1978 

 

Długopole Zdrój 
- kościół ewangelicki, XIX/XX, nr rej.: 209/929/WŁ z 31.01.1983 

 

- park uzdrowiskowy, pocz. XIX, nr rej.: 210/672/WŁ z 4.10.1977 

 

- Łazienki, ob. Zakład Przyrodoleczniczy „Karol”, ul. Zdrojowa 16, 1839, 1870-71, 

  nr rej.: 98/A/02 z 12.09.2002 

 

- hala spacerowa, ob. Dom Zdrojowy, drewn., ul. Wolna 2, pocz. XX, 1930 

  nr rej.: 282/A/04 z 10.03.2004 

 

Gorzanów 
- zespół kościoła par.: 

- kościół  pw. św. Marii Magdaleny, 1658, XVIII, nr rej.: 211/1327 z 3.08.1963 

 - kaplica pw. Pana Jezusa,  XVIII, nr rej.:  212/784/WŁ z 25.05.1981: 

- kaplica cmentarna „Memento mori”, XVIII, nr rej.: j.w. 

- kaplica pw. św. Barbary,  XVIII, nr rej.: j.w.  

- ogrodzenie z bramami,  XVIII, nr rej.: j.w. 

 

- kaplica odpustowa pw. św. Antoniego Padewskiego, na Górze Dębowej, 1 poł. XVIII, 

  nr rej.: 213/1985 z 22.12.1971  

 

- zespół zamkowy, ul. Podzamcze 7, 1570, 1653-57, XIX: 

- zamek, nr rej.: A/5216/209 z 05.1950   

- ściana kurtynowa na dziedzińcu połudn., nr rej.: A/4178/1028/WŁ z 10.09.1984 

- ściana kurtynowa na dziedzińcu półn., nr rej.: A/4179/1033/WŁ z 10.09.1984 

- ściana kurtynowa na dziedzińcu półn. z bramą, nr rej.: 214/1030/WŁ z 10.09.1984 

- park, nr rej.: A/4175/174 z 31.05.1950  

- pawilon parkowy „Grota”, ul. Podzamcze 8, 3 ćw. XVII, nr rej.: A/5837 z 18.12.2012 

- zabudowania gospodarcze, nr rej.: A/4180/435 z 17.12.1958  

- oficyna mieszkalno-gospodarcza, nr rej.: A/4177/1029/WŁ z 10.09.1984 

- oficyna, ul. Podzamcze 7/8, nr rej.: A/4176/1027/WŁ z 10.09.1984 

- oficyna-browar, ul. Podzamcze 12, nr rej.: 215/1032/WŁ z 10.09.1984 
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- dom, ul. Bystrzycka 1, poł. XVIII, XIX, nr rej.: 218/1034/WŁ z 10.09.1984 

 

- dwór „Muszyn”, ul. Bystrzycka 8, 1571, 1821, nr rej.: 216/1039/WŁ z 10.09.1984 

 

- dom, ul. Kłodzka 1, pocz. XIX, nr rej.: A/4181/1328 z 3.08.1965  

 

- dwór „Raczyn”, ob. ruina, ul. Polna, 1573, XX, nr rej.: 217/1072 z 24.02.1964  

 

     Idzików 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV-XVIII, nr rej.: 219/873 z 5.05.1961  

 

- ruina zamku, XIII-XV, nr rej.: A/4149/2077 z 25.05.1972  

 

- dwór, XVIII, nr rej.: 220/764 z 30.09.1960  

 

Kamienna 
- kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1822, nr rej.: 221/1329 z 3.08.1965  

 

Lasówka 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, 1910-12, nr rej.: A/5812 z 23.01.2012 

 

Międzygórze 
- historyczny układ urbanistyczny, XVI-XX, nr rej.: A/2570/680/WŁ z 8.12.1977 

 

- kościół  par. pw. św. Józefa, drewn., 1740-42, nr rej.: 222/698/WŁ z 14.12.1978 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pomocniczy pw. Krzyża Świętego, 1910-11,  

   nr rej.: A/1199 z 22.04.2009  

 

- kościół pątniczy MB Śnieżnej, na  Górze Iglicznej, 1781-84, nr rej.: 223/1976 z 22.12.1971 

   

- kaplica górska, Jaworek Górny, ob. ruina, 1 poł. XIX, nr rej.: 224/1019/WŁ z 14.05.1984 

 

- sanatorium „Gigant”, ul. Sanatoryjna 5, szach., po 1880, 1926,  

  nr rej.: A/4430/649/WŁ z 30.12.1976 

 

- pensjonat „Mimoza III”, ul. Sanatoryjna 13, drewn., 1 ćw. XX,  

  nr rej.: A/4429/1408/WŁ z 8.08.1994 

 

- pensjonat „Krokus”, ul. Wojska Polskiego 32, pocz. XX, nr rej.: 225/1280/WŁ z 18.11.1989 

 

Mostowice 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 1780, nr rej.: 226/1017/WŁ z 14.05.1984 

 

Nowa Bystrzyca 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, drewn., XVIII, nr rej.: 227/1988 z 22.12.1971 

   

- kaplica przedpogrzebowa, XVIII, nr rej.: 228/868 z 5.05.1961  

 

Nowa Łomnica 
- chałupa nr 22, drewn., poł. XIX, nr rej.: A/4432/1084/WŁ z 18.01.1985 

 

- chałupa nr 29, drewn., poł. XIX, nr rej.: A/4272/1083/WŁ z 18.01.1985 

  przeniesiona → skansen Kudowa Zdrój – Pstrążna  

 

Nowy Waliszów 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, pocz.XVI, 1688, nr rej.: 883 z 30.06.1961  

- budynek bramny, XVIII,  nr rej.: 1022/WŁ z 14.05.1984 
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- kaplica przydrożna, przy posesji nr 10, XVIII, nr rej.: 464/1969 z 22.12.1971  

 

- zespół dworski: 

- dwór, XVI-XIX, nr rej.: 463/1338 z 3.08.1965  

- 2 pawilony parkowe, ob. ruina, XVIII,  nr rej.: j.w.  oraz A/4431/2033 z 25.05.1972  

- park, 2 poł. XVIII, nr rej.: 462/2088 z 22.06.1971  

 

Pławnica 
- dwór, XVIII, nr rej.: 461/1977 z 22.12.1971  

 

Ponikwa 
- kościół fil. pw. św. Józefa, XVIII, XIX, nr rej.: 460/952/WŁ z 20.09.1983 

 

Poręba 
- kościół par. pw. św. Sebastiana, XVIII, nr rej.: 459/880 z 28.06.1961  

 

 Rudawa 
  - kościół cmentarny, 1769, nr rej.: 81/A/02/1-2 z 29.03.2002 

  - cmentarz przy kościele, XVI, nr rej.: j.w. 

 

 Stara Łomnica 
- kościół par. pw. św. Małgorzaty, XVIII/XVIII, nr rej.: 458/874 z 5.05.1961 

   

- plebania, 2 poł. XVIII, nr rej.: 457/2041 z 25.05.1972  

 

- kaplica przydrożna, XVIII, nr rej.: 456/2040 z 25.05.1972  

 

- dwór, ob. dom nr 23, k. XVI, XVIII, pocz. XX, nr rej.: 455/753 z 27.09.1960  

 

- dwór „Środkowy”, ob. dom nr 72, 2 poł. XVI, 1617, XIX, nr rej.: 534/A/05 z 1.06.2005 

- wieża mieszkalna, ob. bud. gosp. przy dworze nr 72, XV, 1897, 1935, 

   nr rej.: 454/748 z 26.09.1960  

 

- dwór, ob. dom nr 89 (dec. 29), ob. ruina, 1570, 1600-35, XIX, nr rej.: 453/752 z 27.09.1960  

 

- chałupa nr 9, poł. XIX, nr rej.: 1085/WŁ z 18.01.1985 (nie istnieje) 

 

Stary Waliszów 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 1898, nr rej.: 452/1020/WŁ z 14.05.1984 

 - wieża, 1529, nr rej.: 451/2043 z 25.05.1972  

 

- plebania, k. XVI, k. XIX, nr rej.: 450/1340 z 3.08.1965  

 

- park, k. XIX, nr rej.: 449/676/WŁ z 4.10.1977 

 

- dom nr 67, drewn., ob. ruina, pocz. XIX, nr rej.: 448/739/WŁ z 30.04.1980 

 

- dom nr 112, drewn., pocz. XIX, nr rej.: 447/740/WŁ z 30.04.1980 

 

Wilkanów 
- kościół par. pw. św. Jerzego, 2 poł. XVIII, nr rej.: 446/884 z 30.06.1961  

 

- kaplica grobowa rodzin Reinsch i Spittel na cmentarzu kościelnym, XIX,  

  nr rej.: 445/2046 z 25.05.1972  

 

- plebania, 1773, nr rej.: 444/1342 z 3.08.1965   

 

- zespół pałacowy, XVII-XVIII: 

- pałac, ob. ruina, nr rej.: 443/766 z 30.09.1960  

- park, nr rej.: 440/175 z 31.05.1950  

- dom ogrodnika, ob. dom nr 127, 1 ćw. XVIII, nr rej.: 442/1396/WŁ z 27.12.1993 
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- oranżeria, ob. dom nr 130, 1 ćw. XVIII, nr rej.: 441/1395/WŁ z 27.12.1993 

 

- szpital, ob. dom nr 138, drewn., poł. XIX, nr rej.: 439/959/WŁ z 14.10.1993 

 

- dom nr 164, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: 1023/WŁ z 10.09.1984 (nie istnieje) 

 

Wójtowice 
- kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, 1870, nr rej.: 438/1018/WŁ z 14.05.1984 

 

Wyszki 
- kościół fil. pw. św. Jana, 2 poł. XVIII, nr rej.: 437/1982 z 22.12.1971  

 

Zalesie 
- kościół fil. pw. św. Anny, drewn., 1718, XIX, nr rej.: 436/1983 z 22.12.1971   

 

 

DUSZNIKI-ZDRÓJ - m. 
- miasto, nr rej.: A/2567/369 z 25.11.1956 (brak decyzji w NID) 

 

- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XVII, ul. Kłodzka 13, nr rej.: A/1716/742 z 19.09.1960 

 

- kościół ewangelicki, ob. polsko-katolicki pw. MB Różańcowej, ul. Słowackiego, 1845-46, 

  nr rej.: A/4054/1390/WŁ z 12.11.1993 

 

- kaplica na Górze Pustelnika, XVIII, nr rej.: 1961 z 6.03.1970 oraz A/4070/1781 z 15.08.1966  

 

- park zdrojowy, pocz. XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4072/1166/WŁ z 28.03.1986 

 

- ratusz, ob. dom mieszkalny, XVI, XIX, Rynek 6, nr rej.: A/4081/1460 z 29.11.1965 

   

- teatr im. F. Chopina , w parku zdrojowym, XIX, nr rej.: A/4071/1458 z 27.11.1965 

   

- dom, ul. Kłodzka 2, XVIII, XIX, XX, nr rej.: A/4074/628/WŁ z 22.05.1976 

 

- dom, ul. Kłodzka 12, XVII-XX, nr rej.: A/4073/629/WŁ z 22.05.1976 

 

- pensjonat „Słoneczna”, ul. Krakowska 6, 1900-1910, nr rej.: A/4078/1386/WŁ z 21.07.1993 

 

- dom, ul. Krakowska 12 , 1910, nr rej.: A/4079/1308/WŁ z 4.05.1990 

 

- dom, Rynek 1, XVII, XX, nr rej.: A/4075/624/WŁ z 22.05.1976 

 

- dom, Rynek 3, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4076/626/WŁ z 22.05.1976 

 

- dom, Rynek 5, XVIII, XX, nr rej.: A/4077/627/WŁ z 22.05.1976 

 

- dom, Rynek 9, XVII, nr rej.: A/4082/1461 z 29.11.1965  

 

- dom, Rynek 10/11, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/4084/1462 z 29.11.1965  

 

- dom, ul. Słowackiego 1, 1900, nr rej.: A/4080/1307/WŁ z 4.05.1990 

 

- gospoda, ob. dom, ul. Słowackiego 2, 1598, XIX-XX, nr rej.: A/4083/1463 z 29.11.1965  

 

- szpital, ul. Sprzymierzonych 11, 1891, nr rej.: A/4087/988/WŁ z 22.02.1984 

 

- dom, ul. Sudecka (dec. Świerczewskiego) 3, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/4085/1305/WŁ z 4.05.1990 

 

- dom, ul. Sudecka (dec. Świerczewskiego) 6, k. XIX, nr rej.: A/4086/1306/WŁ z 4.05.1990 

 

- dom, pl. Warszawy 4, 1715, XIX/XX, nr rej.: A/4088/1464 z 29.11.1965 
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- willa, ob. hotel „Fryderyk”, ul. Wojska Polskiego 10, 1862, 1900, nr rej.: 166/A/03 z 10.07.2003  

 

- kuźnia, nad rzeką Bystrzycą, XVII, nr rej.: 1459 z 27.11.1965 (nie istnieje) 

 

- młyn – papiernia, drewn., 1605, 1709, XX, nr rej.: A/4053/336 z 6.11.1956  

- otoczenie, nr rej.: A/2073 z 19.04.2010 

 

 

KŁODZKO - gm. 
 

Droszków 
- kościół fil. pw. św. Barbary, XV-XIX, nr rej.: A/1692/918 z 18.08.1961  

 

Gołogłowy 
- kaplica, ok. 1800, nr rej.: A/4174/1465 z 29.11.1965  

 

Jaszkowa Dolna 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1903-04, nr rej.: A/1058 z 15.05.2008 

 

- kaplica cmentarna, 2 poł. XIV, 1750, nr rej.: A/1720/741 z 19.09.1960  

 

Jaszkowa Górna 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XVI, 1777, nr rej.: A/1717/733 z 9.09.1960  

 

- zespół dworsko-folwarczny, nr rej.: 17/A/00 z 5.05.2000: 

- dwór, XVI, nr rej.: A/4191/656 z 19.03.1960  

   - stajnia, ob. mieszkania, 1 poł. XVII, XVIII 

   - kuźnia, 1 poł. XIX 

   - spichlerz, 1843 

   - owczarnia, ob. magazyn, 1849 

   - owczarnia, ob. obora, 1843 

   - ogrodzenie z bramą, XVI-XIX 

 

Kamieniec 
- pałac (nr 47), XVIII/XIX, 1883, nr rej.: A/4328/1417/WŁ z 30.11.1994 

 

Korytów 
- zespół pałacowy, XVIII, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/435/838/WŁ z 18.09.1981 

- park, nr rej.: A/4334/837/WŁ z 14.09.1981 

 

Krosnowice 
- kościół par. pw. św. Jakuba, XIV-XVIII, nr rej.: A/1665/657 z 14.03.1960  

- cmentarz kościelny obronny, nr rej.: A/1938/910/WŁ z 31.12.1982 i z 28.09.2005 

- mur z obejściem podcieniowym, mur/drewn., XVIII,  nr rej.: j.w. 

- budynek bramny, XVIII-XIX,  nr rej.: j.w. 

- kostnica, nr rej.: j.w. 

- dom przedpogrzebowy, nr rej.: j.w. 

 

- kaplica, XVIII, nr rej.: A/4333/920 z 18.08.1961  

 

- zespół pałacowy „Krosnowice Górne”, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4332/783 z 11.10.1960  

- park, nr rej.: A/4329/852/WŁ z 18.09.1981 

 

- siłownia cieplna, 1906, nr rej.: 825/WŁ z 25.07.1981 

- siłownia wodna, 1843, nr rej.: 826/WŁ z 25.07.1981 

 

Ławica 
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- pałac (nr 23), XVII, 1880, nr rej.: A/4410/1418/WŁ z 30.11.1994 

 

Łączna 
- dwór (nr 67), 1 poł. XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/4413/1457/WŁ z 31.01.1996 

 

 

Ołdrzychowice  Kłodzkie 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 2 poł. XIX, ul. Kłodzka, nr rej.: A/1924/693/WŁ z 30.03.1978 

- mauzoleum Oppersdorfów, przy kościele par., pocz. XX, nr rej.: A/4459/913/WŁ z 31.12.1982 

 

  - budynek dworca kolejowego, ul. Kolejowa 7, szach., 1897, nr rej.: A/6175 z 1.06.2020 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, ul. Kłodzka 25, nr rej.: A/4461/692/WŁ z 30.03.1978: 

- pałac 

- budynki gospodarcze - stajnie 

- park, nr rej.: A/4462/844 z 14.09.1981 

- 2 pawilony parkowe, drewn., nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy i folwarczny,   ul. Polna 4: 

- pałac, 1 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/4463/287 z 11.05.1951  

- park, 1 poł. XVIII, po 1800, nr rej.: A/4489/904/WŁ z 25.06.1982 

- oranżeria z domem mieszk., 1820, pocz. XX, nr rej.: A/4467/1481/WŁ z 27.02.1996 

- dom czeladny, 1730, 1799, nr rej.: A/4465/1479/WŁ z 27.02.1996 

- oficyna mieszk., nr rej.: A/4464/1478/WŁ z 27.02.1996    

- obora, k. XVIII, XIX, nr rej.: A/4466/1480/WŁ z 27.02.1996 

- brama pałacowa, 1730-44, k. XIX, nr rej.: A/4468/1482/WŁ z 27.02.1996 

 

- zespół budynków przemysłowych, 1907-16, ul. Fabryczna 1,  

  nr rej.: A/4460/1239/WŁ z 19.07.1988: 

- elektrownia wodna 

- hala czesanki 

- hala przędzalni 

 

- młyn wodny (z urządzeniami), poł. XIX, ul. Młyńska 7, nr rej.: A/4470/1540/a-h/WŁ z 18.12.1996 

 

Piszkowice 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, k. XIV, XVIII, nr rej.: A/1946/950/WŁ z 20.09.1983 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4503/839/WŁ z 18.09.1981 

- park, nr rej.: A/4504/250 z 5.09.1950  oraz 178 z  31.05.1950 

 

- zespół dworski (ob. nr 59): 

- dwór, XVI/XVII, 1720, nr rej.: A/4505/1429/WŁ z 9.03.1995 

- spichrz, 1839, nr rej.: A/4507/1430/WŁ z 9.03.1995 

- młyn, 1838, nr rej.: A/4506/1431/WŁ z 9.03.1995 

 

Podtynie 
- park, po 1870, nr rej.: A/4511/903/WŁ z 25.06.1982 

- zespół folwarczny (nr 4), XVIII, XIX: 

- dom zarządcy, 1870, nr rej.: A/4508/1472/WŁ z 31.01.1996 

- dom czeladny,  1 poł. XIX, nr rej.: A/4509/1473/WŁ z 31.01.1996 

- brama, 1706, nr rej.: A/4510/1474/WŁ z 31.01.1996 

 

Podzamek 
- zespół pałacowy: 

- pałac, poł. XVI, XVIII, 1896,  nr rej.: A/4512/1111 z 14.12.1964  

- park, 1 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 735 z 10.09.1960  

  oraz A/4513/796/WŁ z 14.09.1981 

 

Starków 
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- kościół fil. pw. św. Mikołaja, XV-XVII, nr rej.: A/1693/921 z 18.08.1961  

 

- zespół dworsko-folwarczny, XVI-XVIII, nr rej.: 20/A/00/1-5 z 24.05.2000: 

- dwór, nr rej.: A/4502/784 z 11.10.1960  

   - park 

   - folwark: 

    - stajnia 

    - wozownia 

   - dom mieszkalno-gospodarczy 

 

Stary Wielisław 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, XIV-XVIII, nr rej.: A/1666/658 z 14.03.1960 

- mur z obejściem podcieniowym i budynkami bramnymi, XVIII-XIX,  

   nr rej.: A/4717/911/WŁ z  31.12.1982 

- kaplica-mauzoleum Jana Świdnickiego, 1904, nr rej.: A/4718/820 z 17.12.1960  

 

- zespół dworsko-folwarczny, 1 poł. XIX, nr rej.: A/4719/1477/1-10/WŁ z 31.01.1996: 

- dwór 

- oficyna 

- 2 obory z częścią mieszkalną 

- spichrz wsch. 

- spichrz zach. 

- stajnia z wozownią 

- aleja kasztanowa na podwórzu gospodarczym 

- taras widokowy z balustradą 

- ogrodzenie, mur.-met. 

 

Szalejów Dolny 
- kościół par. pw. św.św. Szymona i Tadeusza, 1489, poł. XVIII, nr rej.: A/1719/736 z 13.09.1960 

   

- plebania (przy kościele fil.), 1564, 1757, nr rej.: A/1953/1346/WŁ z 23.07.1991 

 

- kaplica św. Anny, 1732, nr rej.: A/1694/923 z 24.08.1961  

 

- kaplica pw. św. Marii Magdaleny, 1734, nr rej.: A/1695/922 z 24.08.1961  

 

- zespół pałacowy, 1844, nr rej.: A/4745/645/WŁ z 20.12.1976: 

- pałac 

- park, z pozostałością grobowca rodziny Munchausenów 

 

  - d. gospoda, ob. Dom Ludowy (nr 1), XIX/XX, nr rej.: A/6037 z 13.01.2017 

 

- dom nr 7, drewn., XVIII, nr rej.: A/4270/737 z 14.09.1960,  

  przeniesiony → skansen Kudowa Zdrój – Pstrążna  

 

Szalejów Górny 
- zespół kościoła par. pw. św. Jerzego, 2 poł. XIV, 1765, nr rej.: A/1954/1345 z 23.07.1991: 

- kościół, nr rej.: A/1726/659 z 14.03.1960  

- dzwonnica, 1683 

- mur obronny cmentarza, 1 poł. XV 

- kaplica, XVIII/XIX 

- budynek bramny, XV 

 

- pałac, ob. ruina, 1916, nr rej.: A/4746/1356/WŁ z 26.09.1991 

 

- dom zarządcy folwarku, nr 47, XVIII/XIX, nr rej.: A/4747/1643/WŁ z 31.12.1998 

 

- spichrz z domem mieszkalnym, nr 64, k. XVII, XVIII/XIX,  

  nr rej.: A/4748/1644/WŁ z 31.12.1998 

 

Święcko 
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- kaplica, ob. kościół fil. pw. św. Floriana, 1794, nr rej.: A/6179 z 11.08.2020 

 

Wojbórz 
- kościół par. pw. św. Jerzego, XV, XVIII, nr rej.: A/1797/1572 z 16.03.1966  

 

- dwór, 1688, XIX, nr rej.: A/4595/1212/WŁ z 31.10.1986 

 

 

Wojciechowice 
- kościół par. pw. św. Michała, XV-XVII, nr rej.: A/1709/831 z 27.12.1960  

 

Żelazno 
- kościół par. pw. św. Marcina, XIV-XVII, nr rej.: A/1702/832 z 27.12.1960  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/5234/909/WŁ z 31.12.1982 

  - mur z obejściem podcieniowym z budynkami bramnymi, XVI, XVIII, nr rej.: j.w. 

- dworzec kolejowy, mur.-szach., 1907, nr rej.: A/5235/1485/WŁ z 25.03.1996 

 

- zespół pałacowy (I) (nr 63 ), k. XVIII, XIX-XX: 

- pałac, 1797, 1869, 1908, nr rej.: A/5236/656/WŁ z 25.05.1977 

- park, 2 poł. XVIII-XX, nr rej.: j.w.  

- ogrodzenie parku i budynek bramny, 1908,  nr rej.: j.w. 

- folwark, XIX-XX,  nr rej.: A/5239/657/WŁ z 25.05.1977: 

- oficyna pałacowa 

- oficyna mieszkalna 

- stajnia i spichrz 

- gołębnik 

- kuźnia, nr rej.: A/5240/1627/WŁ z 10.06.1998 

 

- zespół pałacowy (II) (nr 109), po 1860: 

- pałac, nr rej.: A/5237/1391/WŁ z 10.12.1993 

- park, nr rej.: A/5238/851/WŁ z 18.09.1981 

 

- wieża mieszkalna, XV/XVI, nr rej.: A/5233/1466 z 29.11.1965  

 

 

KŁODZKO - m. 
 

- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2568/370 z 25.11.1956  

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia MB, pl. Kościelny, poł. XIV, XVI, 2 poł. XVII, XIX, 

  nr rej.: A/1675/89 z 29.03.1949  

 

- zespół klasztorny franciszkanów, pl. Grottgera, nr rej.: A/1754/1107 z 25.05.1964 : 

- kościół, ob. par. pw.  MB Różańcowej, 1628-31, 1711, nr rej.: 689 z 10.05.1960  

- klasztor, 1678, 1723-44 

 

- kolegium jezuickie, ob. szkoła, ul. Wojska Polskiego 11, 1664, 1690,  

  nr rej.: A/4327/1014 z   9.01.1964  

 

- konwikt jezuicki, ob. muzeum, ul. Łukaszewicza 4, 1664-95,  

   nr rej.: A/4323/994/WŁ z 3.04.1984 

- ogród, k. XVII, XX, nr rej.: A/4324/1334/WŁ z 7.05.1991 

 

- zespół klasztorny joannitów, ob. franciszkanek, ul. Łukasińskiego 34-36: 

- kościół pw. św.św. Jerzego i Wojciecha, 1475, 2 poł. XVII, 1770,  

   nr rej.: A/4325/ z 10.05.1950 oraz 1466 z 29.11.1965  

- klasztor, 1478, 1546, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/4326/1467 z 29.11.1965  

 

- kolumna z figurą Matki Boskiej, pl. Bolesława Chrobrego, 1680, nr rej.: 143 z 24.03.1950  

 

- cmentarz żydowski, ul. Bohaterów Getta 18, 1833-1944, nr rej.: A/740 z 22.03.2006 
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- brama, pl. Kościelny, 2 poł. XVII, nr rej.: A/4336/1073/WŁ z 3.12.1984 

 

- mury obronne, XIII-XV, nr rej.: A/4345/688 z 10.05.1960  

 

- twierdza, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/4346/691 z 10.05.1960  

- fort „Owcza Góra”, 1745-50, XIX, nr rej.: 143/A/02/1-17 z 2.12.2002 

 

 

- zespół magazynów koszarowych, 1748-1751: 

 - magazyn, ul. Łukasińskiego 26,  nr rej.: A/4374/1049/WŁ z 30.11.1984 

 - magazyn, ul. Łukasińskiego 28, 1748-1751, nr rej.: A/4375/1050/WŁ z 30.11.1984 

 - magazyn, ul. Łukasińskiego 30, 1748-1751, nr rej.: A/4376/1051/WŁ z 3.04.1984 

 

- ratusz, XVI-XVIII, 1890, nr rej.: A/4348/738 z 14.09.1960 (wieża)  

  oraz  A/4349/776/WŁ z 14.05.1981 

   

- podziemna trasa turystyczna (część podziemi XVIII), nr rej.: A/4347/650/WŁ z 3.01.1977 

 

- dom, ul. Armii Krajowej 1, XVI, XIX, nr rej.: A/4343/1074/WŁ z 30.11.1984 oraz   

 portal 739 z 15.09.1960  

 

- dom, ul. Armii Krajowej 2, k. XIX, nr rej.: A/4342/1075/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, ul. Armii Krajowej 5, k. XIX, nr rej.: A/4341/1076/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, ul. Armii Krajowej 6, XVII-XIX, nr rej.: A/4338/1061/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, ul. Armii Krajowej 11, XVIII, nr rej.: A/4344/1012 z 9.01.1964  

 

- dom, ul. Armii Krajowej 29, XVIII, 1908, nr rej.: A/4337/1225/WŁ z 16.06.1987 

 

- dom, ul. Armii Krajowej 31, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/4339/1078/WŁ z 3.12.1984 

 

- dom, ul. Armii Krajowej 33, XVIII, XIX, nr rej.: A/4340/1079/WŁ z 3.12.1984 

 

- dom, ul. Bohaterów Getta 3, 1885, nr rej.: A/5817 z 29.03.2012 

 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 4, k. XIX, nr rej.: A/4350/1071/WŁ z 3.12.1984 

 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 5, XVIII, XIX, nr rej.: A/4351/1072/WŁ z 3.12.1984 

- oficyna, pl. Bolesława Chrobrego 5a, XVI, k. XVIII, k. XIX, nr rej.: dec.wspólna → dom nr 6 

 

- kamienica z oficyną, pl. Bolesława Chrobrego 6, 6a, XVI, k. XVIII, XIX, 

   nr rej.: A-1074/1-3 z 11.07.2008 

 

- kamienica z oficyną, pl. Bolesława Chrobrego 7, 7a, ok. 1600, XVIII, 1891, 

   nr rej.: 633/1-2/A/05, z 2.08.2005 

 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 8, 1865, nr rej.: A/4353/1554/WŁ z 13.03.1997 

- oficyna, pl. Bolesława Chrobrego 8a, (XVI), k. XVIII, XIX, nr rej.: A/1062 z 23.05.2008 

 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 9, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1080/WŁ z 3.04.1984 

 

- kamienica z oficyną, pl. Bolesława Chrobrego 11, 11 a, XVI, 1 poł. XVIII, 3 ćw. XIX, 

   nr rej.: 552/1-2/A/05, z 11.08.2005 

 

- kamienica z oficyną, pl. Bolesława Chrobrego 12, 12 a, XVI, 1800, po 1870, 

   nr rej.: 550/1-2/A/05, z 2.08.2005 

 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 13, XVIII, 1900, nr rej.: A/4354/1081/WŁ z 3.12.1984 
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- kamienica, pl. Bolesława Chrobrego 14, 14 a, XVI, k.XVIII, po 1870, 

   nr rej.: 551/A/05, z 2.08.2005 

 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 15, nr rej.: A/4355/1640 z 12.04.1966  

 

- dom handlowy, pl. Bolesława Chrobrego 19, XVI, 1909, nr rej. 736/A/06 z 17.02.2006 

 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 32, XVIII, 1945, nr rej.: A/4357/1067/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 34, XVIII, 1800, XIX, nr rej.: A/4358/1068/WŁ z 3.12.1984 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 35, 2 poł XVII, XIX, nr rej.: A/4359/1069/WŁ z 3.12.1984 

 

- dom, pl. Bolesława Chrobrego 36, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4360/1070/WŁ z 3.12.1984 

 

- willa, ul. Chopina 1, pocz. XX, nr rej.: A/6166 z 20.01.2020 

 

- domy, ul. Czeska 3, 5, 7, nr rej.: 415 z 26.01.1957 (nie istnieją) (brak decyzji w NID) 

 

- dom, ul. Czeska 30, 1720, nr rej.: A/4378/1108 z 25.05.1964  

 

- dom, ul. Czeska 32, (XVI) 1870, nr rej.: A/1085 z 3.10.2008  

 

- dom, ul. Czeska 34, k. XIX, nr rej.: A/4379/1062/WŁ z 3.12.1984 

 

- dom, ul. Czeska 36, XVI, XIX, nr rej.: A/4380/1065/WŁ z 3.04.1984 

 

- dom, ul. Czeska 38, k. XVIII, XIX, nr rej.: A/4381/1064/WŁ z 3.12.1984 

 

- dom, ul. Czeska 40, XVI, XVIII, XIX, nr rej.: A/4382/1063/WŁ z 3.12.1984 

 

- łaźnia miejska, ul. Floriana Szarego 4, 1906, nr rej.: A/4383/1629/WŁ z 1.10.1998 

 

- dom, ul. Gierymskich 6, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/4361/1055/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, ul. Gierymskich 8, pocz. XVII, pocz. XX, nr rej.: A/4362/1013 z 9.01.1964  

 

- dom, ul. Gierymskich 10/10a, XVIII, poł. XIX, nr rej.: A/4363/1057/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, ul. Gierymskich 12/12a, XVIII, pocz. XIX,  nr rej.: A/4364/1058/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, ul. Gierymskich 14, XVIII, 1900, nr rej.: A/4365/1059/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom z oficyną (restauracja „Wilcza Jama”), ul. Grottgera 5 / Gierymskich 1, 

   2 poł. XVIII, 1925,  nr rej.: A/4366/1635/WŁ z 1.12.1998 

 

- dom, ul. Grunwaldzka 4-6, 1900, nr rej.: A/4384/1624/WŁ z 5.06.1998 

 

- dom, ul. Kościelna 1, XV, XIX-XX, nr rej.: A/4385/1220/WŁ z 16.06.1987 

 

- dom, ul. Kościelna 3, 1576, 2 poł XIX, nr rej.: A/4386/1219/WŁ z 16.06.1987 

 

- dom, ul. Kościelna 4, XVII, XIX, nr rej.: A/4387/1227/WŁ z 16.06.1987 

 

- dom, ul. Kościelna 5, XVIII, nr rej.: A/4388/1060/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, ul. Kościelna 6, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4389/1226/WŁ z 16.06.1987 

 

- kamienica, ul. Lutycka 11, 1910, nr rej.: A/5820 z 17.04.2012 

 

- dom, ul. Łukasiewicza 2, XVIII, nr rej.: A/4377/1228/WŁ z 16.06.1987 

 

- dom, ul. Matejki 3, poł. XVIII, nr rej.: A/4370/1052/WŁ z 30.11.1984 
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- dom „Pod Rakiem”, ul. Matejki 5, poł. XVIII, nr rej.: A/4372/1639/WŁ z 14.12.1998  

 

- dom, ul. Matejki 7, XVIII, XIX, nr rej.: A/4371/1223/WŁ z 16.06.1987 

 

- dom, ul. Matejki 9, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4373/1637/WŁ z 1.12.1998 

 

- dom, ul. Matejki 11, 1739, XIX, nr rej.: A/4369/1053/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, ul. Okrzei 20, 1902, nr rej.: A/4390/1348/WŁ z 31.08.1991 

 

- poczta, pl. Władysława Jagiełły 2, 1870, nr rej.: A/4391/1082/WŁ z 3.12.1984 

 

- dom, pl. Władysława Jagiełły 3, k. XIX, nr rej.: A/4392/1218/WŁ z 16.06.1987 

 

- dom, pl. Władysława Jagiełły 4, k. XIX, nr rej.: A/4393/1217/WŁ z 16.06.1987 

 

- oficyna, ul. Wodna 1, 1 poł. XVI, XVIII, 1 poł. XX, nr rej.: A/5882 z 12.07.2013 

 

- dom, ul. Wodna 10, XVI, 1910, nr rej.: A/4394/1594/WŁ z 31.12.1997 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 1, XVIII, XIX, nr rej.: A/4367/1054/WŁ z 30.11.1984 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 16, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/4368/1362/WŁ z 5.02.1992 

 

- browar, ob. budynek mieszk.-usługowy, ul. Czeska 21, 1869-70, nr rej.: A/923 z 9.10.2006 

 

  - d. browar, ul. Stryjeńskiej 2, 1760-XX, nr rej.: 11/A z 10.03.2000 

 

  - budynek fortecznego ujęcia wody, ob. mieszkalny, ul. Stryjeńskiej 15, k.XV, k. XVIII, 1900, 

     nr rej.: 475/A/05 z 17.01.2005 

 

- młyn wodny z turbinownią i częścią mieszkalną, ul. Daszyńskiego 18, 2 poł. XVIII, 1 ćw. XX, 

   nr rej.: A/6048z 24.05.2017 

 

- zespół młyna wodnego, ul. Wielisławska 10, XVIII/XIX,  

   nr rej.: A/4397/607/WŁ z 8.07.1976: 

 - młyn, drewn. (nie istnieje) 

- piekarnia, ob. dom 

- dom młynarza 

- brama wjazdowa 

 

- most na młynówce, ul. Wita Stwosza, k. XIV, 1628, 1701, 1750,  

   nr rej.: A/4395/59 z 25.11.1949 

   

Kłodzko - Jurandów 
- zespół szpitalny, ul. Szpitalna 1-3, 1870, 1910, nr rej.: A/4396/1368/WŁ/1-6 z 28.04.1992: 

- kaplica, ob. kościół par. 

- budynek główny 

- budynek oddziału wewnętrznego 

- budynek chorób płuc 

- budynek neurologii 

- budynek administracyjny 

 

 

KUDOWA-ZDRÓJ - m. 

 
- miasto jako historyczny układ urbanistyczny, XV-XX, nr rej.: A/507/510 z 1.12.1958 oraz 

  684/WŁ z 8.12.1977   

 

- kościół par. pw. św. Katarzyny, 1679, XIX, nr rej.: 797/WŁ z 25.05.1981 
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- cmentarz przykościelny, nr rej.: 921/WŁ z 31.12.1982 

 

- kaplica ewangelicka, ob. kościół par. ewangelicki, ul. Moniuszki 6, 1797-98,  

  nr rej.: 598/A/05 z 23.09.2005 

 

- dzwonnica wiejska, ul. 1 Maja 61, drewn.-szach., XIX , nr rej.: 958/WŁ z 20.07.1983 

 

- park zdrojowy położony między ulicami: Moniuszki-Zdrojowa-Graniczna z przyległą  

  „Górą Parkową”, 2 poł. XVIII-XX, nr rej.: 1165/WŁ z 28.03.1986 

 

- hala spacerowa w Parku Zdrojowym, 1906, nr rej.: 667/A/05 z 30.11.2005 

 

- d. hotel zdrojowy, ob. szpital sanatoryjny „Polonia”, ul. Moniuszki 2, 1904-05,  

  nr rej.: A/6188 z 10.12.2020 

 

- pensjonat, ob. DW „Bajka IV”, ul. Zdrojowa 36, 1894, nr rej.: 1514/WŁ z 6.08.1996 

 

Kudowa-Zdrój - Brzozowice 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1730, nr rej.: 1145/WŁ z 25.10.1985 

- dzwonnica, 1730, nr rej.: 1144/WŁ z 25.10.1985 

 

Kudowa-Zdrój - Czermna 
- kościół par. pw. św. Bartłomieja, 1384, XVI, k. XVIII, nr rej.: 1146/WŁ z 25.10.1985 

- dzwonnica, XVII, nr rej.: 1457 z 25.11.1965  

 

- kaplica cmentarna, 1776, nr rej.: 693 z 10.05.1960  

 

- stodoła, ul. Kościuszki 35, drewn., pocz. XIX, nr rej.: A/4274/741/WŁ z 30.04.1980 

  przeniesiona → skansen Pstrążna  

 

- stodoła, ul. Kościuszki 73, drewn., k. XIX, nr rej.: A/4271/1087/WŁ z 18.01.1985 

  przeniesiona → skansen Pstrążna  

 

- dom, ul. Kościuszki 122, drewn., k. XVIII, nr rej.: A/4273/937/WŁ z 31.03.1983 

  przeniesiony → skansen Pstrążna  

 

Kudowa-Zdrój - Pstrążna 
- wieś - układ przestrzenny, XVIII-XX, nr rej.: 1139/WŁ z 30.09.1985 

 

- budynki w skansenie : 

- dom z Szalejowa Dolnego (nr 7), drewn., XVIII,  

     nr rej.: A/4270/737 z 14.09.1960  

- stodoła z Czermnej ( ul. Kościuszki 35), drewn., pocz. XIX,  

    nr rej.: A/4274/741/WŁ z 30.04.1980  

- stodoła z Czermnej ( ul. Kościuszki 73), drewn., k. XIX,  

      nr rej.: A/4271/1087/WŁ z 18.01.1985   

- dom z Czermnej ( ul. Kościuszki 122), drewn., k. XVIII,  

     nr rej.: A/4273/937/WŁ z 31.03.1983  

- chałupa z z Nowej Łomnicy (nr 29), drewn., poł. XIX,  

     nr rej.: A/4272/1083/WŁ z 18.01.1985 

 

Kudowa-Zdrój - Słone 
- dom nr 102 (d. nr 70), drewn., pocz. XIX, nr rej.: 737/WŁ z 30.04.1980 

 

 

LĄDEK-ZDRÓJ – m. i gm.  
 

Karpno 
- zamek „Karpień” (ruina), XIV-XV, nr rej.: A/4283/1330  z 3.08.1965  

 

Kąty Bystrzyckie 
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- kościół fil. pw. św. Katarzyny, XVI, XVIII,  nr rej.: 185/1331 z 3.08.1965  

 

Konradów 
- kościół pw. Podwyższenia Krzyża, XVII, XIX, nr rej.: 187/1972 z 22.12.1971  

   

- dwór, XVIII, nr rej.: 186/1973 z 22.12.1971  

 

Lądek-Zdrój 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2569/356 z 25.11.1956  

 

- kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1688-92, nr rej.: A/1769/1073 z 25.02.1964  

 

- kościół cmentarny pw. św. Rocha, ul. Śnieżna 10, 2 poł. XVII,  

  nr rej.: A/4282/1332  z 3.08.1965 

 

- kaplica NMP „Na Pustkowiu”, ul. Lipowa, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/1878/1974 z 22.12.1971  

 

- cmentarz żydowski z pozostałościami bramy i ogrodzenia (od wsch.), ul. Śnieżna, dz. nr 315,  

  obr. Stare Miasto, l.20. XX, nr rej. A/6206/1-2 z 20.12.2021 

   

- park centralny, k. XVIII-XIX, nr rej.: A/4287/678/WŁ z 4.10.1977 

 

- park Moniuszki, pocz. XIX,  nr rej.: A/4286/677/WŁ z 4.10.1977 

- kaplica św. Jerzego z dzwonnicą, 1658, pocz. XIX, nr rej.: A/4289/1197/WŁ z 4.09.1986 

 

- park 1000-lecia, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4284/ 675/WŁ z 4.10.1977 

 

- ratusz, 1537. 1739, 1872, nr rej.: A/4318/947/WŁ z 20.09.1983 

 

- zespół budynków zdrojowych w parku zdrojowym, nr rej.: A/4284/1204/WŁ z 4.09.1986: 

- pijalnia wód mineralnych, 1842, 1905 

- sala do spotkań towarzyskich (kawiarnia), ul. Orla, 1782, 1852, 1900 

- muszla koncertowa, 1905 

- wieża zegarowa, XIX, nr rej.: A/4288/1202/WŁ z 4.09.1986 

 

- zakład przyrodoleczniczy „Jerzy”, ul. Ostrowicza 1/2, XVIII-XX, 

   nr rej.: A/4290/948/WŁ z 21.09.1983 

 

- zakład przyrodoleczniczy „Wojciech”, 1678, k. XIX, nr rej.: A/4301/1986  z 22.12.1971  

 

- dom, ul. Kłodzka 3, XVIII, nr rej.: A/4291/2029 z 25.05.1972  

 

- dom, ul. Kłodzka 8, XIX, nr rej.: A/4292/2030 z 25.05.1972  

 

- dom, ul. Kościelna 4, XVIII, nr rej.: A/4293/1200/WŁ z 4.09.1986 

 

- dom, ul. Kościelna 6, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/4294/1199/WŁ z 4.09.1986 

 

- dom, ul. Kościelna 8, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/4295/1009/WŁ z 31.03.1983 

 

- dom, ul. Kościelna 10, 1 poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/42961333 z 3.08.1965  

 

- dom, ul. Kościelna 16, 1739, pocz. XX, nr rej.: A/4297/1334 z 3.08.1965  

 

- dom, ul. Kościelna 18, 1800, nr rej.: A/4298/1335 z 3.08.1965  

 

- pensjonat „Villa Barbara”, ul. Leśna 4, 1906, nr rej.: A/4300/1625/WŁ z 8.06.1998 

 

- willa, ul. Miła 3, 1910, nr rej.: A/4302/1241/WŁ z 13.12.1988 

 

- dom, Rynek 1, XVIII, nr rej.: A/4303/1065 z 24.02.1964  
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- dom, Rynek 2, XVIII, nr rej.: A/4304/1066 z 24.02.1964  

 

- dom, Rynek 3, XVIII, nr rej.: A/4305/1067 z 24.02.1964  

 

- dom, Rynek 4, XVIII, nr rej.: A/4306/992 z 28.09.1963  

 

- dom, Rynek 5, XVIII, nr rej.: A/4307/1068 z 24.02.1964  

 

- dom, Rynek 6, XVIII, nr rej.: A/4308/1069 z 24.02.1964  

 

- dom, Rynek 7, XVIII, nr rej.: A/4309/437 z 18.12.1958  

 

- dom, Rynek 8, XVIII, nr rej.: A/4310/438 z 18.12.1958  

 

- dom, Rynek 9, XVIII, nr rej.: A/4311/439 z 18.12.1958  

 

- dom, Rynek 10, XIX, nr rej.: A/4312/1203/WŁ z 4.09.1986 

 

- dom, Rynek 13, XVIII, nr rej.: A/4313/993 z 30.09.1963  

 

- dom, Rynek 14, XIX, nr rej.: A/4314/1070 z 24.02.1964  

 

- dom, Rynek 17, XIX/XX, nr rej.: A/4315/1198/WŁ z 4.09.1986 

 

- 11 domów, Rynek 18-24, 26-29, XVIII, XIX, XX, nr rej.: A/4316/651/WŁ z 4.10.1977 

 

- dom,  Rynek 25, XVII, XIX, nr rej.: A/4317/2031 z 25.05.1972  

 

- dom, ul. Słodowa (dec. Pstrowskiego) 1, 1739, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4319/1201/WŁ z 4.09.1986 

 

- d. słodownia, ul. Słodowa 41 (d. Nowotki 1), 1567, po 1920,  

  nr rej.: A/4320/1232/WŁ z 16.06.1987 

 

- willa, ul. Spacerowa 10, 1860, nr rej.: A/6019/1242/WŁ z 1988 

 

- Katolickie Seminarium Nauczycielskie, ob. centrum kultury, pl. Staromłyński 5, 1886,  

   nr rej.: 48/A/01 z 29.06.2001 

 

- dom, ul. Zamenhofa 5, XIX/XX, nr rej.: A/4321/1332/WŁ z 26.04.1991 

 

- dom, ul. Zdrojowa (d.1 Maja) 11, poł. XVI, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/432/1336 z 3.08.1965  

    (nie istnieje) 

 

- most św. Jana na rz. Białej Lądeckiej, XVI, XVIII, nr rej.: A/4299/1975 z 22.12.1971  

 

Orłowiec 
- kościół fil. pw. św. Sebastiana, XVII/XVIII, nr rej.: 184/911 z 31.07.1961  

 

- dwór (nr 4), ob. ruina, 1 poł. XVIII, nr rej.: 111/970/WŁ z 8.12.1983 

- oficyna (nr 5), ob. ruina, XVIII, nr rej.: 189/971/WŁ z 8.12.1983 

 

Radochów 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XVII, nr rej.: 183/842 z 25.01.1961  

 

- zespół dworski, XVI-XIX: 

- dwór, nr rej.: 182/754 z 27.09.1960  

- park, nr rej.: 190/674/WŁ z 4.10.1977 

 

Skrzynka 
- kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XVIII, nr rej.: 191/1978 z 22.12.1971  
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Trzebieszowice 
- kościół par. pw. św. Andrzeja, 1813, nr rej.: 192/2045 z 25.05.1972  

- plebania, 1 poł. XIX nr rej.: j.w.  

 

- zespół pałacowy „Oberhof”, XVI-XIX, nr rej.: 193/654/WŁ z 19.07.1977: 

- pałac  

- park 

   - oficyna, nr rej.: 18/A/00 z 17.05.2000 

 

- zespół dworski „Scheibenhof”: 

- dwór z murem oporowym, ob. ruina, 1580, XIX-XX , nr rej.: 195/1392/WŁ z 28.12.1993 

- folwarczny budynek mieszkalno-gospodarczy, ob. ruina, 1687, 2 poł. XIX 

  nr rej.: 196/1393/a-d/WŁ z 28.12.1993  

 

- spichrz na folwarku „Frobelhof”, XVIII, nr rej.: 194/1981 z 22.12.1971  

 

 

LEWIN KŁODZKI – gm. 
 

Dańczów 
- dzwonnica alarmowa  (nr 28, d.36), drewn., XIX, nr rej.: A/953/1489/83 z 20.07.1983 

Jawornica 
- kaplica, w dolinie potoku Jaworniczki, 1714,  nr rej.: A/1213 z 19.05.2009 

 

Jeleniów 
- kościół fil. pw. Świętej Trójcy, 1699, 1950, nr rej.: A/955/919 z 18.08.1961  

 

- zespół pałacowy, nr rej.: A/956/327 z 3.11.1956 : 

- pałac, ob. ruina, pocz. XVII, 1750, 2 poł. XIX 

- park, po 1850, nr rej.: 1002/WŁ z 29.03.1984 

 

Jerzykowice 
- kaplica, na Górze Pańskiej, XVIII/XIX,  nr rej.: A/1214 z 19.05.2009 

- dzwonnica alarmowa, drewn., poł. XIX, nr rej.: A/958/957/WŁ z 20.07.1983 

 

Lewin Kłodzki 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/959/511 z 1.12.1958   

 

- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XV, 1576, 1679,  nr rej.: A/960/734 z 9.09.1960  

 

- kaplica św. Jana Nepomucena, w Lasku Miejskim, 1727,  nr rej.: A/1215 z 19.05.2009 

 

- ruiny zamku „Homola”, XIV, nr rej.: A/961/959 z 3.11.1961  

 

- willa, ul. Chopina 4, 1891-92, nr rej.: A/964/1384/WŁ z 9.04.1993 

 

- plebania, ul. Kościelna 6, 1701, 1882-83, nr rej.: A/1255 z 8.06.2009 

 

- 2 domy, pl. Kościuszki  18 i 20 (dec. Rynek 27 i 29), XVIII, nr rej.: A/998692 z 10.05.1960 

   

- dom, pl. Kościuszki 20 (dec. Rynek 29), XVIII, nr rej.: A/926/1110 z 25.05.1964 

 

- dom, ul. Okrzei 2, mur./szach., 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/6115 z 21.12.2018 

 

 

MIĘDZYLESIE – m. i gm.  
 

Boboszów 
- kościół par. pw. św. Anny, XVIII, nr rej.: A/1877/1966 z 22.12.1971  
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Długopole Górne 
- kościół par pw. św.św. Piotra i Pawła, XVI, XVIII, nr rej.: 841 z 24.01.1961 oraz  

  A/1742/1324  z 3.08.1965  

- kaplica cmentarna przy kościele, XVIII, nr rej.: A/1880/2024 z 25.05.1972  

 

- dwór, ob. dom nr 70 (d. nr 61), XIX, nr rej.: A/4068/1325 z 3.08.1965  

- oficyna, nr rej.: j.w. 

 

- dwór, ob. dom nr 165 (d. nr 132), 1 poł. XVIII, pocz. XIX, nr rej.: A/4067/1984 z 22.12.1971  

 

- chałupa,  nr 41, pocz. XIX, nr rej.: A/4066/1086 z 18.01.1985 

 

Domaszków 
- kościół fil. pw. św. Mikołaja, 1563, XVIII, nr rej.: A/1741/1326 z 3.08.1965  

- kaplica grobowa, poł. XVIII, nr rej.: 2025 z 25.05.1972 

 

- plebania, 1781, ul. Kolejowa 2, nr rej.: A/1957/1380/WŁ z 27.11.1992 

 

- sierociniec ze szkołą, 1853-61, ul. Międzyleska 18, nr rej.: A/4055/1591/WŁ z 24.11.1997 

 

- dom nr 126, XIX, nr rej.: A/4069/2026 z 25.08.1972  

 

Gniewoszów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Michała Archanioła, 1568, 2 poł. XVIII,  

   nr rej.: A/1698/871 z 5.05.1961  

 

- ruiny zamku „Szczerba”, XIV, XV, nr rej.: A/4167/1341 z 3.08.1965  

 

Goworów 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1508 wieża, 1631, XVIII, nr rej.: A/1700/872 z 5.05.1961 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A/4182/669/WŁ z 4.10.1977: 

- pałac 

- park 

 

- młyn wodny (nr 68), 1 ćw. XX, nr rej.: A/4183/1443/WŁ z 19.09.1995 

 

Jaworek 
- kościół fil. pw. św. Barbary, 1791, nr rej.: A/1962/1359/WŁ z 10.12.1991 

 

Jodłów 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1756, nr rej.: A/1951/976/WŁ z 8.12.1983 

 

Kamieńczyk 
- kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, drewn., 1710, nr rej.: A/1670/471 z 26.07.1958  

 

- dom nr 9, drewn., XIX, nr rej.: A/4247/995/WŁ z 29.03.1984 

 

- dom nr 10, drewn., pocz. XIX, nr rej.: A/4248/996/WŁ z 29.03.1984 

 

Lesica 
- kościół fil. pw. św. Marcina, XVII-XVIII, nr rej.: A-1950/975/WŁ z 8.12.1983 

 

Międzylesie 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/965/357 z 25.11.1956  

 

- kościół par. pw. Bożego Ciała, XVII, XVIII, nr rej.: A/954/1071 z 24.02.1964  

 

- kościół cmentarny pw. św. Barbary, XVIII, nr rej.: A/957/1337 z 3.08.1965  
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- plebania, ul. Powstańców Śląskich 11, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/963/1140/WŁ z 25.10.1985 

 

- zespół zamkowy: 

- zamek, XIV, 1580-90, 1690, nr rej.: A/5241/468 z 10.10.1957 (wypis z księgi rejestru) 

- park, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/970/637/WŁ z 4.10.1977 

 

- domy, Rynek 13/13a (d.12, 13), 14/14a (d.14), 15, 16, 37, 1 poł. XIX,  

   nr rej.: A/968/2032 z 25.02.1972  

 

- domy tkaczy, tzw. 7 Braci, ul. Sobieskiego 2, 4, drewn., XVIII, 

   nr rej.: A/967/1987 z 22.12.1971  

 

- dom, ul. Warszawska 3, XVIII, nr rej.: A/5242/332 z 6.11.1956   

 

- dom, pl. Wolności 17, XVIII, nr rej.: A/6088 z 17.07.2018   

 

- sukiennice, ob. ruina, ul. Wojska Polskiego 2-4, XVIII, nr rej.: A/966/333 z 6.11.1956   

  oraz  639 z 10.02.1960 

 

- wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), 1908, nr rej.: A/969/1541/WŁ z 18.12.1996 

 

Niemojów 
- kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, 1716, nr rej.: A/1697/ 865 z 19.04.1961  

- ruiny zamku (dworu sołeckiego), XVI-XVIII, nr rej.: A/4424/765 z 30.09.1960  

 

Nowa Wieś 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1poł. XVIII, 1804, nr rej.: A/1686/885 z 30.06.1961  

 

- ruina dworu, XVI-XIX, nr rej.: A/4423/755 z 27.09.1960  

 

Roztoki 
- kościół par. pw. św. Marcina, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/1699/881 z 28.06.1961  

- plebania, 1794, nr rej.: 51/A/01 Z 23.05.2001 

 

- dwór, ob. dom nr 16, 1569, XIX-XX, nr rej.: A/4565/1339 z 3.08.1965  

  - obora, pocz. XIX, nr rej.: j.w.  

 

Różanka 
- kościół par. pw. Wszystkich Świętych, ob. pw. Wniebowzięcia NMP, XVII, 

   nr rej.: A/1696/882 z 28.06.1961  

 

- plebania, nr 15, 2 poł. XVIII, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/790 z 9.06.2006 

- budynek gosp., 4 ćw. XVIII, k. XIX, nr rej.: j.w. 

 

- dwór, ob. dom nr 1 (d.114), ob. ruina, 1 poł. XVII, XVIII, nr rej.: A/4567/2034 z 25.05.1972  

- gołębnik obok dworu, poł. XIX, nr rej.: A/5979 z 13.10.2015 

 

- dom nr 6 (d. 111), XIX, nr rej.: A/4568/2037 z 25.05.1972  

 

- dom nr 10 (d. 3), k. XVIII, nr rej.: A/4569/2038 z 25.05.1972  

 

- dom nr 18 (d. 95), XVII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/4570/2036 z 25.05.1972  

 

- dom nr 52 (d. 11), 1770, nr rej.: A/4571/2035 z 25.05.1972  

 

- dom nr 54 (d. 13), k. XVIII, nr rej.: A/4572/2039 z 25.05.1972  

 

Szklarnia 
- kościół fil. pw. św. Floriana, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/1891/2044 z 25.05.1972  
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NOWA  RUDA - gm. 
 

Bożków 
- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XVII, 1708, nr rej.: A/1796/1554 z 16.03.1966 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, , XVI, 1787, 1871, nr rej.: A/3603/790/WŁ z 14.05.1981 

- park, XVIII-XIX, nr rej.: A/3604/791/WŁ z 14.05.1981 

- sztuczna ruina, pocz. XIX 

 

- leśniczówka (nr 97), 2 poł. XIX, nr rej.: A/3602/1406/WŁ z 3.08.1994 

 

Czerwieńczyce 
- kościół par. pw. św. Bartłomieja, XV, 1686, nr rej.: A/1911/805/WŁ z 25.05.1981 

 

Dzikowiec 
- kościół par. pw. św. Marcina, 1645, nr rej.: A/1786/1555 z 16.03.1966 

 

- dwór, 2 poł. XVII, nr rej.: A/4051/1432/WŁ z 9.03.1995 

- 3 wiadukty kolejowe na trasie d. Kolei Sowiogórskiej, 1899-1902,  

   nr rej.: A/6116/1-3 z 8.01.2020 

 

Jugów 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, 1718, nr rej.: A/1800/1556  z 16.03.1966  

 

- zespół pałacowy, ul. Główna 149, poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4205/1546/WŁ z 30.12.1996 

- park, nr rej.: A/4206/849/WŁ z 18.09.1981 

 

- willa „Jeżówka”, ul. Sikorskiego 28, k. XIX, nr rej.: A/4207/617/WŁ z 26.03.1976 

 

Krajanów 
- kościół fil. pw. św. Jerzego, XVII, nr rej.: A/1799/1557 z 16.03.1966  

 

- park, po 1830, nr rej.: A/4232/789/WŁ z 14.09.1981 

 

Ludwikowice Kłodzkie 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1707-08, nr rej.: A/1798/1558 z 16.03.1966 

  

- kościół ewangelicki pw. Błogosławieństwa Pańskiego, ob. Muzeum Ziemi Sowiogórskiej,   

  1929-30, nr rej.: A/1241 z 25.05..2009 

 

- willa (z apteką), ul. Główna 21, 1904, nr rej.: A/4404/1616/WŁ z 29.01.1998 

 

Nowa Wieś Kłodzka 
- kościół fil.  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1790, nr rej.: A/6178 z 8.04.2020 

 

- szlak d. Kolei Sowiogórskiej, 1899-1902 

→ Srebrna Góra, krajobraz kulturowy szlaku d. Kolei Sowiogórskiej na odcinku górskim:  

  Srebrna Góra – Srebrna Góra Twierdza – Nowa Wieś Kłodzka – Wolibórz-Podlesie 

 

Przygórze 
- budynki huty „Barbara”, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4478/1517/a-i/WŁ z 18.09.1996: 

- 3 hale produkcyjne 

- budynek rozdzielni elektrycznej 

- budynek narzędziowni i stołówki 

- hala wtryskarek 

- kotłownia 

- warsztaty i magazyn 

- magazyn (elewacja) 
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Świerki 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, 1748, nr rej.: A/1703/860 z 11.04.1961  

 

- plebania (nr 58), XVIII, nr rej.: A/1704/1351/WŁ z 26.09.1991 

 

 

Włodowice 
 - dwór, 1594, XIX/XX, 1 poł. XX, nr rej.: A/6212 z 3.03.2022 

 

Wolibórz 
 - kościół fil. pw. św. Jakuba Apostołą, 1514, 1784, 1821-22, 1898-99 (wieża), 

   nr rej.: 435/A/04 z 9.11.2004 

 

- szlak d. Kolei Sowiogórskiej, 1899-1902 

→ Srebrna Góra, krajobraz kulturowy szlaku d. Kolei Sowiogórskiej na odcinku górskim:  

  Srebrna Góra – Srebrna Góra Twierdza – Nowa Wieś Kłodzka – Wolibórz-Podlesie 

 

 

 

NOWA  RUDA - m. 
 

- miasto – ośrodek staromiejski, nr rej.: A/934/499 z 24.08.1959   

 

- kościół par. pw. św. Barbary, ul. Jana Pawła II, 1910-11, nr rej.: 237/A/03 z 16.12.2003 

 

- kościół par. pw. św. Mikołaja, ul. Kościelna 9, 1885-87, nr rej.: A/929/973/WŁ z 8.12.1983 

 

- kościół pw. św. Anny,  na Górze św. Anny,  XVIII, nr rej.: A/932/1563 z 16.03.1966  

 

- kościół pom. pw. MB Bolesnej,  na Górze Wszystkich Świętych, 1680, XIX, 

  nr rej.: A/952/1234/WŁ z 2.02.1988 

 

- kościół pw. Świętego Krzyża, ul. Cmentarna 53, XVIII, nr rej.: A/930/1561 z 16.03.1966  

 

 

- kościół pomocniczy pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Cmentarna 31,  pocz. XVI, 1725-30, 

   nr rej.: A/931/1562 z 16.03.1966 

 

- kościół ewangelicki, ob. nieużytkowany, ul. Kolejowa 10, 1866-68,   

   nr rej.: A/933/1414/WŁ z 8.10.1994 

 

- klasztor ss. salezjanek, ul. Kościelna 10, 1630, XIX/XX, nr rej.: A/924/1560 z 16.03.1966  

 

- zamek, ob. biura, ul. Piłsudskiego (d. Nowotki) 2,  1416, 1650, 1730,  

   nr rej.: A/935/1559 z 16.03.1966  

 

- ratusz, Rynek 1, 1892-1894, nr rej.: A/926/1630/WŁ z 1.10.1998 

 

- wieża widokowa, ob. telewizyjna, na górze św. Anny, 1906-07, 1960, nr rej.: A/1551 z 25.01.2010 

 

- dom, ul. Kościelna 12, k. XVIII, pocz.XX, nr rej.: A/939/1564 z 16.03.1966  

 

- dom, ul. Kościelna 30, XVII, XIX, nr rej.: A/940/652/WŁ z 25.05.1977 

 

- dom, ul. Łukowa 10, pocz. XIX, nr rej.: A/941/1565 z 16.03.1966  

 

- domy, ul. Nadrzeczna 1, 2, 5, 6, 7, XVIII/XIX, nr rej.: A/927/1336/WŁ z 7.05.1991 

 

- dom, ul. Nadrzeczna 3,XVIII/XIX, nr rej.: A/942/1566 z 16.03.1966  
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- dom, ul. Piastów 1, 1815, nr rej.: A/943/1437/WŁ z 7.06.1995 

 

- dom, ul. Piastów 5, 1786, 1925, nr rej.: A/944/1438/WŁ z 10.07.1995 

 

- dom, ul. Piastów 7, 2 poł. XVIII, XX, nr rej.: A/945/1454/WŁ z 11.10.1995 

 

- dom, ul. Piastów 19 (XVI), 1890, nr rej.: A/946/1550/WŁ z 9.01.1997 

 

- dom, ul. Piastów 21, XVIII, nr rej.: A/947/1439/WŁ z 10.07.1995 

 

- dom, ul. Piastów 23, 1799, k. XIX, nr rej.: A/948/1441/WŁ z 10.07.1995 

 

- dom, ul. Piastów 25, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/928/1440/WŁ z 10.07.1995 

 

- dom, ul. Piastów 27, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/949/1451/WŁ z 9.10.1995 

 

- pałac, ul. Piłsudskiego (d. Nowotki) 20,  1890, nr rej.: A/936/972/WŁ z 8.12.1983 

 

- dom, Rynek 3, 1706, XIX/XX, nr rej.: A/950/1567 z 16.03.1966  

 

- kamienica, Rynek 7, XVI/XVII, XVIII, 1884, nr rej.: A/1176 z 31.03.2009 

 

  - obiekty na terenie d. kopalni „Piast” : 

- nadszybie z wieżą szybu „Anna” , 1898, nr rej.: A/951/1628/WŁ z 26.06.1998 

- maszynownia szybu „Lech” , 1890, nr rej.: A/4882 z 27.01.2011 

 

Nowa Ruda - Drogosław 
- zespół dworski, ul. Stara Droga 31, XVII-XIX: 

- dwór, nr rej.: A/937/1335/WŁ z 7.05.1991 

- park: nr rej.: A/938/245 z 5.09.1950 oraz 245/27/WŁ z 11.03.1991 

 

Nowa Ruda – Słupiec 
- kościół par.  pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Radkowska 27, 1885-87,  

     nr rej.: A/1216 z 6.10.2009 

- ogrodzenie, mur kam., pocz. XX, nr rej.: j.w. 

 
- dwór, ul. Płoniny, 1685, nr rej.: 288 z 11.05.1951 (nie istnieje) 

 
 

POLANICA-ZDRÓJ - m. 
 

- miasto, historyczny układ urbanistyczny, XIV-XX, nr rej.: 498/681/WŁ z 8.12.1977 

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1910, nr rej.: 490/1400/WŁ z 7.03.1994 

 

- kaplica pomocnicza pw. św. Antoniego, Wielisław Nowy, XVIII, nr rej.: 491/924 z 28.08.1961  

 

- park zdrojowy, 1906, nr rej.: 493/1344/WŁ z 17.07.1991 

 

- d. pensjonat, ul. Kościelna 1, XVIII, 1911, nr rej.: A/6112 z 26.06.2019  

 

- teatr zdrojowy, 1925, ul. Parkowa 2, nr rej.: 494/1412/WŁ z 29.08.1994 

 

- dom zdrojowy, 1911, ul. Parkowa 4, nr rej.: 492/1413/WŁ z 29.08.1994 

 

 

RADKÓW – m. i gm.  
 

Gajów 
- park, XIX/XX, nr rej.: A/4142/977/WŁ z 27.12.1983 

 



woj. dolnośląskie – pow. kłodzki        

 Stan na 31.12.2022 88 
 

Pasterka 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1787, nr rej.: A/1947/951/WŁ z 20.09.1983 

 

Radków 
- miasto – ośrodek historyczny, nr rej.: A/2573/514 z 1.12.1958  

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Doroty, 1570-88, 1740,  

  nr rej.: A/1765/1032  z 20.01.1964 

    

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pomocniczy pw. św. Andrzeja Boboli , 1905-6, 

   nr rej.: A/1766/1108/WŁ z 13.04.1985 

 

- mury obronne, XV, nr rej.: A/4527/1568 z 16.03.1966  

 

- ratusz, Rynek, 1543-XIX, nr rej.: A/4531/488 z 10.12.1958 oraz  1107/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, ul. Grunwaldzka 1, 1600-XIX, nr rej.: A/4528/1186/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, ul. Kościelna 3, XVIII, XIX, nr rej.: A/4529/1163/WŁ z 28.03.1986 

 

- dom, ul. Krótka 3, poł. XVI, XIX, nr rej.: A/4530/1162/WŁ z 28.03.1986 

 

- dom, Rynek 2, XVIII, XIX, nr rej.: A/4532/1099/WŁ z 13.04.1985 

 

- domy, Rynek 3-4, XVIII, pocz. XIX,  nr rej.: A/4533/1569 z 16.03.1966  

 

- dom, Rynek 5, XVII-XIX, nr rej.: A/4534/1100/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 6, XVI-XIX, nr rej.: A/4535/1101/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 8, XVII-XIX, nr rej.: A/4536/1102/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 9, XVI-XIX, nr rej.: A/4537/1103/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 10, XVIII-XIX, nr rej.: A/4538/1104/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 11, XVII-XIX, nr rej.: A/4539/1105/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 12, 1 poł. XVIII-XIX, nr rej.: A/4540/1152 z 12.11.1964   

  oraz 1106/WŁ z 13.04.1985 

 

- dom, Rynek 14, XVII-XIX, nr rej.: A/4541/1155/WŁ z 28.03.1986 

 

- dom, Rynek 15, XVII-XIX, nr rej.: A/4542/1185/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, Rynek 17, 2 poł. XVII, pocz. XX, nr rej.: A/4543/1570 z 16.03.1966  

 

- hotel, Rynek 18, XVII, pocz. XX, nr rej.: A/4544/1311/WŁ z 24.08.1990 

 

- dom, Rynek 20, XVII-XIX, nr rej.: A/4545/1160/WŁ z 28.03.1986 

 

- dom, Rynek 21, XVI-XIX, nr rej.: A/4546/1159/WŁ z 28.03.1986 

 

- dom, Rynek 22, XVI, 1920, nr rej.: A/4547/1158/WŁ z 28.03.1986 

 

- dom, Rynek 25, XVI, 1880, nr rej.: A/4548/1157/WŁ z 28.03.1986 

 

- dom, Rynek 26, XVI-XIX, nr rej.: A/4549/1156/WŁ z 28.03.1986 

 

 Raszków 
  - zespół kościoła filialnego, nr rej.: 674/A/05/1-4: 
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   - kościół pw. św.św. Piotra i Pawła, 1 poł. XVI, 1689-90, pocz. XIX 

   - budynek bramny z dzwonnicą i kaplicą, XVI, XIX 

   - cmentarz kościelny 

   - mur cmentarny, XVI 

 

Ratno Dolne 
- zespół zamkowy: 

- zamek, ob. ruina, XV/XVI, 1563, 1677, pocz. XX, nr rej.: A/4553/286 z 11.05.1951  

- park, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4554/897/WŁ z 25.06.1982 

- oranżeria, ob. ruina, k. XIX, nr rej.: j.w. 

   - mury oporowe, XVII, k. XIX, nr rej.: j.w. 

 

Ścinawka Dolna 
- kościół pomocniczy pw. św. Stanisława Kostki, XIV-XV, nr rej.: A/1942/933/WŁ z 22.06.1983 

 

- zespół dworski (nr 17), XVII, poł. XVIII: 

- dwór, nr rej.: A/4757/896/WŁ z 31.12.1982 

- ogród, nr rej.: A/4756/895/WŁ z 31.12.1982 

 

Ścinawka Górna  
- zespół pałacowy "Sarny": 

- dwór, k. XVI, XVII-XVIII, nr rej.: A/4792/1946 z 24.06.1968  

- pałac letni, 1730, nr rej.: A/4758/893/WŁ z 24.06.1982 

- spichrz, ob. ruina, 2 poł. XVII, nr rej.: A/4761/905/WŁ z 24.06.1982 

- park, XVIII-XIX, nr rej.: A/4759/891/WŁ z 25.06.1982 

 

Ścinawka Średnia 
- kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, XIV, 1738, nr rej.: A/1763/1033 z 20.01.1964  

 

- kościół fil. pw. Bożego Ciała, 1517, XVIII, nr rej.: A/1764/1571 z 16.03.1966  

 

- zespół pałacowy prepozytury jezuitów, ul. Wojska Polskiego 13-15-17,  

  k. XVII, 1788, 1925,  nr rej.: A/4766/1621/a-g/WŁ z 20.04.1998: 

- pałac 

- 4 domy mieszkalne 

- spichrz, ob. kaplica 

- pawilon ujęcia wody 

- park, nr rej.: A/4767/963/WŁ z 28.09.1983 

 

- park „Bieganówek”, po 1920, nr rej.: A/4768/1169/WŁ z 28.04.1986 

 

- dwór „Kapitanowo”, ob. ruina, 1 poł. XVI, XVII, nr rej.: A/4760/892/WŁ z 25.06.1982 

 

Tłumaczów 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1940/931/WŁ z 28.07.1983 

 

- zespół dworski: 

 - dwór, 1 ćw. XIX, k. XIX, nr rej.: 76/A/02 z 15.01.2002 

 - park, pocz. XIX, nr rej.: A/4579/894/WŁ z 31.12.1982 

 

Wambierzyce 
- układ przestrzenny osady pielgrzymkowej, 1681- poł. XVIII, XIX,  

   nr rej.: A/6199 z 14.09.2021 

- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, 1695-1750, nr rej.: A/1678/133 z 2.01.1950  

- kaplice na górze Tabor i górze Kalwaria, kaplice i bramy na terenie miasta, 

  XVII, XIX, nr rej.: A/4605/1947 z 7.11.1968  

  

 

-  d. Hotel Paula, pl. Najświętszej Marii Panny 1, 1853 (relikty), 1904, 

   nr rej.: A/4606/1416/A,B/WŁ z 25.10.1994 

- stajnie, 1853 (relikty), 1904, nr rej.: j.w. 
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STRONIE ŚLĄSKIE – m. i gm.  
 

Bielice 
- kościół fil. pw. św. Wincentego, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1221/WŁ z 16.06.1987 

 

- dom, drewn., k. XVIII, przeniesiony  → arboretum w Wojsławicach, gm. Niemcza 

Bolesławów 
- kościół par. pw. św. Józefa, 1675, nr rej.: 867 z 5.05.1961  

 

Janowa Góra 
- kościół cmentarny, ob. ruina,, k. XVIII, nr rej.: 1971 z 22.12.1971  

 

Nowy Gierałtów 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1619, 1715, nr rej.: 869 z 5.05.1961 

   

Sienna 
- kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1340/WŁ z 13.05.1991 

 

Stara Morawa 
- wapiennik, przy drodze Stronie – Kletno, XVIII, nr rej.: 755/WŁ z 15.12.1980 

 

Stary Gierałtów 
- kaplica pomocnicza pw. św. Michała Archanioła, 2 poł. XVIII, nr rej.: 2042 z 25.05.1972 

   

- kaplica przydrożna, przy posesji nr 8, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/4716/870 z 5.05.1961  

 

Stronie Śląskie 
- kościół pw. św. Marcina, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1979  z 22.12.1971  

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Zmartwychwstania, 1915, nr rej.: 1339/WŁ z 14.05.1991 

 

- kaplica św. Onufrego, ob. ruina, XVIII, nr rej.: 1980 z 22.12.1971  

 

- budynek dworca kolejowego, szach., 1897, nr rej.: A/1243 z 27.05.2009 

 

 

SZCZYTNA – m. i gm.   
 

Łężyce 
- kościół pom. pw. św. Marii Magdaleny, poł. XVIII, 1860, nr rej.: 495/1385/WŁ z 4.06.1993 

 

Niwa 
- kościół par. pw. św. Wita, XVIII, 1907, nr rej.: 496/930/WŁ z 22.06.1983 

 

Szczytna  
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1721-23, 1907-08, nr rej.: 498/927 z 31.08.1961  

- cmentarz kościelny, nr rej.: 499/923/WŁ z 31.12.1982 

- kaplica św. Anny, Batorów, XVIII, nr rej.: 500/1456 z 25.11.1965  

 

- zespół zamkowy, XIX: 

- zamek, ob. Dom Pomocy Społecznej, 1831-37, k. XIX, nr rej.: 501/212 z 16.09.1950  

- park, 1 poł. XIX, nr rej.: 502/249 z05.09.1950  

 

- dom, ul. Wolności 7, 1711, nr rej.: A/974/606/WŁ z 8.01.1976 

 

Wolany 
- kaplica pw. MB Bolesnej, 1740, nr rej.: 497/1347/WŁ z 23.07.1991 
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- park, 1730, poł. XIX, nr rej.: A/4591/979/WŁ z 27.12.1983 
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LEGNICA - m. 
 

- obszar zabytkowy miasta, XIII-XVII, nr rej.: 571/296 z 19.05.1953, 371 z 25.11.1956  

  

- dzielnica „Tarninów”, 1896, 1901, nr rej.:573/638/L z 27.03.1982 

- dzielnica „Tarninów” – układ urbanistyczny południowej cz. dzielnicy i zespół budowlany : 
    domy : ul. Grabskiego 23; 25; 28; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 

                ul. Mieszka I  1; 2; 3; 4; 5; 

                ul. Poselska 31 

ul. Sienkiewicza 1-3; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 

 ul. Słowackiego 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 19; 21; 

 ul. Żeromskiego 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 

    1915-35, nr rej.: A/6100/1-2 z 31.10.2018   

  

- kościół par., ob. katedra  pw. św.św. Piotra i Pawła, pl. Katedralny, 1329-90, 1892-94,  

   nr rej.: 574/54 z 25.11.1949 

 

 - plebania katedralna, pl. Katedralny 6, XVII, 1970, nr rej.: 575/607/L z 14.04.1981 

 

- kościół rzym.-kat. pw. NMP, ob. ewangelicki, pl. Mariacki, k. XII, 1340-1386, XV, 1824-28,    

   nr rej.: 579/744 z 21.09.1960   

 

- kościół par. pw. Świętej Trójcy, ul. Rzemieślnicza, 1904-1908,  

   nr rej.: 580/797/L z 28.12.1987 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Jacka, ul. Nadbrzeżna, 1905-08, 

   nr rej.: 581/798/L z 30.12.1987 

 

- kościół ewangelicki, ul. Henryka Pobożnego 7, 1863-70, nr rej.: 582/799/L z 28.12.1987 

 

- kościół staroluterański, ob. cerkiew prawosławna par. pw. Zmartwychwstania Pańskiego,  

   ul. Zofii Kossak 9, 1847, 1912, nr rej.: A/5356 z 3.10.2011 

 

- kościół klasztorny benedyktynek pw.  św. Maurycego, ob. szkoła, pl. Klasztorny 7,  

   pocz. XVIII, 1886, 1909, nr rej.: 584/746 z 24.09.1960 

    

- klasztor franciszkanów (bernardynów), ob. biura, ul. Chojnowska 67, 1707-16, 

   nr rej.: 599/951/L z 22.10.1990 

 

- zespół klasztorny jezuitów, ul. Partyzantów: 

- kościół, ob. par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1714-27, 1801-04, 

   nr rej.: 576/745 z 23.09.1960 

- mauzoleum Piastów przy kościele, XIV, 1677-79, k. XIX,  

   nr rej.: 578/60 z 25.11.1949 

- kolegium ob. seminarium, 1700-07, 2 poł. XX , nr rej.: 577/67 z 29.03.1949 

 

- cmentarz żydowski, ul. Wrocławska 106, 1837, nr rej.: 600/754/L z 28.12.1987 

- kostnica z salą modlitewną, 1877, nr rej.: 601/997/L z 14.11.1991 

 

  - park miejski, XIX-1940, nr rej.: A/1712 z 30.03.2010 

  - Miejski Dom Koncertowy → ul. Orła Białego7 

- zespół palmiarni, na terenie parku, ul. Orła Białego,  nr rej.: A/5967 z 27.05.2015 : 

 - szklarnia ciepła, 1887 

 - mnożarka I przy szklarni, k. XIX 

 - mnożarka II przy szklarni, 1940 

 - palmiarnia, 1898 

 - 2 budynki gospodarcze, 1900 

 - szklarnia zimna, 2 segmenty, 1904, 1911 

 - łącznik za szklarnią zimną, po 1930 

 - budynek administracyjno-socjalny, po 1930 

 

- zespół zamku piastowskiego, ob. muzeum i szkoła językowa, 3 ćw. XII-XX: 



woj. dolnośląskie – pow. miejski Legnica   

 Stan na 31.12.2022 93 
 

- zamek, nr rej.: 585/74 z 29.03.1949 

- portal zamkowy (budynek bramny), 1533, nr rej.: 604 z 33.08.1959 (brak dec.w NID) 

- park zamkowy, XVIII-XIX, nr rej.: 586/477/L z 22.09.1976 

 

- pozostałości murów obronnych  XIII-XV,  nr rej.: 587/1266 z 19.12.1964 

  - Brama Chojnowska, ul. Chojnowska, XV, nr rej.: A/6177 z 15.07.2020 

 

- stary ratusz, ob. Centrum Sztuki,  Rynek 39, 1737-41, 1930, nr rej.: 588/52 z 29.03.1949 

 

- nowy ratusz, pl. Słowiański 8, 1902-05,  nr rej.: 589/543/L z 14.04.1981 

 

- Teatr Dramatyczny, Rynek, 1842, XIX, 1924, nr rej.: 590/963/L z 17.06.1991 

 

- Akademia Rycerska, ob. Centrum Kultury, ul. Chojnowska 1-3, 1726-35, 1802,  

  nr rej.: 595/1015 z 10.01.1964  

 

- zespół dworca głównego PKP, ul. Dworcowa, 1929, nr rej.: 635/801/L z 28.12.1987: 

- budynek dworcowy z halą peronową 

- budynek ekspedycji kolejowej 

- budynek poczty 

- wieża ciśnień, 1900, ul. Kobylińska 

 

- dworzec Kolei Dolnośląskiej, ul. Dworcowa 3, 1844, nr rej.: 637/803/L z 28.12.1987 

 

- dworzec Legnica Północ „Kobyliński”, ul. Ścinawska, 1898, nr rej.: 636/802/L z 28.12.1987 

 

- dom, ul. Andersa 8, 1898, nr rej.: 639/1038/L z 20.09.1995 

 

- dom, ul. Chojnowska 46 A , 1870, 1929, nr rej.: 640/976/L z 25.09.1992 

- zabudowa gospodarcza, nr rej.: j.w.  

 

- zespół szpitala psychiatrycznego, ul. Chojnowska 81, 1869-1901, nr rej.: 49/A/1-6 z 17.05.2001: 

 - gmach główny 

 - pawilon zakaźny 

 - pawilon psychiatryczny 

 - willa dyrektora, ob. bud. adm. 

 - kotłownia 

 - bud. gospodarczy  

 

- d. areszt policyjny, ul. Daszyńskiego 18, 1929-30, nr rej.: A/1080 z 15.09.2008 

- mur dziedzińca przy areszcie, 1929-30, nr rej.: A/1456 z 18.01.2011 

 

- willa z ogrodem, ul. Grabskiego 23, po 1920, nr rej.: 641/1015/L z 29.12.1993  

 

- Komendantura Garnizonu, ob. ZUS, ul. Grabskiego 26, 1937, nr rej.: 60/A/01 z 25.09.2001 

 

- willa z ogrodem, ul. Grabskiego 32, po 1920, nr rej.: 642/1010/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Grabskiego 34, po 1920, nr rej.: 642/1010/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Grunwaldzka 38, po 1910, nr rej.: 643/1007/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Grunwaldzka 40, po 1910, nr rej.: 644/1004/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Grunwaldzka 50, po 1910, nr rej.: 645/1005/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- zespół folwarczny „Ludwikowo”, ul. Jaworzyńska 199, k. XIX, nr rej.: 634/995/L z 14.11.1991: 

- dwór 

- oficyna mieszkalno-gospodarcza 

- obora 

- spichrz z bramą 

- stodoła 
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- stajnia 

- resztki parku z aleją 

- budynek mieszkalno-handlowy, pl. Katedralny 1, 1884-86, nr rej.: A/5834 z 13.06.2012 

 

- willa z ogrodem, ul. Kolbego 3, po 1910, nr rej.: 646/1009/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Kolbego 3a, po 1910, nr rej.: 646/1009/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Kolbego 7, po 1920,  nr rej.: 647/1014/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

- willa z ogrodem, ul. Kolbego 10, po 1920, nr rej.: 648/991/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Kolbego 12, po 1920, nr rej.: 648/991/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Kolbego 14 (d.18), po 1910, nr rej.: 649/1006/L z 29.12.1992 

 

- willa z ogrodem, ul. Kolbego 16, po 1910, nr rej.: 650/1012/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

  

- willa z ogrodem, ul. Kolbego 18 (d.22), po 1920, nr rej.: 651/989/L z 29.12.1993 

 

- willa z ogrodem, ul. Konopnickiej 2, 1914-16, nr rej.: 652/993/L z 29.12.1993 

 

- willa, ul. Kościuszki 31, pocz. XX, nr rej.: 653/1022/L z 4.05.1994 

 

- willa z ogrodem, ul. Kościuszki 37, 1906, nr rej.: 654/1016/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Kościuszki 41, po 1910, nr rej.: 655/1008/L z 29.12.1993 i z  20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Kościuszki 43, po 1910, nr rej.: 656/992/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- aula w seminarium nauczycielskim, ob. szkoła zawodowa, ul. Lotnicza 28, 1912,  

  nr rej.: 657/1051/L z 27.12.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Łukasińskiego 3, 1898, nr rej.: 658/1019/L z 13.04.1994 

 

- zespół dworski Czerniewice, ul. Myśliwska 8/9, 1876-1900, nr rej.: 602/950/L z 24.05.1991: 

- dwór 

- park 

 

- kamieniczka, ul. Najświętszej Marii Panny 7, 1599, XIX/XX, nr rej.: 659/1962 z 15.04.1971 

   

- kamienica z salą widowiskową, ul. Nowy Świat 19, k. XIX, 1930,  nr rej.: 591/982/L z 26.04.1992 

 

  - Miejski Dom Koncertowy, 1848, 1928, ul. Orła Białego 7, nr rej.: A/5974 z 1.09.2015 

 

- zespół palmiarni, ul. Orła Białego → park miejski 

 

- willa z ogrodem, ul. Okrzei 12 (d.37), po 1910, nr rej.: A/3068/978/L z 29.12.1993 

 

- willa, ul. Okrzei 14 (d.33), 1925-26, nr rej.: A/3073/990/L z 21.10.1993 i z  3.09.1996 

- ogród i ogrodzenie, nr rej.: j.w.  

 

- willa z ogrodem, ul. Okrzei 17, po 1910, nr rej.: A/3078/1011/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Okrzei 19, po 1910, nr rej.: A/3078/1011/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- willa z ogrodem, ul. Okrzei 29, po 1910, nr rej.: A/3077/1013/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- kamienica, ul. Panieńska 23/24, nr rej.: 167 z 25.03.1950 (nie istnieje) 

    

- kamienica, ul. Panieńska 48, nr rej.: 168 z 25.03.1950 (nie istnieje) 
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- kamienica, ul. Panieńska 49, nr rej.: 169 z 25.03.1950 (nie istnieje) 

 

- pałac opatów lubiąskich, ob. muzeum, ul. Partyzantów 3, 1717-30, 1963-68,  

   nr rej.: 596/652 z 3.03.1960  

 

- kamienica, ul. Partyzantów 22, 2 poł. XVI, XIX/XX, nr rej.: A/3085/1228 z 19.12.1964  

 

- loża masońska, ob. biblioteka i archiwum, ul. Piastowska 22, 1894,  

   nr rej.: 593/1029/L z 23.12.1994 

 

- kamienica, ul. Piekarska 7 (d.27), 1 poł. XVIII, nr rej.: A/3082/586/L z 14.04.1981 

 

- szkoła parafialna, ob. biura, ul. św.św. Piotra  6 (d.1), 1617, XIX, nr rej.: 597/743 z 20.09.1960  

 

- willa z ogrodem, ul. Poselska 24 (d. ul. Konopnickiej 16), 1925-1926,  

  nr rej.: A/3074/994/L z 29.12.1993 i z 20.04.1995 

 

- bank ziemski księstwa legnicko-wołowskiego, ul. Powstańców Śląskich 13, 1877, 1905-06, 

  1905-1906, nr rej.: A/3064/948/L z 24.05.1991 

 

- willa, ul. Rataja 16, 1903, nr rej.: A/3076/1017/L z 20.08.1994 

 

- willa, ul. Rataja 24, 1905, nr rej.: A/3072/984/L z 8.05.1993 

 

- dom, ul. ul. Rycerska (d. R.Luksemburg) 1, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/3075/996/L z 28.10.1991 

 

  - zespół „domków śledziowych”, Rynek, XVI, nr rej.: A/3084/610 z 29.VIII.1959 

 

- dom, Rynek 9, 1905, nr rej.: A/3079/1055/L z 19.04.1996 

 

- kamienica, Rynek 23 (d. 58), XVI, k.XIX, nr rej.: A/3087/171 z 25.03.1950  

 

- kamieniczka, Rynek 24 (d. 57), XVI, XIX, 1959, nr rej.: A/3088/170 z 25.03.1950 

  

- kamieniczka, Rynek 25 (d. 56), XVI, XIX, 1959, nr rej.: A/3089/165 z 25.03.1950  

 

- kamieniczka, Rynek 26 (d. 55), XVI, XIX, 1930, nr rej.: A/3090/164 z 25.03.1950  

 

  - kamieniczka, Rynek 27 (d. 54), XVI, XIX, 1930, 1959, nr rej.: A/3092/163 z 25.03.1950  

 

- kamieniczka, Rynek 28 (d. 53), XVI, XIX, 1959, nr rej.: A/3091/162 z 25.03.1950  

 

- kamieniczka, Rynek 29 (d. 52), XVI, XIX, 1959, nr rej.: A/3093/161 z 25.03.1950  

 

- kamieniczka, Rynek 30 (d. 51), XVI, XVIII/XIX, 1959, nr rej.: A/3094/160 z 25.03.1950  

 

- kamieniczka, Rynek 31 (d. 50), XVI, XVIII/XIX, 1959, nr rej.: A/3095159 z 25.03.1950  

 

- portal północny,  w domu Rynek 36 (d. 44), 1 ćw. XVII, nr rej.: 1230 z 19.12.1964  

 

- kamieniczka „Pod Przepiórczym Koszem”, Rynek 38 (d.40), poł. XVI, 1909, 1970, 

  nr rej.: A/3511/166 z 23.03.1950 oraz 444 z 28.06.1957  

 

- dom, ul. Tatarska 9, 1911-1913, nr rej.: A/3080/1054/L z 6.03.1996 

 

- willa, ul. Witelona (d.Lenina) 2, 1870, nr rej.: A/3066/949/L z 24.05.1991 

 

- willa z ogrodem i ogrodzeniem, ul. Witelona 10, 1925, nr rej.: A/5846/1-3 z 2.11.2012 

 

- szkoła par. św.św. Piotra i Pawła, ob. dom mieszk., ul. Witelona (d.Lenina) 3, k. XIX,  

  nr rej.: A/3065/941/L z 13.03.1990 
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- bank, ul. Wjazdowa 2, 1884-1886, nr rej.: 594/1061/L z 12.05.1997 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 2, 1900-1905, nr rej.: A/3081/1053/L z 19.02.1996 

- dom, ul. Wojska Polskiego 5, 1907, nr rej.: A/3067/964/L z 5.07.1991 

 

- kamieniczka, ul. Zamkowa 2, XVII, poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/3093/587/L z 14.04.1981 

 

- willa, ul. Złotoryjska 87, 1887, 1902, nr rej.: A/3069/983/L z 8.04.1993 

 

- willa z ogrodem, ul. Złotoryjska 89, 1872-1888, nr rej.: A/3071/985/L z 7.06.1993 

 

- willa z ogrodem, ul. Złotoryjska 91, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/3070/986/L z 7.06.1993 

 

- budynki d. gazowni, ul. Ścinawska, 1914-16, nr rej.: A/4961/1-2 z 2.03.2011: 

 - piecownia z kotłownią 

 - wieża amoniakalna 

 

- budynki d. fabryki odzieżowej, ul. Słubicka 2, 1925-30, nr rej.: A/5441/1-6 z 14.10.2011: 

 - budynek dyrekcji 

 - budynek biurowy 

 - remiza 

 - warsztaty 

 - krajalnia z rozdzielnią prądu 

 - szwalnia 

 

  - 2 magazyny d. fabryki włókienniczej, ul. Ściegiennego 25, 1910-20,  

  nr rej.: A/1028/1-2 z 3.10.2007(decyzja UCHYLONA; MKiDN z 21.01.2011) 

 

- zespół przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Filtrowa 1, 1895, 1925,  

   nr rej.: 638/289/L z 30.05.1975: 

- maszynownia z kotłownią 

- budynek uzdatniania wody 

 

- studnia Neptuna, Rynek, po 1730, nr rej.: 172 z 25.03.1950  

 

- studnia Syreny, Rynek, po 1730, nr rej.: 173 z 25.03.1950
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CHOJNÓW - gm. 
 

Biała 
- park, XVIII/XIX, nr rej.: A/2738/508/L z 13.05.1977 

 

Budziwojów 
- zespół pałacowy i folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: 19/A /1-8 z 19.05.2000: 

- pałac 

- spichrz 

- 2 budynki mieszkalno-gospodarcze 

- 2 obory 

- 2 stodoły 

- park, nr rej.: A/2739/693/L z 25.06.1986 

- aleja kasztanowców, nr rej.: A/2740/708/L z 25.06.1986 

 

Dzwonów 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2799/643/L z 21.12.1983 

 

Goliszów 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XVI, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/1622/546 z 3.09.1959 

   

- zespół dworski, XVIII-XIX: 

- rządcówka (nr 95), nr rej.: 975/L z 21.08.1992 

- park, nr rej.: A/2874/518/L z 13.05.1977 

- dwór na wyspie,  nr rej.: A/3509/278 z 11.09.1951 (nie istnieje) 

 

Groble 
- dwór, ob. dom nr 24 D, 1880, nr rej.: A/2854/1036/L z 28.07.1995 

 

Jaroszówka 
- park dworski, nr rej.: A/2926/511/L z 13.06.1977 

 

Jerzmanowice 
- wiatrak  „holender”, XVIII, nr rej.: A/2927/1134 z 21.09.1964 oraz 186/L z 14.11.1997 

 

Konradówka 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Michała Archanioła, 1829,  

  nr rej.: A/2065/552 z 17.03.1959 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, 1701, XX, nr rej.: A/2981/481/L z 29.03.1977 

- oficyna  

- park z aleją, nr rej.: A/3230/524/L z 13.05.1977 

 

Krzywa 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Anny, XV (wieża), 1714, XIX,  

   nr rej.: A/2184/554 z 17.03.1959 

 

Niedźwiedzice 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, XV/XVI, 1820, nr rej.: A/2239/547 z 9.03.1969 

 

- zespół pałacowy i folwarczny:  

- pałac, 1748, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3107/947 z 24.05.1991 

- park, XVIII-XIX, nr rej.: A/3198/517/L z 13.05.1977 

- folwark, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/3199/1035/L z 28.07.1995: 

- 4 oficyny mieszkalne 

- dom ogrodnika 

- stajnia 

- 2 obory 

- budynek gospodarczy 
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Okmiany 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Różańcowej, 1771, 1894-97, 

  nr rej.: 555 z 17.03.1959 

 

- zespół pałacowy i folwarczny,  nr rej.: A/3203/1060/L z 21.11.1996:  

- pałac, XVIII, XIX 

- folwark, 4 ćw. XIX, pocz. XX: 

- gorzelnia 

- stajnia 

- 2 obory 

- spichrz 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3204/505/L z 13.05.1977 

 

Osetnica 
- kościół fil. p.w.św. Anny, k. XV, XVIII, 1930, nr rej.: A/2259/553 z 17.03.1959 

 

- zespół pałacowy, XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3184/494/L z 6.05.1977 

- park I, nr rej.: A/3185/512/L z 13.05.1977  

- park II, nr rej.: A/3186/513/L z 13.05.1977 

 

Pawlikowice 
- park, k. XVIII, XIX, nr rej.: A/3226/645/L z 21.12.1983 

 

Pątnów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1705, XX,  

  nr rej.: A/2299/561 z 17.03.1959 

 

- zespół pałacowy, XVIII: 

- pałac (ruina), nr rej.: A/3227/562 z 17.03.1959  

- park, nr rej.: A/3228/504/L z 13.05.1977 

 

Piotrowice 
- zespół pałacowy, nr rej.: A/3229/1002/L z 29.11.1991: 

- pałac, 1789, XIX-XX 

- 2 oficyny, k. XIX 

- stajnia, 2 ćw. XIX 

- stodoła ze spichrzem, 1879 

- obora, ob. hotel, 3 ćw. XIX 

 

Rokitki 
- park dworski, XVIII, poł. XIX, nr rej.: A/3290/509/L z 13.05.1977 

 

Strupice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, 1805,  

  nr rej.: A/2455/541 z 23.02.1959  

- mauzoleum rodziny v. Müller, ob. kaplica cmentarna, pocz. XIX,  

  nr rej.: A/2456/1926 z 5.04.1967  

 

- park pałacowy,poł. XIX,  nr rej.: A/3391/644/L z 21.12.1983 

 

Witków 
- park pałacowy, k. XIX, nr rej.: A/3396/521/L z 13.05.1977 

 

Zamienice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV, 1617, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: A/2548/1933 z 8.06.1967 

 

- park, XVIII-XIX, nr rej.: A/3451/514/L z 13.05.1977 

- aleja dębowa, nr rej.: A/3452/704/L z 25.06.1986 
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CHOJNÓW - m. 
 

- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2644/420 z 2.02.1957   

 

- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Dąbrowskiego 17, 1909-11,  

  nr rej.: A/1461/583/L z 14.04.1981 

 

- kościół  pw. Panny Marii, ob. par. pw. św.św. Piotra i Pawła, Rynek 1, XIV, XV, 1659, 1857, 

  nr rej.: A/1462/134 z 2.01.1950  

 

- kościół ewangelicki, drewn., XVIII, nr rej.: 535 z 23.02.1959  (nie istnieje) 

 

- zamek, ob. muzeum, pl. Zamkowy, XIV/XV, 1546, k. XVIII, poł. XX,  

   nr rej.: A/2800/527 z 23.02.1959  

 

- pozostałości obwarowań miejskich, ul. Lubińska, 1 poł. XIV-XVI, XX:  

- baszta tkaczy, nr rej.: A/2808/528 z 23.02.1959  

- fragmenty pierścienia murów,  nr rej.: A/2645/1218 z 17.12.1964 

 

- park - planty miejskie, XIX, nr rej.: A/2807/519/L z 13.05.1977 

 

- zespół dworca PKP, pl. Dworcowy, 1908, nr rej.: A/2806/807/L z 28.12.1987: 

- dworzec 

- budka zawiadowcy stacji 

- 2 nastawnie 

- 2 pomieszczenia zawiadowców na I peronie 

- 2 wiaty peronowe, drewn. 

 

- zajazd (dec. pałacyk), ul. Bolesławiecka (d. Sawickiej) 19, XVIII, k. XIX,  

  nr rej.: 1923 z 5.06.1962 (nie istnieje) 

 

- d. plebania, ul. Głowackiego 1, XVIII, XIX, nr rej.: 535/A/05 z 3.06.2005 

 

- dom (przy murach obronnych), ul. Grottgera 1, XVIII, nr rej.: A/2844/637/L z 25.10.1982 

 

- pałac, ul. Piotrowicka 2 (d. Bolesławiecka 14), 1739, pocz. XX,  

  nr rej.: A/2804/529 z 23.02.1959 

 

- dom Schrama, Rynek 20 (d. 43), 1544, k. XIX, nr rej.: A/2803/1219 z 17.02.1964   

 

- dom, Rynek 29 (d.27), 1768, k. XIX, nr rej.: A/2901/1921 z 5.06.1967  

 

- dom, Rynek 31 (d.65), XVIII, k. XIX, nr rej.: A/2802/1922 z 5.06.1967  

 

- d. plebania, ul. Ściegiennego 4, 2 poł. XV, 1717, 1820, nr rej.: A/3205/632 z 14.11.1959 

     (wypis z księgi rejestru) 

 

- zespół cukrowni, 1882, 1910-35, nr rej.: A/2805/832/L z 28.12.1989: 

- produktownia 

- surownia 

- wieża wodna 

- turbinownia 

- magazyn cukru 

- willa dyrektora 

 

 

 

KROTOSZYCE – gm.  
 

Babin 
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- pałac, 1829, nr rej.: A/2725/714/L z 26.06.1986 

 

 

Bielowice 
- zespół dworski i folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2761/1066/L z 28.12.1998: 

- dwór, ob. ruina, 1870 

- budynek  mieszkalny, ob. ruina 

- 2 budynki gospodarcze, ob. ruina 

- 2 obory, ob. ruina 

- 2 stodoły, ob. ruina 

- park,  nr rej.: A/2762/471/L z 22.06.1977 

 

Czerwony Kościół 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 1300, 1718, nr rej.: A/1508/679 z 14.04.1960   

  

- zespół pałacowy: 

- pałac, 1794, k. XIX, nr rej.: A/2850/486/L z 29.03.1977 

- park, XIX, nr rej.: A/2849/450/L z 29.03.1977 

- dom oficjalistów, 1 poł.XIX, k. XX, nr rej.: 90/A/02/1-2 z 9.07.2002 

- dom mieszk., k. XVIII, k. XIX, nr rej.: j.w. 

- obora na folwarku, k. XIX, nr rej.: A/1802 z 7.04.2010 

 

Dunino 
- pawilon „Muzeum Bitwy nad Kaczawą”, 1909, nr rej.: A/5930 z 23.07.2014 

 

Janowice Duże 
- zespół pałacowy: 

- pałac, poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/2918/487/L z 29.03.1977 

- park, 1 ćw. XX, nr rej.: A/2919/473/L z 17.07.1976 

 

Kościelec 
- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XV, 2 poł. XVIII,  

  nr rej.: A/2070/834 z 27.12.1960 

- cmentarz przy kościele, (nieczynny),  

  nr rej.: A/2071/689/L z 16.02.1990 (wypis z księgi rejestru) 

   

Krajów 
- zespół dworski, 1 poł. XVII, XVIII/XIX: 

- „zamek”, nr rej.: A/2991/704 z 31.07.1960  

- park, nr rej.: A/2992/482/L z 22.09.1976 

 

Krotoszyce 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XV, 1626, XIX/XX, nr rej.: A/2179/705 z 31.07.1960  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2180/716/L z 5.07.1989 (wypis z księgi rejestru) 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, 1686, XIX, 1964, nr rej.: A/3512/706 z 31.07.1960.  

- dom mieszkalny przy pałacu, 1890, nr rej.: 617/L z 6.09.1982 

- park, XIX, nr rej.: A/2993/475/L z 17.07.1976 

 

Smokowice 
- dwór, XVIII, nr rej.: 264 z 27.04.1951 (nie istnieje) 

 

Szymanowice 
- pałac, 2 poł. XVII, nr rej.: 394/786/L z 18.12.1987 (dec.Szymkowo) i z 4.07.2002 

 

Tyńczyk Legnicki 
- pałac, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3428/715/L z 30.07.1986 

 

Warmątowice 
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- zespół pałacowy: 

- pałac, 2 ćw. XVII, 1748, pocz. XX, nr rej.: A/3424/713 z 31.07.1960  

- pawilon ogrodowy (kapliczka),  poł. XVIII, nr rej.: A/3427/934 z 5.09.1961  

- park, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3426/455/L z 22.09.1976 

- zespół folwarczny, nr rej.: A/3425/954/L z 24.05.1991: 

- lamus, 2 poł.XVIII 

- budynek mieszkalny 2 poł.XVIII 

- 2 stodoły, XIX 

- stajnia, XIX 

- obora, XIX 

- budynek gospodarczy, XIX 

 

Winnica (Słup) 
- dom administracji cysterskiej, XVII/XVIII, nr rej.: A/3429/1067/L z 28.12.1998 

 

- kuźnia w zespole pocysterskim, XVIII, nr rej.: A/3430/823/L z 28.12.1988 

 

 

KUNICE – gm.  

 

Bieniowice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Zwiastowania Pańskiego, 1859,  

  nr rej.: A/1082 z 25.08.2008  

 

Grzybiany 
- kościół fil. pw. św. Zofii, 1500, XX, nr rej.: 833 z 27.12.1960  

 

Kunice 
- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ok. 1500, poł. XIX,   

  nr rej.: A/2187/930 z 31.08.1961   

 

- zespół dworski, XVI-XX, nr rej.: A/3001/717/L z 26.06.1986: 

- dwór 

- spichlerz 

 

Miłogostowice 
- kościół fil. pw. św. Stanisława, mur.-drewn.-szach, XVI (wieża), XVIII,  

   nr rej.: A/2229/932 z 31.08.1961   

 

Pątnów Legnicki 
- park, 4 ćw. XVIII, XIX, nr rej.: A/3213/677/L z 27.12.1983 

 

Rosochata 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1517, nr rej.: A/2385/710 z 31.07.1960   

 

- zespół dworski, nr rej.: A/3504/716/L z 26.06.1986 oraz 944/L z 24.05.1991: 

- dwór, 1912 

- spichrz, k. XIX 

- obora, k. XIX 

- obora ze stodołą, k. XIX 

- 3 stodoły, k. XIX 

 

Spalona 
- kościół fil. pw. Chrystusa Króla, mur.-drewn., XV/XVI, 1725,  

  nr rej.: A/2453/712 z 31.07.1960 

 

Szczytniki 
- park, 1 ćw. XIX, nr rej.: A/3392/467/L z 17.07.1976 
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LEGNICKIE POLE – gm.  
 

Gniewomierz 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, 1500, XVIII, XX, nr rej.: A/1583/928  z 31.08.1961  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1584/876/L z 16.02.1990 

 

Kłębanowice 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, mur.-drewn., XV, XVIII, nr rej.: A-2024/703 z 31.12.1960  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A-2025/856/L z 16.02.1990 

 

Koskowice 
- kościół par. pw. św. Michała Arch., XIV, 1849, nr rej.: A-2068/796/L z 28.12.1987 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A-2069/857/L z 16.02.1990 

 

Legnickie Pole 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2647/512 z 1.12.1958 i z 10.06.2016 

 

- zespół klasztorny benedyktynów, ul. św. Jadwigi:  

- kościół, ob. par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi, 1727-31,  

  nr rej.: A/2201/ z 29.03.1949  

- klasztor, ob. dom opieki społecznej, 1723-31, nr rej.: j.w.  

- park, po 1738, nr rej.: A/3039/478/L z 17.07.1976 

- zespół  korpusu kadetów, ul. Benedyktynów 2-4, nr rej.:532/A/1-10/05 z 18.05.2005: 

 - koszary, ob. dom opieki społ., 1838-41 

 - dom komendanta, ob.bud. adm., 1838-41 

 - lazaret, ob. bud. mieszk.-leczniczy, 1838-41 

 - pawilon ogrodowy (klasztorny), ob. ośrodek  terapii, ok.1738 

 - szkoła, ob. bud. mieszk.-leczniczy, 1894-98 

 - dom, ul. Benedyktynów 2, 1894-98 

 - budynek gosp., ul Benedyktynów 2a, 1894-98 

 - dom, ul. św. Jadwigi 4, 1894-98 

 - budynek gosp., ob. przedszkole, 1894-98 

 - budynek gosp., filtrownia, 1894-98 

 

- kościół, pw. Trójcy Świętej, ob. muzeum Bitwy Legnickiej, XIII-XV, XVIII,  

   nr rej.: A/2202/643 z 17.02.1960    

- cmentarz kościelny, nr rej.: A/2203/839/L z 16.02.1990 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat. par., pocz. XIX, nr rej.: A/2204/838/L z 16.02.1990 

 

- aleja lipowa, pocz. XIX, nr rej.: A/3040/702/L z 25.06.1986 

 

- dom parafialny ewangelicki, ob. plebania rzym.kat., ul. św. Jadwigi 1, 1890, 

   nr rej.: A/776 z 23.05.2006 

 

Lubień 
- pałac, 1607, 1700, XX, nr rej.: A/3041/707 z 31.12.1960  

 

Mikołajowice 
- kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XV, XIX, nr rej.: A/2228/835 z 27.12.1960  

 

Nowa Wieś Legnicka 
- kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XIV, XVIII, nr rej.: A/2246/933 z 5.09.1961  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2247/866/L z 16.02.1990 

 

Taczalin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Nawiedzenia NMP, 1800, 1860,  

  nr rej.: A/2490/593/L z 14.04.1981 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2491/858/L z 16.02.1990 
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- wiatrak koźlak, ob. pozostały fragmenty konstrukcji, XIX, nr rej.: A/5243/489/L z 29.12.1976 

 

 

 

 

MIŁKOWICE – gm.  
 

 Goślinów - Goślina 
- dwór, ob. dom nr 17, k. XVIII, nr rej.: A/2873/790/L z 28.12.1987 

 

Jakuszów 
- zespół pałacowy, 4 ćw. XIX, pocz. XX: 

- pałac, nr rej.: A/2923/719/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/2924/463/L z 22.09.1976 

 

Kochlice 
- zespół pałacowy, pocz. XIX: 

- pałac (ruina), nr rej.: 213 z 31.05.1950 (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/3516/180  z 31.05.1950 

- pawilon ogrodowy, nr rej. : A/3617/472/L z 22.09.1976 

 

Lipce 
- pałac (nr 19), k. XIX, XX, nr rej.: A/3062/791/L z 30.12.1987 

 

Miłkowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1931,  

  nr rej.: A/5968 z 1.06.2015 

 
- dworzec kolejowy, k. XIX, nr rej.: A/3121/809/L z 28.12.1987 

 

Pątnówek 
- pałac, k. XIX, nr rej.: A/3212/720/L z 26.06.1986 

 

Siedliska 
- kaplica cmentarna, ob. kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1929,   

  nr rej.: A/5819 z 13.04.2012  

 

Studnica 
- kościół fil. pw. św. Kazimierza i MB, XV-XIX, nr rej.: A/2457/563 z 17.03.1959  

 

Ulesie 
- kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 1500, 1900, 1964, nr rej.: A/2520/681 z 14.04.1960  

 

 

PROCHOWICE – m. i gm.  
 

Golanka Dolna 
- kościół fil. pw. MB Królowej Polski, mur.-drewn., XV, XVIII,  

   nr rej.: A/1621/929 z 31.07.1961  

     

Kawice 
- kościół fil. pw. św. Wojciecha, XV, XIX, nr rej.: A-1969/792/L z 28.12.1987 

 

Kwiatkowice 
- kościół pom. pw. św. Jadwigi, szach., poł. XVIII, nr rej.: A/1290/931 z 31.07.1961  

 

Lisowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1855, 1931,  

  nr rej.: A/6136 z 25.04.2019 



woj. dolnośląskie – pow. legnicki     

 Stan na 31.12.2022 104 
 

 
- zespół dworski, 4 ćw. XIX: 

- dwór, nr rej.: A/3047/988/L z 21.10.1993 

- park, nr rej.: A/3048/465/L z 17.07.1976 i z 22.12.1995 

 

Mierzowice 
- cmentarz przykościelny, XVI, nr rej.: A/2227/859/L z 16.02.1990 

 

Prochowice 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2678/372 z 25.11.1956  

 

- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1847, ul. Legnicka, nr rej.: A/2338/529/L z 14.04.1981 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Andrzeja, XIV/XV, 1864,  

   nr rej.: A/2339/1477 z 17.01.1966   

 

- kaplica cmentarna, ul. Wrocławska, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2340/813/L z 28.12.1988 

- zespół zamkowy: 

- zamek „stary” , XIII-XIV, 1550, XIX, nr rej.: A/3245/263 z 27.04.1951  

- park, (XVII) 4 ćw. XIX, nr rej.: A/3246/462/L z 17.07.1976 

 

- mury miejskie (fragmenty), pocz. XIV, XIX, nr rej.: A/2679/1478 z 17.01.1966  

 

- ratusz, k. XVIII, XX, nr rej.: A/3250/589/L z 14.04.1981 

 

- elewacje zewnętrzne (północna i wschodnia) budynku administracyjnego d. garbarni, 

 ul. Kochanowskiego 8a, 1901, nr rej.: A/6106 z 11.02.2020 

 

- dom, ul. Kochanowskiego 24, 1900, nr rej.: A/3247/820/L z 28.12.1988 

 

- dom, ul. Legnicka 28, XIX/XX, nr rej.: A/3248/822/L z 28.12.1988 

 

- d. spichrz, ob. dom, ul. Legnicka 33, 1905, nr rej.: A/3249/821/L z 28.12.1988 

 

- dom, Rynek 6, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3251/819/L z 28.12.1988 

 

- dom, Rynek 10, k. XIX, nr rej.: A/3252/818/L z 28.12.1988 

 

- dom, Rynek 11, k. XIX, nr rej.: A/3255/816/L z 28.12.1988 

 

- dom, Rynek 12, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3256/817/L z 28.12.1988 

 

- dom, Rynek 13, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3254/815/L z 28.12.1988 

 

- dom, Rynek 14, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3253/814/L z 28.12.1988 

 

- dom, Rynek 29, 1588, XIX/XX, nr rej.: A/3257/714 z 31.07.1960    

 

Rogów Legnicki 
- zespół dworski, XVIII/XIX: 

- dwór, nr rej.: 214 z 31.05.1950 (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/3505/181 z 31.05.1950  oraz 452/L z 17.07.1976 

 

Szczedrzykowice 
- zespół pałacowy, 4 ćw. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3337/729/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/3338/454/L z 17.07.1976 

 

 

RUJA – gm.  
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Brennik 
- zespół pałacowy, XIX-XX, nr rej.: A/2768/684/L z 29.12.1983: 

- pałac, 1899-XX 

- 5 oficyn 

- 3 budynki gospodarcze 

- obora 

- dom mieszkalny nr 16 

- park, nr rej.: A/2767/685/L z 29.12.1983 

 

Dzierżkowice 
- park dworski, XIX, nr rej.: A/2826/470/L z 17.07.1976 

 

Janowice 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX-XX: 

- pałac, nr rej.: A/2929/528/L z 14.04.1981 

- park,  nr rej.: A/2928/652/L z 22.12.1983 

 

Lasowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Bożej Królowej Polski, 1870,  

   nr rej.: A/6135 z 25.04.2019   

 
- cmentarz ewangelicki, ob. par., XVIII, nr rej.: A/2198/847/L z 16.02.1990 

 

Polanka 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3217/737/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/3218/653/L z 22.12.1983 

 

Rogoźnik 
- kościół ewangelicki (ruina), 1800, nr rej.: A/2381/1479 z 17.01.1966 

 

- zespół pałacowy, k. XVIII, 2 poł. XIX: 

- pałac,  nr rej.: A/3312/738/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/3313/447/L z 17.07.1976 

 

Ruja 
- kościół pw. św. Łukasza, XIV, XV, 1898, nr rej.: A/2389/711 z 31.07.1960  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2390/848/L z 16.02.1990 

 

Strzałkowice 
- zespół dworski, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/3390/1003/L z 19.12.1991: 

- dwór 

- oficyna 

- obora 

- stajnia 

- resztki parku 

 

Tyniec Legnicki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Męki Pańskiej,(XIII) pocz. XIX, 1984-86,  

  nr rej.: A/2517/611/L z 1.10.1983 (dec. ruina) 

- cmentarz przykościelny , nr rej.: A/2518/849/L  z 16.02.1990 

 

- cmentarz ewangelicki, ob.par., ok. 1889, nr rej.: A/2519/850/L z 16.02.1990 

 

Usza 
- zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A/3404/736/L z 25.07.1986: 

- pałac 

- 2 oficyny mieszkalne, ob. ruina 

- oficyna gospodarcza, ob. ruina 

- 2 obory, ob. ruina 
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- budynek gospodarczy, ob. ruina 

- stodoła, ob. ruina 

 

Wągrodno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat fil. pw. Najświętszego Serca Jezusa, XVIII, XIX,  

   nr rej.: A/2524/793/L z 28.12.1987 

- cmentarz przykościelny, 2 poł. XVI, nr rej.: A/2525/860/L z 16.02.1990 

- dwór, ob. ruina, k. XIX, nr rej.: A/3403/811/L z 28.12.198
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LEŚNA – m. i gm. 
 

Grabiszyce Dolne 
- zespół pałacowy (nr 92), 2 poł. XIX, nr rej.: 109/1339/J z 27.07.1998: 

- pałac 

- park 

 

- dom (piekarnia ze sklepem) nr 33, 1820, nr rej.: 303/A/04 z 2.072004 

 

Grabiszyce Górne 
- kościół par. pw. św. Antoniego, XVI, 2 poł. XVIII, nr rej.: 103/935  z 5.09.1961  

 
- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., 1 poł. XIX, nr rej.: 104/970/J z 1.06.1989 

 

- zespół pałacowy (nr 100), pocz. XIX, k. XIX: 

- pałac,  nr rej.: 107/898/J z 14.08.1987 

- park,  nr rej.: 108/889/J z 16.02.1987 

 

Grabiszyce Średnie 
 - zbór Braci Czeskich, ob. kaplica rzym.kat. pw. MB Różańcowej, 1731, 

    nr rej.: 470/A/04 z 21.12.2004 

 
- zespół pałacowy (nr 14), XIX: 

- pałac, 1806, 1895, nr rej.: 105/955/J z 27.12.1990 

- park, nr rej.: 106/885/J z 4.02.1986 

 

Kościelniki Górne 
- zespół pałacowy (nr 21): 

- pałac, 1866-67, nr rej.: 112/897/J z 14.08.1987 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 113/707/J z 10.11.1981 

 

- mauzoleum rodziny von Carnap, ob. kaplica mszalna, pocz. XX,  

  nr rej.: A/6124 z 26.02.2019 

 

Kościelniki Średnie 
- kościół pw. NMP (ruina), XIII, XVIII, nr rej.: 26/A/00/1-3 z 17.07.2000  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża, 1905,  

  nr rej.: 111/935/J z 17.11.1988 

 

- cmentarz ewangelicki (nieczynny), 1827, nr rej.: 110/1038/J z 19.05.1990 

 

- zespół pałacowy (nr 9), XVIII, XIX: 

- pałac, nr rej.: 114/498/J z 7.10.1977 

- park, nr rej.: 115/706/J z 10.11.1981 

 

Leśna 
- miasto, nr rej.: 131/375 z 25.11.1956 i z 6.07.2010  

 

- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Sienkiewicza, 1848 (dec. k. XVIII), 

  nr rej.: 244/1485 z 25.01.1966 

 

- kościół ewangelicki, ob.rzym.kat.  pomocniczy pw. Chrystusa Króla, k.XVI, 1685, 1703 -19, 

  ul. Żeromskiego, nr rej.: A/1005 z 27.03.2007 

  

- mauzoleum rodziny Woller, przy drodze do Graboszyc, 1881, nr rej.: A/5862 z 28.02.2013 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. park, obok kościoła, ul. Żeromskiego, 2 poł. XVI, XX,  
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   nr rej.: 335/973/J z 7.02.1989 

- ratusz, 1699, poł. XIX, nr rej.: 132/1486  z 25.01.1966   

 

- kamienica, ul. Kochanowskiego 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: 247/1161/J z 18.05.1994 

 

- kamienica, ul. Kochanowskiego 2, 4 ćw. XIX, nr rej.: 248/1162/J z 27.05.1994 

 

- dom, ul. Kochanowskiego 6, 2 poł. XVIII, XIX/XX, nr rej.: 249/1264/J z 23.05.1996 

 

- dom, ul. Kochanowskiego 16, XVII, XIX, nr rej.: 250/1494  z 25.01.1966  

 

- dom, ul. Kochanowskiego 18, XIX/XX, nr rej.: 251/1204/J z 5.06.1995 

 

- dom, ul. Lubańska 1, XIX/XX, nr rej.: 252/1315 z 23.10.1997 

 

- dom, ul. Lubańska 2, 4 ćw. XIX, nr rej.: 253/1271/J z 21.08.1996 

 

- dom, Rynek 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: 320/1245/J z 29.11.1995 

 

- dom, Rynek 4, nr rej.: 321/1160/J z 17.05.1994 

 

- hotel z restauracją, Rynek 8, nr rej.: 1242/J z 8.12.1995 

 

- kamienica, Rynek 9, 2 poł. XVIII, XIX, XX, nr rej.: 323/1167/J z 10.06.1994 

 

- kamienica, Rynek 13, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 254/1166/J z 8.06.1994 

 

- kamienica, Rynek 14, XVIII, 4 ćw. XIX, nr rej.: 255/1157/J z 6.04.1994 

 

- dom, Rynek 15-16, XVIII, 4 ćw. XIX, nr rej.: 256/1213/J z 27.06.1995 

 

- dom, ul. Sienkiewicza 1, XVIII, k. XIX, nr rej.: 257/1200/J z 22.05.1995 

 

- dom, ul. Sienkiewicza 2, 4 ćw. XIX, nr rej.: 258/1244/J z 28.11.1995 

 

- dom, ul. Sienkiewicza 6, k. XIX, nr rej.: 324/1199/J z 17.05.1995 

 

- dom, ul. Sienkiewicza 8, 4 ćw. XIX, nr rej.: 325/1222/J z 21.07.1995 

 

- dom, ul. Sienkiewicza 14, XVIII/XIX, nr rej.: 326/1152/J z 14.12.1993 

 

- dom, ul. Sienkiewicza 16, 1776, XIX, nr rej.: 327/1221/J z 2.08.1995 

 

- dom, ul. Sienkiewicza 17, 4 ćw. XIX, nr rej.: 328/1250/J z 29.12.1995 

 

- dom, ul. Szkolna 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: 329/1272/J z 22.08.1996 

 

- dom, ul. Szkolna 3, k. XIX, nr rej.: 330/1262/J z 20.05.1996 

 

- dom, ul. Żeromskiego 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: 331/1220/J z 31.07.1995 

 

- dom, ul. Żeromskiego 2, po 1880, nr rej.: 332/1246/J z 12.12.1995 

 

- dom, ul. Żeromskiego 3, k. XVIII, nr rej.: 333/1198/J z 27.04.1995 

 

- dom, ul. Żeromskiego 21, 1815, pocz. XX, nr rej.: 334/1325/J z 23.12.1997 

 

Leśna - Baworowo 
- zespół pałacowy, ul. Baworowo 20, 1880: 

- pałac, nr rej.: 133/909/J z 30.03.1988 

- park, nr rej.: 245/704/J z 10.11.1981 
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- park, ul. Baworowo 21, XIX, nr rej.: 246/703/J z 10.11.1981 

 

Pobiedna 
- miasto (ośrodek historyczny), nr rej.: 119/513 z 1.12.1958  

 

- kościół ewangelicki, XVIII, ob. ruina-wieża, nr rej.: 116/315 z 18.07.1958  

- cmentarz przy kościele, ewangelicki, ob. katolicki, XVIII, nr rej.: 117/971/J z 7.02.1989 

 

- zespół pałacowy, XVIII: 

- pałac, nr rej.: 120/1495 z 25.01.1966  

- park (pawilony ogrodowe, belweder), nr rej.: 121/684/J z 12.06.1981 

   

  - dom, ul. Dworcowa 5, mur,/drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A/6110 z 26.11.2018 

 

- dom, Rynek 8 (dec. nr 9), XVIII, nr rej.: 118/1498  z 25.01.1966  

 

Stankowice 
- kościół fil. pw. MB Anielskiej, XIV-XVII, nr rej.: 122/943 z 11.09.1961  

 

Stankowice - Sucha 
- zespół zamku „Czocha”, XV-XX: 

- zamek, nr rej.: 100/790 z 26.10.1960  

- folwark, XVIII - XX :  

- cz. I, nr rej.: 101/898/J z 14.08.1987: 

- budynek gospodarczy, ob. administracyjny 

- spichrz 

- obora 

 - cz. II, nr rej.: A/6389/1-5 z 8.01.221: 

 - oficyna – wozownia 

 - d. budynek czeladny ze spichlerzami 

 - stajnia 

 - wozownia ze stajnią i cz. mieszkalną 

 - mur z bramą i basztami, XVI-XIX 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 102/893/J z 27.02.1987 

 

Szyszkowa Górna 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: 123/1293/J z 14.04.1997 

- park, nr rej.: 124/875/J z 12.09.1985 

 

- młyn wodny (nr 70), XVIII-XX, nr rej.: 125/927/J z 8.02.1982 

 

Świecie 
- kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVII, nr rej.: 128/945 z 13.09.1961  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: 129/943/J z 7.02.1989 

 

- ruiny zamku, XIV/XVI, nr rej.: 130/788 z 26.10.1960  

 

Wolimierz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1668, 1867,  

  nr rej.: 62/A/01 z 23.11.2001 

- cmentarz d. ewangelicki, przy kościele,  XVII, nr rej.: 126/975/J z 25.07.1989 

 

Złotniki Lubańskie 
- obręb starego miasta, 1672, nr rej.: 127/1945 z 17.05.1968  

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1835-39,  

  nr rej.: A/6000 z 6.04.2016 

 

- d. ratusz, 1834, XIX/XX, nr rej.: A/6008 z 20.05.2016 
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LUBAŃ – gm.  
 

Henryków Lubański 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, k. XVII, 1776, nr rej.: 417/936 z 5.11.1961  

- plebania, k. XVII, 1776, nr rej.: 418/1481 z 25.01.1966  

 

- dom mieszkalny nr 213, pocz. XIX-XX, nr rej.: 556/1112/J z 13.10.1992 

 

Jałowiec 
- kościół ewangelicki, ob. ruina, 1799, nr rej.: 559/1482  z 25.01.1966  

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, pocz. XIX,  nr rej.: 558/1483 z 25.01.1966  

- park , nr rej.: 557/863/J z 4.02.1985: 

 - ogród przy pałacu, 1818 

 - ogród z mauzoleum, 1870 

 - aleja lipowa, 2 poł. XVIII 

 

Kościelnik 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela, XVIII,  

  nr rej.: 419/864 z 19.04.1961 oraz 935 z 17.11.1988 

- cmentarz ewangelicki, ob. katolicki, przy kościele, XIV, XVIII, nr rej.: 420/1043/J z 1.08.1990 

 

- park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 560/1029/J z 21.03.1990 

 

Mściszów 
- kościół par. pw. św. Jerzego, nr rej.: 421/1490 z 25.01.1966 (ruina) 

 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Zesłania Ducha Świętego, 1806-11, 

    nr rej.: A/1090 z 3.11.2008 

 

- pałac (ruina), XVI-XVIII, nr rej.: 761 z 27.09.1960   

 

Nawojów Łużycki 
- dwór, ob. kościół fil. pw. Chrystusa Króla, 1570, XX,  nr rej.: A/561/266  z 27.04.1951  

  - krużganki zewnętrzne, 2 poł. XVI, nr rej.: A/5874/606 z 20.08.2050 

                                                                                              

Pisarzowice 
- kościół par. pw. Macierzyństwa NMP, XV, 1800, nr rej.: 422/1492 z 25.01.1966  

   

- zespół folwarczny (nr 204), XIX-XX, nr rej.: 566/1259/J z 29.04.1996: 

- dom zarządcy 

- obora z cz. mieszkalną 

- stodoła i cielętnik 

 

- zespół pałacowy (nr 214), k. XVI-XIX: 

- pałac (ruina),  nr rej.: 563/989 z 3.09.1963  

- oficyna, nr rej.: 562/1493  z 25.01.1966  

- park, nr rej.: 567/705/J z 10.11.1981 

 

Pisarzowice Średnie 
- zespół pałacowy (nr 263), XVIII-XIX: 

- pałac, ob. ruina,  nr rej.: 564/926/J z 29.05.1989  

- park, nr rej.: 565/865/J z 4.02.1985 

 

Radostów Górny 
 - dom nr 8, szach, 1824, nr rej.: 38/A/00 z 14.11.2000 
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Radostów Średni 
- kościół fil. pw. Trzech Króli, 1606, wieża 1824,  nr rej.: 423/941 z 11.09.1961  

 

- zespół pałacowy, XVI-XIX: 

- pałac, nr rej.: 568/791 z 14.11.1960  

- park, nr rej.: 569/1048/J z 7.09.1990 

 

 

LUBAŃ – m. 
 

- obszar Starego Miasta, nr rej.: 607/295 z 4.04.1953  oraz  373 z 25.11.1956   

- kościół par. pw. Trójcy Świętej, ul. Szymanowskiego 1 , 1857-61, nr rej.: 45/A/01 z 1.02.2001 

  - ogrodzenie, mur., j.w. 

 

- kościół rzym.-kat. ob. ewangelicki, ul. Henryka Pobożnego, 2 poł. XIV-XIX, 

  nr rej.: 609/499/J z 12.10.1977 

 

- d. kościół ewangelicki pw. Świętego Krzyża, ul. Kościuszki, nr rej.: 93 z 3.12.1949 (nie istnieje) 

 

- wieża d. kościoła  Świętej Trójcy, pl. Lompy, 1 poł. XIV, XIX, nr rej.: 608/97 z 3.12.1949  

  oraz 1487 z 25.01.1966  

 

- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, ul. Wrocławska, poł. XIX,  

  nr rej.:161/A/1-2/03 z 6.06.2003 

- cmentarz rzym.-kat., ob. nieczynny, j.w. 

 

- park miejski, ul. Kombatantów, pocz. XIX, nr rej.: 613/678 z 12.06.1981 

 

- mury miejskie (fragmenty), nr rej.: 605/96 z 3.12.1949  

 - wieża obronna Bracka, obok kościoła Świętego Krzyża, XIV,  

  nr rej.: 603/94 z 3.12.1949 

   

- wieża „Kramarska” (d. ratuszowa), XIV, nr rej.: 611/1240 z 1.03.1965  

 

- ratusz, XV, XVI, nr rej.: 606/81 z 29.03 1949  oraz 350 z 22.11.1956  

 

- dom, ul. 7 Dywizji 12, k. XIX, nr rej.: 612/882/J z 6.01.1987 

 

- willa, ob. szkoła,  ul. Górna 1, XIX/XX, nr rej.: 614/959/J z 17.07.1989 

 

- dom, ob. rozlewnia wód, ul. Grunwaldzka 11, XVI, 1760, XIX, nr rej.: 615/924/J z 18.07.1988 

 

- budynki d. cegielni Augustina, ul. Izerska 7, 2 poł. XIX-XX, nr rej.: 616/1290/J z 9.04.1997: 

- budynek administracyjny 

- budynek produkcyjny, ob. magazyn 

- budynek magazynowo-prod., ul. Gazowa, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5904 z 7.03. 2014 

 

  - zespół willowy, ul. Kombatantów 2 i 2a, 1 poł. XIX, 1874, nr rej.: 93/A/02 z 9.08.2002: 

   - willa 

   - stajnia z wozownią 

   - park 

   - ogrodzenie z bramą 

 

- willa z parkiem, ul. Kombatantów 11, 4 ćw. XIX, nr rej.: 618/1046/J z 10.08.1990 

 

- gimnazjum, ob. szkoła zawodowa, ul. Lompy 1, XVIII/XIX, nr rej.: 619/965/J z 17.07.1989 

 

- sąd,  pl. 3 Maja 12, 1899, nr rej.: 610/1084/J z 6.09.1991 

 

- magazyn „Dom Solny”, ul. Podwale 4, 1539, 1689, XIX, nr rej.: 156/A/03 z 10.06.2003 

 

- dom, ul. Spółdzielcza 17, 2 poł. XVIII, XIX, XX, nr rej.: 620/1096/J z 27.01.1992 
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- dom „Pod Okrętem”, ul. Stara 1, 2 poł. XVIII, nr rej.: 604/95 z  03.12.1949  

 

- dom, ul. Tkacka 27, ok. 1900, nr rej.: 621/1288/J z 4.04.1997 

- zespół domu, ul. Warszawska 2, k. XIX, nr rej.: 623/1172/J z 22.07.1994: 

- dom,  

- budynek gospodarczy, 

- ogród 

 

- dom, ul. Wąska 6, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 624/1087/J z 7.10.1991 

 

- parowozownia wachlarzowa, w zespole d. ZNTK, 1865, nr rej.: A/5782 z 19.01.2012 

 

Lubań - Uniegoszcz  
- kościół par. pw. Narodzenia NMP, ul. Różana, XVI-XVIII, nr rej.: 622/846  z 14.02.1961  

 

- dom, ul. Jeleniogórska 18, 1780, nr rej.: 617/1502 z 25.01.1966  

 

 

OLSZYNA – gm.  
 

Biedrzychowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św. Antoniego, XVIII, nr rej.: 403/925 z 28.08.1961  

 

- zespół pałacowy, XVI-XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: 413/793 z 14.11.1960  

- park i wzgórze z promenadą, nr rej.: 414/858/J z 4.02.1985 

- wieża widokowa „Wieża Woldecka”, ob. ruina, 1869, nr rej.: A/1762 z 18.03.2010 

 

Olszyna  
- osada wiejska – ulicówka, nr rej.: 404/608/J z 26.02.1980 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1897,  

  nr rej.: 401/851/J z 12.10.1984 

 

 - kościół  pomocniczy pw. Podwyższenia Krzyża, XVI-XVIII, nr rej.: 402/937 z 5.09.1961  

   

 - zespół pałacowy, ul. Chopina 39, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: 409/795 z 14.11.1960  

- park, nr rej.: 410/677/J z 12.06.1981 

 

- dom, ul. Chopina 15, mur.-szach., 1792, pocz. XX, nr rej.: 405/1491 z 25.01.1966  

   

- dom, ul. Rzeczna (dec.Żymierskiego) 7, drewn., k. XVIII, nr rej.: 406/1002/J z 20.12.1989 

 

- d. zajazd „Sowia Chata”, ob. dom, k. XIX, nr rej.: A/5855/1-2 z 29.01.2013 

- d. stajnia, ob. budynek inwentarski, j.w 

 

Olszyna Dolna 
- zespół pałacowy (nr 60), XVII, XIX: 

- pałac, nr rej.: 411/1235/J z 28.09.1995 

- park,  nr rej.: 412/1013/J z 1.02.1990 

 

Zapusta 
- zamek Rajsko (ruina), XIX, nr rej.: 407/789 z 26.10.1960  

 

 

PLATERÓWKA – gm.  
 

Platerówka - (d. Zalipie Dolne) 
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- kościół pw. Niepokalanego Serca NMP, XVI, XVIII, nr rej.: 397/946 z 13.09.1961 

   

- pastorówka, ob. szkoła, mur.-drewn., 1713, XIX-XX, nr rej.: 395/1504 z 25.01.1966 

    

- dwór, ob. magazyn, 1510, XVII, XVIII, nr rej.: 396/792 z 14.11.1960  

Włosień Dolny 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 398/496/J z 7.10.1977: 

- pałac, ob. ruina  

- zabudowania gospodarcze 

- park, nr rej.: 399/497/J z 9.10.1977 

 

Włosień Górny 
- park, XVIII, nr rej.: 400/793/J z 28.08.1983 

 

 

SIEKIERCZYN – gm.  

 

Rudzica 
- kościół fil. pw. św. Katarzyny, XIV-XVIII, nr rej.: A/2053/942 z 11.09.1961  

 

Siekierczyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1798-1800, po 1945,  

  nr rej.: A/1504 z 8.06.2017 

 
- dom nr 59 (d. 86), XVIII, nr rej.: A/5433/1500 z 25.01.1966  

 

Zaręba 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Wniebowzięcia NMP, XVII, XIX, XX,  

  nr rej.: A/6049/1-3 z 27.05.2010 

- d. cmentarz przy kościele, XVII, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie, mur., XVII, nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy,  nr rej.: 473/A/05/1-3 z 31.01.2005 : 

- pałac, XV(?), 1 ćw. XIX  

- oficyna zach. (stajnia z wozownią), 2 poł. XIX 

- park, XIX 

 

Zaręba Dolna 
- pałac, ul. Bazaltowa 3, XVIII, 1849, nr rej.: A/5508/267 z 10.05.1951  

 

 

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ – m. 
 

- miasto, XVII-XIX, nr rej.: 612/J z 26.02.1980 

 

- zespół willowy, ul. Asnyka 10, 1905,  nr rej.: 904/J z 19.02.1988: 

- willa 

- oficyna 

- park 

 

  - budynek mieszkalno-inwentarski, ul. Długa 18, poł. XIX, nr rej.: A/988 z 20.12.2006 

 

  - budynek mieszkalno-gospodarczy, drewn., ul. Długa 67, poł. XIX,  

  nr rej.: A/5285 z 19.08.2011 

 

  - budynki stacji kolejowej, ul. Dworcowa 1, 1909-12, nr rej.: A/5987 z 10.12.2015 : 

   - budynek dworca (poczekalnia, sala odpraw, restauracja, pomieszczenia zawiadowcy) 

   - magazyn, mur./szach., z  łącznikiem (wiata), drewn. 

 

- sanatorium „Turoń”, ul. Górska 15, 1910, nr rej.: 937/J z 28.12.1988 
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- budynek „Stary Zdrój”, ul. 15 Grudnia 6, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 895/J z 8.07.1987 

 

- pensjonat „Eldorado”, ul. Piastowska 1, 1904, nr rej.: 1176/J z 20.10.1994 

 

- pensjonat „Paprotka”, ul. Piastowska 5, nr rej.: 1068/J z 22.02.1991 

- d. pensjonat, ob. biura, ul. Piłsudskiego 15, 1911, nr rej.: A/6125 z 21.02.2019 

 

- dom mieszkalno-inwentarski, szach., ul. Pszczela 1, po 1890, nr rej.: A/989 z 5.01.2007 

 

- willa „Sancta Maria”, ul. Strumykowa 5, ok. 1910, nr rej.: A/5982 z 4.11.2015 

 

- d. pensjonat, ob. żłobek, ul. Sienkiewicza 10, 1907, nr rej.: 939/J z 6.12.1988 

 

- sanatorium „Szarotka”,  ul. Zdrojowa 2, 1900, nr rej.: 938/J z 28.12.1988 

 

- zespół uzdrowiskowy, ul. Zdrojowa 2, k. XIX, nr rej.: 903/J z 14.01.1988: 

- dom zdrojowy 

- pijalnia wód 

- hala spacerowa, drewn. 

 

  - d. wieża astronomiczna „Mon Plaisir”, nieopodal szczytu Gierałtówek, 1803-04, 

    nr rej.: A/6185 z 8.12.2020 

 

Świeradów Zdrój - Czerniawa 
- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, ul. Główna 8, 1934- 37,  nr rej.: 1340/J z 3.08.1998 

- plebania z łącznikiem (galeria), j.w. 

 

- dom nr 12, ul. Główna, 1765, nr rej.: 1480 z 25.01.1966  

 

- młyn wodny z systemem hydroenergetycznym i wyposażeniem, 1890, nr rej.: 1256/J z 28.03.1996
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LUBIN – gm.  

 

Bukówna 
- park, pocz. XX, nr rej.: A/2741/445/L z 22.09.1976 

 

Chróstnik 
- kościół fil. pw. MB Bolesnej, 1715, XIX, nr rej.: A/1463/947 z 13.09.1961  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1464/853/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, 1723-28, XIX: 

- pałac (ruina),  nr rej.: A/2823/268 z 10.05.1951  

- park, nr rej.: A/2824/461/L z 22.09.1976 

 

Czerniec 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Wspomożenia Wiernych, 1 poł. XIX,  

  nr rej.: A/1506/595 z 14.04.1981 

- dzwonnica, drewn., 1794, nr rej.:162/A/03 z 25.02.2003 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1507/844/L z 16.02.1990 

 

- park, k. XIX, nr rej.: A/2825/692/L z 25.06.1986 

 

Dąbrowa Górna 
- cmentarz par., 1860, 1910, nr rej.: A/1535/845/L z 16.02.1990: 

- kaplica cmentarna, ob. kościół fil. pw. św. Józefa, 1884, nr rej.: A/5871 z 23.05.2013 

  

Gogołowice 
- kościół fil. pw. św. Katarzyny, XIV XV-XIX, nr rej.: A/1619/594/L z 14.04.1981 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1620/854/L z 16.02.1990 

 

Gorzelin 
- park, XVIII-XIX, nr rej.: A/2871/666/L z 27.12.1983 

 

Górzyca 
- kościół fil. pw. św. Józefa, XIV-XVII, nr rej.: A/1624/836 z 27.12.1960  

- cmentarz  przykościelny, nr rej.: A/1625/869/L z 16.02.1990 

 

- park pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A/2872/468/L z 17.07.1976 

 

Kłopotów 
- teren d. cmentarza ewangelickiego, 1925, nr rej.: A-2029/938/L z 16.02.1990 

 

Krzeczyn Mały 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2994/480/L z 29.03.1977 

- park, nr rej.: A/2995/459/L z 17.07.1976 oraz 47/A/01 z 31.07.2001 

- aleja lipowa, nr rej.: A/2996/705/L z 25.06.1986 

 

Krzeczyn Wielki 
- zespół pałacowy, XVII-XX, nr rej.: A/2997/724/L  z 26.06.1986: 

- pałac, k. XVII, 1866-72 

- oficyna 

- oficyna gospodarcza 

- obora 

- park, nr rej.: A/2998/458/L z 17.07.1976 

 

- aleja lipowa Krzeczyn - Lubin, XVIII, XIX, nr rej.: A/2999/703/L z 25.06.1986 

 

Księginice 
- cmentarz ewangelicki, ob. par., 1925, nr rej.: A/2186/846/L z 16.02.1990 
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- zespół pałacowy, 1 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3000/723/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/3520/238 z 15.07.1950 oraz 456/L z 22.09.1976 

     

Lipiny 
- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, 1849, nr rej.: A/2205/931/L z 16.02.1990 

 

- dwór, XVIII-XIX, nr rej.: A/3038/287/L z 8.10.1976 

 

Lisiec 
- zespół pałacowy, 1881: 

- pałac, nr rej.: A/3036/722/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/3037/290/L z 30.05.1975 

 

Miłoradzice 
- kościół par. pw. Świętej Trójcy, XV-XIX, nr rej.: A/2230/596/L z 14.04.1981 

- cmentarz przykościelny, XIII, nr rej.: A/2231/851/L z 16.02.1990 

 

- park dworski, nr rej.: A/3124/466/L z 22.09.1976 

 

Miroszowice 
- pałac, k. XIX, nr rej.: A/3125/721/L z 26.06.1986 

 

Niemstów 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, XV, XVI, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/2242/597/L z 14.04.1981 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2243/864/L z 16.02.1990 

 

- park pałacowy, nr rej.: A/3200/464/L z 17.07.1976 

 

Obora 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, szach., XVI-XIX, nr rej.: A/2253/1508 z 27.01.1966  

- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: A/2254/928/L z 16.02.1990 

 

- zespół dworski, XVI-XIX: 

- ruina dworu, nr rej.: 726/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: 681/L z 27.12.1983 

 

Osiek 
- kościół fil. pw. Chrystusa Króla, XVI-XX, nr rej.: A/2260/948 z 13.09.1961 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2261/932/L z 16.02.1990 

 

- teren d. cmentarza ewangelickiego, 1883, nr rej.: A/2262/937/L z 16.02.1990 

 

Pieszków 
 - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XV, poł. XVIII, nr rej. A/2304/849 z 15.02.1961 

- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: A/2305/933/L z 16.02.1990 

 

Raszowa Duża 
- kościół par. pw. Niepokalanego poczęcia NMP, 2 poł. XVIII, XX,  

   nr rej.: 46/A z 2.02.2001 

- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: A/2363/930/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, XVIII, 2 poł. XIX: 

- ruina pałacu,  nr rej.: A/3309/957  z 4.10.1961 (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/3310/682/L z 27.12.1983 

 

Raszowa Mała 
- zespół pałacowy, k. XIX, po 1920, nr rej.: A/3311/618/L z 27.08.1982: 

- pałac (nr 2) 
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- dom mieszkalny (nr 1) 

- budynek gospodarczy (nr 1) 

Siedlce 
- zespół kościoła fil. pw. św. Michała Archanioła: 

- kościół, 1372, pocz. XVII, pocz.XX, nr rej.: A/2402/850 z 15.02.1961  

- dzwonnica, drewn., XIX, nr rej.: A/2404/598/L z 14.04.1981 

- cmentarz, nr rej.: A/2403/842/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, 1730, XIX: 

- pałac (ruina), nr rej.: A/3365/270  z 10.05.1951 

- park, nr rej.: A/3366/474/L z 17.07.1976 

 

Składowice 
- zespół pałacowy, XVII-XX: 

- pałac, nr rej.: A/3521/725/L z 26.06.1986 oraz 610/L z 28.12.1988 

- park,  nr rej.: A/3364/451/L z 17.07.1976 

 

Szklary Górne 
- kościół par. pw. św. Piotra i Pawła, XVI, 1930, nr rej.: A/2458/855 z 22.02.1961  

- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: A/2459/929/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, 1715-1725, k. XIX: 

- pałac,  nr rej.: A/3372/271 z 11.05.1961  

- park, nr rej.: A/3363/690/L z 25.06.1986 

 

Ustronie 
- park dworski, 1900, nr rej.: A/3398/446/L z 17.07.1976 

 

Zimna Woda 
- kościół par. pw. Świętej Trójcy, 1794-97, nr rej.: A/2549/1513 z 27.01.1966 

 

- kościół, ob. cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Matki Boskiej, XIV-XIX,  

   nr rej.: A/2551/977/L z 29.09.1992 

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2552/868/L z 16.02.1990 oraz 13.11.1992  

- mur cmentarny (od strony południowej), nr rej.:A/6183 z 16.11.2020 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., XIX, nr rej.: A/2550/936/L z 16.02.1990 

 

- park pałacowy, po 1860, nr rej.: A/3448/476/L z 17.07.1976 

 

 

LUBIN – m.  
 

- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: 379 z 25.11.1956  

 

- kościół par. pw. MB Częstochowskiej, ul. Chrobrego, 2 poł. XIV, XV/XVI,  

  nr rej.: A/2208/1018 z 13.01.1963 

  - dzwonnica, 2 poł. XV/XVI, nr rej.: j.w. 

 

  - kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Prusa 4, 1900-06, 

    nr rej.: A/5928 z 3.07.2014 

 

- kościół cmentarny  ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Narodzenia NMP, szach.,  

  ul. Stary Lubin, 1683, 1959, nr rej.: A/2209/615 z  1.09.1959  

 

- d. kościół irwingiański, ob. cerkiew prawosławna pw. Trójcy Świętej, ul. 1 Maja 13A, 2 poł. XIX, 

1959, l.70-80. XX, nr rej.: A/6204/1 z 13.12.2021 

- dom mieszkalny, ob. dom parafialny parafii prawosławnej, ul. 1 Maja 13B, k. XIX,  

  nr rej.: A/6204/2 z 13.12.2021 

 

- ruiny zamku, ul. Piastowska, XIV, XVIII, XIX, nr rej.: A/3030/1113 z  4.07.1964  
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- kaplica zamkowa, nr rej.: A/3207/616  z 1.09.1959  

 

- pozostałości murów obronnych, XIV, XV, XIX, nr rej.: A/2677/1114 z 4.07.1964  

- wieża Bramy Głogowskiej, nr rej.: A/3029/352 z 22.11.1956  

 

- ratusz, Rynek, 1768, k. XIX, nr rej.: A/3035/608/L z 14.04.1981 

 

- budynki w d. zespole „Małych Koszar”, ul. Bema 8, 1872-73, nr rej.: A/5443/1-2 z 15.11.2012: 

 - stajnia 

 - ujeżdżalnia 

 

- zespół koszar 4 Pułku Dragonów, ul. Kościuszki, 1884-86, nr rej.: A/977/1-6 z 30.10.2006: 

 - gmach komendantury, ob. szkoła, ul. Kościuszki 9,  

 - stajnie I, ul. Księcia Ludwika 

 - stajnie II, ul. Armii Krajowej 

 - odwach, ul. Składowa 

 - 2 budynki adm.-gosp. ul. Składowa 

 

- dom towarowy, ul. Odrodzenia 3 A, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3034/594 z 28.08.1959  

 

- willa zarządu fabryki fortepianów, ul. Odrodzenia 32, l.20. XX,, nr rej.: A/6218 z 8.04.2022  

 

- dom, ul. Piastowska 15, k. XIX, nr rej.: A/3031/833/L z 11.09.1990 

 

- dom, pl. Wolności 7, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/3032/426 z 17.02.1960  

 

- wieża ciśnień, Osiedle Robotnicze, 1905-1906, nr rej.: A/3033/966/L z 17.02.1992 

 

Lubin - Krzeczyn 
- kościół fil. pw. św. Dominiki, XIV, XVII, nr rej.: A/2210/856 z 23.02.1961  

- d. cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej.: A/2211/852/L z 16.02.1990 

 

 

RUDNA – gm.  
 

Brodowice 
- zespół dworski, XIX: 

- dwór, nr rej.: A/2773/735/L z 30.07.1986 

- park, nr rej.: A/2772/629/L z 11.05.1982 

 

Chobienia 
- obręb starego miasta, k. XIV, nr rej.: A/2637/1941 z 17.05.1968   

     

- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XVI, XVIII, nr rej.: A/1458/1760 z 11.07.1966  

 

- zespół zamkowy, XV-XIX: 

- zamek, nr rej.: 694 z 16.05.1960   

- park, nr rej.: 620/L z 11.03.1982 

 

Gawronki  (Gawrony Małe)         
- zespół pałacowy, 1 poł XIX: 

- pałac, nr rej.: 269 z 10.05.1951 (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/2877/624/L z 11.05.1982 

 

Górzyn 
- kościół pw. św. Michała, XV, XIX, nr rej.: A/1626/1765 z 11.07.1966 oraz  

 

- pałac, po 1880, nr rej.: A/2870/731/L z 30.07.1986 

 

 Gwizdanów 
  - kościół par. pw. św. Urszuli, XIII, 1756, 1871-71, nr rej.:285/A/1-2/04 z 27.04.2004 
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  - cmentarz przy kościele, j.w. 

 

Kębłów 
- park, nr rej.: A/2974/625/L z 11.05.1982 

Kliszów 
- park, nr rej.: A/2975/621/L z 11.03.1982 

 

Miłogoszcz 
- folwark, XIX/XX, nr rej.: A/3122/833/L z 29.12.1989 

- park, nr rej.: A/3123/632/L z 11.05.1982 

Naroczyce 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX; 

- pałac (ruina), nr rej.: A/3187/640/L z 7.03.1983 

- park,  nr rej.: A/3188/622/L z 11.03.1982 

- spichrz folwarczny, nr rej.: A/981 z 11.12.2006 

 

Nieszczyce 
- zespół dworski, 1840, 1923: 

- dwór, nr rej.: A/3189/734/L z 30.07.1986 

- park,  nr rej.: A/3190/623/L z 11.05.1982 

 

Olszany 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XV-XIX, nr rej.: A/2258/1771 z 11.07.1966  

 

Orsk 
- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3191/785/L z 28.12.1987 

- park, nr rej.: A/3192/630/L z 11.05.1982 

 

Radomiłów 
- zespół pałacowy, XIX, pocz. XX: 

- pałac, nr rej.: A/3300/733/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/3301/626/L z 25.05.1982 

 

Radoszyce 
- park, po 1880, nr rej.: A/3299/627/L z 11.05.1982 

 

Rudna 
- zespół miejski, nr rej.: A/2681/380 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru) 

 

- kościół par.p.w. Trójcy Świętej, 1859-1860, nr rej.: A/2388/974/L z 17.07.1992 

 

- kościół cmentarny, szach., XVII, nr rej.: 1510  z 27.01.1966 (nie istnieje) 

 

- kościół pw. św. Katarzyny, ob. cerkiew prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 

  ul. Kościelna, XV, XVIII, nr rej.: A/2387/1115 z 4.07.1964  

 

Rynarcice 
- kościół fil. pw. św. Marcina, XV, XVIII, nr rej.: A/2391/544/L z 14.04.1981 

 

- zespół pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: 641/L z 18.04.1983: 

- pałac 

- 2 oficyny 

- chlew z cielętnikiem 

- obora 

- park, nr rej.: A/3303/628/L z 11.05.1982 

 

Stara Rudna 
- kościół (ruina), XVI-XVIII, nr rej.: A/2454/1512 z 27.01.1966   
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- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac (ruina), nr rej.: A/3356/1511 z 27.01.1966   

- park, nr rej.: A/3357/460/L z 17.07.1976 

 

Toszowice 
- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A/3421/732/L z 26.06.1986: 

- dwór 

- oficyna 

- wozownia 

- park, nr rej.: A/3422/631/L z 11.05.1982 

 

Wysokie 
- park, pocz. XIX, nr rej.: A/3423/619/L z 11.03.1982 

 

 

ŚCINAWA – m. i gm. 

 

Buszkowice 
- wiatrak koźlak, poł. XIX, nr rej.: A/2776/601/L z 14.04.1981 

 

Chełmek Wołowski 
- park, XIX/XX, nr rej.: A/2838/665/L z 27.12.1983 

 

Dębiec 
- park, 2 poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/2839/534/L z 19.06.1979 

 

Dłużyce 
- kościół fil. pw. MB Różańcowej i Chrystusa Króla, XV-XX,  

  nr rej.: A/1536/491 z 23.022.1959  

 

- park pałacowy,XVII-XX, nr rej.: A/2838/541/L z 19.06.1979 

 

Dziesław 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, (XIV, k. XVII) 1865, 

  nr rej.: A/1014 z 1.06.2007 

- cmentarz przykościelny, XV-XIX, nr rej.: A/1539/886/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2843/1763 z 11.07.1966  

- park, nr rej.: A/2842/540/L z 19.06.1979 

 

Dziewin 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIV, XVII, nr rej.: A/1540/1762 z 11.07.1966   

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1541/887/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy i folwarczny: 

- pałac, 1558-66, 1700, XX, nr rej.: A/2840/1057 z 27.01.1964 

- park, pocz. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2841/542/L z 19.06.1974 

   - folwark, nr rej.: 71/A/1-9/01 z 28.12.2001: 

    - 2 oficyny, 2 poł. XVIII 

    - pawilon (I), XVII (ruina?) 

    - pawilon (II), 2 poł. XIX 

    - stajnia z bramą, pocz. XX 

    - stodoła, 2 poł. XIX 

    - czworak, XIX/XX 

    - lodownia, poł. XIX 

    - piec chlebowy, XIX/XX 

 

Jurcz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, mur/szach.,  
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  pocz. XVIII, nr rej.: A/1964/1767 z 11.07.1966  

 

- park, poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2925/661/L z 27.12.1983 

 

Lasowice 
- park, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3043/662/L z 27.12.1983 

 

Parszowice 
- kościół fil. pw. Świętej Rodziny, 1500, nr rej.: A/2292/402 z 24.11.1956  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2293/889/L z 16.02.1990 

 

Przychowa 
- kościół pw. św. Wawrzyńca, XVIII, nr rej.: A/2358/590/L z 14.04.1981 

- cmentarz przy kościele, nieczynny, XIII, nr rej.: A/2359/870/L z 16.02.1990 

 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3208/444/L z 22.09.1976 

 

Redlice 
- park, poł. XIX, XX, nr rej.: A/3304/660/L z 27.12.1983 

 

Ręszów 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XVII, nr rej.: A/2199/1772 z 11.07.1966  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2200/888/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII-XIX, nr rej.: A/3305/739/L z 26.06.1986: 

- pałac 

- oficyna 

- spichrz 

- obora 

- stodoła 

- park, nr rej.: A/3306/483/L z 22.09.1976 

 

Ścinawa 
- ośrodek starego miasta, 1215, nr rej.: A/2684/1944 z 17.05.1968 

 

 - kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, XV, nr rej.: A/2461/696 z 16.05.1960  

 

- cmentarz żydowski, poł. XIX, ul. Młynarska, nr rej.: A/2462/750/L z 28.12.1987 

 

- ruiny zamku, XV, XIX, nr rej.: 1777 z 11.07.1966 (nie istnieją) 

 

- mury miejskie, XIV-XV, nr rej.: A/2685/1186 z 10.12.1964  

 

- wieża ratusza, XV, nr rej.: 1186 z 10.12.1964 oraz A/3345/1776 z 11.07.1966  

 

- zespół dworca PKP, 1874-1900, nr rej.: A/3346/806/L z 28.12.1987: 

- dworzec 

- wieża ciśnień 

- budka dróżnika 

- nastawnia 

- parterowe rampy kolejowe 

- budynek mieszkalno-biurowy 

- magazyn i WC 

 

- dom, ul. Głogowska 8/10, pocz. XX, nr rej.: A/3347/826/L z 28.12.1988 

 

- dom, ul. Jana Pawła II (dec.Świerczewskiego) 8, XIX/XX, nr rej.: A/3351/830/L z 28.12.1988 

 

- dom, ul. Jana Pawła II (dec.Świerczewskiego) 17, XIX/XX, nr rej.: A/3350/829/L z 28.12.1988 

 

- szkoła, ul. Kościuszki 1, 1903, nr rej.: A/1044/1-2 z 4.02.2008 
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- budynek sanitariatów, j.w. 

 

- dom, ul. Szeroka 14, XIX/XX, nr rej.: A/3349/828/L z 28.12.1988 

 

- dom, ul. Szeroka 26, XIX/XX, nr rej.: A/3348/827/L z 28.12.1988 

 

Tymowa 
- kościół par. pw. Matki Boskiej Bolesnej, szach., 1708-09, nr rej.: A/2512/1959 z  2.08.1969  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2515/935/L z 16.02.1990 

 

- kościół pomocniczy  pw. Matki Bożej Królowej Świata, poł. XIII, XVI (wieża i zakrystia), 1968, 

   nr rej.: A/2513/502 z 24.08.1959  

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2514/934/L z 16.02.1990 

 

Wielowieś 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. Narodzenia NMP, 1721,  

   nr rej.: A/2529/1778 z 11.07.1966  

- mauzoleum rodziny Schulz, 1856, nr rej.: 136/A/02 z 1.10.2002 

- cmentarz par. przy kościele, XIV, nr rej.: A/2530/890/L z 16.02.1990 

 

Zaborów 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV/XV, 1869-70, nr rej.: A/2543/1780 z 11.07.1966  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2544/891/L z 16.02.1990 

 

- cmentarz par., 2 poł. XIX, nr rej.: A/2545/892/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac (ruina), nr rej.: A/3456/276 z 11.05.1951  

- park, nr rej.: A/3457/536/L z 16.06.1979
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GRYFÓW ŚLĄSKI – m. i gm.  
 

Gryfów Śląski 
- miasto, nr rej.: A/1806/381 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru) 

 

- kościół par. pw. św. Jadwigi, pocz.XV, XVI, XVII, 1925-26, nr rej.: A/827/65 z 25.11.1949  

 

- kościół cmentarny pw. św. Wawrzyńca, 1560, XVII, XIX, nr rej.: A/828/1521 z 31.01.1966  

 

- cmentarz rzym.-kat., XVI-XX, nr rej.: A/824/685/J z 6.07.1981 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, pocz. XIX, nr rej.: 686/J z 6.07.1981 

 

- mury obronne, XV-XVI, nr rej.: A/825/1539 z 7.02.1966  

 

- ratusz, Rynek 1,  poł. XVI, XVIII, 1930, nr rej.: A/832/1122 z 12.09.1964  

 

- dom, ul. Bankowa 6, 1603, 1739, nr rej.: A/851/1130  z 12.09.1964  

 

- domy, ul. Felczerska 1a, 2, 3, 4, 5, 7,  pocz. XIX, nr rej.: A/898/2089 z 20.08.1973 

   

- domy, ul. Felczerska 6, 12, 13, pocz. XIX, nr rej.: A/826/2093 z 24.10.1973   

 

- budynek Bractwa Strzeleckiego, ul. Jeleniogórska 7, 1756, XIX,  

   nr rej.: A/831/854/J z 20.12.1984 

 

- szkoła parafialna, ob. dom mieszkalny, pl. Kościelny 8, 1587, k. XIX,   

   nr rej.: A/848/1333/J z 5.05.1998 

 

- plebania (rzym.-kat.), pl. Kościelny 9, 1531, 1874-83, nr rej.: A/849/1334/J z 5.05.1998 

 

- dom, ul. Lubańska 9, 1698, 1737, nr rej.: A/830/1020 z 14.01.1964 

 

- kamienica, ul. Lubańska 10, 1854, nr rej.: A/829/1181/J z 16.11.1994 

 

- willa, ul. Młyńska 8, 1888, nr rej.: A/5340 z 7.09.2011 

 

- budynek mieszkalno-przemysłowy, ul. Polna 6a, pocz. XX, nr rej.: A/6191 z 25.03.2021 

 

- domy, Rynek 1/2, 3, XVI, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/833/1534 z 7.02.1966  

 

- dom, Rynek 4, XVI-XVIII, nr rej.: A/834/1022 z 14.01.1964  

 

- dom, Rynek 5, XVI, XIX, nr rej.: A/835/855/J z 20.12.1984 

 

- dom, Rynek 6, XV, 1730, XX, nr rej.: A/836/1125 z 12.09.1964  

 

- dom, Rynek 10, XVIII, nr rej.: A/837/1126 z 12.09.1964  

 

- dom, Rynek 11, XVI, 1 poł. XIX, nr rej.: A/838/1535 z 7.02.1966  

 

- dom, Rynek 12, XVI-XVIII, nr rej.: A/839/1023 z 14.01.1964  

 

- dom, Rynek 13, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/840/1127 z 12.09.1964  

 

- dom, Rynek 14, XVIII, nr rej.: A/841/1006/J z 12.02.1991 

 

- dom, Rynek 15, XVI-XIX, nr rej.: A/842/1007/J z 12.02.1991 

 

- dom, Rynek 16, XVI-XVIII, nr rej.: A/843/1008/J z 12.02.1991 

 

- dom, Rynek 18, 2 poł. XVI-XX, nr rej.: A/844/1009/J z 12.02.1991 
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- domy, Rynek 31-32, XVI, XVIII, nr rej.: A/897/1537 z 7.02.1966  

 

- dom, Rynek 33, poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/845/1128 z 12.09.1966  

 

- dom, Rynek 34, XVI, XVIII, nr rej.: A/846/1129  z 12.09.1966  

 

- dom, Rynek 37, k. XVIII, nr rej.: A/847/1538 z 7.02.1966  

 

- dom, ul. Sanatoryjna 10, XVIII, nr rej.: A/850/1021 z 14.01.1964  

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 60, 1706, XIX, nr rej.: A/852/1067/J z 12.02.1991 

 

Proszówka 
- ruiny zamku „Gryf”, XIII-XIV, XVI,, nr rej.: A/853/497 z 12.12.1958  

 

- zespół pałacowy, k. XVIII, nr rej.: A/855/519/J z 13.03.1978: 

- pałac 

- budynki gospodarcze (folwark) 

- mur z basztami 

- park, nr rej.: A/854/968/J z 8.04.1989 

 

Rząsiny 
- kościół (ruina), 1 poł. XVI, 1832, nr rej.: A/858/930/J z 14.03.1989 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

  - mauzoleum rodowe, nr rej.: j.w. 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. MB Ostrobramskiej, 1751-53,  

  nr rej.: A/1640 z 1.03.2010 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/856/486 z 20.02.1959  

- park, nr rej.: A/875/659/J z 30.09.1980 

 

Ubocze 
- kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, XV-XIX, nr rej.: A/859/473 z 4.12.1958  

- cmentarz (d. ewangelicki) przykościelny, nr rej.: A/860/1122/J z 10.12.1992 

- mur z bramą, XVI, nr rej.: j.w. 

 

Ubocze Dolne 
- zespół dworski (nr 138), XVIII/XIX: 

- dwór, ob. ruina, nr rej.: A/861/763/J z 24.05.1982 

- park, nr rej.: A/862/890/J z 20.02.1987 

 

- park pałacowy (nr 264), k. XIX, nr rej.: A/864/786/J z 11.05.1983 

 

Ubocze-Kolonia 
- park (nr 66), poł. XIX, nr rej.: A/856/712/J z 10.11.1981 

 

Ubocze Średnie 
- park (nr 170), poł. XIX, nr rej.: A/863/711/J z 10.11.1981 

 

Wieża 
- pastorówka, ob. dom mieszk., 1780, pocz. XX, nr rej.: A/866/1503 z 25.01.1966  

 

Wolbromów 
- kościół fil. pw. św. Jana Nepomucena, XV, XIX, nr rej.: A/5990 z 3.02.2016 
- cmentarz przy kościele, XV-XIX, nr rej.: A/867/1106/J z 19.05.1992 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/868/616/J z 26.02.1980 



woj. dolnośląskie – pow. lwówecki     

 Stan na 31.12.2022 125 
 

- park, nr rej.: A/896/710/J z 10.11.1981 

LUBOMIERZ – m. i gm.   
 

Chmieleń 
- zespół kościoła par. pw. św. Mikołaja, 1705, 1864-1865: 

- kościół, nr rej.: A/2167/671/J z 11.05.1981 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2168/945/J z 29.03.1989 

- mur z bramą, nr rej.: j.w. 

- dom pogrzebowy, nr rej.: j.w.  

 

Golejów 
- kościół par. pw. św.św. Feliksa i Adaukta, 1784, 1843, nr rej.: A/2100/1520 z 31.01.1966  

 

Lubomierz 
- miasto, nr rej.: A/1814/382 z 25.11.1956 i z 29.11.2010  

 

  - kościół pom. pw. Świętego Krzyża, 1522, XVIII, 1805, nr rej.: 40/A/00 z 21.11.2000 

 

- zespół klasztorny benedyktynek: 

- kościół ob. par. pw. św. Materna, XV/XVI (wieża), 1727-30,  

  nr rej.: A-2046/1027 z 15.01.1964  

- klasztor, ob. liceum, pocz. XVI. 1727-30, XIX, nr rej.: A-2047/1028 z 15.01.1964  

- plebania, 1689, pocz. XX, nr rej.: j.w. 

- Dom Opatki z łącznikiem, 1650, k. XIX, nr rej.: A/5305/1-2 z 12.09.2011 

- park, XVII, XIX, nr rej.: 681/J z 12.06.1981 

 

- zespół cmentarza rzym.-kat.,  ul. 1 Maja: 

- kościół cmentarny pw. św. Anny, 1669, pocz. XVIII, 1833, 

   nr rej.: A/2157/941/J z 3.02.1989 

- cmentarz, nr rej.: A/2158/949/J z 31.03.1989 

- kaplica grobowa, 1825,  nr rej.: j.w. 

- mur z bramą, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

- studnia, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 

  - kościół ewangelicki ze szkołą i pastorówką, ob. dom i galeria, ul. Kościuszki 4, 1852, 

    nr ej.: A/1127 z 4.03.2009 

 

- mury obronne (fragmenty), ul. 1 Maja, XV-XVI, nr rej.: A/5429/1524 z 31.01.1966  

 

- ratusz, 1449, 1689, 1805,  nr rej.: A/5469/1026 z 15.01.1964  

 

- budynek szkolny, ul. Chopina 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: 958/J z 28.11.1989 

 

- dom, ul. Kowalskiego 1 (d. pl. Wolności 17), XVI, 1700, pocz. XX,  

  nr rej.: A/5471/1024 z 15.01.1964  

 

- dom, pl. Wolności 2 (d. 84), poł. XVI, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5470/1025 z 15.01.1964  

 

- domy, pl. Wolności 3, 4, 5 (d. 81, 82, 83), 1 poł. XIX, nr rej.: A/5422/1531 z 7.02.1966 

 

- dom, pl. Wolności 7, k. XIX, nr rej.: 1059/J z 3.12.1990 

 

- domy, pl. Wolności 8, 9, 10, 11 (d.73, 74, 75, 76), XVIII, pocz. XIX,  

  nr rej.: A/5423/1530 z 7.02.1966  

 

- 14 domów (pierzeja), pl. Wolności 18, 19, 20 (nie istnieje), 21 (nie istnieje), 22 (nie istnieje),   

  25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, XVI, pocz. XIX, nr rej.: A5427/1526 z 7.02.1966  

 

- domy, pl. Wolności 37, 38,  39 b (nie istnieje), pocz. XIX, nr rej.: A/5426/1527 z 7.02.1966  

 

- dom, pl. Wolności 43 (d. 45), 1 poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: A/5425/1528 z 7.02.1966  
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- 13 domów (pierzeja wschodnia),, pl. Wolności 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 66,  

   XVI, pocz. XIX , nr rej.: A/5455/1287 z 21.04.1965 

 

- domy, pl. Wolności 63, 65 (d. 67, 69), 1 poł. XIX, pocz. XX,  

  nr rej.: A/5424/1529  z 7.02.1966  

 

- dom, pl. Wolności 66 (d.100), pocz. XIX, nr rej.: A/5421/1532 z 7.02.1966   

 

- dom, pl. Wolności 102, pocz. XIX, nr rej.: A/5420/1533 z 7.02.1966  

 

- most na rz. Olszyniec, XVI/XVII, 1831, nr rej.: A/5456/1288 z 21.04.1965  

 

Maciejowiec 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1834-38, nr rej.: A/5388/484/J z 22.11.1976 

- park, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5389/483/J z 22.10.1976 

- mauzoleum rodziny v. Kramst, 1920-30, nr rej.: 673/J z 8.05.1981 

- kaplica, 1692, XVIII, nr rej.: A/2162/672/J z 11.05.1981 

 

- dwór obronny, XVI, 1627-32, 1652, 1834, nr rej.: A/5499/344 z 13.11.1956  

  - oficyna z łącznikiem, 2 poł. XVI, XIX, nr rej.: A/5918/1-2 z 8.04.2014 

  

Oleszna Podgórska 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego, 1853-1838, 

  nr rej.: A/2174/803/J z 17.10.1983 

 

- wieża kościelna (pozostałość kościoła św. Mikołaja), XVI, nr rej.: 1342/J z 31.08.1998 

 

Pasiecznik 
- zespół kościoła filialnego : 

- kościół pw. św. Michała, pocz. XVI, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2163/670/J z 11.05.1981 

- cmentarz przy kościele, nr rej.: A/2164/948/J z 31.03.1989 

- ogrodzenie, XVIII,  nr rej.: j.w.  

- dom pogrzebowy, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 

- wieża-dzwonnica kościoła ewangelickiego, pocz. XIX, nr rej.: 962/J z 21.11.1989 

 

Pławna Dolna 
- zespół kościoła parafialnego : 

- kościół pw. św. Tekli, 1680, 1780, nr rej.: A/2165/693/J z 15.07.1981 

- budynek bramny, szach., 2 poł. XVIII, nr rej.: j.w. 

- cmentarz, nr rej.: A/2166/694/J z 15.07.1981 

 

  - dom nr 76, mur./szach., 1783, k. XIX, nr rej.: A/5981 z 30.10.2015 

 

Popielówek 
- zespół kościoła filialnego : 

- kościół pw. św. Katarzyny, (XVI), 1766, nr rej.: A/2175/695/J z 8.09.1981 

- ogrodzenie z budynkiem bramnym, XVIII, nr rej.: j.w. 

- cmentarz przy kościele, XVI, nr rej.: A/2176/947/J z 29.03.1989 

- dom przedpogrzebowy, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

Radoniów 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1881-1884, nr rej.: A/2169/696/J z 8.09.1981 

- mur ogradzający, j.w. 

 

Wojciechów 
- zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. par. pw. św. Bartłomieja, 1786-1789, 

  nr rej.: A/2161/785/J z 11.02.1983 
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Zalesie - Kawczyn 
- willa nr 1, XIX/XX, nr rej.: 1337/J z 20.05.1998 

 

 

LWÓWEK ŚLĄSKI – m. i gm.  
 

Bielanka 
- kościół fil. pw. św. Anny, XIV, 1697 (odbudowany 1967-75),  

  nr rej.: A/5431/1515 z 31.01.1966  

 

Brunów 
- zespół pałacowy, nr rej.: A/5386/486/J i A/5385/487/J z 14.01.1977: 

- pałac, 3 ćw. XVIII, XIX 

- oficyna, XVIII 

- kaplica, 2 poł. XIX 

- stajnia, 2 poł. XIX 

- park, 2 poł. XVIII 

- mauzoleum rodziny von Cottenet, na stoku wzgórza Wietrznik, 2 poł. XIX, 

  nr rej.: A/5876 z 3.07.2013 

 

Chmielno 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XV/XVI, nr rej.: A/2037/1131 z 21.09.1964  

 

Dębowy Gaj 
- kaplica grobowa, ob. kościół pw. M. Kolbego, poł. XVII, nr rej.: A/2152/954/J z 17.07.1989 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac (ruina) , 1620, 1754, XIX ,  nr rej.: A/5507/272 z 11.05.1951  

- oficyna, ob. ruina, 1780, XIX, nr rej.: A/5694/614/J z 28.02.1980 

- park, 1780, 2 poł.XIX, nr rej.: A/5673/682/J z 12.06.1981 

 

- dom, mur./szach., nr 23, 2 ćw. XIX, nr rej.: A/5787 z 10.02.2012 

 

Dłużec 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, XVI, XIX, nr rej.: A/2101/1517 z 31.01.1966 

 

Kotliska 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XV-XIX, nr rej.: A/2035/1133 z 21.09.1961  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2036/1065/J z 8.12.1990 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Śnieżnej, 1910,  

  nr rej.: A/1134 z 3.03.2009  

 

- cmentarz ewangelicki, poł. XIX, nr rej.: 160/A/03 z 13.06.2003 

 

Lwówek Śląski 
- miasto, nr rej.: A/1807/383 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru) 

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, ok. 1300, XVI, nr rej.: A/1977/75 z 25.11.1949 

 

- kościół ewangelicki, poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/5428/1525 z 31.01.1966  

  (ob. istnieje tylko wieża) 

 

- kaplica pw. Świętego Krzyża, 1496, 1682, nr rej.: 798/J z 24.08.1993 

 

- zespół klasztorny franciszkanów, XIV-XV, nr rej.: A/5401/1963 z 8.06.1971: 

- kościół pw. św.św. Piotra i Pawła 

- klasztor 
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- d. komandoria joannitów, ul. Kościelna 29, 1728, 1760, nr rej.: 799/J z 24.08.1983 

 

- cmentarz komunalny, al. Wojska Polskiego, nr rej.: 908/J z 15.12.1987 

 

- planty miejskie, 1870, nr rej.: 1211/J z 22.06.1995 

 

- mury obronne z basztami, XIV, XV, nr rej.: A/5500/338 z 13.11.1956  

- brama Bolesławiecka, XIV, XVI, 1680, nr rej.: 623 z 1.09.1959  

 

- ratusz, 1522, 1545, 1905, nr rej.: A/5516/62 z 29.03.1949  

 

- budynek d. aresztu śledczego z wewnętrznymi dziedzińcami (od pn. i pd.) i murem ogrodzenia, 

    ul. Jana Pawła II 1c, pocz. XX, nr rej.: A/6216/1-3 z 26.04.2021 

 

- dom, ul. Jaśkiewicza 29, 1799, nr rej.: 800/J z 24.08.1983 

 

- dom, ul. Orzeszkowej 1, nr rej.: A/5482/608 z 28.08.1959 (nie istnieje) 

 

- domy, ul. Szpitalna 1 i 3, poł. XVI, XVIII, nr rej.: A/5400/1965  z 9.11.1971 

 

- budynek słodowni, ul. Traugutta, k.XIX, nr rej.: A/6101 z 30.11.2018 (brak dec. w NID) 

  

  - d. pałac Hohenzollernów, al. Wojska Polskiego 25, 1850-52, nr rej.: A/5941 z 15.05.2015 

 

- kramy miejskie (Dom Ław Chlebowych i Obuwniczych), k. XV, pocz. XX,  

  pl. Wolności 21 (d. Rynek 7), nr rej.: A/5468/1029 z 18.01.1964  

 

- blok Ratuszowy, domy, pl. Wolności 21-27 (d. Rynek 7-15), nr rej.: 330 z 6.11.1956  

 

- blok Ratuszowy i pierzeje, pozostały 2 domy, pl. Wolności 22 (d.8), 27 (d.15),  

  24 domy d. nr : 16-23, 25, 30-37, 55, 60-62, 65-69, 77-80, (nie istnieją), nr rej.: 337 z13.11.1956  

 

- domy, pl. Wolności 66-69 (d. Rynek), nr rej.: 622 z 1.09.1959 (nie istnieją) 

 

- most kamienny na rzece Bóbr, w ciągu drogi  wojewódzkiej do Legnicy, 1792, 1813, 1865,   

  nr rej.: A/5885 z 2.08.2013  

 

Lwówek Śląski - Płakowice 
- zamek, ul. Pałacowa 4, 1550-60, XIX/XX, nr rej.: A/5505/274 z 11.05.1951  

 

Nagórze 
- zespół pałacowy, XIX, 1924, nr rej.: 1107/J z 7.08.1992: 

   - pałac 

   - park 

 

Niwnice 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, poł. XIII, XVI, nr rej.: A/2144/876/J z 9.01.1986 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2145/1066/J z 8.12.1990 

 

- zespół pałacowy „Neuland” : 

- pałac, 1800,  nr rej.: 1128/J z 16.03.1993 

- park, XIX, XX,  nr rej.: 679/J z 12.06.1981 

 

- zespół dworski „Cunzendorf” : 

- ruina dworu, 1597, 1647, XIX, nr rej.: 621/J z 3.04.1980 

 - budynek gospodarczy, 4 ćw. XIX, nr rej.: 355/A/1-3/04 z 16.09.2004 

 - most kamienny, ob. ruina, 2 poł. XVI, nr rej.: j.w. 

 - park, k. XIX,  nr rej.: j.w. 

 

  - dom „Lipowy Dwór”, 2 poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5935 z 14.08.2014 
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Płóczki Górne 
- kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XIII, 1558, nr rej.: A/2132/1950 z 13.03.1969 

 

- budynek mieszkalno-gospodarczy nr 46, mur./szach., po 1868, nr rej.: A/5864 z 27.03.2013 

 

 

Radłówka 
- ruiny zamku, XVI, nr rej.: A/5478/960 z 13.11.1961  

 

Rakowice 
- wieża mieszkalna w folwarku  miejskim, XV/XVI, nr rej.: A/5477/964 z 13.11.1961  

 

- wieża mieszkalna w folwarku książęcym, ob. ruina, XVI, nr rej.: A/5476/965 z 13.11.1961  

 

Skała 
- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, ob. ruina, nr rej.: A/5506/273  z 11.05.1951  

- park, nr rej.: 676/J z 12.06.1981  

 

Skorzynice 
- dom mieszkalno-gospodarczy nr 5, szach., 1863, nr rej.: 797/J z 18.08.1982 

 

  - zagroda nr 26, nr rej.: A/5783/1-2 z 24.01.2012 : 

   - budynek mieszkalno-inwentarski, mur./szach., k.XVIII, 1827, pocz. XX 

   - stodoła, mur./szach., 1791, XIX/XX 

 

Sobota 
- ruiny kościoła, XV-XIX, nr rej.: 929/J z 14.06.1988 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

 

- park, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: 794/J z 28.07.1983 

 

Włodzice 
- karczma, ob. dom nr 15 (d.11), szach., XVII, nr rej.: 665/J z 4.08.1980 

 

Włodzice Wielkie 
- kościół par. pw. Michała Archanioła, XIV, nr rej.: A/2003/1030 z 18.01.1964  

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., pomocniczy pw. Matki Boskiej Królowej Polski,  

  1770, XIX, XX, nr rej.: A/6065 z 9.12.2017 

 

Zbylutów 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP,poł. XIII, XV, XIX, nr rej.: A/2038/1031 z 18.01.1964 

 

- dom nr 31, mur.-drewn., 1835, nr rej.: 795/J z 18.08.1993 

 

Żerkowice 
- kościół MB Różańcowej, XVI, XVII, 2 poł.XIX, nr rej.: A/2173/796/J z 18.08.1983 

 

 

MIRSK – m. i gm.  
 

Giebułtów 
- kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, XVI-XVIII, nr rej.: A/792/926 z 28.08.1961  

 

- cmentarz  ewangelicki, nieczynny, ok. 1700, nr rej.: A/793/950/J z 6.04.1989 

 

- zespół pałacowy, XVIII, 2 poł. XIX:  
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- pałac, ob. ruina,  nr rej.: A/794/794 z 14.11.1960 

- park, nr rej.: A/795/683/J z 12.06.1981 

 

- dom nr 84, 1784, nr rej.: A/796/1180/J z 14.11.1994 

 

- dom nr 134, zw.Domem Tetzela, drewn.-mur., 2 poł. XVII (elementy), 1 poł. XVIII,  

  1 ćw. XIX, nr rej.: A/6225 z 26.08.2022 

 

Gierczyn 
- kościół fil. pw. NMP Wspomożenia Wiernych, XVII, nr rej.: A/797/1518 z 31.01.1966 

    

- park, XVIII ?, pocz. XX, nr rej.: A/800/709/J z 10.11.1981 

 

  - budynek mieszkalno-gosp., nr 47, mur./szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A/5873 z 14.06.2013 

 

Grudza 
- kościół par. pw. Imienia NMP, k. XV (wieża), 1765-68, nr rej.: A/801/1132 z 21.09.1964  

 

Karłowiec 
- dwór (dom nr 1), ob. ruina, pocz. XIX, 1870, nr rej.: A/802/530/J z 16.06.1979 

 

- dom nr 15, drewn./mur./szach., poł. XIX, nr rej.: A/6066 z 31.01.2018  

 

Kotlina 
- zespół d. ośrodka turystycznego, tzw. Zameczek, pocz. XX,  

   nr rej.: A/803/1023/J z 30.03.1990: 

- budynek nr 1, tzw. Czerwony Domek (nie istnieje) 

- budynek nr 2, tzw. Pralnia (nie istnieje) 

- budynek nr 3, tzw. Baraczek (nie istnieje) 

- budynek nr 4, tzw. Hotelik (nie istnieje) 

- budynek nr 5, tzw. Łącznik (nie istnieje) 

- budynek nr 6, tzw. Zagroda (nie istnieje) 

- budynek nr 7, tzw. Stodoła (nie istnieje) 

- budynek nr 8, tzw. Zameczek (ob. ruina) 

 

Kwieciszowice 
- dom nr 8, XVIII, nr rej.: A/804/515/J z 22.02.1978 (nie istnieje) 

 

- dom nr 42, XVIII, nr rej.: A/805/1523 z 31.01.1966  

 

Mirsk 
- ośrodek historyczny miasta, 1337-XVIII, nr rej.: A/809/384/787/J z 20.04.1983 

 

- kościół par. pw. Zwiastowania NMP, 1526-1567, nr rej.: A/808/200 z 31.05.1950  

 

- kościół ewangelicki, ob. ruina, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/807/674/J z 8.05.1981 

 

- kaplica cmentarna pw. św. Barbary, ul. Mickiewicza, pocz. XVIII, 1833,  

  nr rej.: A/1075 z 16.07 2008 

 

- cmentarz par. rzym.-kat., XVIII, nr rej.: A/810/689/J z 6.08.1981 

 

- zabudowa śródrynkowa, ob. pl. Wolności 39-40 : 

- ratusz, XVIII, nr rej.: A/806/640 z 10.02.1960  

   - budynek d. sądu, 1879-80, nr rej.:A/4884/1-3 z 25.02.2011 

   - dobudówka ratusza, 1898, nr rej.: j.w 

   - budynek – łącznik, XVIII, 1890, nr rej.: j.w. 

 

- dom, ul. Betleja 2, 1898, nr rej.: A/811/1005/J z 12.02.1991 

 

- dom, ul. Betleja 6, XVIII, XIX, nr rej.: A/812/801/J z 24.08.1983 
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- willa, ul. Betleja 26, 1889, nr rej.: A/5267/1-2 z 4.07.2011 

- otoczenie ogrodowe, j.w. 

 

- kamienica, pl. Wolności 10 (d. Rynek), 1769, 1873, nr rej.: A/813/1003/J z 12.02.1991 

 

- kamienica, pl. Wolności 12 (d. Rynek), XVIII, k. XIX, nr rej.: A/814/1004/J z 12.02.1991 

 

- dom, pl. Wolności 22 (d. Rynek), ok. poł. XIX, nr rej.: A/815/1118/J z 7.12.1992 

 

- dom, pl. Wolności 30 (d. Rynek), po 1830, nr rej.: A/816/1117/J z 7.12.1992 

 

- młyn, ul. Zdrojowa 2-4, XVIII, 1865, nr rej.: A/817/802/J z 24.08.1983 

 

- wodociągowa wieża ciśnień, komunalna, 1912-14,  nr rej.: A/1254 z 8.06.2009 

 

Proszowa 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XV-XVIII, nr rej.: A/818/675/J z 8.05.1981 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/819/692/J z 15.07.1981 

- dom mieszkalno-gospodarczy nr 52, 2 poł. XIX, nr rej.: A/820/1047/J z 10.09.1990 

 

- dom mieszkalno-gospodarczy nr 55, drewn., k. XVIII, 1889, nr rej.: A/5891 z 28.10.2013  

 

 Rębiszów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. św. Barbary, 1747, nr rej.: 55/A/01 z 24.08.2001 

 

  - kościół cmentarny ewangelicki, ob. rzym.kat. pomocniczy pw. Nawiedzenia NMP,  

    1556, 1765, nr rej.: 57/A/01 z 25.09.2001 

  - cmentarz, j.w. 

 

 

WLEŃ – m. i gm.  

 

 Bystrzyca 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej z Lourdes, (XVI) 1772,   

     nr rej.: A/1309 z 31.08.2009 

 

- dwór, ob. dom nr 31A, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: 362/1268/J z 14.06.1996 

 

- dom mieszkalno-gosp. nr 12, mur./drewn., k. XVIII, k. XIX, nr rej.: A/5991 z 3.02.2016 

 

- spichrz w dawnym folwarku „Nieder Hof”, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/5310 z 20.09.2011 

 

 Łupki 
- gródek „Wleński Gródek”, XIII-XV, nr rej.: 361/339 z 13.11.1956:  

 - kaplica pw. św. Jadwigi, nr rej.: j.w. 

 - ruina zamku „Lenno”, nr rej.: 388/968 z 13.11.1961 

 
- zespół pałacowy „Lenno”: 

- pałac, XVII, XVIII, nr rej.: 393/869/J z 10.05.1985 

- pawilon ogrodowy,  pocz. XVIII, nr rej.: j.w. 

- gołębnik, k. XVIII, nr rej.: j.w. 

- park, XVIII, nr rej.: 394/526/J z 15.06.1979  

 

Marczów 
 - zespół kościoła filialnego : 

- kościół  pw. św. Katarzyny, 1 poł. XIV, 1707, nr rej.: 357/1185/J z 18.01.1995 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie z bramami, nr rej.: j.w. 
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- dom nr 104, 3 ćw. XIX, nr rej.: 365/906/J z 4.12.1987 

 

- dom nr 108, XVIII, XIX, nr rej.: 366/907/J z 4.12.1987 

 

Nielestno 
- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: 363/974 z 11.05.1963  

- park, nr rej.: 364/524/J z 15.06.1979 

 

Pilchowice 
- zespół stacji kolejowej Pilchowice-Zapora, 1909, nr rej.: A/5884/1-3 z 2.08.2013 : 

 - budynek dworca, szach., z wiatą peronową, drewn. 

 - dom mieszkalny, mur. 

 - budynek gospodarczy, mur/szach. 

 

- dom, nr 122, mur.-drewn., 1 ćw. XIX, nr rej.: 367/1071/J z 15.04.1991 

 

- most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim, stalowy, 1905-06, nr rej.: A/6180 z 18.08.2020 

 

Przeździeża 
- zespół dworski, XVII-XIX: 

- dwór, nr rej.: 382/623/J z 3.04.1980 

- park, nr rej.: 383/702/J z 10.11.1981 

 

- budynek mieszkalno-gospodarczy z kuźnią, nr 25, poł. XVIII, 1809,  

  nr rej.: A/6127 z 19.02.2019 

 

Radomice 
- kościół fil. pw. św. Jakuba i Katarzyny, XV, nr rej.: 358/474 z 4.12.1958 

- cmentarz przy kościele, XV-XX, nr rej.: 359/953/J z 12.04.1989 

 

Wleń 
- miasto, nr rej.: 386/385 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru)oraz 833/J z 16.03.1984 

 

- kościół par. pw. św. Mikołaja Biskupa,1863-64, wieża  XV,  nr rej. : A/6153 z 21.08.2019 

- cmentarz przy kościele, XV, nr rej.: A/360/974/J z 31.07.1989 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., ul. Górska, 1 poł. XIX, nr rej.: 389/969/J z 12.04.1989 

- ogrodzenie z bramkami, nr rej.: j.w.  

- 4 kaplice grobowe, nr rej.: j.w.  

 

- ratusz, XVIII, nr rej.: 387/341 z 13.11.1956  

 

- dom, ul. Bohaterów Nysy 34, XVII, 1890, nr rej.: 384/1297/J z 30.05.1997 

 

- willa, ul. Górska 1, 1912, nr rej.: 385/940/J z 7.12.1988 

 

- kamienica, ul. Kościelna 1, XIX/XX, nr rej.: 390/1178/J z 5.11.1994 

 

- dom, ul. Kościelna 31, drewn., ob. ruina,  poł. XIX, nr rej.: 391/884/J z 6.01.1987 

 

- pałac, ul. Winiogórska 1, XVI-XIX, nr rej.: 392/664/J z 11.05.1981 

 

Wleń – Wleński Gródek → Łupki 
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CIESZKÓW – gm. 
 

Cieszków 
- miasto - układ urbanistyczny, 1489, XVIII-XX, nr rej.: A/1845/397/W z 30.09.1978 

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1753, nr rej.: A/1323/1019 z 13.01.1964 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pomocniczy pw. św. Chrystusa Króla, 1826-28, 

    nr rej.: A/6038 z 13.01.2017 

 

Pakosławsko 
- pałac, 2 poł XIX, nr rej.: A/2444/609/W z 9.11.1987 

 

Trzebicko 
- kościół par. pw. św. Macieja, drewn., 1672, nr rej.: A/1324/498 z 23.02.1959 

 

- zespół pałacowy, nr rej.:  A/2468/621/W z 23.05.1989: 

- pałac, XVIII/XIX, pocz. XX (ruina 

- park, 2 poł. XIX 

- folwark: 

- oficyna nr 15, 1866 

- oficyna nr 20, pocz. XX 

- zabudowania gospodarcze, pocz. XX    

   - spichrz, 1870, nr rej.: A/2469/1551 z 25.02.1966  

 

 

KROŚNICE – gm.  
 

Bukowice 
- zagroda nr 14, pocz. XIX, nr rej.: 1991 z 28.03.1972  ( nie istnieje ): 

- dom 

- 2 budynki gospodarcze 

 

Kuźnica Czeszycka 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1789-95, nr rej.: 154/1541 z 25.02.1966 

 

Pierstnica 

- park dworski, ok. 1900, nr rej.: 150/650/W z 21.09.1990 

 

Wabnice 

- mauzoleum rodziny Hochbergów, na cmentarzu rodowym, 1933, nr rej.: A/5946 z 3.02.2015 

 

Wierzchowice 

- układ urbanistyczny, 1753, nr rej.: 151/400/W z 30.09.1978 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. Narodzenia NMP, 1769-73,  

  nr rej.: 152/1170 z 2.12.1964 

 

- dwór, szach, 1731, nr rej.: 153/1552 z 25.02.1966 (nie istnieje) 

 

 

MILICZ – m. i gm.  
 

Duchowo 
- wiatrak koźlak, 1671(?), 1 poł. XIX, nr rej.: A/2447/1165 z 2.12.1964 

 

  Gądkowice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1890-92, 

    nr rej.: A/1093 z 1.12.2008 
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Grabownica Milicka 

- dom nr 3, 1 ćw. XVII, k. XIX, nr rej.: A/2467/675/W z 12.02.1993 

- cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2466/513/W z 26.09.1983 

 

Kolęda 

- fundamenty i piwnice dworu, 2 poł. XIX, nr rej.: 613/W z 11.06.1987 

 

Milicz 

- miasto, XIII/XIV, nr rej.: A/1851/386 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru) 

 

- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1817-21, nr rej.: A/1325/1167 z 2.12.1964 

 

- kościół ewangelicki „Kościół Łaski”, ob. rzym.kat. pom. pw. św. Andrzeja, szach., 1709, 

  nr rej.: A/1326/1542 z 25.02.1966 (wypis z księgi rejestru) 

 

  - ruiny zamku, poł. XIV, XV, nr rej.: A/2437/878 z 19.06.1961 

 

- zespół pałacowy : 

- pałac, 1797-98, 1910, nr rej.: A/2438/216 z 31.05.1950 

- park, 1800, nr rej.: A/2439/183 z 31.05.1950 

 

- dom, ul. Okrzei 22, XVIII/XIX (?), nr rej.: A/2448/1544 z 25.02.1966 

 

Milicz - Karłów 
- kościół par. pw. św. Anny, ul. Łowiecka 1, 1807-08, 1862, nr rej.: A/1601 z 18.02.2010 

 

Miłosławice 

- dwór, 1 ćw. XIX, nr rej.: A/2440/1545 z 25.02.1966 

 

 Postolin 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, 1893, 

  nr rej.: A/1017 z 31.07.2007 

 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 14/A/00 z 27.03.2000 

 

Postolin-Karmin 

- zespół pałacowy i folwarczny: 

- pałac, 1806, 1903, nr rej.: A/2445/614/W z 12.06.1987 

- park, k. XIX, nr rej.: A/2443/630/W z 20.04.1990 

- oficyna, 1903, nr rej.: 13/A/00/1-2 z 27.03.2000 

- ogród przy oficynie, j.w. 

- folwark, nr rej.: 77/A/02/1-7 z 30.01.2002: 

 - dom, nr 16, 1903 

 - dom, nr 17, 1900 

 - spichrz, 1903 

 - wozownia, 1890, 1913 

    - stajnia, 1890, 1913 

    - obora, 1894, 1905 

    - stodoła, 1910  

 

Sławoszowice 

- spichrz (d. młyn), XIX, 1937, nr rej.: A/3154/718/W z 23.11.1995 

 

Sułów 

- układ urbanistyczny, XIV, 1755, nr rej.: A/1843/398/W z 30.09.1978 

 

- kościół par. pw. św. Piotra i Pawła, szach., 1731-34,  nr rej.: A/1327/1547 z 25.02.1966 
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- kościół cmentarny ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach.,  

 176566, 1846,  nr rej.: A/1328/1548 z 25.02.1966 

 

- zespół pałacowy, ul. Zamkowa 5 : 

- pałac, 1680, k. XVIII, nr rej.: A/2441/1169 z 2.12.1964 

- park, k. XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/2442/554/W z 15.10.1984  

 

- dom, Rynek 11, XVIII/XIX, nr rej.: A/3152/381/W z 2.12.1976 

 

- spichrz, mur.-szach., ul. Zamkowa 3, ok. 1800, nr rej.: A/2449/1549 z 25.02.1966 

 

- budynek gospodarczy, ob. mieszkalny, ul. Żmigrodzka 10, szach., 1820,  

  nr rej.: A/3858/1550 z 25.02.1966 

 

 Wielgie Milickie 
  - zagroda nr 1, nr rej.: 59/A/01/1-5 z 22.10.2001: 

   - dom, 1893 

   - dom, 1 ćw. XX 

   - stajnia i obora, 4 ćw. XIX 

   - chlewnia i kurnik, 4 ćw. XIX 

   - stodoła, 4 ćw. XIX 

 

Wodników Górny 

- zespół dworski, nr rej.: A/2446/680/W z 5.04.1993: 

- dwór, XVIII, 1912  

- park, 2 poł. XIX 

 

Wróbliniec 

- kościół fil. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, 1912, nr rej.: A/6200 z 5.07.2021 

 

Wziąchowo Małe 

- zespół pałacowy z terenem folwarku, nr rej.: 24/A/1-6 z 30.06.2000: 

   - pałac, XIX, 1906, nr rej.: A/2471/612/W z 11.06.1987 

   - park, XIX-XX 

   - cmentarz rodowy, pocz. XX 

   - mauzoleum rodziny von Heydebrand, pocz. XX  

   - ogrodzenie (pozostałości), mur. , XIX/XX 

 

Wziąchowo Wielkie 

- zespół dworski, ok. 1830, 2 poł. XIX: 

- dwór, nr rej.: A/2450/1553 z 25.02.1966 

- park, nr rej.: A/2470/641/W z 30.04.1990 

- folwark, nr rej.: j.w. 
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BIERUTÓW – m. i gm. 
 

Bierutów 
- miasto (ośrodek historyczny), nr rej.: A/1854/389 z 25.11.1956 

 

- kościół pom., pw. św. Katarzyny, 1 poł. XIV, XVI, XX, nr rej.: A/1329/978 z 15.06.1963 

 

- kościół cmentarny, ewangelicki  pw. Świętej Trójcy, ob. ruina, 1622-1631,  

  nr rej.: A/1330/980 z 15.06.1963 

 

- zespół zamkowy, XIV, XVII, XIX: 

- zamek, ob. dom, ul. Zamkowa 3 b, nr rej.: A/3331/976 z 15.06.1963 

- wieża, nr rej.: A/3330/1172 z 2.11.1964 

 

- mury obronne, 1 poł.XIV-XV, nr rej.: A/3329/977 z 15.06.1963 

 

- wieża ratuszowa, 1 poł. XV, 2 poł. XVII, nr rej.: A/3332/979 z 15.06.1963 

 

- willa, ob. bank, ul. Mickiewicza 25 a, 1906, nr rej.: A/3323/617/W z 7.11.1989 

 

Gorzesław 
- kościół fil. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, XIV, k. XIX, nr rej.: A/1331/1575 z 19.03.1966 

 

- park, poł. XIX, nr rej.: A/3315/518/W z 31.01.1984 

 

Jemielna 
- kościół fil. pw. MB Różańcowej, 1651-1705, nr rej.: A/1332/1576 z 19.03.1966 

 

Kijowice 
- zespół cmentarza żydowskiego: 

- cmentarz, 1865, nr rej.: A/3322/636/W z 12.01.1990 

- d. dom przedpogrzebowy, ob. dom mieszkalny, 1865, l.40. XX, nr rej.: A/6219  

  z 11.04.2022 

- d. dom stróża, ob. budynek gospodarczy, 1865, nr rej.: jw. 

 

- park wiejski, przy gospodzie, k. XIX, nr rej.: A/3319/519/W z 27.12.1984 

 

Posadowice 
- kościół fil. pw. Bożego Ciała, mur.-szach.-drewn., XVI, 2 poł XVII, pocz. XX, 

  nr rej.: A/1333/1578 z 19.03.1966 

 

- pałac, ob. dom nr 47, 2 poł XVI, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/3326/1579 z 19.03.1966 

 

- spichrz, pocz. XIX, nr rej.: A/3327/1580 z 19.03.1966 

 

Solniki Małe 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1826-27, 

  nr rej.: A/984 z 10.11.2006 

 

Solniki Wielkie 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XV, 1888, nr rej.: A/1334/1582 z 19.03.1966 

 

Stronia 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, poł XIII, 1689, 1731, nr rej.: A/1335/405 z 24.11.1956 

 

- zespół pałacowy, nr rej.: A/3321/693/W/1-2 z 17.05.1994: 

- pałac, 1840,1895, nr rej.: j.w. 

- spichrz,  1847, 1935, nr ej.:j.w. 

- park, poł. XIX, nr rej.: A/3318/524/W z 31.01.1984 
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Wabienice 
- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, XIII, 2 poł. XV, 1710,  

  nr rej.: A/1336/1584 z 19.03.1966 

 

- park i ogród, XIX, nr rej.: A/3325/189 z 31.05.1950 oraz 242 z 5.09.1950  

DOBROSZYCE – gm.  

 

Dobra 
- kościół par. pw. NMP z Góry Karmel, pocz. XX, nr rej.: A/5839 z 30.07.2012 

 

- zespół dworski, nr rej.: A/3333/557/W z 27.12.1984: 

- dwór, 1631-33. k. XVIII, 1844, 1909-10 

- park, 2 poł. XIX 

 

Dobroszyce 
 - historyczny układ przestrzenny miejscowości, XV-XVII, XIX, nr rej.: 354/A/04 z 16.09.2004 

 

- zespół kościoła Braci Szkolnych i sierocińca, ul. Czereśniowa 12, 

   nr rej.: A/1337/629/W z 31.01.1990: 

- kościół, ob. par. pw. św. Jadwigi, 1894 

- budynek główny sierocińca, ob. ośrodek szkolno-wych., 1893 

- dom mieszkalno-gospodarczy, XIX/XX 

- budynek gospodarczy, 1920-25 

- warsztat, ob. plebania, 1930-35 

- ogrodzenie z bramkami, 1890 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, 1610, 1675, 1853, XX, nr rej.: A/3328/1176 z 2.12.1964 

- ogrody, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3316/533/W z 31.01.1984 

 

Dobrzeń 
- zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: A/3324/563/W z 27.12.1984: 

- pałac z oranżerią, 1891, nr rej.: A/5835 z 22.06.2012 

- park 

 

 Łuczyna 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,  

  1 poł. XIX, 1914, nr rej.: A/5919 z 9.04.2014 

 

Siekierowice 
- zespół pałacowy , nr rej.: A/3317/538/W z 31.01.1984 (dec.Siekierzyce): 

- pałac, pocz. XX 

- park, XVIII, poł. XIX 

- zabudowania gospodarcze, XIX/XX 

 

- park pałacowy (II), k. XVIII, k.XIX, nr rej.: A/3320/721/W z 16.08.1996 

- kaplica grobowa Puttkamerów, 4 ćw. XIX, nr rej.: j.w.  

 

 

DZIADOWA KŁODA – gm.   

 

 Dalborowice 
- zespół pałacowy, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/2411/658/A z 14.12.1992 

   - pałac, ob. dom nr 22 

   - park 

 

 Miłowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1715,  

  nr rej.: A/1338/1180 z 2.12.1964  
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 Radzowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. Świętej Trójcy, szach., 1 poł. XVIII, XIX, 

  nr rej.: A/1339/1645 z 15.04.1966 (dec. Radzów) 

 

 

 

 Stradomia Dolna 
- zespół pałacowy „Stradomia Nowa”, XVIII/XIX, nr rej.: A/2410/748/A z 25.02.1998: 

- pałac 

- park 

 

 

MIĘDZYBÓRZ – m. i gm.  

 

Bukowina Sycowska 
- dwór, ob. dom nr 33, 1 poł. XIX, nr rej.: A/2289 z 27.05.2010 

 

 Dziesławice 
- kościół fil. pw. Trójcy Świętej, drewn., 1667-1670, nr rej.: A/1340/475 z 4.12.1958  

 

Kraszów 
- dwór, poł. XIX, 1880, nr rej.: A/5947 z 10.12.2014 

 

 Międzybórz 
- układ urbanistyczny, nr rej.: A/1842/665 z 6.04.1993  

 

- zespół kościoła parafialnego, ul. Kościelna 6,  XIX/XX, nr rej.: A/1342/650/A z 11.05.1992: 

- kościół pw. św. Józefa  

- plebania z domem parafialnym 

- ogrodzenie (kuta krata) 

 

- kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętego Krzyża, XVIII-XIX, Rynek 8,  

  nr rej.: nr rej.: A/1341/1643 z 15.04.1966, A/1343/652/A z 16.06.1992 

- mur z basteją, nr rej.: A/2750/1644 z 15.04.1966  

 

- cmentarz żydowski, 1864, nr rej.: A/6171 z 16.04.2020  

 

- zespół folwarczny, ul. Wrocławska 2, nr rej.: A/2749/678 a-b/ z 15.06.1993: 

- dwór, 1 ćw. XX 

- spichrz, 3 ćw. XVIII 

 

 Ose 
- park, nr rej.: A/2751/231 z 14.07.1950  

 

 

OLEŚNICA – gm.  
 

Boguszyce 
- kościół par. pw. MB Nieustającej Pomocy, szach., 1712-14,  

  nr rej.: 31/A/00/1-3 z 25.07.2000 

- kaplica grobowa, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

- cmentarz, nr rej.: j.w.  

 

- szkoła ewangelicka, ob. dom mieszkalny, 2 poł. XIX, nr rej.: 32/A/00/1-2 z 14.08.2000 

- park, pocz. XX, nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3523/469/W z 29.11.1980 

- park, nr rej.: A/3524/470/W z 29.11.1980 
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Brzezinka 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, mur.-drewn., XVIII, 1930,  

  nr rej.: A/1344/1173 z 2.12.1964 

 

- zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: A/3543/246 z 5.09.1950 i z 16.10.1997: 

- pałac,1725, XIX 

- dom zarządcy, 1731, XIX-XX 

- dom inspektora, ob. spichrz, poł.XVIII, XIX 

- park, 1 poł. XVIII,  nr rej.: A/3542/247 z 5.09.1950 

 

Bystre 
- park dworski, k. XIX, nr rej.: A/3534/521/W z 31.01.1984 

 

Cieśle 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. MB Tuchowskiej, 1718, 1930,  

  nr rej.: A/1345/459/W z 29.10.1980 

 

Krzeczyn 
- park dworski, k. XIX, nr rej.: A/3535/532/W z 31.01.1984 

 

Ligota Polska 
- park pałacowy, po 1880, nr rej.: A/3536/520/W z 31.01.1984 

 

Nowoszyce 
- park willowy, po 1880, nr rej.: A/3537/523/W z 31.01.1984 

 

Osada Leśna 
- zespół budowlany d. stacji kolejowej Jemielna Oleśnicka, k. XIX, nr rej.: A/6184 z 13.10.2020 : 

 - budynek dworca 

 - magazyn 

 - budynek spedycji kolejowej 

 - budynek nastawni  

 

Ostrowina 
- zespół pałacowy (nr 22),  nr rej.: A/3526/670/W/1-2 z 3.08.1992: 

- pałac z kaplicą, 1902, 1920 

- park, XVIII-XX 

 

Poniatowice 
- park, 2 poł XIX, nr rej.: A/3531/482/W z 22.12.1980 

 

Smolna 
- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, XV, 1852-54, pocz. XX,  

  nr rej.: A/1368/1581 z 19.03.1966 

 

Świerzyna 
- park, ok. 1810, 1870, nr rej.: A/3533/540/W z 31.01.1984 

 

Wszechświęte 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. NMP Częstochowskiej, 1705, 1748,  

  nr rej.: A/ 5921 zz 23.04.2014 

 
- park willowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3532/560/W z 27.12.1984 

 

Zarzysko 
- park, 1870, nr rej.: A/3544/248 z 5.09.1950 

 

 

OLEŚNICA – m.  
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- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/1855/390 z 25.11.1956 

 

- kościół par. pw. św. Jana Apostoła, ul. Łużycka 4, k. XIII, XIV, 2 poł. XV, 1906-08,  

   nr rej.: A/1349/994 z 2.10.1963 

 

- kościół klasztorny benedyktynów, ob. prawosławny pw. NMP i św. Jerzego,  

  2 poł. XIV, 1609, nr rej.: A/1347/308 z 21.12.1955 

 

- kościół pomocniczy pw. Świętej Trójcy, ul. Okrężna, 1738-76,  

  nr rej.: A/1346/201 z 31.05.1950 

 

- synagoga, ob. kościół ewangelicki  pw. Zbawiciela, XV, 1733-34,   

  nr rej.: A/1348/972 z 8.04.1963 

 

- zamek, XIII - 1585-1600, XVIII, ul. Zamkowa 4, nr rej.: A/3539/70 z 29.03.1949 

- park zamkowy, XVII, XVIII, 1864, XX, nr rej.: A/6163 z 8.09.2020 

 

- mury obronne, 1 poł. XIV - 1 poł. XVI, nr rej.: A/3552/422 z 5.04.1957  

   618 z 1.09.1959 oraz 595 z 28.08.1959 

- brama Wrocławska ( Trzebnicka), 1 poł XIV, 1 poł. XVI, nr rej.: A/3538/413 z 26.01.1957 

 

- ratusz, pocz. XV, 1536, 1750, nr rej.: A/3547/970 z 8.04.1963 

 

- dom, ul. Bociania 11, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/5283 z 29.07.2011 

 

- dom, ul. Bociania 12, XVIII, nr rej.: A/999 z 20.03.2007 

 

- 2 domy, Rynek 47 i 48, pocz. XIX,  nr rej.: A/3550/1577 z 19.03.1966 

 

- szkoła, ul. Słowackiego 4, 1911-13, nr rej.: A/3528/637/W z 14.05.1990 

 

- „Dom Wdów”, ob. szkoła muzyczna, ul. Matejki 18 (dec.Szkolna / Roosevelta), 1680,   

   nr rej.: A/3546/971 z 8.04.1963 

 

- zespół koszar kawalerii, XIX/XX, ul. Wojska Polskiego, nr rej.: 595/W z 9.12.1986: 

- 5 budynków koszarowych 

- magazyn 

- stołówka i kuchnia 

- wartownia 

- ujeżdżalnia, ob. hala sportowa 

- 3 stajnie, ob. garaże i warsztaty 

- 4 budynki gospodarcze  

- ogrodzenie z bramami 

- kasyno, ul. Wojska Polskiego 58, 1905, nr rej.: 596/W z 9.12.1986 

 

 

SYCÓW – m. i gm.  
 

 Drołtowice 
- pozostałości zespołu pałacowego,  nr rej.: A/3016/643/A z 19.02.1992: 

- oficyna, ob. dom nr 15, 1910 

- spichlerz, 2 poł. XVIII 

- stajnia (magazyn), 4 ćw. XIX 

- obora, XIX/XX 

- park, pocz. XIX, XX,  nr rej.: A/3012/647/A z 29.02.1992 

    - bramy parkowe, nr rej.: j.w. 

 

 Stradomia – Wierzchnia (d.Górna) 
- pałac, 1 poł. XVIII, 1880, nr rej.: A/3026/958 z 13.04.1961  

 

 Syców 
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- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/1841/395 z 25.11.1956  

 

- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, ul. Wałowa 6, XV, 1815, 1908,  

  nr rej.: A/1374/991 z 14.09.1963  

   

- kościół ewangelicki, pl. Królowej Jadwigi, 1785-1789, nr rej.: A/1375/1042 z 23.01.1964  

 

- cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej, ul. Kaliska, 1945, nr rej.: A/3025/1106 z 8.06.1964  

 

- pozostałości murów obronnych, XIV-XV, 1578, nr rej.: A/3027/685 z 10.05.1960  

 

- baszta, ob. dzwonnica, ul. Kościelna, k. XIV, XVIII, 1909, nr rej.: A/3022/1646 z 15.04.1966 

    

- pozostałości zamku na d. folwarku Winnica, ob. owczarnia, ul. Kolejowa, 1819-1821,  

  nr rej.: A/3015/644/A z 21.02.1992 

 

- dom, ul. Kępińska18, poł. XIX, nr rej.: A/2062 z 13.04.2010 

 

- poczta, ob. biura, .ul. 1 Maja 3, 1887, nr rej.: A/3019/630 z 20.11.1991 

 

- zespół stajni cugowych, ul. Parkowa, 1884 -89, nr rej.: A/3017/642/A z 22.01.1992: 

- oficyna, ob. dom, ul. Parkowa 1 

- ujeżdżalnia, ob. dom, ul. Parkowa 7 

- stajnia, ob. dom, ul. Parkowa 5 

- ogrodzenie 

- 2 bramy 

 

- spichrz zamkowy, ul. Parkowa 14, 1741, nr rej.: A/3020/626 z 16.07.1991 

 

- dom z oficyną,  Rynek (d. pl. Wolności) 17, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3009/653/A z 23.04.1993 

 

- dom w zespole zamkowym, ul. Wrocławska (d. Świerczewskiego) 1, 4 ćw. XIX,  

   nr rej.:   636/A z 13.12.1991 

 

- dom, ul. Wrocławska (d. Świerczewskiego) 3, 2 poł. XVIII,  

   nr rej.: A/3014/645/A z 21.02.1992 

 

 Szczodrów 
- kościół par. pw. św. Andrzeja, drewn., 1585, 1934, nr rej.: A/3024/1181 z 2.12.1964  

 

- kościół ewangelicki, ob. kaplica cmentarna rzym.kat. na cmentarzu leśnym,  

  1 poł. XIX, 1898-99, nr rej.: 741/A/06 z 1.03.2006 

 

- park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3008/654 z 15.12.1992 

 

 Święty Marek 
- kościół pw. św. Marka, drewn., 1662, 1848, 1932, nr rej.: A/3023/1182 z 2.12.1964  

 

 Wielowieś  
- zespół dworski, Wielowieś „Górna”, pocz. XX, nr rej.: A/3010/649 z 11.05.1992: 

- dwór 

- park 

 

  - zespół dworski, Wielowieś „Średnia” : 
- park XVIII, nr rej.: A/3011/648 z 29.02.1992 

- budynki gospodarcze, poł. XIX,XX, nr rej.: A/3013/646/A z 21.02.1992: 

- stajnia-spichrz 

- obora 

 

 Wojciechowo 
- zespół dworski, nr rej.: A/3021/523 z 13.12.1990: 



woj. dolnośląskie – pow. oleśnicki    

 Stan na 31.12.2022 142 
 

   - dwór, 1869 

   - park, 2 poł.XIX 

   

 

TWARDOGÓRA – m. i gm.  
 

Chełstów 
- kościół fil. pw. św. Idziego Opata, drewn., 1650-60, nr rej.: A/1369/1178 z 2.12.1964 

 

Goszcz 
- układ ruralistyczny, XVIII-XIX, nr rej.: A/789 z 30.06.2006 

 

- kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1778, 1964,  nr rej.: A/1370/1641 z 15.04.1966 

 

- kościół ewangelicki, 1743-49, nr rej.: A/3551/1179 z 2.12.1964 

 

- cmentarz ewangelicki, nieczynny, ok. poł. XIX,  nr rej.: A/3525/659/W z 21.07.1992 

 

- zespół pałacowy, 1749-55, 1886-88: 

- pałac (ruina), nr rej.: A/3541/225 z 14.07.1950 

- 2 budynki łącznikowe, nr rej.: A/1066/1-8 z 28.05.2008 

- 2 oficyny – d. domy gościnne, nr rej.: j.w. 

- oficyna mieszkalna, nr rej.: j.w. 

- stajnia koni wyjazdowych, nr rej.: j.w. 

- maneż, nr rej.: j.w. 

- dom ogrodnika, nr rej.: j.w. 

- budynek bramny, ob. dom nr 63, XVIII/XIX, nr rej.: A/3549/1642 z 15.04.1966 

- 2 domy służby  pałacowej, 1760, nr rej.: A/1067/1-2  z 10.06.2008 

- park, nr rej.: A/3540/192 z 31.05.1950 

 

Grabowno Małe 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, drewn., 2 poł. XVIII, XIX,  

  nr rej.: A/1371/480 z 12.05.1958 i 1177 z 2.12.1964 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

Grabowno Wielkie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. MB Częstochowskiej, XIX,  

   nr rej.: A/1372/551/W z 17.02.1984 

 

- park (relikty), 1740, k. XIX, z piwnicami dworu, 1680, nr rej.: A/3527/627/W z 11.04.1990 

 

Twardogóra 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/1850/515 z 1.12.1958 

 

- kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy i Matki Boskiej, ob. nieczynny, szach., 1879,  

  nr rej.: A/1004 z 27.03.2007 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. Wspomożenia Wiernych, 1874-76, 

  nr rej.: A/1373/1648 z 15.04.1966 

 

- pałac, ob. zespół szkół, ul. Wrocławska 6, pocz. XVIII, nr rej.: A/3545/983 z 27.08.1963 

 

- dom, ul. Ratuszowa 12, XIX, nr rej.: A/3548/1647 z 15.04.1966 
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DOMANIÓW – gm.   
 

Brzezimierz 
- kościół fil. pw. Świętego Krzyża, XV, 1879-80, nr rej.: A/1260/1585 z 22.03.1966 

- wzgórze kościelne (niezabudowane działki otaczające kościół), nr rej.: A/1587 z 11.02.2012 

 

Danielowice 
 - mauzoleum, ob. ruina, w parku, pocz. XIX, nr rej.: A/3977/1154 z 20.11.1964 

 

Domaniów 
- układ ruralistyczny wsi, XIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 481/A/05 z 15.02.2005 i z 27.01.2006  

  (decyzja UCHYLONA → MKiDN z 18.07.2006) 

 

- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, XV, ok. 1700, k. XVIII, 1934, nr rej.: 1589 z 22.03.1966 

 

Gostkowice 
 - pałac, ob. dom nr 3, 2 poł. XIX, 1910, nr rej.: A/5841 z 16.08.2012 

 

Janków 
- kościół fil. pw. św. Michała Archanioła (dec.: św. Mikołaja), XV, 1683, 1955 odbudowa, 

  nr rej.: A/1277/1156 z 20.11.1964 

 

Kuchary 
- zespół pałacowy, nr rej.: A/3978/623/W z 23.05.1989: 

- pałac, 1907 

- folwark, poł. XIX-XX 

- park, pocz. XX, nr rej.: A/3977/558/W z 27.12.1984 

 

Piskorzów 
- kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, XV, k. XVIII, nr rej.: A/1278/419/W z 30.09.1978 

 

Wierzbno 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XIV, 1956-58, nr rej.: A/1279/z 20.11.1964 

 

 

JELCZ-LASKOWICE – m. i gm.  
 

Jelcz-Laskowice  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stanisława w Laskowicach, ul. Witosa 1,   

  szach., XVII, XX, nr rej.: A/1280/1158 z 20.11.1964   

 

- ruina „zamku wodnego” w Jelczu, 2 poł. XIII, XIV-XIX, nr rej.: A/3980/1157 z 20.11.1964  

 

- pałac w Jelczu, ul. Kukułcza 1, 1828, 1886-94, nr rej.: A/3982/592/W z 18.04.1988 

 

- zespół pałacowy i folwarczny w Laskowicach, ul. Witosa 24: 

- pałac, ob. Urząd Miasta, 1886, nr rej.: A/3981/601/W z 6.08.1987  

- park, XVIII/XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1077/1-3 z 31.07.2008 

- brama wjazdowa, 1886, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie od strony północnej, mur., 1886, nr rej.: j.w. 

- folwark, k.XVIII, l.20.-30. XIX - pocz.XX, nr rej.: A-4550/1-5 z 3.12.2010 : 

 - budynek administracyjny 

 - oficyna mieszkalna 

 - stajnia I (pn.) 

- stajnia II (wsch.), ok. 1800, 1880 

 - spichrz, ok. 1800 

 

Miłocice 
- cmentarz żydowski, ok. poł. XVIII, nr rej.: A/3983/642/W z 14.05.1990 
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Miłoszyce 

 - kościół par. pw. św. Mikołaja Biskupa, 1714-16, 1905-09, nr rej.: 530/A/05 z 18.05.2005 

 - cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, 1 poł. XVIII, nr rej.: 531/A/05 z 18.05.2005 

 

- cmentarz katolicki, 1830, nr rej.: A/3984/727/W z 20.01.1997: 

- kaplica grobowa „Panteon” 

- kaplica przedpogrzebowa 

 

- dwór, 1880, 1910-15, nr rej.: A/3985/610/W z 22.12.1987 

 

Minkowice Oławskie 

 - kościół par. pw. św. Jana Nepomucena, szach., 1716, wieża, beton,1937,  

                nr rej.: 530/A/05 z 18.05.2005 

 

Piekary 
- spichrz, nr rej.: 1597 z 22.03.1966 (nie istnieje) 

 

 

OŁAWA – gm.  
 

Bystrzyca Oławska 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. MB Anielskiej, szach., 1772, 1976-81, 

   nr rej.: A/1281/1586 z 22.03.1966 

 

Chwalibożyce 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, XIII, ok. 1300, 1717, 1926,  nr rej.: A/1282/1587 z 22.03.1966 

 

Gać 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1335, 1962,  

  nr rej.: A/1283/411 z 26.01.1957 

 

- zespół pałacowy i folwarczny, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/3988/728 z 27.01.1997: 

- pałac, XVIII, nr rej.: A/3989/1590 z 22.03.1966 

- dom mieszkalny (d. gorzelnia ?) 

- dom mieszkalny 

- oficyna 

- obora 

- 2 stodoły 

- spichrz 

- chlewy 

- lodownia 

- mury ogrodzenia 

- teren d. ogrodów i zadrzewienie przy dworze 

 

Gaj Oławski 
- kościół fil. pw. Świętej Trójcy, 1827, nr rej.: A/1284/1155 z 20.11.1960 

 

Godzikowice 
- kościół fil. pw. Znalezienia Krzyża, 2 poł. XVI, poł. XVII, 1831-32,  

  nr rej.: A/1285/1591 z 22.03.1966 

 

Jakubowice –Drzemlikowice  
 -zespół pałacowy, nr rej.: A/3987/696/W/1-2 z 3.08.1994: 

  - pałac, 2 poł. XVIII, 1910 

- park, pocz. XIX, 2 poł. XIX 

- ruina grobowca rodziny Rosenberg-Lipinsky, pocz. XIX 

 

Marcinkowice  
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- kościół  par. p. w. św. Marcina Biskupa, 1931-32, nr rej.: A/1311z 28.08.2009 

 

Marszowice 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, mur./szach., XV, XVIII, nr rej.: A/1286/1595 z 22.03.1966 

 

- zespół pałacowy: 

 - ruina pałacu, XIV-XVII, 1833, nr rej.: A/983 z 9.11.2006 

- park, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3990/564/W z 27.12.1984 

 

Niemil 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, XIV,2 poł. XVI, pocz. XX, nr rej.: A/1287/1035 z 21.01.1964 

 

Oleśnica Mała 
- zespół klasztorny joannitów, później pałacowy, XVII-XX: 

- pałac, nr rej.: A/3991/1034 z 21.01.1964 

- kościół św. Wawrzyńca, 1706-11, nr rej.: A/1288/460/W z 29.10.1980 

- park, nr rej.: A/3992/566/W z 27.12.1984 

- mauzoleum rodziny York v. Wartenburg, ob. kaplica, 1828, nr rej.: j.w. 

 

Osiek 
- kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, ok. 1540, 1685, XIX, ,  

  nr rej.: A/1292/1159 z 20.11.1964 

 

Owczary 
- kościół par. pw. św. Marcina, 2 poł. XV, 1680, k. XIX, nr rej.: A/1293/1596 z 22.03.1966 

 

- wiatrak holender, XIX, nr rej.: A/4009/492/W z 19.06.1981 

 

Psary 
- kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1695-1713, nr rej.: A/1294/1160 z 20.10.1964 

- kaplica, przy kościele par., 1 ćw. XIX, nr rej.: A/1295/1598 z 22.03.1966 

 

- stajnia-spichlerz, ok. 1800, nr rej.: A/4010/1599 z 22.03.1966 

 

Siecieborowice 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4011/565/W z 27.12.1984 

 

Sobocisko 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia MB, 1 poł. XIV, 1708, 1959-60,  

  nr rej.: A/1296/500 z 24.08.1959 

 

Ścinawa 
- park pałacowy, k. XIX, nr rej.: A/4012/562/W z 27.12.1984 

 

Zabardowice 
- zespół pałacowy: 

 - pałac, (XVI), k. XIX, nr rej.: 583/A/05 z 27.09.2005 

 - park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4013/561/W z 27.12.1984 

 

 

OŁAWA – m.  
 

- miasto, nr rej.: A/3993/391 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru) i z 8.03.2013 

 

- kościół par. pw. MB Pocieszenia, pl. Maksymiliana Kolbe, k. XIII, XV, 1587, 1881, 

   nr rej. A-15/00 z 31.03.2000 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św.św. Piotra i Pawła, pl. Zamkowy, 1833-35,  1928,   

  nr rej.: A/1289/66 z 29.03.1949 
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- kościół cmentarny, ob. pomocniczy  pw. św. Rocha, ul. św. Rocha, 1602-04, 1706,  

  nr rej.: A/1291/1600 z 22.03.1966 

 

- cmentarz żydowski, ul. Cicha, poł. XIX, nr rej.: A/3995/385/W z 7.03.1977 

 

- zamek, 2 poł. XVII, nr rej.: A/4008/71 z 29.03.1949 

 

- mury miejskie, XIV/XV, nr rej.: A/3994/1601 z 22.03.1966 

 

- ratusz, 1585, poł. XVII, 1823, nr rej.: A/1612/1162 z 20.11.1964 

 

- zespół koszarowy huzarów, ul. 3 Maja, k. XIX, nr rej.: A/4002/678/W z 2.04.1993 

 

- zespół koszarowy, ul. Młyńska, 1 ćw. XIX, k. XIX, nr rej.: A/4001/679/W z 2.04.1993: 

- lazaret 

- maneż 

- stajnie 

- koszary, ob. dom mieszkalny 

 

- dworzec kolejowy, 1840, 1870, nr rej.: A/3999/628/W z 10.11.1989 

- wiata peronowa, nr rej.: j.w.   

 

- dom, ul. Brzeska 9, XVI-XX, nr rej.: A/3996/622/W z 30.05.1989 

 

- dom, ul. Brzeska 14 / Rzeźnicza, XVI-XVII, 1824, nr rej.: A/3997/709/W z 16.05.1995 

 

- dom, ul. Brzeska 29/31, pocz. XIX, nr rej.: A/3998/384 z 12.02.1977 

 

- kamienica, ul. 1 Maja 11, 1880-85, nr rej.: A/6099 z 7.08.2018 

 

- zespół poczty, ul. 1 Maja 21, 1885-86, nr rej.: A/4000/705/W z 23.02.1995: 

- poczta 

- oficyna 

- ogrodzenie z bramą i furtą 

 

- zespół folwarczny, 1 ćw. XIX, ul. Małopolna 4, nr rej.: A/4003/663/W z 8.05.1992: 

- 2 budynki mieszkalne 

- budynek gospodarczy 

 

- 2 domy, Rynek 11 i 12, 2 poł. XVIII-XX, nr rej.: A/1616/1602 z 22.03.1966 

 

- dom, Rynek 24, XVIII, XIX, nr rej.: A/1617/652/W z 8.03.1991 

 

- dom, Rynek 25, k. XVII, poł XVIII, nr rej.: A/4005/1036 z 21.01.1964 

 

- dom, Rynek 29, poł XVIII, nr rej.: A/4006/1037 z 21.01.1964 

 

- dom, Rynek 36, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/4007/1163 z 20.11.1964 

 

- dom w zespole młyna, ul. Sienkiewicza 5,1839, nr rej.: A/1613/1603 z 22.03.1966 

 

- dom, ul. Wrocławska 2, k. XVIII, nr rej.: A/1614/1604 z 22.03.1966 

 

- dom, ul. Wrocławska 8, ok. 1600, pocz. XIX, nr rej.: A/1618/1605 z 22.03.1966 

 

- dom, pl. Zamkowy 24, k. XVII, XVIII, pocz. XX,  nr rej.: A/1615/1606 z 22.03.1966 

 

- zespół rzeźni miejskiej, ul. Rybacka 30, 1892, nr rej.: A/4004/725/W z 27.11.1996: 

- 8 budynków produkcyjnych  i magazynowych 

- dom mieszkalny 

- ogrodzenie z bramami 
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CHOCIANÓW – m. i gm.  
 

Brunów 
- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, XIV, poł. XIX, nr rej.: A/1430/1507 z 27.01.1966 

- d. cmentarz przy kościele. nr rej.: A/1431/585/L z 5.07.1989 (wypis z księgi rejestru) 

  

- park dworski, k. XVIII, nr rej.: A/2737/469/L z 17.07.1976 

 

Chocianowiec 
- zespół pałacowy (zamek wodny): 

- pałac (ruina ?), 2 poł. XVI, XIX,  nr rej.: A/2819/496 z 11.12.1958  

- park krajobrazowy „Chocianowiec”, pocz. XIX, nr rej.: A/2818/288/L z 28.05.1975  

 

- wiatrak, XVIII, XIX, nr rej.: A/2817/611 z 28.08.1959 

 

Chocianów 
- układ urbanistyczny, 1 ćw. XVIII, nr rej.: A/2646/378 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru) 

  

- kościół pomocniczy  pw. św. Józefa Oblubieńca, 1680, 1865,  

   nr rej.: A/1459/1509 z 27.01.1966 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, 1731-1891, nr rej.: A/1460/812/L z 28.12.1987 

 

- zespół pałacowy, 1728-32, XIX/XX: 

- pałac, nr rej.: A/3506/215 z 28.04.1950 oraz 340 z 13.11.1956 

- pawilon parkowy, nr rej.: 1064/L z 17.08.1998 

- park, nr rej.: A/3507/182 z 31.05.1956 oraz 479/L z 22.09.1976 

 

Parchów 
- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.kat, pocz. XIX, nr rej.: A/2291/756/L z 28.12.1987 

 

- pałac, 1702, nr rej.: A/3221/956  z 4.10.1961  

- aleja dębowo-brzozowa, nr rej.: A/3222/700/L z 25.06.1986 

 

Pogorzeliska 
- kościół ewangelicki „Graniczny”, ob. rzym.kat fil. pw. św. Jacka, szach., 1656, 1718, XX,  

  nr rej.: A/2308/949 z 13.09.1961 

- cmentarz, ob. rzym.kat , przy kościele, poł. XVII, nr rej.: A/2309/757/L z 28.12.1987 

 

Trzebnice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat  par. pw. MB Różańcowej, (XIII) XVIII/XIX, 1847,  

   nr rej.: A/2504/1063/L z 2.09.1997 

- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, przy kościele, nr rej.: A/2505/744/L z 28.12.1987 

 

Trzmielów 
- kościół ewangelicki „Graniczny”, ob. rzym.kat fil. pw. MB Różańcowej, 1656, 1909,  

   nr rej.: 951 z 4.10.1961  

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.kat , przy kościele, nr rej.: 758/L z 28.12.1987 

 

Żabice 
- park dworski, k. XVIII, XIX, nr rej.: A/3447/457/L z 29.03.1977 

 

 

GAWORZYCE – gm.  
 

Dalków 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2829/157/307L z 10.09.1960  

- park, nr rej.: A/2830/565/L z 5.05.1980 
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- wieża mieszkalna, XVI, XVIII, nr rej.: A/2847/639/L z 28.02.1983 

Gaworzyce 
- kościół par. pw. św. Barbary, XIV, XVI, nr rej.: A/1542/161 z 15.03.1961 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. MB Różańcowej, XVIII, XIX,  

   nr rej.: A/1548/380 z 2.04.1963 

- kaplica-mauzoleum, obok kościoła par., ok. 1800, nr rej.: A/1543/642/L z 5.05.1983 

 

- cmentarz par., nr rej.: A/1549/759/L z 28.12.1987 

 

- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2878/162/312/L z 15.03.1961  

- budynki folwarczne, nr rej.: A/2880/676 z 18.12.1963  

- park, nr rej.: A/2879/566/L z 5.05.1980 

 

Kłobuczyn 
- zespół kościoła par. pw. św. Jadwigi, XIV, XVI, XVII: 

- kościół, nr rej.: A/2026/169 z 15.03.1961  

- cmentarz, nr rej.: A/2027/760/L z 28.12.1987 

- mur obronny (ogrodzenie), nr rej.: j.w.   

 

- pałac, XVIII-XIX-XX, nr rej.: A/3513/170 z 15.03.1961 oraz 2088 z 5.05.1971  

 

Kurów Wielki 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XV-XIX, nr rej.: A/2188/174 z 15.03.1961 

- cmentarz , nr rej.: A/2189/761/L z 28.12.1987 

 

Mieszków 
- zespół dworski, k. XVIII-XX, nr rej.: A/3119/701 z 18.12.1963: 

- dwór 

- obora  

 

Śrem 
- zespół pałacowy, 1820: 

- pałac, nr rej.: A/3343/710/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/3344/569/L z 6.05.1980 

 

Wierzchowice 
- zespół pałacowy i folwarczny, 1 i 2 poł. XIX, XX, nr rej.: A/3411/1065/L z 9.11.1998: 

- pałac 

- oficyna mieszkalna 

- spichrz z młynem 

- wozownia ze stajnią 

- 2 stodoły 

- park, nr rej.: A/3409/568/L z 5.05.1980 

 

- karczma, XVIII/XIX, nr rej.: A/3410/712 z 18.12.1963  

 

Witanowice 
- zespół pałacowy, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/3407/711/L z 26.06.1986: 

- pałac 

- obora 

- stajnia 

- park, nr rej.: A/3408/567 z 5.05.1980 

 

 

GRĘBOCICE – gm.  

 

Czerńczyce 
- park dworski, k. XIX, nr rej.: A/2820/582/L z 10.12.1980 
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Duża Wólka 
- zespół pałacowy, 1570, 1 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2821/160/310/L z 15.03.1961  

- park, nr rej.: A/2822/587/L z 11.06.1980 

 

Grębocice 
- kościół fil. pw. św. Marcina, 1500, k. XIX, nr rej.: A/1629/122 z 23.07.1958  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1630/766/L z 28.12.1987 

- kaplica cmentarna, 2 poł. XVIII, przebudowana  1980, nr rej.: A/1631/683 z 18.12.1963   

 

- zespół pałacowy, pocz. XVII, XIX: 

- pałac, nr rej.: A/2860/121/302/L z 23.12.1958  

- spichrz, poł. XVIII, nr rej.: A/2861/684 z 18.12.1963  

- oficyna, nr rej.: A/2862/685 z 18.12.1963  

- park, poł. XIX, nr rej.: A/2863/576/L z 11.06.1980 

 

- dom, ul. Długa 11 (d.nr 116), 1805, nr rej.: A/2864/678 z 18.12.1963  

 

- dom, ul. Długa 29 (d. nr 130), 1832, nr rej.: A/2865/679 z 18.12.1963  

 

- dom, ul. Długa 38 (d. nr 143), poł. XIX, nr rej.: A/2866/680 z 18.12.1963  

 

- dom, ul. Głogowska 12 (d. nr 174, poł. XIX, nr rej.: A/2867/682 z 18.12.1963  

 

Grodziszcze 
- zespół dworski, XVI-XIX: 

- pałacyk myśliwski (ruina), nr rej.: A/2868/390 z 2.04.1963  

- park, nr rej.: A/2869/574/L z 8.07.1980 

 

Grodowiec (d. Wysoka Cerkiew) 
- zespół kościoła odpustowego: 

          - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1702-04, 1860, nr rej.: A/1641/182 z 15.03.1961  

          - kaplica Góry Oliwnej, 1755, nr rej.: A/1775/2095 z 5.05.1971  

          - schody prowadzące do kościoła, 1724-36, nr rej.: A/1773/2096 z 4.05.1971 

          - plebania, XVIII/XIX, nr rej.: A/1774/2097 z 5.05.1971  

 

Krzydłowice 
- kościół fil.. pw. św. Marii Magdaleny, XV, XVIII, nr rej.: A/2182/2089 z 5.05.1971 

- d. cmentarz przykościele, nr rej.: A/2183/591/L z 5.07.1989 (wypis z księgi rejestru) 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac (ruina), nr rej.: A/2967/173/323/L z 15.03.1961  

- spichrz, nr rej.: A/2968382/344/L z 2.04.1963 (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/2969/577/L z 11.06.1980 

 

Kwielice 
- zespół kościoła parafialnego, XIV-XX : 

- kościół pw. św. Michała Archanioła, nr rej.: A/2191/175 z 15.03.1961  

- cmentarz, nr rej.: A/2192/767/L z 26.12.1987 

- kostnica z bramką, nr rej.: A/2193/697 z 18.12.1963  

- plebania, nr rej.: A/2194/176 z 18.12.1963  

- ogrodzenie, mur., XVI, z bramą główną, XVIII, nr rej.: A/6050 z 7.06.2017 

 

Obiszów 
- zespół pałacowy : 

- pałac (nr 38), pocz. XX, nr rej.: A/3193/712/L z 26.06.1986 (dec. Obiszówek) 

- park, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3194/579/L z 11.06.1980 
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Retków 
- park dworski, k. XIX, nr rej.: A/3297/571/L z 11.06.1980 

 

Rzeczyca 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, nr rej.: A/2392/383 z 2.04.1963  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2393/768/L z 28.12.1987 

 

- park dworski, k. XIX, nr rej.: A/3298/561/L z 5.06.1980 

 

Stara Rzeka 
- park, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3361/573/L z 11.06.1980 

- oficyna I, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3360/2099  z 5.05.1971  

 

Szymocin 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1600, nr rej.: A/2460/181 z 15.03.1961 

 

Świnino 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A/3359/402 z 2.04.1963: 

- pałac 

- spichrz 

- dom folwarczny 

- park, nr rej.: A/3358/1058/L z 7.06.1996 

 

Trzęsów 
- kaplica grobowa Laskowskich, 1735, nr rej.: A/3416/711 z 18.12.1963  

 

- park dworski, k. XIX, nr rej.: A/3416/575/L z 11.06.1980 

 

 

POLKOWICE – m. i gm.  
 

Guzice 
- park, poł. XIX, nr rej.: A/2859/675/L z 27.12.1983 

 

Jędrzychów 
- kościół fil. pw. św. Bartłomieja, 1729-36, 1884, nr rej.: A/1963/605/L z 14.04.1981 

- cmentarz przy kościele, XVIII-XX. nr rej.: A/6030 z 30.11.2016 

- ogrodzenie z bramami, mur., XVIII, nr rej.: j.w. 

 

- kościół ewangelicki (d. zamek), XV, 1756, 1884, nr rej.: A/3206/797 z 16.02.1960  

 

Kaźmierzów 
- kościół cmentarny (ruina), k. XVII, XIX, nr rej.: A/1970/603/L z 14.04.1981 

 

- zespół pałacowy, k. XVII, XIX, XX: 

- pałac, nr rej.: A/2976/728/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/2977/672/L z 27.12.1983 

 

Komorniki 
- kościół (odbudowany) fil. pw. św. Marii Magdaleny, XVIII, XIX/XX,  

  nr rej.: A/2030/602/L z 14.04.1981 

 

  - zespół dworski i folwarczny, nr rej.: 158/A/03/1-10 z 10.06.2003: 

 - dwór, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/2978/638/L z 25.10.1982 

 - budynek mieszk.-gosp, 1888 

 - obora, 1888 

 - stajnia, 1888, XX 

 - dom mieszk., 2 poł. XIX, XX 

 - gołębnik, 1888 

 - gorzelnia, 1888 
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 - magazyn gorzelni, 1888 

 - brama przy gorzelni, 4 ćw. XIX 

 - aleja lipowa i szpaler dębowy ,XIX 

 

Nowa Wieś Lubińska 
- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.kat, XIX, nr rej.: A/2248/755/L z 28.12.1987 

 

Nowy Dwór 
- zespół pałacowy, XIX, 1903: 

- pałac, nr rej.: A/3195/634/L z 27.08.1982 

- park, nr rej.: A/3196/635/L z 27.08.1982 

 

Polkowice 
- obręb Starego Miasta, 1265, nr rej.: A/2682/1943 z 17.05.1968  

 

- kościół par. pw. św. Michała Arch., XV/XVI, XVII, XX, nr rej.: A/2315/848 z 15.02.1961 

   

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat., Rynek, k. XIX, nr rej.: A/2316/609/L z 14.04.1981 

 

- ratusz (stary i nowy), XV, XVIII, XX, nr rej.: A/3336/946/L z 29.12.1990 

 

- wiatrak holender, ul. Głogowska, k. XIX, nr rej.: A/3219/604/L z 14.04.1981 

 

Polkowice Dolne 
- park, k. XIX, nr rej.: A/3220/674/L z 27.12.1983 

 

Sobin 
- zespół kościoła parafialnego, XIV-XX : 

- kościół  pw. św. Michała Archanioła, nr rej.: A/2452/950 z 13.09.1961 

   - cmentarz kościelny, nr rej.: A/1049  z 12.03.2008 

   - ogrodzenie, mur, XVI, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1167 z 12.03.2009 

 

Sucha Górna 
- pałac (nr 32), XVIII, 1880, nr rej.: A/3335/600/L z 14.04.1981 

 

Tarnówek 
- pałac, pocz. XX, nr rej.: A/3399/599/L z 19.04.1983 

 

Żelazny Most 
- kościół fil. pw. św. Barbary, XVI, nr rej.: A/2557/854 z 22.02.1961  

 

- ruina dworu, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/3446/1514 z 27.01.1966  

 

Żuków 
- park, po 1860, XIX/XX, nr rej.: A/3443/676/L z 27.12.1983 

 

 

PRZEMKÓW – m. i gm.  
 

Jakubowo Lubińskie 
- park, k. XIX, nr rej.: A/2917/654/L z 22.12.1983 

 

Przemków 
- miasto wraz z osiedlem robotniczym przy dawnej odlewni żeliwa, 1305-XIX, 

  nr rej.: A/2680/633/L z 11.05.1982 

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV-XVIII, nr rej.: A/2351/232 z 27.03.1961  

    z kaplicą, XVIII, nr rej.: A/2352/1979 z 27.04.1971 

  - plebania, ul. Ratuszowa 6, 1680, 1804, nr rej.: 26/A/00 z 12.07.2000 
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- kościół ewangelicki, ob. prawosławny, XVIII, XIX, nr rej.: A/2353/1980 z 27.04.1971 

- plebania, XVIII, XIX, nr rej.: j.w.  

 

- cmentarz par. (zamknięty), ul. Strzelecka, k. XVIII, nr rej.: A/2354/749/L z 28.12.1987 

- park, poł. XIX, nr rej.: A/3258/655/L z 22.12.1983 

 

- dworzec Przemków-Miasto, ul. Kolejowa 9, 1910-1915, nr rej.: A/3260/805/L z 28.12.1987 

 

- dworzec Przemków-Odlewnia, ul. Dworcowa 5, k. XIX, nr rej.: A/3261/804/L z 28.12.1987 

 

- dom, ul. Głogowska 1,1 poł. XIX, nr rej.: A/3262/1981 z 16.10.1973  

 

- dom, ul. Głogowska 4, k. XIX, nr rej.: A/3263/958/L z 24.05.1991 

 

- dom, ul. Głogowska 5, poł. XIX, nr rej.: A/3264/1985  z 4.04.1971  

 

- dom, ul. Głogowska 6, XVIII/XIX, nr rej.: A/3265/1983 z 16.10.1973  

 

- dom, ul. Głogowska 7, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3266/1984 z 16.10.1973  

 

- dom, ul. Głogowska 8, k. XIX, nr rej.: A/3267/957/L z 24.05.1991 

 

- dom, ul. Głogowska 14, k. XIX, nr rej.: A/3268/956/L z 24.05.1991 

 

- dom, ul. Głogowska 38, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3269/1991 z 16.10.1973  

 

- dom, ul. Głogowska 50, XIX/XX, nr rej.: A/3270/1997  z 16.10.1973  

 

- d. szkoła ewangelicka, pl. Kościelny, 1747, 1821, nr rej.: A/3259/1998 z 27.04.1971  

 

- dom, ul. Królewska 1, pocz. XIX, nr rej.: A/3271/2000 z 16.10.1973   

 

- dom, ul. Nowa 7, XVIII/XIX, nr rej.: A/3272/2001 z 16.10.1973  

 

- dom, ul. Ratuszowa 1, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3273/2003 z 16.10.1973  

 

- dom, ul. Ratuszowa 2/3, XIX/XX, nr rej.: A/3274/2004  z 27.04.1971  

 

- dom, ul. Ratuszowa 4, pocz. XIX, nr rej.: A/3275/2005 z 27.04.1971  

 

- dom, ul. Ratuszowa 7, 1 poł. XIX, nr rej.: 624/356/L z 5.07.1963  (nie istnieje) 

 

- dom, pl. Wolności 2, XVIII/XIX, nr rej.: A/3276/2007  z 27.04.1971  

 

- dom, pl. Wolności 4, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3277/2009  z 27.04.1971  

 

- dom, pl. Wolności 5, XVIII/XIX, nr rej.: A/3278/959/L  z 24.05.1991 

 

- dom, pl. Wolności 6, XVIII/XIX, nr rej.: A/3279/945/L  z 24.05.1991 

 

- dom, pl. Wolności 7, XVIII/XIX, nr rej.: A/3280/2006  z 27.04.1971  

 

- dom, pl. Wolności 8, pocz. XIX, nr rej.: A/3281/1982  z 27.04.1971  

 

- dom, pl. Wolności 9, pocz. XIX, nr rej.: A/3282/2011  z 27.04.1971  

 

- dom, pl. Wolności 10, pocz. XIX, nr rej.: A/3283/2012  z 4.04.1971  

 

- dom, pl. Wolności 16, XVIII, nr rej.: A/3284/2013  z 27.04.1971  

 

- dom, pl. Wolności 24, XVIII, nr rej.: A/3285/2014  z 27.04.1971  
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Wysoka 
- kościół fil. pw. św. Marcina, XVII, nr rej.: A/2542/2026 z 27.04.1971 

 

 

 

RADWANICE – gm.  
 

Buczyna 
- kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XV/XVI, nr rej.: A/1448/50/298/L z 20.03.1955   

- cmentarz par., przy kościele, XIV, nr rej.: A/1449/883/L z 16.02.1990 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. prawosławny, 1910, nr rej.: A/1451/873/L z 16.02.1990 

 

- plebania (nr 46), 1 poł. XIX, nr rej.: A/1450/2086/430/L z 5.05.1971 

 

- park, XIX, nr rej.: A/2742/680/L z 27.12.1983 

 

- dom nr 1, pocz. XIX, nr rej.: A/2743/671/363/L z 18.12.1963  

 

Jakubów 
- zespół kościoła parafialnego : 

- kościół  pw. św. Jakuba Ap., 1376, 1505, 1735, nr rej.: A/1781/165 z 15.03.1961  

- kaplica grobowa rodziny Kreckwitzów, 1752, nr rej.: j.w. 

 - ogrodzenie cmentarza kościelnego, mur., XVI, nr rej.: A/6079/1-2 z 7.05.2018 

 - wieża bramna - dzwonnica, XIX, nr rej.: j.w. 

- plebania, 1800, nr rej.: A/1782/689 z 18.12.1963  

 

- zespół pałacowy, XVII, XIX, nr rej.: A/2915/665 z 18.12.1963: 

- pałac (ruina) 

- park 

 

- dwór, d. szkoła, ob. dom nr 20, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/2916/166/316/L z 15.03.1961  

 

Kłębanowice 
- park, nr rej.: A/3005/678/L z 27.12.1983 

 

Łagoszów Wielki 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XIV-XVI, nr rej.: A/2214/177 z 15.03.1961  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2217/884/L z 16.02.1990 

 

- kaplica pw. św. Jana Nepomucena, 1764, nr rej.: A/2215/698 z 18.12.1963  

 

- plebania, XVIII, nr rej.: A/2216/699 z 18.12.1963  

 

- kuźnia, pocz. XIX, nr rej.: A/3060/700/392/L  z 18.12.1963  

 

Przesieczna 
- karczma, ob. dom mieszkalny nr 4, XVIII, XX, nr rej.: A/3287/706  z 18.12.1963 

 

- dwór, ob. dom nr 14, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3286/705 z 18.12.1963  

 

Radwanice 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1878, nr rej.: A/2360/707 z 18.12.1963 

 

- park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3307/557/L z 6.05.1980 

 

- dom nr 138 (d. 59), nr rej.: A/3308/708 z 18.12.1963  

 

Sieroszowice 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIV, XVI, 1910, nr rej.: A/2405/51 z 21.02.1955 
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- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2406/885/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XX: 

- pałac, nr rej.: A/3352/730/L z 26.06.1986 

- park, nr rej.: A/3353/679/L z 27.12.1983 



woj. dolnośląskie – pow. strzeliński    

 Stan na 31.12.2022 155 
 

BORÓW – gm. 

 

Borek Strzeliński 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 2 poł. XIII, XVIII, 1912-13, nr rej.: 316/1607 z 8.04.1966 

 

- zespół pałacowy, 1840: 

- pałac, nr rej.: 307/443/W z 13.04.1979 

- park z aleją lipową, nr rej.: 308/444/W z 13.04.1979 

 

- pałac, tzw. Zarządcówka, 1790, poł. XIX, nr rej.: 306/1626 z 12.04.1960 

 

Borów 
- kościół par. pw. św. Wolfganga, XV, XVIII-XX, nr rej.: 304/1608 z 8.04.1966 

 

- zespół pałacowy, nr rej.: 311/694/W/1-2 z 17.05.1994: 

- pałac, 1864 

- pawilon, pocz. XIX 

- relikty zamku z fosą, XIII-XIV, XVII 

- brama (ruina) 

- folwark, XIX 

- park, 2 poł. XIXnr rej.: park: 424/493/W z 1.07.1981 

 

Brzezica 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1872, nr rej.: 313/495/W z 1.07.1981 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 314/494/W z 1.07.1981 

 

Ludów Śląski 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, ok. 1500, XVIII, nr rej.: 317/1616 z 8.04.1966 

 

Mańczyce 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: 309/447/W z 10.10.1980 

- park, nr rej.: 310/448/W z 10.10.1980 

 

Opatowice 
- park dworski, po 1840, nr rej.: 315/549/W z 31.01.1984 

 

Uniszów 
- folwark polny, 2 poł XIX, nr rej.: 312/706/W z 26.04.1995: 

- obora z częścią mieszkalną 

- chlew 

- spichrz ze stodołą 

- stodoła z częścią mieszkalną 

- mur graniczny z furtą 

 

Zielenice 
- kościół par. pw. św. Jana Nepomucena, nr rej.: 305/1624 z 8.04.1966 

 

 

KONDRATOWICE – gm.  
 

Białobrzezie 
- zespół dworski, XVI-XIX, nr rej.: 368/620/W z 23.05.1989: 

- dwór, ob. ruina 

- park 
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Jezierzyce Małe 
- zespół pałacowy i folwarczny, XVIII-XX: 

- pałac, XVI, 1730, XX, nr rej.: 369/1630 z 12.04.1966 

- oficyna (ruina), 1730, nr rej.: j.w.  

- park z terenem ogrodów gosp., 1730, 2 poł. XIX, nr rej.: 370/730/W z 11.08.1997 

- folwark, 3 ćw. XIX, nr rej.: j.w. 

- 2 obory 

- cielętnik 

- gorzelnia 

 

Kondratowice 
 - zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: 84/A/02/1-16 z 29.03.2002 

  - pałac, XVII/XVIII, 1891, nr rej.: 52/A/01 z 31.05.2001 

  - park i ogród gosp., XIX 

  - folwark: 

   - spichrz, 1880 

   - obora, 1880 

   - warsztaty, k. XIX 

   - budynek gosp., XIX/XX 

   - stodoła, k. XIX 

   - spichrz, 1890 

   - rządówka, k. XVII, 1 poł. XIX 

   - most, k. XIX 

   - ogrodzenie mur., k. XIX 

 

Księginice Wielkie 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XV, XVIII, XX, nr rej.: 371/888 z 3.06.1961 

 

Lipowa 
- pałac, pocz. XVIII, k. XIX, nr rej.: 372/489/W z 28.03.1981 

 

Prusy 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, ok. 1300, 1497, 1612, nr rej.: 373/503/W z 6.04.1983 

 

- zespół dworski, 1608-XVIII: 

- ruina dworu, nr rej.: 374/223 z 23.04.1951 

- park, nr rej.: 375/191 z 31.05.1950 

- brama, nr rej.: 224 z 24.04.1951 (nie istnieje) 

 

- spichrz, 2 poł. XVIII, nr rej.: 376/717/W z 23.11.1995 

 

- kuźnia (ruina), nr 88, 1827, nr rej.: 377/1634 z 8.04.1966 

 

Zarzyca 
- kościół fil. pw. św. Andrzeja Boboli, 1612, XVIII, nr rej.: 379/1623 z 8.04.1966 

 

- dwór, ob. dom nr 25, 1730, k. XIX, nr rej.: 380/1614 z 8.04.1966 

 

Żelowice 
- zespół pałacowy, nr rej.: 381/713/W z 26.07.1995: 

- pałac, 1604, XVIII, 2 poł. XIX, XX 

- kaplica grobowa, ob. kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1860-65  

- park, 1 poł. XVIII, 2 poł. XIX 

- folwark, 2 poł. XIX: 

 - oficyna 

 - obora 

 - warsztat rzemieślniczy 
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PRZEWORNO – gm. 
 

Cierpice 
- kościół fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1335, XV, 1801, nr rej.: 261/786/WŁ z 25.05.1981 

 

- park i ogród dworski, 4 ćw. XVII, 3 ćw. XIX, nr rej.: 260/190 z 31.05.1950 

 

Dobroszów 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, 1750, nr rej.: 262/1612 z 8.04.1966  

 

Jagielnica 
- zespół pałacowy: 

- pałac, pocz. XX, nr rej.: 263/946/WŁ z 21.09.1983 

- park, 1 ćw. XIX, XIX/XX, nr rej.: 264/1000/WŁ z 29.03.1984 

 

Jagielno 
- zespół pałacowy: 

- pałac, ob. ruina, 1 poł. XVII, XVIII, k. XIX, nr rej.: 265/795/WŁ z 14.05.1981 

- park, XVIII, 1840, pocz. XX, nr rej.: 266/879/WŁ z 25.06.1982 

 

Jegłowa 
 - kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1888, nr rej.: A/987 z 11 12.2006 

 

Konary 
- zespół pałacowy, nr rej.: 267/730/WŁ z 30.06.1979: 

- pałac, 1744-56, 1812, 1922 

- park, 1 ćw. XIX 

- spichrz, 1763, nr rej.: 268/1243 z 1.03.1965 oraz 917 z 31.13.1982  

 

Konary – Stanica 
- zespół pałacowy (nr 4): 

- pałac, ok. 1840, nr rej.: 270/918/WŁ z 31.12.1982 

- park, XIX, nr rej.: 269/962/WŁ z 27.12.1983 

 

Przeworno 
- zespół zamkowy: 

- zamek, 1543, poł. XVII, pocz. XX, nr rej.: 272/1633 z 12.04.1966  

- park, 2 poł. XVII, XIX, nr rej.: 271/878/WŁ z 25.06.1982 

 

  - zespół budowlany folwarku dworskiego, XIX/XX, nr rej.: A/5869 z 10.05.2013 

 

Samborowice 
- zespół pałacowy: 

- pałac, ob. ruina, pocz. XIX, 1879, nr rej.: 276/1046/WŁ z 30.11.1984 

- park, XIX, nr rej.: 275/999/Wł z 29.03.1984 

 

Sarby 
- d. kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. pw. Narodzenia NMP, 1883-84,  

  nr rej.: A/6223 z 23.08.2022  

 

- zespół dworski, ok. 1800, k. XIX: 

- dwór, nr rej.: 274/1045/WŁ z 30.11.1984 

- park, nr rej.: 273/1001/WŁ z 29.03.1984 

 

Siemisławice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat . pomocniczy pw. św.Antoniego, 1723,  

   nr rej.: 278/1618 z 8.04.1966  
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- dwór, ob. dom nr 15, 1609, nr rej.: 277/1635 z 12.04.1966  

 

Strużyna 
- zespół dworski (nr 34), 1 ćw. XVII – XIX: 

- dwór, nr rej.: 279/1374/WŁ z 18.08.1992 

- park, nr rej.: 280/1325/WŁ z 20.03.1991 

 

 

STRZELIN – m. i gm. 
 

Biały Kościół 
- kościół pw. NMP , XIII, XIX, 1984-94, nr rej.: A/1312/316 z 18.07.1956 (dec. ruina), 

 

Biedrzychów 
- kościół pw. św. Jana Chrzciciela, XV, XVI, XX, nr rej.: A/1313/1241 z 1.03.1965 

 

Brożec 
- kościół par. pw. św. Jakuba, nr rej.: A/1314/1610 z 8.04.1966 

 

- zespół pałacowy (nr 69), 1 poł. XIX, nr rej.: A/1386/602/W z 7.08.1987: 

- pałac 

- folwark 

 

Dankowice 
  - kościół par. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1718, nr rej.: A/1315/1611 z 8.04.1966 

 - plebania, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5852 z 10.12.2012 

 

Dobrogoszcz 
 - zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: 138/A/02/1-11 z 18.10.2002: 

  - pałac, 1797, 1937 

  - stajnia, 1889 

  - stajnia, 1896 

  - 2 stodoły, 1900 

  - magazyn, pocz. XX 

  - spichrz, 1890 

  - park, XIX/XX 

  - pawilon parkowy, XIX/XX 

  - ogrodzenie mur., XIX/XX 

 

Gębczyce 
- pałac, pocz. XVII, XVIII, 1850, nr rej.: A/1381/1629 z 12.04.1966 

 

Głęboka 
- park, dworski, k. XVIII, k. XIX, nr rej.: A/1382/526/W z 31.01.1984 

 

Karszów 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, k. XIII, XV, 1973-76,  

   nr rej.: A/1316/575/W z 1.09.1987 

 

Krzepice 
- zespół pałacowy: 

- pałac, XVI/XVII, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: A/1384/1631 z 12.04.1966 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1383/574/W z 27.12.1984 

 

Ludów Polski 
- park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1385/528/W z 31.01.1984 

 

Muchowiec 
- zespół dworski i folwarczny,  nr rej.: A/1411/723/Wm z 18.09.1996: 
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- dwór, XVIII/XIX 

- oficyna, k. XIX 

- dom mieszkalny, k. XIX 

- obora, 1880 

- 5 stodół, k. XIX 

- spichrz, 2 poł. XVIII  

- gorzelnia, 1862 

- ogród użytkowy (teren), XVIII/XIX 

- mur graniczny, XIX 

 

Nieszkowice 
- kościół fil. pw. św. Jana Kantego, k. XV, XVIII, XX, nr rej.: A/1317/1617 z 8.04.1966 

 

- zamek (z fosą z mostem), XVI, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/1387/590/W z 22.12.1987 

 

Nowolesie 
- kościół fil. pw. św. Marcina, 1867, nr rej.: A/1318/505/W z 30.04.1983 

 

Strzelin 
 - miasto, nr rej.: A/1422/392 z 25.11.1956 

 

- zespół klasztoru augustianów, ob. ss. boromeuszek, ul. św. Floriana:  

- kościół pw. Podwyższenia Krzyża, XIV, XV, 1700-21,  

  nr rej.: A/1437/140 z 10.03.1950 

- klasztor, 1700-21, nr rej.: A/1319/141 z 10.03.1950 

 

- kościół par. pw.  Matki Chrystusa (kościół „Czeski”), ul. Staromiejska 23, XIV, 1750, 1979,  

  nr rej.: 505/A/05 z 15.04.2005   

 

- rotunda św. Gotarda (kościół "Polski"), ul. Szkolna, k. XII, XIV-XV, 

   nr rej.: A/1320/139 z 10.03.1950 

 

- kaplica szpitalna pw. św. Jerzego, ul. Brzegowa, 1350, XVII, 1886,  

  nr rej.: A/1321/1621 z 8.04.1950 

 

- park willowy, ob. miejski po 1860, nr rej.: A/1424/550/W z 27.12.1984 

 

- mury obronne (pozostałości) z basztą prochową,  ok. 1300, XV-XVI, 

   nr rej.: A/1423/1636 z 10.03.1950 

 

- wieża ratuszowa, 1520 (wraz z terenem dawnego ratusza), nr rej.: A/1440/531/W z 2.09.1987 

 

- zespół dworca kolejowego, 1870-1896, nr rej.: A/1429/654/W z 15.06.1991: 

- dworzec kolejowy 

- budynek telegrafu 

- budynek nastawni 

- 2 wiaty peronowe 

- 3 zejścia do tunelu 

 

- willa, ul. Brzegowa 11, pocz. XX, nr rej.: A/1433/474/W z 22.12.1980 

 

- dom, ul. Brzegowa 15, k. XIX, nr rej.: A/1434/475/W z 22.12.1980 

 

- dom, ul. Brzegowa 17 b, XIX/XX, nr rej.: A/1435/476/W z 22.12.1980 

 

- Dom Książąt Brzeskich, ul. Książąt Brzeskich 1, 1585, 1600, XIX, 1980-90,  

  nr rej.: A/1438/544/W z 16.02.1983 

 

- dom, ul. św. Floriana 14, 2 poł XIX, nr rej.: A/1436/529/W z 2.09.1987 

 

- plebania ewangelicka, ob. nieużytkowana, ul. św. Michała Archanioła, 1875, 1920,  
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  nr rej.: 465/527/W z 2.09.1987 i 26.11.2004 

 

- poczta, ul. Pocztowa 11, k. XIX, nr rej.: A/1439/480/W z 22.12.1980 

 

- dom, ul. Staszica 4, k. XIX, nr rej.: A/1441/473/W z 22.12.1980 

 

- dom, ul. Wodna 5, k. XIX, nr rej.: A/1442/477/W z 22.12.1980 

- dom, ul. Wolności 12, k. XIX, nr rej.: A/1443/479/W z 22.12.1980 

 

- dom, ul. Wolności 17, k. XIX, nr rej.: A/1444/481/W z 22.12.1980 

 

- zespół młyna, ul. Brzegowa 2 / Kopernika, 1864, nr rej.: A/1432/472/W z 22.12.1980: 

- młyn 

- budynek mieszkalny 

- budynek bramny   

 

Warkocz 
- zespół dworski: 

- dwór, 2 poł. XVIII, pocz. XIX,  XX, nr rej.: A/1412/534/W z 2.09.1987 

- park, po 1820, nr rej.: A/1413/580/W z 27.12.1984 

 

Wąwolnica 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1414/522/W z 31.01.1984 

 

Żeleźnik 
- kościół fil. pw. MB Szkaplerznej, XIV, poł. XVII, XVIII, nr rej.: A/1322/1625 z 8.04.1966 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, 1 ćw. XVIII, 1910-20, nr rej.: A/1415/1245 z 1.03.1965 

- gołębnik, nr rej.: j.w. (nie istnieje) 

- altana, k.XIX, nr rej.: j.w. 

- spichrz, k. XVIII, nr rej.: A/1417/1637 z 12.04.1966 

- park i plac wokół kościoła, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1416/581/W z 27.12.1984 

 

 

WIĄZÓW – m. i gm.  
 

Częstocice 
- kościół fil. pw. św. Barbary, XIV, pocz. XVII, nr rej.: A/3153/1153 z 20.11.1964 

 

Gułów 
- kościół fil. pw. MB Królowej Polski, pocz. XV, poł. XVI, XIX,   

   nr rej.: A/2417/1592 z 22.03.1966 

 

- zespół dworski, XVIII -XX, nr rej.: A/2431/698/W/1-2 z 13.10.1994: 

- dwór, 1920 

- folwark (w części nie istnieje) 

- ogród, nr rej.: A/2430/577/W z 27.12.1984 

- kamienny mur z bramą, nr rej. j.w.  

 

Jaworów 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XV, XIX, nr rej.: A/2414/1593 z 22.03.1966 

 

Jędrzychowice 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1846, nr rej.: A/2413/1594 z 22.03.1966 

- oficyna, XIX/XX, nr rej. j.w. 

- park, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/2425/576/W z 27.12.1984 

 

Jutrzyna 
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- kościół par. pw. św. Franciszka, XIII/XIV, 1678, 1836, nr rej.: A/2415/1242 z 1.03.1965 

 

 Kłosów 
  - kościół fil. pw. św. Jadwigi, 1845, nr rej.: A/1019 z 29.08.2007 

 

Kowalów 
- kościół fil. pw. św. Urszuli, 1 poł. XIV, 1600, nr rej.: A/2416/1244 z 1.03.1965 

 

Krajno 
- park pałacowy, XVIII, nr rej.: A/2424/578/W z 27.12.1984 

 

Księżyce 
- kościół fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1903-06, nr rej.: A-5247 z 7.06.2011 

 

Kucharzowice 
- kościół par. pw. św. Andrzeja Apostoła, XV, 1803, nr rej.: A/2421/1615 z 8.04.1966 

 

Łojowice 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1848, pocz. XX, nr rej.: A/2429/608/W z 29.12.1987 

- park, XIX/XX, nr rej.: A/2425/579/W z 27.12.1984 

 

Miechowice Oławskie 
- kościół (ruina), XV, XIX, nr rej.: A/2432/455/W z 29.10.1980 

 

- zespół dworski: 

- dwór, XVI, XVIII/XIX , nr rej.: A/2434/456/W z 29.10.1980 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2428/586/W z 27.12.1984 

 

Stary Wiązów 
- kościół par. pw. św. Floriana, 2 poł. XV, XVIII, nr rej.: A/2419/1619 z 8.04.1966 

 

Wawrzyszów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Loretańskiej, XVI, 1817, 1925’ 

  nr rej.: A/1073 z 14.07.2008 

 

- park,  XIX, nr rej.: A/2427/585/W z 27.12.1984 

 

Wiązów 
- miasto, nr rej.: A/1847/393 z 25.11.1956 

 

- kościół pw. św. Mikołaja, 2 poł. XV, XVIII, 1914-17, nr rej.: A/2420/1622 z 8.04.1966 

 

- wieża ratusza, 1574-85, nr rej.: A/2418/1638 z 8.04.1966 

 

- budynki prepozytury dóbr biskupich, ul. Biskupicka 3 i 3a, 1 poł. XVIII,  

  nr rej.: A/2435/699/W/1-2 z 25.07.1994: 

- dom zarządcy 

- budynek mieszkalno-gospodarczy 

 

Witowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1857, 

  (wieża XIII/XIV), nr rej.: A/1034  z 16.11.2007 

 

- most nad rz. Oławą, ok. 1700, XIX, nr rej.: A/2436/715/W z 11.09.1995 

 

Wyszonowice 
- cmentarz ewangelicki, 1 ćw. XIX, , nr rej.: 471/A/05 z 17.01.2005 

 

- zespół pałacowy, 1 poł XVIII-XIX: 
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- pałac, nr rej.: A/2422/1628 z 12.04.1966 

- park, nr rej.: A/2423/584/W z 27.12.1984 
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KOSTOMŁOTY – gm.  
 

Bogdanów 
- kościół fil. pw. MB Anielskiej, 1867, nr rej.: A/5886 z 19.08.2014 

 

Budziszów 
- zespół folwarczny, nr rej.: A/3768/720/W z 29.05.1996: 

 - dom zarządcy, XVIII, XX 

- dom mieszkalny, 2 poł. XIX 

- spichrz, 2 poł. XIX 

- 2 stodoły, XIX/XX 

- obora, 3 ćw. XIX 

- ogród (teren ogrodów użytkowych), XVIII-XX 

 

Chmielów 
- kościół par. pw. św. Marcina, 1500, 1728, XIX, nr rej.: A/1161/1652 z 7.05.1966 

 

- pałac, XVIII/XIX, XX, nr rej.: A/3769/487/W z 13.03.1981 

 

Godków 
- kaplica, kościół fil. pw. Siedmiu Boleści NMP, 1725-50,  nr rej.: A/1734 z 13.12.2017 

 

Jarząbkowice 

- zespół pałacowy, XVIII, XIX: nr rej.: A/3770/433/W z 7.03.1979 i z 14.03.1991: 

 - pałac 

- park 

 

Karczyce 
- kościół fil. pw. Świętego Krzyża, XV, k. XVII, nr rej.: A/1162/1661 z 7.05.1966 

 

Kostomłoty 
- założenie urbanistyczne miejscowości, 1214, XIX-XX, nr rej.: A/3771/399/W z 30.09.1978 

 

- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, poł. XIV, 1585, 1818-19,  

  nr rej.: A/1163/1659 z 7.05.1966 

- cmentarz kościelny, nr rej.: 301/A/1-2/04 z 21.04.2004 

- ogrodzenie mur., 1 poł. XVII, z bramami i kapliczką, XIX, nr rej.: j.w. 

 

Lisowice 
- zespół dworski i folwarczny, nr rej.: A/3772/722/W z 25.07.1996: 

- dwór, 2 poł XVI, pocz. XIX 

- 2 oficyny mieszkalne, poł. XIX 

- obora, poł. XIX 

- chlewnia, poł. XIX 

- stajnia, poł. XIX 

- park z fosą i ogrodami, XVI-XIX 

 

Mieczków 
- kościół fil. pw. św. Andrzeja Boboli, k. XV, 2 poł. XVII, nr rej.: A/1164/1660 z 7.05.1966 

 

- kościół ewangelicki, k. XIX, nr rej.: A/3962/658/W z 15.11.1991 

 

Osiek 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1889,  nr rej.: A/1054 z 18.04.2008 

 

 Paździorno 
  - kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1419, XVI, 1882, nr rej.: A/748 z 12.04.2006 

 

Piersno  
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- kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, XV, pocz. XIX,  nr rej.: A/1467 z 14.12.2009 

Piotrowice 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, 2 poł. XV, 1753, nr rej.: A/1165/1663 z 22.03.1966 

 

- kościół ewangelicki, ob. magazyn, 2 ćw. XIX, nr rej.: A/1166/657/W z 18.09.1991 

 

- zespół folwarczny,  nr rej.: A/3773/688/1-3/W z 26.07.1993: 

- oranżeria, 1795 

- oficyna mieszkalno-gospodarcza, 3 ćw. XIX 

- portiernia, pocz. XX 

- obora, XIX/XX 

- obora-kuźnia, 2 poł. XIX 

- 2 bramy wjazdowe, k. XVIII, XIX 

- park, 2 poł. XIX 

- mauzoleum, pocz. XX 

- obelisk, XIX 

 

Ramułtowice 
- kościół par. pw. św. Anny, 1871-74, nr rej.: A/5988 z 22.01.2016 

 
- park pałacowy (I), 1820-50, nr rej.:  A/3774/386/W z 29.03.1977  

 

- park (II), 1870-80, nr rej.: A/3775/387/W z 17.03.1977 

- kapliczka, nr rej.: j.w. 

 

Świdnica Polska 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, 1748, nr rej.: A/1168/1666 z 7.05.1966 

 

 Wichrów 
  - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 1775, 1850, nr rej.: A/972 z 20.09.2006 

 

Wilków Średzki 
- kościół fil. pw. św. Mateusza, XIV/XV, pocz. XVI, nr rej.: A/1169/1668 z 7.05.1966 

 

 

MALCZYCE – gm. 
 

Chełm 
- zespół pałacowy, XIX- XX, nr rej.: A/3747/632/W z 30.04.1990: 

- pałac, 1822, XIX/XX 

- oficyna, XIX/XX 

- obora, XIX/XX 

- park, XIX 

 

Chomiąża 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1683, 1904, nr rej.: A/1150/1653 z 7.05.1966 

 

Dębice 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XV/XVI, XVII, 1847, nr rej.: A/1151/1656 z 7.05.1966 

 

- zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: A/3748/631/W z 24.04.1990: 

- pałac, 1906 

- park, XVIII-XX  

- spichrz I, 1795 

- spichrz II, XIX 

- spichrz III, pocz. XX 

- obora I, ok. 1910 

- obora II, ok. 1910 

- wozownia, ok. 1910 

- oficyna, ok. 1910 
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- kuźnia, ok. 1910 

- stolarnia, ok. 1910 

- stodoła i wozownia, ok. 1910 

- rządcówka, ok. 1910 

- ogrodzenie z bramą wjazdową, ok. 1910 

 

Kwietno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, 1891,  

  nr rej.: A/1027 z 4.10.2007 

 

- zespół pałacowy, 4 ćw. XIX,  nr rej.: A/3749/383/W z 31.12.1976: 

- pałac 1889-92 

- budynek zarządcy 

- park 

- grobowiec 

- grota 

- sztuczna ruina 

 

Malczyce 
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1904-05, nr rej.: A/5813 z 24.02.2012   

 

- kościół ewangelicki, ob. prawosławny pw. Zwiastowania NMP, ul. Mickiewicza 29, 1907, 

  nr rej.: A/1152/673/W z 22.12.1992 

 

Rachów 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3750/633/W z 7.05.1990: 

- pałac (willa), 1870 

- park 

 

Wilczków 
- kościół par. pw. Matki Boskiej Różańcowej, 1320, 1705, 1905, nr rej.: A/1006 z 11.04.2007 

 

- zespół folwarczny, 2 poł. XIX, ul. Mleczarska, nr rej.: A/3751/634/W z 7.05.1990: 

- 8 oficyn mieszkalno-gospodarczych 

- spichrz (nie istnieje) 

- park pałacowy 

 

 

MIĘKINIA – gm.  
 

Białków 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Bożej Królowej Polski, 1859, 

  nr rej.: A/6025 z 28.10.2016 

 
- zespół pałacowy: 

- pałac, XVII, XVIII, 1860, nr rej.: A/3752/415/W z 29.06.1978 

- park, XVIII-XIX, nr rej.: A/3753/432/W z 7.03.1979 

 

Brzezina 
- kościół fil. pw. MB Różańcowej, XV, 1707, nr rej.: A/1153/1650 z 7.05.1966 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: A/3754/391/W z 29.03.1977  i z 17.10.1997: 

- pałac z tarasem, XVIII, 1910 

- ruina dworu obronnego, XVI 

- oficyna z aneksem mieszkalnym, XIX, 1920 

- park z ogrodami użytkowymi i podwórzem, XVIII-XX 

 

Brzezinka (Średzka) 
- kościół par. pw. MB Królowej Polski, 1863, nr rej.: A/1035 z 18.12.2007 
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- park dworski, XIX, nr rej.: A/3755/436/W z 7.03.1979 

 

 

Gałów 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1509, 1848, nr rej.: A/1155/307 z 21.12.1955 

 

- zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: A/3756/651/W z 21.12.1990: 

- pałac, 1 poł. XVII, XVIII, 1861-74 

- park, 2 poł. XIX 

- oficyna I, nr 59 D, XIX/XX 

- oficyna II, nr 59 C, pocz. XX 

- remiza, XIX/XX 

- budynek gospodarczy, 1 poł. XIX 

 

Gąsiorów 
- dom rządcy, XIX/XX, nr rej.: A/3757/607/W z 10.08.1988 

- oficyna, nr rej.: j.w.   

 

 Głoska 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 7, XVII, 1822,  

     nr rej.: A/745 z 31.03.2006 

 

Gosławice 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1870-90nr rej.: A/3758/416/W z 29.06.1978 

- park, XIX, nr rej.: A/3767/429/W z 7.03.1979 

 

 Kadłub 
  - układ przestrzenny zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem, 2 poł. XIX,  

     nr rej.: 207/A/03 z 30.09.2003 

 

Lutynia 
- kościół par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, XIV, 1610, XIX,  

  nr rej.: A/1156/985 z 28.08.1963 

- mur obronny wokół cmentarza, 1610, nr rej.: j.w.  

 

- budynek d. Muzeum Bitwy pod Lutynią, ul. Kościelna 45, ok. 1920,  

   nr rej.: A/3759/667/W z 16.07.1992 

 

  - wiatrak „koźlak”, 1845, nr rej.: A/1063 z 26.05.08 

 

Miękinia 
- kościół par. pw. Narodzenia NMP, XIV, 1710-11, 1933,  nr rej.: A/1157/1231 z 21.12.1964 

 

- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3760/417/W z 29.06.1978 

- park, nr rej.: A/3761/435/W z 9.03.1979 

 

- dom nr 81, mur.-drewn., 1906, nr rej.: A/3762/394/W z 8.08.1977 

 

Mrozów 
- kościół par. pw. MB Zwycięskiej, poł. XIV, XVI, 1686, nr rej.: A/1158/301 z 12.03.1954 

 

  - plebania, ul. Wyzwolenia 17, 1786, 1805, nr rej.: A/978 z 16.10.2006 

 

- zespół pałacowy, ob. zakład opiekuńczy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3763/392/W z 15.04.1977 

- park, nr rej.: A/3764/393/W z 15.04.1977 

- altana na wyspie, k. XIX, nr rej.: j.w. 
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Prężyce 
- zespół pałacowy, nr rej.: A/3765/430/W z 7.03.1979: 

- pałac, 1840-50 

- park, 1 poł. XIX 

Wilkszyn 
- kościół pw. św. Wawrzyńca, 1721, 1910, nr rej.: A/1159/1669 z 7.05.1966 

 

Wojnowice 
- zespół zamkowy: 

- zamek „wodny”, 1513-90, nr rej.: 298 z 3.02.1954 i z 18.06.2003 

- most nad fosą, 1870, nr rej.: j.w. 

- park, z aleją dojazdową, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3766/431/W z 7.03.1979 

   - most nad stawem, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół folwarczny przy zamku, k. XIX, nr rej.: 198/A/03 z 10.10.2003 

 

 Źródła 

- kościół pw. Świętego Krzyża, XIV, XVII, nr rej.: A/1160/986 z 29.08.1963 

 

 

ŚRODA ŚLĄSKA – m. i gm.  
 

Bukówek 
- kościół fil. pw. św. Jerzego, XV, XVIII, nr rej.: A/1170/1651 z 7.05.1966 

 

- kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy, 1871, nr rej.: A/1171/739/W z 24.12.1998 

- cmentarz, nr rej. : j.w. 

 

Cesarzowice 
- zespół kościoła filialnego,  nr rej.: A/1172/1202 z 14.12.1964 i z 12.09.1997: 

- kościół  pw. św. Marcina, XIV, XVI, 2 poł. XVIII 

- cmentarz kościelny 

- mur obronny cmentarza, 1 poł. XVII 

 

Chwalimierz 
- zespół pałacowy: 

- ruina pałacu, 1884-5, nr rej.: A/3776/395/W z 4.10.1977  

- stajnia, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3777/226 z 15.07.1950 

 

- zespół folwarczny,  nr rej.: A/3778/729/W z 5.06.1997: 

- dom zarządcy, ok. 1910 

- kuźnia, po 1890 

- 3 obory, po 1890 

- 2 stodoły, po 1890 

- ogród, 2 poł. XIX 

- spichrz, XIX/XX 

- stajnia, po 1890 

- stodoła, 4 ćw. XIX 

 

Ciechów 
- kościół fil. pw. MB Wspomożenia Wiernych, poł. XVI, pocz. XVIII,  

  nr rej.: A/1173/1654 z 7.05.1966 

 

- pałac, 1840, pocz. XX, nr rej.: A/995 z 1.02.2007 

 

Gozdawa 
- zespół pałacowy, ok. 1860: 

- pałac, nr rej.: A/3779/488/W z 13.03.1981 

- park, nr rej.: A/3780/587/W z 29.11.1985 
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 Jastrzębce 
  - dwór obronny, 1561, 1 p. XIX, nr rej.: 320/A/04 z 19.07.2004 

 

Jugowiec 
- zespół pałacowy,  nr rej.: A/3781/589/W z 29.11.1989: 

- pałac, 1780, pocz. XX 

- park, XVIII-XIX 

 

Juszczyn 
- zespół pałacowy, nr rej.: A/3782/389/W z 29.03.1977: 

- pałac, 1825 

- park z kopcem widokowym, poł. XIX 

- spichrz, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3783/501/W z 31.03.1983 

 

 Kryniczno 
  - kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 1752, nr rej.: A/982 z 27.01.2007 

 

Proszków 
- kościół fil. pw. św. Anny, 1 poł. XIII, 1698, 1824, nr rej.: A/1174/1232 z 21.12.1964 

 

- zespół pałacowo-folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: 666/A/1-3/05 z 6.12.2005: 

 - pałac, po 1880 

 - park 

 - mur ogrodzeniowy 

 

Rakoszyce 
- park pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: A/3784/388/W z 29.03.1977 

 

Szczepanów 
- kościół par. pw. św. Szczepana, 1 poł. XV, 1571, 1617, nr rej.: A/1178/1046 z 24.01.1964 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. pomocniczy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,  

  1864-67, nr rej.: A/1179/660/W z 5.05.1992 

 

- zespół pałacowy i folwarczny: 

- pałac, k. XVII, XVIII, 1841, nr rej.: A/3902/1233 z 21.12.1964 

- park, XVIII-XIX, nr rej.: A/3786/421/W z 30.09.1978 

- folwark, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3785/724/W z 9.09.1996: 

- dom zarządcy 

- 3 oficyny mieszkalne 

- stajnia (spichrz) 

- 3 obory 

- stodoła (garaż, mieszkania) 

- młyn 

- gorzelnia 

- ruiny pawilonu (herbaciarnia) 

- ogrodzenie z bramami 

 

Środa Śląska 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: 501 z 24.08.1959 

   

  - zespół budowlany bloku śródrynkowego (pl. Wolności 1-5), XIV – XIX,  

  nr rej.: A/6007 z 5.07.2016 

 

- zespół kościoła parafialnego :  

- kościół  pw. św. Andrzeja, XIII, 1388, 1670, 1830, nr rej.: A/1180/82 z 29.03.1949 

- cmentarz kościelny, nr rej.: 141/A/02/1-4 z 12.11.2002 

- dzwonnica, 1 poł. XV, k. XVI, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie z bramą, mur., XVI, nr rej.: j.w. 
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- kościół szpitalny, ob. pomocniczy pw. NMP, 1220, XVII/XVIII, 1871,  

  nr rej.: A/1181/981 z 17.06.1963 

 

- zespół klasztorny franciszkanów, ul. Kościuszki 60,  nr rej.: A/1182/1234 z 21.12.1964: 

- kościół, ob. par. pw. Podwyższenia  Krzyża, poł. XIV, XIX/XX, 1933-35 

- klasztor, ob. szkoła, 1726, XIX/XX 

 

- ruina zamku, ul. św. Andrzeja, 2 poł. XIII – XIV, nr rej.: A/3789/1665 z 7.05.1966 

 

- mury obronne, k. XIII-XIV, nr rej.: A/3788/1235 z 21.12.1964 

 

- ratusz, ob. muzeum, 2 poł. XIV, XV, XVI, 1791, XIX/XX, nr rej.: A/3793/1236 z 21.12.1964 

 

- zespół pałacowy, 1860-70, nr rej.: A/3791/434/W z 7.03.1979: 

- pałac 

- park z aleją lipową 

 

- poczta, ul. Kolejowa 25, 1886-1888, nr rej.: A/3790/710/W z 21.06.1995 

 

- kamienica, nast. stacja poczty saskiej (do 1742), ul. Kościuszki 42, XVI/XVII, pocz. XVIII,  

  nr rej.: A/6226 z 27.07.2022 

 

- dom, ul. 1 Maja 1, 1920, nr rej.: A/6138 z 25.04.2019 

 

- dom, ul. Parkowa 1, 1898, nr rej.: A/3792/542/W z 26.11.1982 

 

- domy, pl. Wolności 1; 3; 4; 4a; 5 → zespół budowlany bloku śródrynkowego 

 

- dom, ul. Wrocławska 15, 1894, nr rej.:  A/6035 z 29.12,2016 

 

Święte 
- kościół par. pw. św. Marcina, poł. XIV, 1666, 1739, 1896, nr rej.: A/1183/1664 z 7.05.1966 

 

Wojczyce 
- zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: A/3794/695/W/1-2 z 16.05.1994: 

- pałac 

- park 

- folwark 

 

Wrocisławice 
- kościół pw. św. Wawrzyńca, poł. XVI, 1615, nr rej.: A/1184/476 z 4.12.1958 

 

 

UDANIN – gm.  
 

Damianowo 
- kościół pw. św. Michała Arch., XIV, XVII, XVIII/XIX, nr rej.: A/1130/1655 z 7.05.1966  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1143/900/L z 16.02.1990 

 

- cmentarz par., 1888, nr rej.: A/1142/901/L z 16.02.1990 

 

- zespół dworski: 

 - dwór, ob. ruina, XVIII, nr rej.: A/1269/226 z 31.05.1950 (nie istnieje) 

- owczarnia, ob. obora, 1823, nr rej.: A/1272/525/L z 13.05.1977 

- park krajobrazowy, pocz. XIX, nr rej.: A/1270/194 z 31.05.1950  

 

- zadrzewienie dębowe (okalające teren d. łąk dworskich), 2 poł. XVIII, 

  nr rej.: A/1273706/L z 25.06.1986 

 

Drogomiłowice 
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- kościół fil. pw. św. Jerzego, XV, XVIII, nr rej.: A/1129/1657 z 7.05.1966  

 

- zespół pałacowy, poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/1274/740/L z 30.07.1986 

- park, nr rej.: A/1271/646/L z 21.12.1983 

 

 

Gościsław 
- kościół par. pw. św.św. Szyona i Judy, 1756-89, nr rej.: A/1053 z 31.03.2008 

- cmentarz przykościelny, 1759, nr rej.: A/1147/872/L z 16.02.1990 

 

Jarosław 
- kościół fil. pw. NMP, XIV, 1710 nr rej.: A/1125/615/L z 28.12.1988 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1139/903/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy i folwarczny, 2 poł. XIX - pocz. XX, nr rej.: A/2717/987/L z 21.10.1993: 

- pałac  

- park 

- folwark: 

- dom mieszkalny nr 2 

- dom mieszkalny nr 4 

- dom mieszkalny nr 5 

- 2 stodoły 

- stajnia (obora) 

- budynek gospodarczy (warsztat) 

- kuźnia 

- wozownia 

 

Jarostów 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2721/648/L z 22.12.1983 

 

Karnice 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 2 poł. XVIII, 1875, nr rej.: A/2719/741/L z 30.07.1986 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2744/503/L z 13.05.1977 

 

Konary 
- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, k. XIV,1500, XVII, XIX,  

  nr rej.: A/1128/1658 z 7.05.1960  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1145/899/L z 16.02.1990 

 

- cmentarz ewangelicki, 1845, nr rej.: A/1146/898/L z 16.02.1990 

 

- park dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A/2745/501/L z 13.05.1977 

 

Lusina 
- kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, XV, 1731, nr rej.: A/1124/616/L z 28.12.1988 

- cmentarz par., przy kościele, nr rej.: A/1136/906/L z 16.02.1990 

- ogrodzenie, mur., XVIII, nr rej.: A/1124/616/L z 28.12.1988 

 

Pichorowice 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XV- wieża, 1821, nr rej.: A/1505 z 6.01.2010 

- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: A/1137/905/L z 16.02.1990 

 

Piekary 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XIV, 1719, XIX/XX, nr rej.: A/1126/1662 z 7.05.1966  

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1135/908/L z 16.02.1990 

 

- park, k. XIX, nr rej.: A/2747/647/L z 21.12.1983 
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Pielaszkowice 
- cmentarz ewangelicki, XVI, nr rej.: A/1138/904/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy, nr rej.: A/2748/502/L z 13.05.1977 i z 5.07.2002: 

 - ruiny pałacu, 1570, 1 poł. XVIII 

 - oficyna mieszk., poł. XVIII 

 - oficyna mieszk.-gosp., 2 poł. XIX 

 - altana, drewn., 2 poł. XIX 

 - spichrz, pocz. XX  

 - park ze stawami hodowlanymi, 3 ćw. XVIII, 2 poł. XIX 

 

Różana 
- cmentarz par., 2 poł. XIX, nr rej.: A/1141902/L z 16.02.1990 

- kaplica, 1887,  nr rej.: A/1140/613/L z 28.12.1988 

 

 

Udanin 
- układ ruralistyczny wsi, ok. 1842, nr rej.: 536/A/05 z 10.06.2005 

 

- kościół cmentarny pw. św. Urszuli, 2 poł. XIII, 1663, XIX,  

  nr rej.: A/1122/1667/236/L z 7.05.1966  

- cmentarz przy kościele (nieczynny), nr rej.: A1123/940/L z 16.02.1990 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Anielskiej i Podwyższenia Krzyża Świętego,  

  1842, nr rej.: A/5927 z 3.07.2014 

 

- cmentarz par., 1887, nr rej.: A/1121/907/L z 16.02.1990 

 

- park dworski, 1840-60, nr rej.: A/2746/506/L z 13.05.1977 

 

- aleja lipowa ze śródpolnym szpalerem lipowym, XIX/XX, nr rej.: A/2720/695/L z 25.06.1986 

 

Ujazd Dolny 
- pałac, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2718/742/L z 30.07.1986 

 

Ujazd Górny 
- kościół par. pw. św. Marcina, XIII, 1857, 1963, nr rej.: A/1131/1238  z 21.12.1964  

- cmentarz przykościelny, par., nr rej.: A/1133/909/L z 16.02.1990 
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DOBROMIERZ – gm.  
 

Bronów 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, ob. ruina, nr rej.: A/3607/777 z 7.10.1960 oraz 2061 z 6.06.1972   

- park, nr rej.: A/3605/856/WŁ z 18.09.1981 

- dom ogrodnika (nr 5), nr rej.: A/3606/1077/WŁ z 29.11.1984 

 

Dobromierz 
- obręb staromiejski, 1409, nr rej.: A/2566/1942 z 17.05.1968  

 

- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XV-XVIII, nr rej.: A/1739/1382 z 4.09.1965  

- cmentarz, nr rej.: A/4056/982/WŁ z 30.12.1983 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pom. pw. św. Piotra i Pawła, 1 poł. XIX,  

  nr rej.: A/1892/2062 z 6.06.1972 

   

- plebania, ul. Cmentarna 7, XVIII, XIX, nr rej.: A/1893/2063 z 6.06.1972  

 

- zespół pałacowy i folwarczny: 

- pałac, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/4059/210 z 15.05.1950  

- park, 1 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A/4060/176 z 31.05.1950  

   - folwark, nr rej.: 157/A/03/1-10 z 25.04.2003 

    - 2 oficyny mieszkalne, 1 poł. XVIII, XIX 

    - wozownia, ob. ruina, 1 poł. XVIII 

    - stajnia, ob. ruina, 1 poł. XVIII 

    - 5 bram, 1 poł. XVIII 

    - teren d. ogrodów i dziedzińca folwarcznego 

 

- dom, ul. Cmentarna 2, XVIII, nr rej.: A/4061/1383 z 4.09.1965  

 

- domy, ul. Kościelna 1, 5, 6, 7, XIX, nr rej.: A/4062/2065 z 6.06.1972  

 

- dom, ul. Kościuszki 8, XIX, nr rej.: A/4063/2066 z 6.06.1972  

 

- domy, ul. Wolności 2, 5, 7, 18, XIX, nr rej.: A/4064/2064 z 6.06.1972  

 

Dobromierz - Bronówek 
- wieża widokowa, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4065/986/WŁ z 1.03.1984 

 

Gniewków 
- kościół par. pw. św. Barbary, XV, XVIII, nr rej.: A/1738/1384 z 4.09.1965  

 

Jaskulin 
- zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: A/4202/1330/WŁ z 20.03.1991: 

- pałac 

- zabudowania gospodarcze, ob. częściowo ruina, 

- park z ogrodem 

- folwark 

 

Jugowa 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, XV, XVII, nr rej.: A/1801/1470 z 11.01.1966  

 

- park dworski, 1722, po 1860, nr rej.: A/4203/882/WŁ z 25.06.1982 i z 12.09.1996 

- altana,  ( nie istnieje ), nr rej.: j.w. 

- budynek folwarczny nr 82, 2 poł. XIX,  nr rej.: A/4204/883/WŁ z 31.11.1982 

 

Kłaczyna 
- kościół fil. pw. św. Jakuba Apostoła, XV, XVIII, nr rej.: A/1691/903 z 27.07.1961  
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- ruiny zamku, XVI, nr rej.: A/4235/966 z 3.11.1961  

- dom nr 13, XIX, nr rej.: A/4234/2075 z 6.06.1972  

 

Pietrzyków 
- zespół pałacowy: 

- pałac, XVII, poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4496/800/WŁ z 14.05.1981 

- park, po 1840, nr rej.: A/4497/861/WŁ z 18.09.1981 

 

- wiatrak holender, XVIII, nr rej.: A/4498/1025/WŁ z 12.12.1984 

 

Roztoka 
- kościół par. pw. św. Stanisława, XV-XVII, nr rej.: 843 z 25.01.1961 (nie istnieje) 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stanisława, ul. Jana Pawła II 4, 1873-78, 

  nr rej.: A/5952 z 20.01.2015 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, (XVI) XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/4561/236 z 15.07.1950 oraz 25 z 9.09.1965  

- 2 oficyny, XVIII, nr rej.: j.w. 

- stajnia, XVIII, nr rej.: j.w.   

- 2 wozownie, ob. ruina, XVIII, nr rej.: j.w.   

- park,  XVIII-XX,  nr rej.: A/4562/237 z 1.07.1950 i z 9.09.1965  

- altana, ob. ruina, XVIII, nr rej.: j.w.  

- oranżeria, ob. ruina, XVIII, nr rej.: j.w. 

 

  - zagroda, ul. 3 Maja 113 a, pocz. XIX : 

- d. karczma,  nr rej.: A/4563/1394 z 9.09.1964  

- dom (dec. dom nr 12), nr rej.: A/4564/2083  z 6.06.1972  

 

Szymanów 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XV, 1600, 1728, nr rej.: A/1971/779/WŁ z 14.05.1981 

 

- zespół pałacowy, 1840: 

- pałac, nr rej.: A/4755/880/WŁ z 25.06.1982 

- park, nr rej.: A/4754/881/WŁ z 25.06.1982 

 

 

JAWORZYNA ŚLĄSKA – m. i gm.  

 

Bagieniec 
- zespół dworski, XVI-XX: 

- dwór (na wyspie), nr rej.: A/3598/1670 z 12.05.1966  

- pozostałości parku, nr rej.: A/3599/774/WŁ z 8.11.1980 

 

Bolesławice 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, 1318, XVI, nr rej.: A/1916/781/WŁ z 25.05.1981 

 

- aleja lipowa wielorzędowa, na cmentarzu par., 1 poł. XIX,  

  nr rej.: A/3600/616/WŁ z 30.05.1975 

 

Jaworzyna Śląska 
- budynek dworca kolejowego „starego”, 1843, nr rej.: A/6134 z 17.04.2019 

 

- willa, ob. komisariat kolejowy, 1880, ul. Wolności 2, nr rej.: A/4193/1562/WŁ z 25.03.1997 

 

  - parowozownia wachlarzowa z warsztatamii, ul. Towarowa 4, 1906-07,  

   nr rej.: A/5845 z 22.10.2012 

 

  - hala wachlarzowa z obrotnicą i reliktami torów dojazdowych, ul. Powstańców, 2 poł. XIX,  

   nr rej.: A/5845 z 22.10.2012 
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Milikowice 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XV, XVIII, nr rej.: A/1912/787/WŁ z 15.05.1981 

 

- park pałacowy (I), w północnej cz. wsi, 1830, k. XIX, nr rej.: A/4427/981/WŁ z 27.12.1983  

 

- park pałacowy (II), w południowej cz. wsi, z terenami ogrodów gospodarczych i ruinami dworu,  

  (XVII), 2 poł. XIX, nr rej.: A/4428/1389/WŁ z 30.11.1993 

 

Pastuchów 
- kościół par. pw. św. Barbary, XIII, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/1759/1194 z 14.12.1964  

  - cmentarz  par. przy kościele, 2 poł. XIII – XX, nr rej.: A/5848/1-2 z 16.11.2012 

  - ogrodzenie, mur, j.w. 

 

- zespół dworski (nr 2), 1565, 2 poł. XIX: 

- wieża mieszkalna, nr rej.: A/4488/963 z 13.11.1961  

- dwór, nr rej.: A/4489/938/WŁ z 28.08.1983 

- ogród i folwark (teren), nr rej.: 1/A/99 z 1.07.1999 

 

Piotrowice Świdnickie 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1226, 1500, k. XIX,  

  nr rej.: A/1910/780/WŁ z 25.05.1981 

 

- zespół zamkowy i folwarczny: 

- zamek, 1568-91, 1894, nr rej.: A/4490/289 z 11.05.1951  

- park, XIX, nr rej.: A/4491/746/WŁ z 8.11.1980 

- folwark, XVIII- XIX,  nr rej.: A/4492/1642/WŁ z 31.12.1998: 

- budynek mieszkalno-gospodarczy, ob. ruina, 

- spichrz 

- stodoła, ob. ruina, 

- obora, ob. ruina, 

 

Stary Jaworów 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia, XIV/XV, XVIII, , nr rej.: A/1827/1684 z 12.05.1966  

 

- dom nr 48, 1799, nr rej.: A/4487/729/WŁ z 30.06.1979 

 

Witków 
- dom nr 60, poł. XIX, nr rej.: A/4599/1235/WŁ z 2.05.1988 (nie istnieje) 

 

 

MARCINOWICE – gm. 
 

Chwałków 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

 - pałac, nr rej.: A/4045/759/WŁ z 8.11.1980 

- park, nr rej.: A/4044/758/WŁ z 8.11.1980 

 

Gola Świdnicka 
- kościół fil. pw. św. Marcina, pocz. XVI, XIX/XX, nr rej.: A/1793/1676 z 12.05.1966 

 

- dwór (nr 9), 1860, nr rej.: A/4173/1143/WŁ z 25.10.1985 

 

Gruszów 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, XX: 

- pałac, nr rej.: A/4187/765/WŁ z 8.11.1980 

- park, nr rej.: A/4186/764/WŁ z 8.11.1980 

 

Kątki 
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- zespół pałacowy: 

- pałac, k. XV, pocz. XVII, 1850, nr rej.: A/4259/761/WŁ z 8.11.1980 

- park, poł. XIX, nr rej.: A/4260/762/WŁ z 8.11.1980 

- aleja dębowo-jesionowa, 2 poł. XIX  (wzdłuż drogi do Zebrzydowa),  

   nr rej.: A/4261/1317/WŁ z 7.03.1991 

 

Krasków 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1746, nr rej.: A/462/233 z 14.07.1950 

- park, 1848, nr rej.: A/4263/324 z 14.07.1950 oraz 720/WŁ z 17.02.1979  

- aleja, XIX, nr rej.: A/4266/1318/WŁ z 7.03.1993 

- oficyna, 1746, nr rej.: A/4265/1463/WŁ z 20.12.1995 

- stajnia z wozownią, pocz. XIX, nr rej.: A/4264/1462/WŁ z 20.12.1995 

 

Marcinowice 
- kościół fil. pw. św. Wacława, 1500, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/1939/920/WŁ z 31.12.1982 

 

- dworzec kolejowy, mur.-szach., ob. ruina, 1898, nr rej.: A/4425/1489/a-c/WŁ z 25.03.1996 

- magazyn spedycji kolejowej z łącznikiem, ob. ruina, nr rej.: j.w.  

 

Mysłaków 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, 1855, nr rej.: A/1148 z 6.03.2009 

 

Strzelce 
- kościół par. pw. Wszystkich Świętych, 1 poł. XIV, XVII, nr rej.: A/1770/1044 z 24.01.1964 

 

- park pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A/4743/1327/WŁ z 20.03.1991 

 

Szczepanów 
- kościół fil. pw. MB Różańcowej, pocz. XVI, XVIII, nr rej.: A/1829/1689 z 12.05.1966 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, ob. ruina, (XVI) po 1841, nr rej.: A/5222/912/WŁ z 31.12.1982 

- park, XIX, nr rej.: A/5223/717/WŁ z 17.02.1979 

 

Śmiałowice 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 2 pol. XIII, XVI, 1925, nr rej.: A/1756/1198 z 14.12.1964 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, 1680, XIX, nr rej.: A/4770/753/WŁ z 8.11.1980 

- park, po 1820, nr rej.: A/4769/752/WŁ z 8.11.1980 

 

Tąpadła 
- dwór, ob. dom nr 16, XVII-XX, nr rej.: A/4583/1035/WŁ z 10.09.1984 

 

Tworzyjanów 
- zespół pałacowy, XIX/XX: 

- pałac, nr rej.: A/4585/744/WŁ z 8.11.1980 

- park, nr rej.: A/4584/743/WŁ z 8.11.1980 

 

Wiry 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, pocz. XVI, 1906-08,  

  nr rej.: A/1830/1690 z 22.05.1966 

 

- zespół pałacowy : 

- pałac, ob. ruina, XVII, 1778, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4602/625/WŁ z 22.05.1976 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4601/997/WŁ z 29.03.1984 

 

Zebrzydów 
- kościół fil. pw. MB Szkaplerznej, pocz. XVI, 1846, 1907, nr rej.: A/1831/1692 z 12.05.1966 
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- dwór, ob. dom nr 4, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5224/1142/WŁ z 25.10.1985 

 

 

STRZEGOM – m. i gm.  
 

Bartoszówek 
- zespół pałacowy: 

- wieża pałacu (pałac nie istnieje), XVII, nr rej.: A/3587/804/W z 14.05.1981 

- park, 1830, nr rej.: A/3588/829/WŁ z 18.09.1981 

- aleja dębowa (Strzegom - Lusina), XVIII-XIX, nr rej.: A/3589/1319/WŁ z 7.03.1991 

 

Goczałków 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, ob. par. pw. Chrystusa Króla, pocz. XVI, 1850,  

  nr rej.: A/1784/1674 z 12.05.1966 

 

Goczałków Dolny 
- park z fragmentem ogrodzenia mur., XVIII, nr rej.: A/4168/1367/WŁ z 19.03.1992 

- folwark, XVI-XIX, nr rej.: j.w. 

 

Goczałków Górny 
- zespół pałacowo-folwarczny, nr rej.: A/1149 z 5.03.2009: 

- pałac, 1889, nr rej.: A/4169/1216/WŁ z 16.06.1987 

- park, k. XIX-XX 

- folwark, k. XVIII, XIX, pocz.XX 

 

Jaroszów 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela., XV (wieża), 2 poł. XIX (korpus), 

   nr rej.: A/1943/939/WŁ z 21.09.1983 

 

Kostrza 
- kościół fil. pw.  Podwyższenia Krzyża Świętego, XVI, XVIII, 1804,  

  nr rej.: A/1791/1679 z 12.05.1966 

 

- cmentarz katolicki (część stara), 1887, nr rej.: A/4269/1436/WŁ z 20.06.1995 

- ogrodzenie kam. z bramą, nr rej.: j.w. 

 

- zespół dworski: 

- dwór, ob. ruina, XVI-XVII, nr rej.: A/4268/987 z 29.08.1963 

- ogrody z fosą i sad, 1 poł. XVII, XVIII, nr rej.: A/4267/827/WŁ z 18.09.1981 

 

Morawa 
- cmentarz ewangelicki (nieczynny), nr rej.: A/4456/1377/WŁ z 1.10.1992 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4454/733/WŁ z 18.07.1979 

- ogród i park krajobrazowy, nr rej.: A/4455/831/WŁ z 18.09.1981 

 

Olszany 
- kościół par. pw. Świętej Trójcy, 1 poł. XIV, XVII, nr rej.: A/1771/1043 z 24.01.1964 

 

- park pałacowy, XVIII, nr rej.: A/4458/858/WŁ z 18.09.1981 

 

Rogoźnica 
- kościół pomocniczy pw. św.św. Szymona i Tadeusza, k. XV, 1675,  

  nr rej.: A/1914/783/WŁ z 25.05.1981 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Różańcowej, ul. Świdnicka , 1870-72,  

  nr rej.: A/5849/1-2 z 22.11.2012  

  - mauzoleum rodziny von Richthofen, obok kościoła, 1860-70, nr rej.: j.w.  
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- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, 1850, nr rej.: A/4555/1435/WŁ z 20.06.1995 

- 2 kaplice grobowe, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, mur., nr rej.: j.w.  

 

- park dworski, XIX, nr rej.: A/4557/857/WŁ z 18.09.1981 

 

- teren obozu Gross-Rosen, 1939-45, nr rej.: A/4556 973 z 9.04.1963 i z 9.07.1997 

 - budynek d. laboratorium (nr 1) 

 - oficyna (nr 23) 

 - ruiny oficyny (nr 22) 

 - fundamenty dźwigni linowo-torowej (nr 26) 

- wyrobisko granitu w kamieniołomie, nr rej.: A/4558/1372/WŁ z 15.06.1992 

 

Rusko 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, ok. 1500, 2 poł. XVII, nr rej.: A/1757/1196 z 14.12.1964 

 

Stanowice 
- kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVIII, 1929, nr rej.: A/1755/1197 z 14.12.1964 

 

- zespół pałacowy, ul. Strzegomska 50, k. XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4713/732/WŁ z 18.07.1979 

- oficyna (nr 48), nr rej.: j.w. (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/4714/1363/WŁ z 3.03.1992 

 

Strzegom 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2575/417 z 12.02.1957 

 

- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIV, 1480-1522, XX, nr rej.: A/1685/73 z 23.03.1949 

 

- kościół pomocniczy pw. św.św. Barbary (d. bożnica), k. XIV, 1500,  

  nr rej.: A/1718/740 z 17.09.1960 

 

- kościół pomocniczy pw. św. Jadwigi, ul. Szarych Szeregów, XIV, XVI,   

  nr rej.:  A/4732/798/WŁ z 15.05.1981 oraz  974/WŁ z 8.12.1983 

 

- kaplica obronna (basteja) p.w. św. Antoniego, 1520, nr rej.: A/1679/199 z 31.05.1950 

 

- klasztor  elżbietanek, ul. Obywatelska 3-5, 1891, nr rej.: A/4734/1636/WŁ z 9.12.1998 

 

- zespół klasztorny  karmelitów, ul. Kościuszki, 1430, 1704-19, nr rej.: A/4733/938 z 8.09.1961 

 - kościół, ob. par. pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej 

- klasztor , ob. dom mieszkalny 

 

- komandoria joannitów, ob. plebania, ul. Jana Pawła II (d. pl. Kościelny) 10, 1740,  

  nr rej.: A/4731/1199 z 14.12.1964 

 

- cmentarz żydowski, ul. św. Jadwigi,1815-poł. XX, nr rej.: A/6145 z 26.06.2019 

 

- mury obronne z basztą Ptasią, poł. XIV, nr rej.: A/4730/939 z 8.09.1961 

 

- wieża ratuszowa (targowa), XV/XVI, 1618, nr rej.: A/4739/940 z 8.09.1961 

 

- dworzec kolejowy „Strzegom – Grabina Śląska ”, mur.-szach., 1909,  

  nr rej.: A/4735/1487/a-c/WŁ z 25.03.1996: 

- budynek dworca z łącznikiem, ob. ruina 

- magazyn spedycji kolejowej, ob. ruina 

 

- dom, ul. Kasztelańska (d. Zjednoczenia) 18, 1910, nr rej.: A/4737/1302/WŁ z 17.04.1990 

 

- dom, ul. Paderewskiego (d. Dzierżyńskiego) 3, pocz. XX, nr rej.: A/4738/1042/WŁ z 26.09.1984 
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- dom, Rynek 1, k. XIX, nr rej.: A/4741/1044/WŁ z 26.09.1984 

 

- kamienica, Rynek 11, poł. XIX, nr rej.: A/4740/1376/WŁ z 29.09.1992 (nie istnieje) 

 

- dom, ob. hotel, Rynek 39, 1541, 1827, nr rej.: A/4742/1686 z 12.05.1966 

- młyn wodny, ul. Kasztelańska (d.Zjednoczenia) 12, 1880, nr rej.: A/4736/734/WŁ z 18.07.1979 

 

- ruina wiatraka zwanego garbarskim lub prochowym, na Górze Bazaltowej, mur., 1 ćw. XIX, 

  nr rej.: A/6195 z 15.04.2021 

 

Żelazów 
- zespół pałacowy: 

- pałac, XVII, po 1820, nr rej.: A/5217/803/WŁ z 14.05.1981 

- park, po 1830, nr rej.: A/5219/828/WŁ z 18.09.1981 

- dom ogrodnika, ok. 1800, nr rej.: A/5218/1631/WŁ z 26.10.1998 

 

Żółkiewka 
- park z aleją dojazdową, 1830, nr rej.: A/5220/830/WŁ z 18.09.1981 

 

- wiatrak holender z budynkiem mieszkalnym i magazynowym, 1867,  

   nr rej.: A/5221/1383/WŁ z 27.01.1993 

 

 

ŚWIDNICA – gm.  
 

Bojanice 
- kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, 1524, pocz. XVIII, nr rej.: A/1788/1671 z 12.05.1966 

- aleja jednorzędowa, do kościoła, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3553/608/J z 30.05.1975 

- aleja lipowa jednorzędowa, wokół kościoła, XVIII/XIX, nr rej.: A/3555/610/WŁ z 28.05.1975 

- aleja lipowa wielorzędowa, wzdłuż drogi na cmentarz, pocz. XX,  

   nr rej.: A/3554/609/WŁ z 30.05.1975 

 

Boleścin 
- kościół fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1911, nr rej.: A/5966 z 25.05.2015 

 
- aleja dębowo-klonowa, dwurzędowa, wzdłuż drogi do Makowic, XVIII/XIX, 

   nr rej.: A/3556/611/WŁ z 28.05.1975 

 

Burkatów 
- aleja lipowa dwurzędowa, wzdłuż drogi do mostu na młynówce, poł. XIX, 

   nr rej.: A/3557/615/WŁ z 30.05.1975 

 

Bystrzyca Dolna 
- zespół pałacowy: 

- pałac,  (XVI) 1870, 1900, nr rej.: 1141/WŁ z 25.10.1985 

- park,  2 poł. XIX, nr rej.: 1167/WŁ z 28.03.1986 

- cmentarz kościelny, na terenie parku, nr rej.: j.w.  

- aleja, na cmentarzu kościelnym, 1 pol. XIX, nr rej.: A/3558/613/WŁ z 28.05.1975  

 - aleja topolowa, przy drodze wzdłuż zabudowań folwarcznych, 1 poł. XIX, 

   nr rej.: A/3561/614/WŁ z 30.05.1975 

 

- aleja dębowa jednorzędowa, przy głównej drodze wiejskiej, pocz. XIX,  

   nr rej.: A/3562/612/WŁ z 28.05.1975 

 

Bystrzyca Górna 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XVII-XIX, nr rej.: A/1795/1672 z 12.05.1966 

 

- pałac (nr 43), k. XIX, nr rej.: A/3563/934/WŁ z 22.06.1983 
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- zespół pałacowy (nr 47): 

- pałac, ob. ruina, k. XIX, nr rej.: 1398/WŁ z 7.03.1994 

- park, k. XVIII-XX nr rej.: 1446/WŁ z 29.09.1995 

 

Gogołów 
- kościół fil. pw. św. Marcina, XV, XVIII/XIX, nr rej.: A/1794/1675 z 12.05.1966 

 

- zespół pałacowy, XVI-XIX, nr rej.: A/4170/747/WŁ z 8.11.1980: 

- pałac 

- park 

 

Grodziszcze 
- zespół kościoła parafialnego: 

- kościół pw. św. Anny, pocz. XVI, XVIII, nr rej.: A/1790/1677 z 12.05.1966 

- plebania, XVI, XVIII-XIX, nr rej.: A/1959/1358/WŁ z 10.12.1991 

- ogrodzenie z 2 bramkami, XVI, nr rej.: A/1958/1357/WŁ z 10.12.1991 

 

- park pałacowy, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/4185/750/WŁ z 8.11.1980 

 

Jakubowice 
- zespół pałacowy, XVII -XIX: 

- pałac, ob. ruina, nr rej.: A/4196/944/WŁ z 21.09.1983 

- park, nr rej.: A/4197/967/WŁ z 27.12.1983 

 

Komorów 
- zespół pałacowy, ok. 1800: 

- pałac, nr rej.: A/5811/914/WŁ z 31.12.1982 

- park, nr rej.: A/4258/978/WŁ z 27.12.1982 

 

Krzyżowa 
- kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, pocz. XVI, nr rej.: A/1789/1680 z 12.05.1966 

 

- cmentarz ewangelicki rodziny von Moltke, 1870, nr rej.: A/4256/936/WŁ z 28.07.1983 

 

- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4257/915/WŁ z 31.12.1982 

- park, nr rej.: A/4255/1168/WŁ z 28.03.1986 

- folwark, 1 poł. XIX, nr rej.: A/4254/1281/WŁ z 20.12.1989: 

- 5 budynków mieszkalnych 

- stajnie 

- owczarnia-obora 

- budynek inwentarski 

- stodoła 

- wozownia 

- waga, ob. ruina (nie istnieje) 

- 3 bramy, 1 ćw. XVIII  (2 bramy ob. nie istnieją)  

 

Lubachów 
- elektrownia wodna wraz z 3 hydrozespołami (nr 5a), 1913-17,  

  nr rej.: A/4403/1551/WŁ z 28.02.1997 

 

Lubachów - Złoty Las 
- willa,  nr 27 c, 1780, pocz. XIX, nr rej.: A/4402/1237 z 17.03.1988 

 

Lutomia Dolna 
- kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, XVI, XVII, nr rej.: A/1787/1681 z 12.05.1966 

 

- park pałacowy, 2 ćw. XIX, XX, nr rej.: A/4405/1324/WŁ z 20.03.1991 

 

Lutomia Górna 
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- plebania ewangelicka, ob. dom  nr 174, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/4406/1371/WŁ z 14.06.1992 

 

Makowice 
- kościół fil. pw. św. Katarzyny, XV, 1596, 1712, nr rej.: A/1918/773/WŁ z 8.11.1980 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, pocz. XVII, 1875, nr rej.: A/4415/731/WŁ z 30.06.1979 

- park, XVII-XIX,  nr rej.: A/4416/1170/WŁ z 28.03.1986 

- cmentarz rodowy, XIX, nr rej.: j.w. 

 

Modliszów 
- kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XV,XIX, nr rej.: A/1761/1119 z 27.07.1964 

 

Mokrzeszów 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XIV, 1517, nr rej.: A/1760/1193 z 14.12.1964 

 

- pałac (nr 111), 4 ćw. XIX, nr rej.: A/4417/1285/WŁ z 2.01.1990 

 

Panków 
- zespół zamkowy: 

- ruina  zamku, XVI, 1699,  nr rej.: A/4499/587 z 24.08.1959 

- park, XIX, nr rej.: A/4500/755/WŁ z 8.11.1980 

 

Pszenno 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, 1 poł. XIV, 1552, nr rej.: A/1758/1195 z 14.12.1964 

 

Sulisławice 
- park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4744/763/WŁ z 8.11.1980 

 

Wilków Świdnicki 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4615/945/WŁ z 20.09.1983: 

- pałac  

- park, nr rej.: A/4616/965/WŁ z 27.12.1983   

- dziedziniec folwarczny z zabudową 

- ogrodzenie 

 

Wiśniowa 
- zespół pałacowy, XIX/XX: 

- pałac,  nr rej.: A/4617/908/WŁ z 31.12.1982 

- park, nr rej.: A/4618/1171/WŁ z 28.03.1986 

 

Witoszów Dolny 
- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, pocz. XIV, 1846, nr rej.: A/1681/343 z 13.11.1956 

 

- pałac (nr 116), XIX/XX, nr rej.: A/4619/1495/WŁ z 15.04.1996 

 

Witoszów Górny 
- zespół dworski: 

- dwór, XVI/XVII, k. XVIII, pocz. XX, 

   nr rej.: A/5227/957 z 11.05.1963 oraz 1691 z 12.05.1966 

- park, XIX, nr rej.: A/4620/745/WŁ z 8.11.1980 

 

Zawiszów 
- zespół folwarczny „Keiserhof”: 

- dwór (dom rządcy), k. XIX, nr rej.: A/5225/1496/WŁ z 15.04.1996 

- oficyna mieszkalno-gospodarcza, 1823, nr rej.: A/5226/1497/WŁ z 15.04.1996 

 

 

ŚWIDNICA – m.  
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- ośrodek miasta historycznego, nr rej.: A/4771/470 z 27.12.1957 

 

- kościół par. pw. św.św. Stanisława i Wacława, pl. Kościelny 1, 1330-1390, 1893-5, 

  nr rej.: A/1676/77 z 29.03.1949 

 

- zespół ewangelickiego „Kościoła Pokoju” , pl. Pokoju, XVII-XVIII: 

- kościół pw. Świętej Trójcy, szach., 1657-59, nr rej.: A/1677/131 z 2.01.1950 

- dzwonnica, nr rej.: A/4799/1693 z 12.05.1966 

- cmentarz,  nr rej.: A/4802/706/WŁ z 14.12.1978 

- dom dzwonnika i dozorcy, pl. Pokoju 1, XVIII, XIX,XX, nr rej.: A/5872 z 5.06.2013 

- domy, pl. Pokoju 2; 3/4; 5; , XVIII, nr rej.: A/4804/346 z 22.11.1956 

- kolegium, 1762-1764, pl. Pokoju 5, dec. →  ul. Saperów 20 

- probostwo (prymariat), pl. Pokoju 6,  nr rej.: A/4800/311 z 3.05.1956 

- dom przybramny, 2 poł. XVIII, pl. Pokoju 7, nr rej.: A/4805/1394/WŁ z 28.12.1993 

- mur ogrodzeniowy z bramami i furtami oraz wewnętrzny mur cmentarny, XVIII, 

   nr rej.: A/5962/1-5 z 23.04.2015 

- 3 kaplice grobowe przy murze cmentarnym, XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - dom zakonny elżbietanek, ul. Przyjaźni 2, XVI, XVII, 1783, nr rej.: A/980/1-2 z 25.10.2006 

  - kaplica, 1890-92, nr rej.: j.w. 

 

- zespół szpitalno-klasztorny elżbietanek z zakładem dla sierot, pl. Jana Pawła II 2, 3, 4 i ul. Długa 60: 

- dom zakonny, pl. Jana Pawła II 2, 1890, nr rej.: A/6707/1-2 z 3.11.2021 

- d. szpital, ob. plebania parafii św. Stanisława i św. Wacława, pl. Jana Pawła II 3, 1895,  

  nr rej.: jw. 

- kamienica, później pierwszy dom zakonno-szpitalny elżbietanek, ul. Długa 60, XIV (relikty),  

  po 1859, 1929, nr.rej.: A/6208 z 5.08.2021 

- dom, później dom zakrystiana, tzw. organistówka, XIV (relikty), ok. 1859, pl. Jana Pawła II 4,  

  nr rej.: dec. z 25.10.2021 

 

- zespół klasztorny kapucynów, ob. Zbór Zielonoświątkowców, ul. Zamkowa 6, 1682, 1815,  

  nr rej.: A/4795/643/WŁ z 30.10.1976: 

- kościół pw. św. Antoniego 

- klasztor 

 

- zespół klasztorny krzyżowców, ul. Westerplatte 4-6, XVII-XIX: 

- kościół pw. Świętego Krzyża, nr rej.: A/4798/699/WŁ z 14.12.1978 

- komandoria, ob. dom parafialny, nr rej.: A/4797/1276 z 13.04.1965 

 

- zespół klasztorny urszulanek, ul. Kotlarska 17-21, XVIII-XIX: 

- kościół. ob. par. pw. św. Józefa,  nr rej.: A/1913/785/WŁ z 25.05.1981 

- klasztor, ob. plebania, nr rej.: A/4801/1277 z 13.04.1965 

 

- kolegium jezuickie, ob. plebania, pl. Kościelny 1 / Spółdzielcza 6, 1664-8, 

  nr rej.: A/2195/1279 z 13.04.1965  

 

- kaplica św. Barbary, ob. NOT, XV-XIX, ul. Składowa, nr rej.: A/4796/1278 z 13.04.1965 

- basteja Bramy Strzegomskiej, nr rej.: j.w. 

 

- kaplice grobowe na d. cmentarzu ewangelickim, ob. komunalnym, ul. Cmentarna: 

- kaplica rodziny v. Jaensch, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4794/647/WŁ z 20.12.1976 

- kaplica rodziny v. Runge, poł. XIX, nr rej.: A/4793/648/WŁ z 20.12.1976 

 

- cmentarz żydowski, ul. Esperantystów, 1 poł. XIX , nr rej.: A/6119 z 6.12.2018 

 

- park miejski „Młodzieżowy”, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4773/705/WŁ z 14.12.1978 i z  4.11.1994 

  - altana, k. XIX, nr rej.: j.w.   

 

- mury obronne, XIV, nr rej.: A/4772/1694 z 12.05.1966 

 

- ratusz, ob. muzeum, Rynek, poł. XIV, 1548, 1716, nr rej.: A/4838/154 z 21.03.1950 
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- dom, ul. Długa 1, 1890-95, nr rej.: 30/A/00 z 24.07.2000 

 

- dom, ul. Długa 5 (d. Trybunalska 1), XVI, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/4774/609 z 28.08.1959 

 

- dom, ul. Długa (d. Nowotki) 23, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/4775/1700 z 12.05.1966 

 

- dom, ul. Długa (d. Nowotki) 37, XV-XVIII, nr rej.: A/4776/1184/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, ul. Długa (d. Nowotki) 45, XVI-XIX, nr rej.: A/4777/1183/WŁ z 19.05.1986 

 

- d. kuria opatów lubiąskich, ul. Franciszkańska 18, XVIII, nr rej.: A/4863/646 z 26.02.1960 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego) 1, k. XIX, nr rej.: A/4778/1254/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego) 3, XIX/XX, nr rej.: A/4779/1255/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego, dec. Roli-Żymierskiego) 5, XIX/XX,  

   nr rej.: A/4780/153 z 21.03.1950 oraz 1256/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego) 8, XIX, nr rej.: A/4781/1257/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego) 10, k. XIX, nr rej.: A/4782/1258/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego) 12, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/4783/1703 z 12.05.1966 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego, dec. Roli-Żymierskiego) 14, XVIII, pocz. XX,  

   nr rej.: A/4784/151 z 21.03.1950,  1259/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego, dec. Roli-Żymierskiego) 16, XVIII, pocz. XX,  

   nr rej.: A/4785/152 z 21.03.1950 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego) 18, XVIII, XX, nr rej.: 1704 z 12.05.1966 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego) 19, XIX/XX, nr rej.: A/4786/1260/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego) 20, k. XIX, nr rej.: A/4787/1261/WŁ z 23.12.1988 

 

- d. hotel, ul. Jagiellońska 3-7, 1906, nr rej.: A/4788/1369/WŁ z 13.05.1992 

 

  - kamienica, ul. Jagiellońska 15, nr rej.: A/1102 z 11.02.2009 

 

- dom, ul. Kolejowa 21, XIX/XX, nr rej.: A/4790/1343/WŁ z 7.06.1991 

 

- kamienica, ul. Komunardów 2, k.XIX, nr rej.: A/6090 z 9.08.2018 

 

- kamienica, ul. Komunardów 4, 1870-80, nr rej.: A/4806/1403/WŁ z 10.06.1994 

 

- kamienica, ul. Konopnickiej 4, k. XIX, nr rej.: A/4791/1313/WŁ z 18.09.1990 

 

- dom, ul. Kościelna 5, XVIII, nr rej.: A/4820/1695 z 12.05.1966 

 

- dom, ul. Kościelna 9, XVIII, nr rej.: A/4819/1696 z 12.05.1966 

 

- dom, ul. Kotlarska 7, XVIII, nr rej.: A/4818/1698 z 12.05.1966 (dec. ul. Marksa) 

 

- magazyn (z pozostałościami  arsenału z XV i kościoła z XVII), ul. Kotlarska 16,   

  2 poł. XVIII,1880, nr rej.: A/4817/1590/WŁ z 20.11.1997 

 

- dom, ul. Kotlarska 17, XVIII, nr rej.: A/4816/1699 z 12.05.1966 (dec. ul. Marksa) 

 

- dom, ul. Kotlarska 18, 1800, nr rej.: A/4821/1587/WŁ z 29.09.1997 
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- dom, ul. Kotlarska 20, XVIII, XIX, nr rej.: A/4822/1342/WŁ z 7.06.1991 (dec. ul. Marksa) 

  

- kamienica, ul. Kotlarska 29, 1891, nr rej.: A/6078 z 19.04.2018 

 

- willa, ul. Łukasińskiego 26, pocz. XX, nr rej.: A/4823/1570/WŁ z 21.05.1997 

 

- dom, ul. Łukowa 1, XIV, 1500, XVIII-XIX, nr rej.: A/4925/1592/WŁ z 27.11.1997 

 

- dom, ul. Łukowa 2, XV/XVI – XIX, nr rej.: A/4826/1174/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, ul. Łukowa 2 a, 1875, nr rej.: A/4827/1538/WŁ z 5.12.1996 

 

- dom, ul. Łukowa 4, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/4828/1697 z 12.05.1966 

 

- dom, ul. Łukowa 6, pocz. XIX, XX, nr rej.: 25/A/00 z 10.07.2000 

 

- dom, ul. Łukowa 8, XV-XX, nr rej.: 4/A/99 z 7.12.1999 

 

- dom, ul. Łukowa 12, 2 poł. XV – XIX, nr rej.: A/4829/1508/WŁ z 2.07.1996 

 

- kamienica, pl. św.Małgorzaty 22, 1914, nr rej.: A/5917 z 7.04.2014 

 

- dom, ul. Pułaskiego 2, XIX, nr rej.: A/4831/1244/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Pułaskiego 7, k. XIX, nr rej.: A/4832/1179/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, ul. Pułaskiego 8, XIX, nr rej.: 1246/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Pułaskiego 12, k. XIX, nr rej.: A/4833/1247/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Pułaskiego 13, XV-XVIII, nr rej.: A/4834/1402/WŁ z 6.05.1994 

 

- dom, ul. Pułaskiego 14, XVIII, k.XIX, nr rej.: A/4835/1182/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, ul. Pułaskiego 15, XIX, nr rej.: A/4836/1274/WŁ z 14.04.1989 

 

- dom, ul. Pułaskiego 16, XIX, nr rej.: A/4867/1273/WŁ z 14.04.1989 

 

- dom, ul. Pułaskiego 17, XIX, nr rej.: A/4866/1275/WŁ z 14.04.1989 

 

- dom, ul. Pułaskiego 19, XIX, nr rej.: A/4870/1249/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Pułaskiego 23, XIX, nr rej.: A/4871/1250/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Pułaskiego 24, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/4873/2090 z 20.08.1973 

 

- dom, ul. Pułaskiego 25, XIX, nr rej.: A/4872/1251/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Pułaskiego 28, XIX, nr rej.: A/4865/1276/WŁ z 14.04.1988 

 

- dom, ul. Pułaskiego 36, XIV/XV, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4875/1449/WŁ z 2.10.1995 

 

- dom, ul. Pułaskiego 38, XIX, nr rej.: A/4869/1252/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Pułaskiego 40, XIX, nr rej.: A/4868/1253/WŁ z 23.12.1988 

 

- dom, ul. Pułaskiego 51, pocz. XIX, nr rej.: A/4864/1277/WŁ z 14.04.1984 

 

- dom, ul. Pułaskiego 69, XIX, nr rej.: A/4874/1278/WŁ z 14.04.1989 

 

- dom, Rynek 1, XVI-XIX, nr rej.: A/4815/1705 z 12.05.1966 
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- dom, Rynek 2, k.XV, XVII, XIX, nr rej.: A/4851/1268  z 14.04.1989 

 

- dom, Rynek 3, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/4814/1706 z 12.05.1966 

 

- dom, Rynek 4, XIV/XV, 1830, nr rej.: A/4876/1450/WŁ z 9.10.1995 

 

- dom, Rynek 5, poł. XVI, XIX, nr rej.: A/4860/1180/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, Rynek 6, XVII, pocz. XVIII, k. XIX, nr rej.: A/4845/1280 z 13.04.1965 

 

- dom, Rynek 7, XVIII, nr rej.: A/4847/644 z 26.02.1960 

 

- dom, Rynek 8, XVII, XVIII, nr rej.: A/4844/1281 z 13.04.1965 

 

- dom, Rynek 9, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/4813/1707 z 12.05.1966 

 

- dom, Rynek 13, XIX, nr rej.: A/4850/1269/WŁ z 14.04.1989 

 

- dom, Rynek 15, XVIII, XIX, nr rej.: A/4846/645 z 26.02.1960 

 

- dom, Rynek 16, XIX, nr rej.: A/4849/1270/WŁ z 14.04.1989 

 

- dom, Rynek 17, XIX, nr rej.: A/4848/1271/WŁ z 14.04.1989 

 

- dom, Rynek 19, XIX, nr rej.: A/4854/1262/WŁ z 14.04.1989 

 

- dom, Rynek 20, XVIII, 1907, nr rej.: A/4812/1708 z 12.05.1966 

 

- dom, Rynek 21, XV-XVI, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/4858/1177/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, Rynek 23, XVIII, nr rej.: A/4855/1173/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, Rynek 23 a, XVIII, nr rej.: A/4843/1282 z 13.04.1965 

 

- dom, Rynek 24, XV, 1883, nr rej.: A/4857/1176/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, Rynek 25, XVIII, nr rej.: A/4841/1284 z 13.04.1965 

 

- dom, Rynek 26, XVII, XVIII, nr rej.: A/4839/1285 z 13.04.1965 

 

- dom, Rynek 27, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/4811/1709 z 12.05.1966 

 

- dom, Rynek 28, XV, XVIII, 1869, nr rej.: A/4856/1175/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, Rynek 29, XV-XVI, 1894, nr rej.: A/4859/1178/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, Rynek 31, XVIII, XIX, nr rej.: A/4861/1181/WŁ z 19.05.1986 

 

- dom, Rynek 32, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/4853/1266/WŁ z 14.04.1989 

 

- dom, Rynek 33, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/4810/1710 z 12.05.1966 

 

- dom, Rynek 34, XVII, XVIII,  nr rej.: A/4809/1711 z 12.05.1966 

 

- dom, Rynek 35, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/4808/1712 z 12.05.1966 

 

- dom, Rynek 36, XVIII, nr rej.: A/4840/1286 z 13.04.1965 

 

- dom, Rynek 41 XVIII, nr rej.: A/4807/1713 z 12.05.1966 

 

- dom, Rynek 42, XVIII, XIX, nr rej.: A/4852/1267/WŁ z 14.04.1989 
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- dom, ob. kaplica polsko-katolicka, ul. Saperów 20, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1401/WŁ z 14.04.1994 

  →  kolegium (dom, pl. Pokoju 5, nr rej.: A/4804/346 z 22.11.1956) 

 

- willa, ul. Sikorskiego 1, k. XIX, nr rej.: A/4862/1205/WŁ z 29.09.1986 

 

- willa rodziny von Richthofen, ul. Sikorskiego 19, k. XIX, nr rej.: A/6222 z 13.05.2022 

 

- konwikt jezuicki, ob. dom handlowy, ul. Spółdzielcza 14, k. XVII, pocz. XX,  

  nr rej.: A/4803/1702 z 12.05.1966 

 

- dom, ul. Środkowa 1, XV/XVI - XVIII-XIX, nr rej.: A/4879/1518/WŁ z 29.09.1996 

 

- dom, ul. Świętokrzyska 2 (d. Rynek 23 b), XVI, XVIII, nr rej.: A/4842/1283 z 13.04.1965 

 

- dom, ob. bank, ul. Tołstoja 2, k. XIX, nr rej.: A/4789/1349/WŁ z 2.08.1991 

 

- budynek telefonicznej stacji wzmacniakowej ul. Tołstoja 8/10, 1938-39,  

   nr rej.: A/5838/1-2 z 26.07.2012 

- schron podziemny, nr rej.: j.w. 

 

- kamienica, ul. Trybunalska 7, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/4877/1617/WŁ z 4.02.1998 

 

- kamienica, ul. Trybunalska 9, k. XIX, nr rej.: A/4878/1422/WŁ z 11.01.1995 

 

- kamienica, pl. Tysiąclecia 2, 1913, nr rej.: A/5847 z 2.11.2012 

- willa, ul. Westerplatte 29, 1882, nr rej.: A/4880/1571/WŁ z 21.05.1997 

 

- d. fabryka liczników elektrycznych, ul. Łukasińskiego 26, pocz. XX,  

   nr rej.: A/4824/1569/WŁ z 21.05.1997: 

- 3 hale z łącznikiem 

 

  - zespół budowlany d. młyna, ul. Westerplatte 2, 1898-1908, nr rej.: A/6187 z 10.12.2020 : 

   - budynek administracyjno-mieszkalny 

   - budynek produkcyjny z silosem 

   - budynek warsztatu mechanicznego z magazynem 

   - budynek laboratorium z pomieszczeniami socjalnymi 

 

  - 4 budynki elewatorów zbozowych, ul. Kopernika, 1930, nr rej.: A/6062/1-4 z 30.11.2019 

 

- wodociągowa wieża ciśnień, ul. Nauczycielska 3, 1870, 1903,  

   nr rej.: A/4830/1415/WŁ z 8.10.1994 

 

 

ŚWIEBODZICE – m.  
 

- obszar staromiejski, nr rej.: A/2577/626 z 1.09.1959 

 

- kościół par. pw. św. Mikołaja, XV, 1811, k. XIX, nr rej.: A/1753/1200 z 14.12.1964 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1776-79,  

  nr rej.: A/1828/1687 z 12.05.1966 

 

- mauzoleum rodziny von Kramst, na cmentarzu komunalnym, ul. Wałbrzyska, 1880, 

  nr rej.: A/1024 z 25.09.2007 

 

- cmentarz żydowski, ul. Wałbrzyska, 1 poł. XIX, nr rej.: A/6098 z 5.09.2018 

 

- mury obronne (fragmenty), poł. XIV, nr rej.: A/2578/629 z 5.03.1960 

 

- ratusz, 1781, nr rej.: A/5054/1688 z 12.05.1966 

 

- d. zajazd, ul. Jeleniogórska 9, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5056/1243/WŁ z 19.12.1988  
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- piwnice d. słodowni, ul. Krasickiego 15, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5212/1323/WŁ z 7.03.1991: 

 

- łaźnia, ob. dom handlowy, ul. Lipowa 12, k. XIX, nr rej.: A/5055/1289/WŁ z 19.10.1989 

 

  - pałac, ob. dom pomocy społecznej, ul. Mickiewicza 8, 1858-75, nr rej.: A/1377 z 16.10.2009 

 

- budynki w zespole zamku Książ, 1792, 2 poł. XIX, ul. Wałbrzyska 44-46: 

- dom „szwajcarski” I,  nr rej.: A/5052/1215/WŁ z 16.06.1987 

- dom „szwajcarski” II, nr rej.: A/5053/1214/WŁ z 16.06.1987 

- brama wjazdowa na teren zespołu, nr rej.: A/5051/1231/WŁ z 16.06.1987 

 

Świebodzice - Ciernie 
- kościół pomocniczy  pw. św. Franciszka, XIV, 1891, nr rej.: A/5213/630 z 5.03.1960 

 

Świebodzice - Pełcznica 
- kościół pw. św. Anny (ruina), XV, nr rej.: A/5211/631 z 5.03.1960  

 

 

ŻARÓW – m. i gm.  

 

Buków 
- kościół par. pw. św. Stanisława, 1260, XIV, XVIII, nr rej.: A/1752/1201 z 14.12.1964 

 

- ogranistówka,  ob. dom nr 61, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3590/1350/WŁ z 8.08.1991 

Imbramowice 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1522, 2 poł. XVII, nr rej.: A/1792/1678 z 12.05.1966 

 

Łażany 
- kościół fil. pw. Bożego Ciała, pocz. XIV, 1569, nr rej.: A/1826/1682 z 12.05.1966 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac (ruina), pocz. XVIII, nr rej.: A/4410/406 z 24.11.1956 

- park, pocz. XIX,  nr rej.: A/4411/721/WŁ z 17.02.1979 

 

Mrowiny 
- zespół pałacowy: 

- pałac, XVII, 1870, nr rej.: A/4418/604/WŁ z 30.12.1975 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4419/722/WŁ z 17.02.1979 

 

Pożarzysko 
- kościół fil. pw. św. Józefa, ok. 1300, 1852, nr rej.: A/1680/204 z 23.04.1951 

 

Pyszczyn 
- zespół pałacowy, nr rej.: A/4501/653/WŁ z 25.05.1977: 

- pałac, 1794, 1882 

- park, k. XVII-XIX, nr rej.: 718/WŁ z 17.02.1979 

- kaplica grobowa, ob. mszalna pw. św. Antoniego, 1890, nr rej.: A/5971 z 13.07.2015 

   - teatr, ob. budynek gospodarczy, 1783, nr rej.: 146/A/03 z 10.02.2003 

 

Siedlimowice 
- park, XVII, 1873-75, nr rej.: A/4689/719/WŁ z 17.02.1979 

 

- budynki w zespole młyna, nr rej.: A/5959/1-3 z 31.03.2015 : 

 - młyn, d. wodny, ob. elektryczny, 2 poł. XIX 

 - dom młynarza, 1908 

 - kuźnia, XIX/XX 

- aleja lipowo-dębowa, od młyna wodnego do lasu, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4691/1321/WŁ z 7.03.1991 

 

Wierzbna 
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- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1 poł. XIII, 1729-30, nr rej.: A/1772/1045 z 24.01.1964 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, 2 poł. XVIII, k. XIX, nr rej.: A/4603/949/WŁ z 20.09.1983 

- park, 2 poł. XVII, XIX, nr rej.: A/4604/716/WŁ z 17.02.1979 

- ogrodzenie (mur) z bramą, 2 poł. XVII, nr rej.: j.w.  

- folwark (teren), 1870, nr rej.: 22/A/00 z 29.05.2000  

 

- wodociągowa wieża ciśnień w zespole młyna, XVII, XIX, nr rej.: A/6157 z 27.09.2019 

 

Zastruże 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, k. XVIII, nr rej.: A/1061 z 21.05.2008 

 

- park, XVIII, po 1820, nr rej.: A/4688/760/WŁ z 8.11.1980 

 

Żarów 
- park miejski z aleją dębową, 1860, nr rej.: A/5230/1240/WŁ z 25.07.1988 

- budynek administracyjno-mieszkalny, nr rej.: j.w.  

 

- aleja dębowa przy stadionie, poł. XIX, nr rej.: A/5231/1322/WŁ z 7.03.1991 

 

- aleja lipowa, wzdłuż szosy do Łążan, po 1830, nr rej.: A/5232/1316/WŁ z 7.03.1991 
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OBORNIKI ŚLĄSKIE – m. i gm. 
 

Bagno 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1906-07, nr rej.: A/6012 z 21.06.2016 

 
- zespół pałacowy, ob. klasztor salwatorianów: 

- pałac, 1734, pocz. XX, nr rej.: A/3912/1203 z 15.12.1964 

- pałac „Nowy Zamek”, 1907-14, nr rej.: A/1002/1-5 z 26.03.2007 

- garaż z bramą, 1913, nr rej.: j.w. 

- stróżówka  z bramą, 1913, nr rej.: j.w. 

- altana żeliwna, 1905, nr rej.: j.w. 

- dom ogrodnika, 1910, nr rej.: j.w. 

- park, nr rej.: A/3903/410/W z 24.05.1978 

 

Kotowice 
- kościół par. pw. św. Marcina, XVIII, 1911, nr rej.: A/3907/735/W z 27.11.1997 

 

- dom nr 42, poł. XIX, nr rej.: A/3922/555/W z 11.1984 

 

Kowale 
- park, nr rej.: A/3919/414/W z 29.05.1978 

 

Lubnów 
- kościół fil. pw. Świętej Trójcy, XIV, XVI, nr rej.: A/3905/1715 z 20.06.1966 

 

Oborniki Śląskie 
- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1898-1911, nr rej.: A/822 z 24.07.2006 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. par. pw. św.św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego, 

  ul. Trzebnicka 35, 1907-08,  nr rej.: A/5284 z 4.08.2011 

 

- zespół sanatoryjny, ul. Parkowa, nr rej.: 553/1-5/A/05 z 17.11.2005: 

 - sanatorium, ob. zakład opiekuńczy, ul. Parkowa 4, 1905-10 

 - sanatorium, ob. zakład opiekuńczy, ul. Parkowa 6, 1870 

 - dom opieki, ob. szkoła, ul. Parkowa 8, 1870 

 - dom zdrojowy, ob. dom mieszkalny, ul. Parkowa 14, 1835 

 - sanatorium, ob. dom mieszkalny, ul. Parkowa 16, 1835, 1870 

 - park zdrojowy, 1835-1910 

 

- willa z ogrodem, ul. Dworcowa 21, XIX/XX, nr rej.: A/3911/676/W z 19.03.1993 

 

Osolin 
- ogród dworski, 2 poł. XVIII/XIX, nr rej.: A/3917/412/W z 29.05.1978 

 

Pęgów 
- pałac, XIX/XX, nr rej.: A/3924/606/W z 11.06.1987 

 

Rościsławice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1557-90, XVIII, 

  nr rej.: A/3906/1185 z 10.12.1964 

  - ogrodzenie, mur., 1906-07, z bramą, pocz. XVII, nr rej. A/1091/1-2 z 7.11.2008 

 

- zespół pałacowy, ul. Polna 43, 1 ćw. XIX, nr rej.: A/3923/666/W z 7.05.1992: 

- pałac 

- oficyna 

- park (promenada) 

 

Siemianice 
- zespół pałacowy, 1869-1906, nr rej.: A/3920/442/W z 13.04.1979: 

- pałac 
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- park 

Uraz 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/1848/517 z 2.02.1958 

 

- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1780, pocz. XX, nr rej.: A/3904/198 z 31.05.1950 

 

- zespół zamkowy, XIII-XIX: 

- ruina zamku, nr rej.: A/3913/400 z 24.11.1956 

- park, nr rej.: A/3918/413/W z 29.05.1978 

 

- dom, pl. Wolności 1, k. XVIII, nr rej.: A/3910/736/W z 5.01.1998 

 

- dom, pl. Wolności 2, XVIII/XIX, nr rej.: A/3909/737/W z 25.02.1998 

 

- dom, pl. Wolności 10, XVII/XVIII, nr rej.: A/3908/738/W z 16.04.1998 

 

Wielka Lipa 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

- pałac „Elsenburg”, nr rej.: A/3925/603/W z 10.11.1987 

- park, nr rej.: A/3914/411/W z 29.06.1978 

 

Wilczyn Leśny 
- d. cmentarz ewangelicki, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3921/553/W z 16.04.1984 

- mauzoleum rodowe rodziny von Lauterbach, 1868, nr rej.: j.w. 

 

 

PRUSICE – m. i gm. 
 

Borów 
- zespół dworski, nr rej.: A/3936/645/W z 30.05.1990: 

- dom mieszkalny, ob. nr 14, 1898 

- dom mieszkalny, ob. nr 15, 1896 

- spichrz, 1840 

- obora, k.XIX 

- stodoła, XIX/XX 

- park, ok. poł. XIX 

- ogrodzenie, 2 poł. XIX 

 

Brzeźno 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1850, 1913, nr rej.: A/3934/605/W z 11.06.1987 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3928/402/W z 16.05.1978 

 

Budzicz 
- park dworski, poł. XIX, nr rej.: A/3932/409/W z 24.05.1978 

 

Górowo 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3931/406/W z 24.05.1978 

 

Ligota Strupińska 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1890, nr rej.: A/3933/597/W z 19.12.1988 

- park leśny, poł. XIX, nr rej.: A/3930/404/W z 24.05.1978 

 

Pawłów Trzebnicki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., szach., 1708-9,  nr rej.: A/3937/479 z 18.06.1959 

- dzwonnica, drewn., XVIII, nr rej.: j.w.  

 

Piotrkowice 
- zespół pałacowy i folwarczny: 
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- pałac, 1693, nr rej.: A/3926/1039 z 23.01.1964 

- park, poł. XIX, nr rej.: A/3929/403/W z 24.05.1978 

- mauzoleum rodziny von Danckelmann, w parku, 1850, nr rej.: A/6041 z 27.02.2017 

- spichrz, w zach. folwarku, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3935/604/W z 10.08.1988 

  - ujeżdzalnia, w poł.-wsch. folwarku, poł. XIX, nr rej.: A/6023/1-3 z 11.10.2016 

  - stajnia z wozownią, w poł.-wsch. folwarku, 1840, nr rej.: j.w. 

  - oficyna, w poł.-wsch. folwarku, 1880, nr rej.: j.w. 

 

Prusice 

- miasto, nr rej.: A/1853/387 z 25.11.1956 i z 2.06.2016 

 

- kościół par. pw. św. Jakuba Starszego,  XV, XIX, nr rej.: A/3939/1207 z 15.12.1964 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pomocniczy  pw. św. Józefa, 1910-11, 

     nr rej.: A/1098 z 18.12.2008 

 

- cmentarz par., 2 poł. XIX, nr rej.: A/3940/504/W z 6.04.1983 

 

- ratusz, ok. 1600, XVIII, nr rej.: A/3927/1208 z 15.12.1964 

 

Raszowice 
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3963/708/W z 12.05.1995 

- dwór 

- oficyna mieszkalna 

- park 

 

 Strupina 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Serca NMP, 1879-81, 

    nr rej.: A/973 z 18.09.2006 

 

Wszemirów 
- kościół pw. św. Michała Archanioła, 1780, nr rej.: A/3938/1722 z 20.06.1966 

 

 

TRZEBNICA – m. i gm.  
 

Boleścin 
- zespół pałacowy , ob. nr 27, k. XIX, nr rej.: A/3884/661/W z 5.05.1991 

- pałac 

- park 

 

Cerekwica 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XV, XIX, nr rej.: A/3878/1726 z 20.06.1966 

 

Głuchów Górny 
- zespół d. kościoła ewangelickiego, nr rej.: A/3862/685/W/1-2 z 29.06.1993: 

- kościół , ob. rzym kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1857 

- kaplica przedpogrzebowa, 1860 

- plebania, ob. szkoła, 2 poł. XIX 

- ogrodzenie - mur z bramą, 2 poł. XIX 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/6126 z 24.01.2019 

 

Koczurki 
- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, 1801, 1850, nr rej.: A/3875/1727 z 20.06.1966 

 

Koniowo 
- kościóła fil. pw. NMP Królowej Polski, XVIII-XX, nr rej.: A/3864/684/W z 29.06.1993: 

- cmentarz przykościelny, j.w. 
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Kuźniczysko 
- kościół ewangelicki, drewn., XVIII, nr rej.: A/365/478 z 18.06.1959 

  - młyn wodny, ul. św. Jadwigi 14, k. XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5944 z 20.11.2014 

 

Masłów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. pw. Trójcy Świętej, 1592, 1710, 

   nr rej.: 1717 z 20.06.1966 

 

Trzebnica 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/1856/416 z 12.02.1957 i z 7.07.2008 

 

- zespół klasztorny cystersek, nr rej.: A/3881/626/W z 18.04.1990: 

- kościół par. pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi, 1203-40, 1268-69, 1740-85, 

   nr rej.: A/3879/18 z 28.11.1947 

- klasztor, 1697-1726  

- ogrodzenie klasztoru i sadu klasztornego, mur. 

- folwark klasztorny, XVIII-pocz. XX: 

 - 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych (3 budynki nie istnieją) 

 

- kościół pw. św. Piotra i Pawła, XIII, 1845-55, ul. Drzymały 1, 

  nr rej.: A/3861/703/W z 23.03.1995, wieża XV, nr rej.:: A/3880/312 z 7.05.1956 

 

- kościół „leśny” pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli, ul. Leśna 10, 1886, 

  nr rej.: A/5895 z 19.12.2013 

 

  - d. cmentarz żydowski, na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie obecnej trasy ruchu S5, 1826,  

  nr rej.: A/6137 z 25.04.2019 

 

- willa, ul. ks. Bochenka (d. Wolności) 8, k. XIX / XX, nr rej.: A/3860/674/W z 10.02.1993 

- ogród (teren), nr rej.: j.w.  

 

- dom, ul. Henryka Brodatego 1, XVII/XVIII, nr rej.: 866 z 19.04.1961(nie istnieje) 

 

- plebania, ob. dom, ul. Jana Pawła II 3 (d.Henryka Brodatego 2), ok. 1700, pocz. XX,  

   nr rej.: A/3874/1720 z 20.06.1966 

 

- d. hotel „Zdrój Jadwigi”, ob. starostwo pow., ul. Leśna 1, 1888, nr rej.: A/1637 z 3.03.2010 

 

- zespół pensjonatu, ul. Oleśnicka 24; 26, 1890-XX, nr rej.: A/3859/712/W z 21.06.1995: 

- pensjonat „Zamek przy Lesie Bukowym” 

- wozownia 

- studnia „Źródło Marii Karoliny”, 1897 

- park 

 

- dom, Rynek 8, k. XVIII, nr rej.: A/3876/1721 z 20.06.1966 

 

  - szkoła, ul. Stawowa 1, 1902, nr rej.: A/4398 z 7.11.2010 

 

 

WISZNIA MAŁA – gm. 
 

Kryniczno 
- kościół par. pw. św. Stanisława, XV, 1911-16, nr rej.: A/3868/1714 z 20.06.1966 

 

Machnice 
- zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3887/441/W z 13.04.1979: 

- pałac 

- spichrz 

- budynek gospodarczy (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/3888/440/W z 13.04.1979 
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Malin 
- zespół pałacowy, 2 poł XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3863/454/W z 29.11.1980: 

- pałac 

- park 

 

Miennice 
- pałac, ob. ruina, pocz. XVIII, po 1860, nr rej.: A/3882/640/W z 30.05.1990 

 

Ozorowice 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XV, 1722, nr rej.: A/3869/1205 z 15.12.1964 

 

- zespół dworski: 

- dwór, ob. ruina, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/3870/1206 z 15.12.1964 

- park, XIX/XX, nr rej.: A/3891/449/W z 3.05.1979 

 

Piotrkowiczki 
- kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XV, XVIII, nr rej.: 1718 z 20.06.1966 

- dzwonnica, drewn., XVIII, nr rej.: j.w. 

 

Rogoż 
- park, k. XIX, nr rej.: A/3885/530/W z 31.01.1984 

 

Strzeszów 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, ob. pw. Podwyższenia Krzyża, k.XV, pocz. XX, 

  nr rej.: A/3867/1040 z 23.01.1964 

- dzwonnica, drewn., XIX, nr rej.: A/3873/1719 z 20.06.1966 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, (XVI) XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3890/450/W z 10.10.1980 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3889/451/W z 3.05.1979 i z 29.04.2009 

 

Szewce 
- kościół par. pw. św. Anny, 2 poł. XIV, XVIII, po 1960, nr rej.: A/3871/1209 z 15.12.1964 

 

Wisznia Mała 
- zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A/3886/418/W z 29.06.1978: 

- pałac 

- park 

 

Wysoki Kościół 
- kościół par. pw. Niepokalanego Serca NMP,  poł. XIX, nr rej.: A/3883/646/W z 29.05.1990 

- kaplica na cmentarzu grzebalnym, naprzeciwko kościoła, 1869, nr rej.: j.w. 

- kaplica grobowa, obok kościoła, 1800, nr rej.: A/3877/1723 z 20.06.1966 

 

 

ZAWONIA – gm.  
 

Czachowo 
- zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: A/3634/422/W z 30.09.1978: 

- pałac 

- park 

 

Głuchów Dolny 
- pałac, nr 11, 2 poł. XVIII, 1880, nr rej.: A/1154 z 6.03.2009 

 

Rzędziszowice 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3630/611/W z 12.06.1987 

- park, nr rej.: A/3631/583/W z 27.12.1984 
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Sędzice 
- park, XIX, nr rej.: A/3629/556/W z 27.12.1984 

 

Sucha Wielka 
- zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: A/3627/726/W z 18.12.1996: 

- pałac, XVIII/XIX, pocz. XX 

- oficyna, poł. XIX 

- dom mieszkalny, 1910 

- 2 budynki gospodarcze, ob. ruiny, 2 poł. XIX, 1910 

- gołębnik, k. XVIII 

- obora, 1860 

- chlew, 2 poł. XIX 

- ogrodzenie, ob. w ruinie, mur., XVIII/XIX, pocz. XX 

- park, XVIII, 2 poł. XIX-XX, nr rej.: A/3628/582/W z 27.12.1984 

 

Zawonia 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, 1689, pocz. XX, nr rej.: A/3643/1724 z 20.06.1966 

 

- kościół ewangelicki, ob. magazyn, 1800, 1936, nr rej.: A/3644/1725 z 20.06.1966 

 

Złotów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, drewn., 1754, 

  nr rej.: A/3639/1041 z 23.01.1964 

 

 

ŻMIGRÓD – m. i gm.  

 

Barkowo 
- kościół par. pw. św. Marcina, 1783-87, nr rej.: A/3638/1960 z 24.09.1969 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św. Antoniego, 1829, nr rej.: A/5861 z 14.02.2013 

 

Bychowo 
  - kościół fil. pw. św. Jana Nepomucena, 1726, nr rej.: A/3646/1164 z 2.12.1964 

 

Kanclerzowice 
- spichrz folwarczny, 1830, nr rej.: A/3641/1540 z 25.02.1966 

 

Korzeńsko 
- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, 1725, nr rej.: A/3645/1166 z 2.12.1964 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. pomocniczy. pw. św. Jana Pawła II, 1861, 

    nr rej.: A/5995 z 2.03.2016 

 

- cmentarz ewangelicki, poł. XIX, nr rej.: A/3632/514/W z 26.09.1983 

 

Powidzko 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1787-88, nr rej.: A/3635/1168 z 2.12.1964 

 

  - kościół ewangelicki, ob. ruina, 1925, nr rej.: A/6182 z 27.10.2020 

 

Radziądz 
- kościół par. pw. św. Karola Boromeusza, 1727-35, nr rej.: A/3642/1546 z 25.02.1960 

 

- stodoła (nr 68), poł. XVIII, k. XIX, nr rej.: 426/W z 19.10.1978 (nie istnieje) 

 

Żmigród 
- ośrodek historyczny miasta,  nr rej.: A/1852/388 z 25.11.1956 
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- kościół par. pw. Świętej Trójcy, 1599, 1723, nr rej.: A/3640/1171 z 2.12.1964 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św. Stanisława Kostki, 

     ul. Rybacka 1, 1854-61, nr rej.: A/743 z 28.03.2006 

- zespół pałacowy, XVII - XIX, ul. Parkowa: 

- wieża mieszkalna, 1560, 1643, XIX-XX, nr rej.: A/3637/414 z 26.01.1957 

- pałac, ob. w formie trwałej ruiny, nr rej.: A/3636/317 z 18.07.1956 

- park, nr rej.:  A/3633/423/W z 19.10.1978 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, ul. Skwer Pionierów Oświaty, 1906,  

   nr rej.: A/6181 z 29.07.2020
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WAŁBRZYCH – m. 

 
- Stare Miasto, jako historyczny układ urbanistyczny, XII, XV, XIX/XX, 

  nr rej.: A/712/683/WŁ z 8.12.1977 

 

  - dzielnica Nowe Miasto, układ urbanistyczny, pocz. XX, nr rej.: A/6196 z 11.05.2021 

 
- dzielnica Biały Kamień jako historyczny układ urbanistyczny, XVI, 1810, XX, 

  nr rej.: A/713/694/WŁ z 19.06.1978 i z 16.05.2007 

 

- dzielnica Sobięcin, jako historyczny układ urbanistyczny, XVI - XIX/XX, 

  nr rej.: A/715/696/WŁ z 31.05.1978 i z 12.06.2007 

 

- dzielnica Stary Zdrój, jako historyczny układ urbanistyczny, XIV, XVIII - XIX/XX, 

  nr rej.: A/716/697/WŁ z 31.05.1978 

 

- kościół par. pw. Aniołów Stróżów, ul. Moniuszki, 1899-1904,  

  nr rej.: A/683/1015/WŁ z 15.05.1984 

 

- kościół pomocniczy pw. MB Bolesnej, pl. Kościelny, 1714, 1934,   

  nr rej.: A/1840/1758 z 30.06.1966 

 

- kościół par. pw. św. Jerzego, ul. Św. Jerzego 2, 1894-98,  

  nr rej.: A/1955/1331/WŁ z 26.04.1991 

 

- kościół par. pw. św. Józefa, ul. św. Józefa 1, 1908-1910,  

  nr rej.: A/1956/1303/WŁ z 4.05.1990 

- plebania, nr rej.: j.w. 

 

- kościół par. pw. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Marconiego, 1867-70,  

  nr rej.: A/1933/1016/WŁ z 15.05.1984 

 

- kościół ewangelicki, pl. Kościelny, 1785-88, nr rej.: A/4622/1052 z 25.01.1964 

 

- zbór staroluterański, ob. kościół polsko-katolicki pw. Zesłania Ducha Świętego,  

  ul. Garbarska 7, 1847-48, nr rej.: A/1256 z 12.06.2009 

 

- cmentarz żydowski, ul. Moniuszki / Przemysłowa, 1902, nr rej.: A/4621/1365/WŁ z 16.03.1992 

- dom przedpogrzebowy na cmentarzu, 1902, nr rej.: A/5972 z 21.08.2015 

 

- park miejski im. Kościuszki w Sobięcinie, ul. Racławicka – Karkonoska, 3 ćw. XIX – XX, 

  nr rej.: A-2337 z 10.06.2010 

 

- zamek „Nowy Dwór” (ruina), XIV-XV, 1570, nr rej.: A/684/660 z 19.03.1960 

 

- ratusz, pl. Magistracki 1, poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: A/695/658/WŁ z 25.05.1977 

 

- dworzec PKP Wałbrzych - Miasto, XIX/XX, nr rej.: A/4632/1007/WŁ z 31.03.1981 

 

- budynek d. dworca towarowego, ul. Nowy Świat 5 b, 1853, nr rej.: A/1509 z 28.10.2010 

 

- willa i oficyna, ul. gen. Andersa 164, 1878, nr rej.: A/6215 z 24.03.2022 

 

- pałac Tielscha, ul. Armii Krajowej 7 a, 1860, pocz. XX, nr rej.: A/685/1006/WŁ z 30.03.1981 

 

- dom, ul. Bolesława Chrobrego 1, 1910, nr rej.: 23/A/00 z 29.05.2000 

 

- sierociniec, ob. klasztor ss. nazaretanek, liceum, internat, ul. Darowskiej 1, 1b  

  (dec. 1 Maja 166 i 166b), 1872: 

- budynek główny, nr rej.: A/4633/1187/WŁ z 19.05.1986 

- oficyna, nr rej.: A/4634/1304/WŁ z 4.05.1990 
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- 3 domy, ul. Dmowskiego (dec. Dzierżyńskiego)  1, 3, 5, XIX/XX,  

   nr rej.: A/4636/727/WŁ z 16.03.1979 

- kamienica, ul. Dmowskiego (dec. Dzierżyńskiego) 2, k. XIX, nr rej.: A/4635/728/WŁ z 16.03.1979 

 

- dom, ul. Gdańska (dec. Belojanisa) 2, pocz. XX, nr rej.: A/4637/710/WŁ z 13.02.1979 

- 2 domy, ul. Gdańska (dec. Belojanisa)  3, 5, XIX/XX, nr rej.: A/698/707/WŁ z 2.02.1979 

 

- 3 domy, ul. Gdańska (dec. Belojanisa)  4, 6, 8, 1 poł. XIX, XIX/XX,  

  nr rej.: A/699/708/WŁ z 13.02.1979 

 

- dom, ul. Gdańska (dec. Belojanisa) 10, 1827, k. XIX, nr rej.: A/700/709/WŁ z 13.02.1979 

 

- dom, ul. Konopnickiej 4, 1901, nr rej.: A/701/666/WŁ z 25.05.1977 

 

- dom, ul. Konopnickiej 5, 1896, nr rej.: A/702/665/WŁ z 25.05.1977 

 

- 3 domy, ul. Kościuszki 1, 3, 5, k. XIX, nr rej.: A/4638/711/WŁ z 13.02.1979 

 

- dom, ul. Limanowskiego (dec.Dymitrowa) 7 a, 1905, nr rej.: A/703/667/WŁ z 25.05.1977 

 

- dom, ob. biura, pl. Magistracki 3, k. XIX, nr rej.: A/704/726/WŁ z 16.03.1979 

 

- dom, pl. Magistracki 6, 1890, nr rej.: A/4639/1565/WŁ z 30.04.1965 

 

- bank, ob. prokuratura, pl. Magistracki 7, 1904, nr rej.: A/4640/1555/WŁ z 13.03.1997 

 

- kamienica, pl. Magistracki 8, k. XIX, nr rej.: A/4645/1426/WŁ z 27.02.1995 

 

- kamienica, pl. Magistracki 10, 1870, nr rej.: A/4642/1641/WŁ z 23.12.1998 

 

- kamienica, ul. 1 Maja 4, XVIII-XIX, nr rej.: A/4641/1516/WŁ z 26.08.1996 

 

- pałac Albertich, ul. 1 Maja 9, 1800-1803, nr rej.: A/688/667 z 30.03.1960 

 

- gmach Urzędu Miasta, ul. Matejki 1, 1876-77, nr rej.: A/696/1008/WŁ z 31.03.1984 

 

- willa, ul. Matejki 5, k. XIX, nr rej.: A/4647/1404/WŁ z 10.06.1994 

 

- dom, ul. Mickiewicza 14, 1897, nr rej.: A/4646/1442/WŁ z 28.08.1995 

 

- 2 domy, w zespole dworskim Czettritzów, ul. Młynarska 18 b, c, szach., 1900, 1923, 

  nr rej.: A/691/1338/WŁ z 7.05.1991 

 

  - d. pastorówka kościoła staroluterańskiego, ob. dom mieszk., ul. Młynarska 25, 1853, 

    nr rej.: A/5965 z 25.05.2015 

 

- kamienica, ul. Moniuszki 4, 1 poł. XIX, k. XIX, nr rej.: A/4643/1614/WŁ z 29.01.1998 

 

- dom, ul. Moniuszki 11, XV, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4644/1632/WŁ z 6.11.1998 

 

- kamienica, ul. Moniuszki 13/15, XVIII, XIX/XX, nr rej.: 2/A/99 z 30.09.1999 

 

- dom „Florianka”, ul. Moniuszki (dec. Garbarska) 23, XVII/XVIII,  

   nr rej.: A/4648/668 z 30.03.1960   

 

- willa, ul. Moniuszki 43, 1922, nr rej.: A/692/1337/WŁ z 7.05.1991 

 

- szkoła, ul. Paderewskiego 17, 1926-28, nr rej.: A/788 z 25. 05.2006 

 

- dom, ul. Pankiewicza 6, 1880, nr rej.: A/5964 z 13.05.2015 



woj. dolnośląskie – pow. miejski Wałbrzych  

 Stan na 31.12.2022 197 
 

 

- dom, ul. Parkowa 6 (dec.8), pocz. XX, nr rej.: 1004/WŁ z 30.03.1981 

 

- dom, ul. Pługa 1, 1905, nr rej.: A/4654/664/WŁ z 25.05.1977 

- karczma z browarem, ob. dom mieszkalny, ul. Pocztowa 1, k. XVIII, 

  nr rej.: 705/1613/WŁ z 29.01.1998 

 

- dom „Pod Lwami”, ul. Pocztowa 9, XVIII, nr rej.: A/4655/669 z 30.03.1960 

 

- dom, Rynek 1, XVII, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A/4649/664 z 30.03.1960  

  oraz 663/WŁ z 25.05.1977 

 

- dom, Rynek 2, XVIII, nr rej.: A/4653/665 z 30.03.1960 

 

- dom, Rynek 3, XVIII, nr rej.: A/4652/666 z 30.03.1960 

 

- kamienica, Rynek 5, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4656/1582/WŁ z 10.07.1997 

 

- d. hotel „Pod Złotym Lwem”, Rynek 6, ok. 1900, nr rej.: A/4665/704/WŁ z 14.12.1978 

 

- kamienica „Pod Złotym Lwem”, Rynek 7, 1 poł. XIX, nr rej.: A/4657/1619/WŁ z 30.03.1998 

 

- dom, Rynek 9, 1793, nr rej.: A/4666/702/WŁ z 14.12.1978 

 

- kamienica, Rynek 10, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/4661/1535/WŁ z 3.12.1996 

 

- kamienica, Rynek 11, 1860, nr rej.: A/4660/1593/WŁ z 19.12.1997 

 

- kamienica, Rynek 12, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/4659/1633/WŁ z 13.11.1998 

 

- kamienica, Rynek 13, 1906, nr rej.: A/4662/1578/WŁ z 6.06.1997 

 

- kamienica, Rynek 14, 1900-05, nr rej.: A/4658/1640/WŁ z 14.12.1998 

 

- kamienica, Rynek 15, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/4663/1536/WŁ z 3.12.1996 

 

- 2 domy, Rynek 17, 18, 1 poł. XIX, 1912, 1925, nr rej.: A/4667/703/WŁ z 14.12.1978 

 

- kamienica z oficyną, Rynek 19,  nr rej.: A/4671/1484/WŁ z 26.02.1996   

 

- kamienica, Rynek 21, pocz. XX, nr rej.: A/4664/1537/WŁ z 3.12.1996 

 

- dom „Pod Trzema Różami”, Rynek 22, 1777, nr rej.: A/4650/663 z 19.03.1960 

 

- dom „Pod Kotwicą”, Rynek 23, 1799, nr rej.: A/4651/662 z 19.03.1960 

 

- budynek NOT, ul. Schmidta 4 a, pocz. XX, nr rej.: A/4672/1003/WŁ z 30.03.1984 

 

- 3 domy, ul. Sienkiewicza 1, 1 a, 7, XIX, XIX/XX, nr rej.: A/4668/712/WŁ z 13.02.1979 

 

- d. hotel „Plessischer Hof”, ul. Sienkiewicza 2, 1906-10, nr rej.: A/4673/1519/WŁ z 26.09.1996 

 

- dom, ul. Sienkiewicza 4, 1915, nr rej.: A/4679/713/WŁ z 13.02.1979 

 

- dom, ul. Sienkiewicza 8, 1880, nr rej.: A/4669/714/WŁ z 13.02.1979 

 

- kamienica, ul. Sienkiewicza 9, 1913, nr rej.: A/4674/1501/WŁ z 29.05.1996 

 

- 2 domy, ul. Słowackiego 1, 2, XIX, XX, nr rej.: A/4675/723/WŁ z 16.03.1979 

 

- 3 domy, ul. Słowackiego 3, 4, 4 a, 1900-16, nr rej.: A/4677/724/WŁ z 16.03.1979 
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- dom, ul. Słowackiego 4, 1902, nr rej.: A/4676/661/WŁ z 25.05.1977 

 

- dom, ul. Słowackiego 6, 1875, 1903, nr rej.: A/4678/725/WŁ z 16.03.1979 

 

- willa, ul. Słowackiego 8, 1860, nr rej.: A/4681/1615/WŁ z 29.01.1998 

- sąd, ul. Słowackiego 10, 1855, nr rej.: A/697/1375/WŁ z 20.08.1992 

 

- dom, ul. Słowackiego 11, 1890, nr rej.: A/4679/660/WŁ z 25.05.1977 

 

- dom, ul. Słowackiego 12, 1890, nr rej.: A/4680/659/WŁ z 25.05.1977 

 

- d. młyn wodny, ob. dom mieszkalny, ul. Słowackiego 14, 1700, 1816, 

  nr rej.: A/706/1558/WŁ z 25.03.1997 

 

- kamienica, ul. Słowackiego 15, 1900-07, nr rej.: A/707/1534/WŁ z 3.12.1996 

 

- kamienica, ul. Słowackiego 15 a, 1915, nr rej.: A/708/1505/WŁ z 20.06.1996 

 

- dom, ul. Słowackiego 18, 1867, nr rej.: A/709/662/WŁ z 25.05.1977 

 

- dom Syndykatu Górniczego, ul. Słowackiego 20a, 1897/98,  

   nr rej.: A/4683/1010/WŁ z 31.03.1984 

 

- dom, ul. Słowackiego 20 b, 1907/1908, nr rej.: A/4684/1011/WŁ z 31.03.1984 

 

- bank, ul. Słowackiego 23 a, 1903, nr rej.: A/4685/1012/WŁ z 31.03.1984 

 

- dom, ul. Słowackiego 24, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4686/1013/WŁ z 31.03.1984 

 

- kamienica, ul. Słowackiego 25, po 1880, nr rej.: A/710/1533/WŁ z 3.12.1996 

 

- kamienica, ul. Słowackiego 26, 1840, nr rej.: A/711/1529/WŁ z 6.11.1996 

 

- pałacyk, ob. dom dziecka, ul. Wrocławska 115, 1908, nr rej.: A/4623/1423/WŁ z 11.01.1995 

 

- 4 domy, ul. Wysockiego 2, 4, 6, 8, 1880, 1911-14, nr rej.: A/4624/701/WŁ z 14.12.1978 

 

- kamienica, al. Wyzwolenia 1, 1915, nr rej.: A/4682/1566/WŁ z 30.04.1997 

 

- kamienica, al. Wyzwolenia 3, 1915, nr rej.: A/4626/1622/WŁ z 27.04.1998 

 

- szkoła, ul. Wyzwolenia 34, 1905-07, nr rej.: A/4625/736/WŁ z 20.08.1979 

 

- willa, ul. Zamkowa 3, 1907, nr rej.: A/690/735/WŁ z 20.08.1979 

 

- zespół zamkowy Czettriztów, ul. Zamkowa : 

- zamek,  ul. Zamkowa 4, XVII-XIX, pocz. XX,  nr rej.: A/689/661 z 19.03.1960 

- park, nr rej.: A/694/969/WŁ z 27.12.1983 

- folwark, ul. Zamkowa 3 i 3a, k. XVIII, XIX, nr rej.: A/693/1314/1-2/WŁ z 21.02.1991: 

- budynek oficjalistów 

- oficyna gospodarcza (stajnia i wozownia) 

- 2 domy → ul. Młynarska 18 b, c 

 

- d. fabryka Wunderlicha, ul. Armii Krajowej 21 (22), 1896, nr rej.: 1005/WŁ z 30.03.1981 

 

- budynek przemysłowy  w fabryce porcelany „Wałbrzych”, ul. Starachowicka, 4 ćw. XIX, 

  nr rej.: 145/A/03 z 14.01.2003 

 

- „Lisia Sztolnia”, ul. Reja 1, XVIII/XIX, nr rej.: A/719/877 z 26.05.1961 

 

- zespół kopalni „Julia”, ul. Wysockiego, 1865-67 – 1 ćw. XX,  

  nr rej.: 356/A/1-14/04 z 17.09.2004 : 
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 - łaźnia i lampiarnia 

 - siłownia II 

 - warsztat mechaniczny 

 - kotłownia elektrowni zakładowej IV 

 - kotłownia V 

 - kotłownia III 

 - maszynownia – szybu „Sobótka” 

 - siłownia i elektrownia 

 - dawne nadszybie szybu „Dampf” 

 - kotłownia I i budynki maszyn wyciągowych 

 - maszynownia szybu „Julia” 

 - sortownia 

 - waga kolejowa 

 - budynek płuczki i flotacji 

 - szyb „Julia” - budynek szybowy z wieżą, 1867, nr rej.: A/720/812/WŁ z 25.07.1981 

 - szyb „Sobótka” - budynek szybowy z wieżą, 1874,  

                nr rej.: A/721/813/WŁ z 25.08.1981    

    

- budynki w kompleksie d. kopalni „Victoria”, ul. Karkonoska (dec.Kosteckiego) : 

- budynek stolarni, 1904, nr rej.: 815/WŁ z 25.08.1981       

      - budynek siłowni elektrycznej, ok. 1900, nr rej.: A/5355 z 28.09.2011 

 

- zespół wież szybowych „Chrobry”, ul. Beethovena 25, nr rej.: A/408/1-3 z 16.11.2011: 

- wieża szybowa „Chrobry I - Wschód”, 1930 

- wieża szybowa „Chrobry I I - Wschód”, 1939,1970 

- wieża szybowa „Chrobry I I - Zachód”, 1923-24 

 

- szyb „Chwalibóg I” - wieża nadszybowa, 1888, nr rej.: 814/WŁ z 25.08.1981 

 

- szyb „Gabriel” - budynek maszyny wyciągowej, ul. E. Plater, 1902,  

   nr rej.: 811/WŁ z 25.08.1981         

 

- zespół szybu „Irena”, ul. św. Józefa, 1890-1914, nr rej.: 816/WŁ z 25.08.1981: 

- nadszybie 

- wieża nadszybowa 

- hala wentylatora 

- łaźnia górnicza 

- wieża ciśnień 

- hala maszynowni 

- budynek administracyjny kopalni 

 

- szyb „Matylda”  –  2  budynki wentylatorni (nr 1 i nr 2), ul. Beethovena, 1905,  

   nr rej.: 821/WŁ z 25.08.1981 

 

- zespół szybu „Powietrzny”,  ul. Świdnicka, 1891-1901, nr rej.: 822/WŁ z 25.08.1981: 

- nadszybie (nie istnieje) 

- hala wentylatorów 

- maszynownia szybu 

- wieża nadszybia 

 

- zespół szybu „Siostrzane”, ul. 1 Maja, XIX/XX, nr rej.: A/717/1056/WŁ z 15.11.1984: 

- budynek wieży nadszybowej 

- budynek maszynowni 

- łaźnia górnicza 

- inne obiekty (magazyny) 

 

- szyb „Staszic”  –  budynek nadszybia z wieżą, ul. Górnicza,1890, 

   nr rej.: 1483/WŁ z 22.02.1996 

 

- zespół szybu „Teresa”, ul. Noworudzka 4, 4 A : 

- budynek nadszybia, 1864, nr rej.: A/718/824/WŁ z 25.08.1981 

- budynek maszyny wyciągowej, 1890, nr rej.: A/5215/1572/WŁ z 21.05.1997 
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   - otoczenie budynków, nr rej.: A/5922 z 13.05.2014 

 

- zespół szybu „Tytus”, ul. Kopalniana 2, pocz. XX, nr rej.: 818/WŁ z 25.08.1981: 

- wieża nadszybowa 

- łaźnia 

- lampiarnia 

- markownia 

- zespół szybu „Wojciech”, ul. Karkonoska (dec.Kosteckiego), 1860, 1902: 

 - wieża nadszybowa, nr rej.: 819/WŁ z 25.08.1981 

 - maszynownia, nr rej.: 820/WŁ z 25.08.1981 

 

- szyb „Zbigniew”  –  budynek maszyny wyciągowej, ul. Karkonoska (dec. Kosteckiego), 

 4 ćw. XIX, nr rej.: 817/WŁ z 25.08.1981 (nie istnieje) 

 

- budynek lokomotywowni wachlarzowej na stacji kolejowej Wałbrzych Główny,  

  ul. Gdyńska 6, 1865-66, nr rej.: A/5983 z 20.11.2015 

 

Wałbrzych - Książ 
- zespół rezydencjonalny: 

- zamek, (k.XIII) XV-XVII, 1722-24, 1908-15, nr rej.: A/4627/481 z 6.05.1958 

- 2 oficyny, 1722-24, 1910, nr rej.:j.w. 

- budynek bramny, 1718-19, 1890, nr rej.: j.w. 

- budynek nr 5, d. urząd podatkowy, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

- budynek nr 6, d. pralnia, ob. hotel „Mariówka”, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

- budynek nr 7, d. areszt, ob. hotel, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

- budynek nr 7 a, z bramą gospodarczą (wsch.), XIX/XX, nr rej.: j.w. 

- d. kuźnia, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

- mury obronne, oporowe i graniczne, z basztami, bramami, mostami i tarasami, 

   XVI - XX, nr rej.: j.w. 

- pawilon parkowy, 1732-34, 1883, nr rej.: A/4628/1230/WŁ z 16.06.1987 

- brama główna, ul. Jeździecka, 1722-24, nr rej.: A/4630/1229/WŁ z 16.06.1987 

- brama parkowa, ul. Jeździecka, 1722-24, nr rej.: A/4629/1228/WŁ z 16.06.1987 

- park przy pałacu, XVIII-XX, nr rej.: 1375 z 27.08.1965 

- założenie parkowe z budynkami, nr rej.: A/572/1-3 z 24.05.2010 : 

- park romantyczny, XVIII-XX 

 - kuźnia, mur./szach., ul. Jeździecka 5, pocz. XX 

 - leśniczówka, mur./szach., ul. Jeździecka 9, pocz. XX 

- zespół stadniny koni, 1824, nr rej.: A/4631/655/WŁ z 13.04.1977: 

- 5 stajni 

- ujeżdżalnia 

- wozownia 

- zamek „Stary Książ”, ruina romantyczna, 1794, nr rej.: A/5214/621 z 1.09.1959 

 - budynki w zespole zamku Książ  →  Świebodzice, ul. Wałbrzyska 44-46: 

 - dom szwajcarski I 

 - dom szwajcarski II 

 - brama wjazdowa na teren zespołu 

 

Wałbrzych - Lubiechów 
- zabudowania w zespole zamku Książ : 

- zespół  palmiarni, ul. Wrocławska 158, 1911-13, nr rej.: A/687/1407/a-e/WŁ z 3.08.1994: 

- palmiarnia i szklarnie 

- kotłownia 

- budynek administracyjny 

- budynek gospodarczy 

- budynek mieszkalny 

   - ogród, 1911-14, nr rej.: A/1275 z 1.10.2009 

 

- zespół folwarczny, ul. Wilcza 45, 1909-22, nr rej.: A/4687/1434/1-9/WŁ z 4.05.1995: 

- stajnia 

- 2 budynki mieszkalno-gospodarcze 

- stajnia, ob. chlewnia 

- stajnia „Neusteil”, 
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- wozownia 

- owczarnia, ob. mieszkalno-gospodarczy 

- stajnia 

- 3 bramy  

   

  - spichrz, ul. Lisia, 1800, nr rej.: A-1029 z 8.10.2007 

 

Wałbrzych - Poniatów 
- kościół par. pw. Serca Pana Jezusa, nr rej.: A/1823/1759 z 30.06.1966 

 

Wałbrzych - Rusinowa 
- zespół pałacowy, 1720-20, nr rej.: A/686/670/WŁ z 22.08.1977 i z 3.01.1995: 

- pałac 

- 2 oficyny mieszkalne 

- oficyna (d. stajnia) 

- park 

- brama parkowa 

 

Wałbrzych - Szczawienko 
- dzielnica Szczawienko jako historyczny układ urbanistyczny, XIII, XVII-XVIII, XX, 

   nr rej.: A/714/695/WŁ z 31.05.1978 

 

- kościół par. pw. św. Anny, XVI, 1818, 1882,  nr rej.: A/682/1751 z 30.06.1966 

 

- budynek dworca kolejowego, ul. Stacyjna 1, 1852-53, nr rej.: A/5924 z 2.03.2015
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BOGUSZÓW-GORCE – m. 
 

- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/6005/518 z 2.12.1958   

 

- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Żeromskiego 23a,1914-17,  

  nr rej.: A/5933/1-2 z 28.07.2014 

- plebania,1907, nr rej.: j.w 

 

 - kościół par. pw. Świętej Trójcy, XVIII, nr rej.: A/1832/1728 z 30.06.1966 

 

- d. kościół ewangelicki, ob. hala sportowa, ul. Kasprzaka 13, poł. XVIII, 

  nr rej.: A/3576/637/WŁ z 22.05.1976 

 

- kościół starokatolicki, ob. polsko-kat. pw. św. Pawła Apostoła, ul. Mickiewicza 2, 1901, 

  nr rej.: A/3601/1405/WŁ z 20.06.1994 

 

- ratusz, pl. Odrodzenia / Rynek, 1723-37, XIX, nr rej.: A/3582/641/WŁ z 15.06.1976 

 

- dom, ul. Główna (dec.Fornalskiej) 9, k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3577/1729 z 30.06.1966 

 

- dom cechu gwarków, ob. dom mieszkalny, ul. Główna (dec.Fornalskiej) 31, 1870, 

  nr rej.: A/3578/1465/WŁ z 28.12.1995 

 

- dom, ul. Główna (dec.ul. Fornalskiej) 37, k. XVIII, nr rej.: A/3579/622/WŁ z 21.05.1976 

 

- dom, ul. Grota-Roweckiego (dec. Marksa) 2, 1753, nr rej.: A/3581/623/WŁ z 22.05.1976 

 

- dom, ul. Kasprzaka 7, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/3580/621/WŁ z 21.05.1976 

 

- szyb „Józef”- wieża nadszybowa, 1926, nr rej.: 809/WŁ z 25.07.1981 

 

- zespół szybu „Witold”,1914, nr rej.: A/3583/810/WŁ z 25.07.1981: 

- nadszybie 

- maszynownia szybu 

- hala kompresorów 

 

 

CZARNY BÓR – gm. 
 

Czarny Bór 
- ruiny zamku, XIV-XV, nr rej.: A/4135/593 z 25.08.1959 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4136/257 z 23.04.1951 

- oficyna I, nr rej.: A/4139/792/WŁ z 25.05.1981 

- oficyna II, nr rej.: A/4140/802/WŁ z 14.05.1981 

- spichrz, ul. Parkowa 6, nr rej.: A/4138/793/WŁ z 14.05.1981 

- park, nr rej.: 860/WŁ z 18.09.1981 

 

Grzędy 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XIV-XVI, nr rej.: A/1715/787 z 26.10.1960 

 

- zamek „Wojaczów” (ruina), XIV-XV, nr rej.: A/4188/1455 z 23.11.1965  

 

Jaczków 
- kościół fil. pw. św. Michała, ob. pw. MB Częstochowskiej, XVI, 

  nr rej.: A/1708/828 z 23.12.1960 

 

- zespół pałacowy, 1 poł. XVI-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4837/1213/WŁ z 30.10.1986 

- park z aleją, nr rej.: A/4194/1329/WŁ z 20.03.1991 
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Witków 
- kościół par. pw. Zwiastowania NMP, XVIII, nr rej.: A/4598/917 z 31.07.1961 

 

 

GŁUSZYCA – m. i gm.  
 

Głuszyca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Królowej  Polski, ul. Grunwaldzka,1809, 

   nr rej.: A/1745/1731 z 30.06.1966 

 
- willa, ul. Grunwaldzka 21, 1894, nr rej.: A/4146/1425/WŁ z 2.02.1995 

 

- dom, ul. Grunwaldzka 41 (d. 46), XVIII, nr rej.: A/4148/1734 z 30.06.1966 

 

- dom z gospodą „Pod Jeleniem”, ul. Grunwaldzka 44 (d. 47), 1768-74, 

  nr rej.: A/4147/1733 z 30.06.1966 

 

Głuszyca Górna 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XVI, XIX, nr rej.: A/1746/1732 z 30.06.1966 

 

Grzmiąca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, drewn., 1588, 1649,  

  nr rej.: A/1751/1210 z 15.12.1964 

 

- zamek „Rogowiec” (ruina), XIV, nr rej.: A/4189/675 z 30.03.1960 

 

- dom nr 66, ob. ul. Spółdzielcza 2, 1736, nr rej.: A/4190/1735 z 30.06.1966 

 

Łomnica 
- zamek „Radosno” (ruina), XV, nr rej.: A/4414/674 z 30.03.1960 

 

Rybnica Mała 
- dom, ul. Turystyczna 12 (d. nr 21), szach., 1713, nr rej.: A/4575/649 z 5.03.1960 

 

Sierpnice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Śnieżnej, drewn., wieża, mur.XVI,  

  nr rej.: A/1747/1215 z 15.12.1964 

 

- dom, ul. Świerkowa 10,  1795, nr rej.: A/4695/926/WŁ z 10.01.1983 

 

 

JEDLINA ZDRÓJ – m.  
 

- założenie uzdrowiskowo-parkowe, po 1820, nr rej.: A/4210/1333/WŁ z 30.04.1991 

 

- kościół ewangelicki, ob. nieużytkowany, ul. Piastowska 17, 1855-60,  

  nr rej.: 80/A/02 z 25.02.2002  

 

- dworzec kolejowy „Jedlina Dolna”, ul. Dworcowa, 1902,  

    nr rej.: A/4280/1490/WŁ z 25.03.1996 

 

- dworzec kolejowy „Jedlina Górna”, ul. Kłodzka 59 a, mur.-szach., 1878,  

   nr rej.: A/4209/1488/WŁ z 25.03.1996 

 

- dom, ul. Chojnowska 12, 1 ćw. XX, nr rej.: A/4211/1133/WŁ z 3.05.1985 

 

- willa, ul. Cmentarna 1, XIX/XX, nr rej.: A/4212/1131/WŁ z 3.05.1985 

 

- dom, ul. Hoża 6 ( d. Noworudzka 3), szach., XVII, nr rej.: A/4221/1736 z 30.06.1966 
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- dom, ul. Jasna 4, 1 poł. XIX, nr rej.: A/4219/1135/WŁ z 3.05.1985 

- dom, ul. Jasna 8, k. XVIII, nr rej.: A/4218/1129/WŁ z 3.05.1985 

 

- pałac, ul. Noworudzka 15, XVIII, nr rej.: A/4222/1212 z 15.12.1964 

 

- willa, ul. Piastowska 7, XIX/XX, nr rej.: A/4214/1130/WŁ z 3.05.1985 

 

- dom, ul. Piękna 7, XIX/XX, nr rej.: A/4215/1134/WŁ z 3.05.1985 

 

- dom, ul. Wałbrzyska 1, k. XIX, nr rej.: A/4213/1132/WŁ z 3.05.1985 

 

- dom, ul. Warszawska 2, k. XIX, nr rej.: A/4217/1128/WŁ z 3.05.1985 

 

- dom, ul. Warszawska 6, pocz. XX, nr rej.: A/4223/1021/WŁ z 29.11.1984 

 

- dom zdrojowy, pl. Zdrojowy (d. Armii Czerwonej ) 1, 3  ćw. XIX,  

   nr rej.: A/4216/1127/WŁ z 3.05.1985 

 

- dom, pl. Zdrojowy (d.Armii Czerwonej) 8, poł. XVIII, nr rej.: A/4220/1136/WŁ z 3.05.1985 

 

Jedlina-Zdrój – Jedlinka  
- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/4224/686/WŁ z 27.01.1978: 

- pałac 

- 2 oficyny 

- park 

 

 

MIEROSZÓW – m. i gm.  
 

Mieroszów 
- miasto, nr rej.: A/5913/624 z 1.09.1959  (brak decyzji w NID) i z 31.01.2018 

 

- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, pocz. XVII, 1 ćw. XVIII,  

   nr rej.: A/1836/1741 z 30.06.1966 

 

- plebania, ul. Kościelna 10, 1589, XIX, nr rej.: A/1837/1122/WŁ z 2.05.1985 

 

- poczta, ul. Kopernika (dec. Dąbrowszczaków) 9, pocz. XIX,  

  nr rej.: A/4442/1123/WŁ z 2.05.1985 

 

- d. szkoła ewangelicka, ul. Kościelna 6, 1757, nr rej.: A/4440/1120/WŁ z 2.05.1985 

 

- dom, ul. Kościelna 8, XVIII, nr rej.: A/4448/1742 z 30.06.1966 

 

- d. szkoła ewangelicka, ul. Kościelna 9, 1574, XVIII, XIX,  

  nr rej.: A/4441/1121/WŁ z 2.05.1985 

 

- dom, ul. Niepodległości 1, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/4449/1743 z 30.06.1966 

 

- dom, ul. Niepodległości 3/4, XVII, pocz. XX, nr rej.: A/4450/1744 z 30.06.1966 

 

- dom, ul. Niepodległości 5, k. XVII, pocz. XX, nr rej.: A/4451/1745 z 30.06.1966 

 

- fasada domu, ul. Niepodległości 6, pocz. XIX, nr rej.: A/4443/1118/WŁ z 2.05.1985 

 

- dom, ul. Niepodległości 7, XVI-XIX, nr rej.: A/4444/1119/WŁ z 2.05.1985 

 

- dom, ul. Niepodległości 17, 1838, pocz. XX, nr rej.: A/4452/1746 z 30.06.1966 

 

- dom, ul. Niepodległości 27, 1734, pocz. XX, nr rej.: A/4453/1747 z 30.06.1966 
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- dwór, ul. Strzelców 1, k. XVIII, nr rej.: A/4447/1126/WŁ z 2.05.1985 

 

- d. tkalnia, ob. żłobek, ul. Wolności 27, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/4445/1124/WŁ z 2.05.1985 

 

- sąd, ob. przedszkole, ul. Żeromskiego 30, 1905-1906, nr rej.: A/4446/1125/WŁ z 2.05.1985 

 

Różana 
- kuźnia z wyposażeniem (nr 18), 1 poł. XVIII, nr rej.: A/4566/928/WŁ z 10.10.1983 

 

Rybnica Leśna 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, drewn., ok. 1600, XX, nr rej.: A/1671/487 z 20.02.1959  

  - dzwonnica – brama, mur./drewn., ok.1600, 1865, nr rej.: A/1503/1-2 z 31.12.2009 

  - ogrodzenie, mur., 1608, nr rej.: j.w. 

 

  - schronisko PTTK „Andrzejówka”, nr 27, drewn., 1932-33, nr rej.: A/6096 z 31.10.1018 

 

- dom nr 32, nr rej.: 648 z 5.03.1960 (nie istnieje) 

 

Sokołowsko 
- historyczne założenie urbanistyczne, 1854, nr rej.: A/4702/679/WŁ z 27.01.1978 i z 31.01.2018 

 

- d. cerkiew, ul. Unisławska 8, pocz. XX, nr rej.: A/4703/1048/WŁ z 30.11.1984 

 

- zespół sanatorium „Grunwald”, 2 poł. XIX: 

- sanatorium, nr rej.: A/4705/1888 z 19.12.1986 

- park, nr rej.: A/4706/998/WŁ z 29.03.1984 i z 20.12.1989 

 

- dom, 1800, ul. Główna 1, nr rej.: A/4704/1411/WŁ z 29.08.1994 

 

- willa Weisses Haus, ob. dom wielorodzinny, ul. Różana 1, ok. 1860, nr rej.: A/6227 z 26.08.2022 

 

Unisław Śląski 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: A/1838/1753 z 30.06.1966 

 

- kościół ewangelicki, 1792, 1888, nr rej.: A/4578/772/WŁ z 8.11.1980 

 

- karczma, ob. dom mieszkalny nr 110, mur.-drewn., 1 ćw. XIX, 

   nr rej.: A/4576/1573/WŁ z 21.05.1997 

 

- stodoła (nr 16), pocz. XIX, nr rej.: A/4577/927/WŁ z 10.01.1983   

 

 

STARE BOGACZOWICE – gm. 
 

Chwaliszów 
- dom, ul. Główna 95, XVI (?), nr rej.: A/4042/672 z 30.03.1960 

 

Cieszów 
- zamek „Cisy”, XV, nr rej.: A/4043/671 z 30.03.1960 

 

Gostków 
- kościół par. pw. św. Barbary i Katarzyny, ob. pw. Świętej Rodziny, XIV-XVIII, 

  nr rej.: A/1707/817 z 16.12.1960 

 

- ruina kościoła ewangelickiego, 1785, nr rej.: A/5843 z 13.08.2012 

 

- wiatrak holender, poł. XVIII, nr rej.: A/5229/1026/WŁ z 10.09.1984 

 

Jabłów 
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- kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XVI, nr rej.: A/4195/1211 z 15.12.1964 

 

Lubomin 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, XVI, XIX,  

  nr rej.: A/1834/1738 z 30.06.1966 

 

Stare Bogaczowice 
- kościół par. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1685, 1826, nr rej.: A/1921/768/WŁ z 8.11.1980 

- cmentarz przy kościele, k. XVII, nr rej.: A/1936/990/WŁ z 29.03.1984 

 

- klasztor cystersów, ob. plebania, k. XVII, XIX/XX, nr rej.: A/4715/1749 z 30.06.1966 

 

- kaplica pw. św. Anny, 1736, 1827, nr rej.: A/1749/1216 z 15.12.1964 

 

Struga 
- kościół par. pw. MB Bolesnej, nr rej.: A/1824/1750 z 30.06.1966 

 

- dzwonnica cmentarna, XVII, nr rej.: A/1825/676 z 30.03.1960 

 

- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4727/667 z 28.03.1960 

- oficyna, 1560, 1730, XIX/XX, nr rej.: A/1100 z 14.01.2009 

- park, nr rej.: A/4728/850/WŁ z 18.09.1981 

 

 

SZCZAWNO-ZDRÓJ – m.  

 
- historyczne założenie urbanistyczne, XIII - XIX/XX, nr rej.: A/2576/682/WŁ z 8.12.1977 

 

- park „Szwedzki”, ul. Spacerowa-Nizinna, 1 ćw. XX, nr rej.: A/4750/1388/WŁ z 5.10.1993 

 

- wieża widokowa na Wzgórzu Gedymina, 1822, nr rej.: 964/WŁ z 15.07.1993 

 

- willa, ul. Kolejowa 8, 1901, nr rej.: A/4752/1612/WŁ z 20.01.1998 

 

- hotel zdrojowy „Grand Hotel”, ob. sanatorium „Dom Zdrojowy”, ul. Kolejowa 14, 1908-11,  

  nr rej.: 75/A/01/1-2 z 27.12.2001 

- ogród, j.w. 

- ogrodzenie met., j.w. 

 

- pawilon handlowy, drewn., ul. Kościuszki 5b, 1935, nr rej.: A/4753/1586/WŁ z 16.10.1997 

 

- zespół zabudowań zdrojowych, ul. Kościuszki 9, nr rej.: A/4763/671/WŁ z 22.02.1977: 

- pawilon handlowy, 1822-1860 

- teatr zdrojowy, 1822-1860 

- klub kuracjusza, 1822-1860 

- „Biała Sala” , 1894  

- pijalnia wód, 1894 

- hala spacerowa, 1894 

- muszla koncertowa, 1894 

- altana nad źródłem, 1894 

 

- d. pensjonat „Preussischer Zepter” ob. dom mieszkalno-handlowy, ul. Kościuszki 14,  

  2 poł. XIX, nr rej.: A/4762/1618/WŁ z 10.02.1998 

 

- d. pensjonat „Dom Nauczycielek”, ob. szkoła sanatoryjna, ul. Ogrodowa 5, XIX/XX, 

   nr rej.: 68/A/01 z 6.12.2001 

 

- d. pensjonat „Posthof”, ob. biura, ul. Ratuszowa 1-2, poł. XIX, nr rej.: 74/A/01 z 17.12.2001 

 

- zakład kąpielowy „Łazienki Luizy”, ul. Sienkiewicza 1, 1901-02, 1938,  
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   nr rej.: 73/A/01 z 17.12.2001 

 

- budynek pralni uzdrowiskowej, ul. Sienkiewicza 2, 1898, nr rej.: A/5996/1-2 z 10 03.2016 

- budynek kotłowni uzdrowiskowej z kominem, 1898, 1930, nr rej.: j.w. 

 

- d. pensjonat „Kynast”, ob. sanatorium „Zuch”, ul. Sienkiewicza 10, 2 poł. XIX, 

   nr rej.: 72/A/01 z 14.12.2001 

- dom, ul. Sienkiewicza 44, XVIII, nr rej.: A/4764/1752 z 30.06.1966 

 

  - sanatorium „Korona Piastowska”, ul. Wojska Polskiego 1, 1818, nr rej.: A/6009 z 12.05.2016 

 

  - willa, ob. sanatorium „Dąbrówka”, ul. Wojska Polskiego 5, 1904, nr rej.: 67/A/01 z 5.12.2001 

 

  - d. pensjonat „Sans Souci”, ul. Wojska Polskiego 6, 1891, nr rej.: 69/A/01 z 6.12.2001 

 

  - stajnia straży pożarnej, mur./szach., ul. Nizinna, 1913, nr rej.: 70/A/01 z 14.12.2001 

 

  

WALIM – gm.  
 

Dziećmorowice 
- kościół par. pw. św. Jana Apostoła, 1827-29, nr rej.: A/1833/1730 z 30.06.1966 

 

Glinno 
- kościół fil. pw. MB Bolesnej, 1827-30, nr rej.: A/1944/940/WŁ z 28.07.1983 

 

- karczma, nr 25, XVII/XVIII, 1 ćw. XIX, nr rej.: 671/A/05 z 29.12.2005 

 

Jugowice 
- dzwonnica cmentarna, drewn., 1828, nr rej.: A/4200/1737 z 30.06.1996 

 

- dom, ul. Górna 18, XVIII/XIX, nr rej.: A/4201/1236/WŁ z 16.03.1988 

 

Michałkowa 
- kościół fil. pw. św. Anny, k.XVIII, 1835, nr rej.: A/1835/1739 z 30.06.1966 

 

Niedźwiedzice 
- kościół fil. pw. Świętej Rodziny, ok. 1600, 1704, nr rej.: A/1750/1214 z 15.12.1964 

 

Olszyniec 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św.św. Joachima i Anny, 1593, 1926,  

   nr rej.: A/1730/673 z 30.03.1960 

 

Rzeczka (Walim) 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Maksymiliana Kolbe, 1796,  

  nr rej.: A/1930/1038/WŁ z 20.03.1984 

 

Walim 
- kościół par. pw. św. Barbary, XVI, 1777, XIX/XX, nr rej.: A/1668/634 z 23.11.1959 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Serca Jezusa, 1771, nr rej.: A/1669/583 z 19.03.1959 

 

- kaplica grobowa Klingberga, ul. 3 Maja, 1813, nr rej.: A/4608/1754 z 30.06.1966 

 

- kaplica grobowa Seylerów, ul. Wyszyńskiego, ok. 1800, nr rej.: A/4607/1755 z 30.06.1966 

 

- dom, ul. Konopnickiej 2 (d. Dymitrowa 1), k. XVIII, pocz. XX,  

  nr rej.: A/4609/1756 z 30.06.1966 

 

- dom, ul. Kilińskiego 3, mur.-szach., 2 poł. XVIII, 1820, nr rej.: A/4610/1453/WŁ z 11.10.1995 
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- dom, ul. Wyszyńskiego 3, poł. XIX, nr rej.: A/4613/1242/WŁ z 20.09.1988 

 

- dom, ul. Wyszyńskiego 8, mur.-drewn., 1704, 2 poł. XIX/XX,  

  nr rej.: A/4612/1444/WŁ z 20.09.1995 

 

- dom towarowy „Kauhaus”, ob. dom mieszkalny, ul. Wyszyńskiego 13,1779, 1839, 

  nr rej.: A/4614/1452/WŁ z 11.10.1995 

- budynek administracyjny tkalni z łącznikiem komunikacyjnym i boczną ścianą tkalni,  

  ul. Kościuszki 8, 1863, nr rej.: A/4611/1447/WŁ/1-3 z 2.10.1995: 

 

Zagórze Śląskie 
- kościół fil. pw. Świętego Krzyża, ok. 1500, 1866, nr rej.: A/1839/1757 z 30.06.1966 

 

- zamek „Grodno”, 1 poł. XIV, XV, 2 poł. XVI, 1868-69, 1904,  

   nr rej.: A/5191/100 z 4.12.1949 

 

- zespół pałacowy, ul. Główna 13, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/5192/1309/WŁ z 25.05.1990 

- powozownia, ob. budynek gospodarczy, nr rej.: A/5193/906/WŁ z 30.12.1982 

- park, nr rej.: A/5196/1328/WŁ z 20.03.1991 

- folwark, nr rej.: j.w. 

 

- dworzec kolejowy, mur.-szach., 1902, nr rej.: A/5195/1486/WŁ z 25.03.1996 

 

- zapora wodna na jez. Bystrzyckim, 1912-17,  nr rej.: A/5194/1552/WŁ z 28.02.1997 
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BRZEG DOLNY – m. i gm. 
 

Brzeg Dolny 
- układ urbanistyczny, 1305, 1663, nr rej.: A/1844/396/W z 30.09.1978 

 

- zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. pw. MB Szkaplerznej, szach.,  

   2 poł. XVIII, 1897-99, nr rej.: 734/W z 27.11.1997 

 

- cmentarz, al. Jerozolimskie - ul. Klasztorna - ul. Słowackiego, XVII- XIX,  

   nr rej.: A/2585/656/W z 14.08.1991 

- kaplica cmentarna pw. św. Jadwigi, 1666, 1840-60, 1910, nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy i folwarczny: 

- pałac, (XVII) 1785-90, 1848, 1950-52, nr rej.:  A/2663/227 z 31.05.1950 

- park (w granicach ogrodzenia), 2 poł. XVIII- XIX, nr rej.: A/2664/195 z 31.05.1950 

- mauzoleum rodziny von Hoym, ok. 1800, 1920, nr rej.: A/2613/516/W z 17.02.1984 

- folwark, nr rej.:  A/3028/716/W z 2.11.1995: 

- ogrodzenie z bramami i mostek, XVIII/XIX 

- oficyna „Mały Pałac”, 1770-75, ul. Kolejowa 31 

- „młyn parkowy”, 1770-75, ul. Leśna 4 

- oficyna mieszkalna , 2 ćw. XIX, ul. Ogrodowa 1 

- willa, 1910, ul. Kolejowa 2 

- portiernia, przy wjeździe do parku, pocz. XX 

- dom oficjalisty, 1 ćw. XIX, ul. Kolejowa 25 

- stajnia i wozownia, 1 ćw. XIX, ul. Kolejowa 27-29 

- wozownia z wieżą, XIX/XX, ul. Kolejowa 27-29 

 

Brzeg Dolny - Warzyń 
- kościół par. pw. Wszystkich Świętych, XVI, nr rej.: A/2668/1187 z 10.12.1964 

 

Godzięcin 
- kościół pw. Świętej Trójcy, 2 poł. XVI, XIX, nr rej.: A/2675/1764 z 11.07.1966 

- dzwonnica, drewn., pocz. XIX, nr rej.: j.w. 

 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2593/405/W z 24.05.1978 

- mauzoleum, nr rej.: j.w.   

 

Jodłowice 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1783, pocz. XX, nr rej.: A/2674/1766 z 11.07.1966 

 

Naborów 
- kościół fil. pw. św. Anny, mur-szach., XV, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/2959/420/W z 30.09.1978 

 

Pogolewo Małe 
- park, poł. XIX, nr rej.: A/2958/407/W z 24.05.1978 

 

Radecz 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1889-91, nr rej.: A/5892 z 28.10.2013 

 

Żerków 
- zespół pałacowy,  nr rej.: A/2754/594/W z 2.12.1986: 

- pałac, 1791, XIX/XX 

- park leśny, XIX, nr rej.: A/2753/408/W z 24.05.1978 

 

 

WIŃSKO – gm.  

 

Baszyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Andrzeja Boboli, po1880,  

  nr rej.: A/6080 z 7.05.2018 
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Białawy Małe 
- zespół pałacowy: 

- pałac,1870-80, 1910-20, nr rej.: A/2594/485/W z 22.12.1980 

- park, 2 poł. XIX, 1905, nr rej.: A/2599/484/W z 22.12.1980 

- altana, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

Białków 
- zespół pałacowy : 

 - pałac, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/6060/1-4 z 31.10.2017 

 - obserwatorium I, 1882-83, nr rej.: j.w. 

 - obserwatorium II, 1882-83, nr rej.: j.w. 

 - łącznik, mur/met/drewn., 1910, nr rej.: j.w. 

- park XIX-XX, nr rej.: A/2600/478/W z 22.12.1980 

 

Boraszyce Małe 
- cmentarz (nieczynny), 2 poł. XIX, nr rej.: A/2619/509/W z 28.09.1983 

 

Brzózka 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 2 poł. XVII, 1840, pocz. XX, nr rej.: A/2609/461/W z 29.11.1980 

- park, XVIII/XIX, nr rej.: A/2608/462/W z 29.11.1980 

 

Głębowice 
- zespół klasztorny karmelitów : 

 - historyczny układ przestrzenny (teren d. cmentarza, ogrodów i folwarku), XVII-XX, 

   nr rej.: A/5951 z 2.02.2015 

- kościół  pw. św. Eliasza Proroka, ob. par. p.w.NMP z Góry Karmel, 1676-86, 1743-46 

  nr rej.: A/2627/695 z 16.05.1960 

- klasztor, XVIII, nr rej.: A/2610/458 z 29.10.1980 

   - spichrz na d. folwarku klasztornym, 1920, nr rej.: A/5984 z 20.11.2015 

 

- zespół pałacowy, 1 poł. XIX, pocz. XX: 

- pałac, ob. ruina, nr rej.: A/2611/457/W z 29.10.1980 

- park, nr rej.: A/2620/535/W z 31.01.1984 

 

Konary 
- d. cukrownia, ob. eksponowana jako trwała ruina, 1801, nr rej.: A/2590/1062 z 18.02.1964 

 

Krzelów 
- kościół par. pw. św. Marcina, 1859-60, nr rej.: 142/A/02 z 4.12.2002 

- cmentarz przy kościele, j.w. 

 

- park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A/2598/483/W z 22.12.1980 

 

Moczydlnica Klasztorna 
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1908-09, nr rej.: A/2665/1770 z 11.07.1966 

 

- zespół pałacowy, rezydencja opatów lubiąskich: 

- pałac, ob. ruina, k. XVII, XIX, nr rej.:  A/2605/465/W z 29.11.1980 

- park, XVIII-XIX, nr rej.:  A/2604/466/W z 29.11.1980 

- kaplica grobowa, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 

Morzyna 
- park, po 1880, nr rej.: A/3007/548/W z 31.01.1984 

 

Piskorzyna 
- kościół par. pw. Niepokalanego Serca NMP, ok. 1918-20, nr rej.: A/3006/662/W z 7.07.1993 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/2606/463/W z 29.11.1980 
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- park, poł. XIX, nr rej.: A/2607/464/W z 29.11.1980 

Przyborów  

 - zespół pałacowy, nr rej.: 469/A/1-3/04 z 24.12.2004: 

  - pałac, 1915 

  - dwór, k.XVII, XVIII, XIX, 

  - park, XVIII, pocz. XX 

 

Rogów Wołowski 
- zespół dworski, k. XIX, nr rej.: A/2622/682/W z 5.06.1993 

- dwór 

- park 

 

Słup 
- zespół dworski: 

- dwór, 1730-50, nr rej.: A/2603/467/W z 29.11.1980 

- park, pocz. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2602/468/W z 29.11.1980 

 

Smogorzów Wielki 
- kościół par. pw. św. Michała, 1702, 1957-59, nr rej.: A/2673/1773 z 11.07.1966 

 

Trzcinica Wołowska 
- kaplica pomocnicza pw. Matki Boski Bolesnej, 1701, nr rej.: A/5858 z 5.02.2013 

 

Wińsko 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/1849/446 z 8.12.1958 

 

- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, ul. Kościelna 4, 1884-86,  

   nr rej.: A/2588/697/W z 28.06.1994 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pomocniczy pw. Świętej Trójcy, 1549-62, 1872-77, 1997,  

   nr rej.: A/2626/697 z 17.05.1960 

 

- cmentarz żydowski, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2614/515/W z 26.09.1983 

 

- mury miejskie, XIV, nr rej.: A/2667/1189 z 10.12.1964 

 

Wyszęcice 
- kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, 2 poł. XIV, XVII, nr rej.: A/2591/1192 z 10.12.1964 

 

 

WOŁÓW – m. i gm.  
 

Krzydlina Mała 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1899-1900, nr rej.: A/1048 z 11.03.2008  

 

- wieża d. kościoła pw. św. Michała, ob. kaplica cmentarna, XV, 

   nr rej.: A/2962/1768 z 11.07.1966 

 

- plebania, ok. 1700, pocz. XX, nr rej.: A/2963/1769 z 11.07.1966 

 

Krzydlina Wielka 
- kościół pw. św. Marii Magdaleny, pocz. XVI, XVIII, nr rej.: A/2961/1183 z 10.12.1964 

 

Lubiąż 
- kościół par. pw. św. Walentego, 1734-35, nr rej.: A/2584/320 z 18.07.1956 

 

- zespół opactwa cysterów, wraz z otoczeniem w zakolu Odry i Brzeźnicy, 

  nr rej.: A/2755/616/W z 10.05.1988: 

- kościół klasztorny pw. NMP, k. XII, 1270-1340, 1649-1715, 
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  nr rej.: A/2756/99 z 3.12.1949 oraz 319 z 18.07.1956 

- pałac opatów, 1681-99, 1734-38, nr rej.: 99 z 3.12.1949 oraz 319 z 18.07.1956 

- klasztor, 1692-1710, nr rej.: A/2756/99 z 3.12.1949 oraz 319 z 18.07.1956 

- kościół pw. św. Jakuba, 0k. 1700,  nr rej: A/2757/98 z 3.12.1949 

- budynek bramny, 1601, 1710 

- szpital klasztorny, pocz. XVIII 

- kancelaria klasztorna, pocz. XVIII 

- budynek oficjalistów, pocz. XVIII 

- budynek rzemieślników, pocz. XVIII 

- wozownia, pocz. XVIII 

- browar i piekarnia, pocz, XVIII, XIX 

- stodoła, k. XIX 

- budynek gospodarczy, 1915 

- most, pocz. XVI 

- tereny ogrodów i cmentarzy  

 

- kaplica pw. św. Jana Nepomucena, 1727, nr rej.: A/2628/628 z 5.03.1960 

 

- zespół szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych, ul. Mickiewicza 1, 1902-15,  

   nr rej.: 53/A/01 z 16.07.2001: 

 - 16 pawilonów szpitalnych 

 - budynek administracyjny 

 - kuchnia 

 - portiernia 

 - warsztaty 

 - budynek gosp. 

 - 3 domy mieszkalne 

 - piwnica-lodownia 

 - park szpitalny z wodnym zbiornikiem wyrównawczym 

 - cmentarz 

 - ogrodzenie 

 

- wiatrak „paltrak”, XVIII, nr rej.: A/2589/969 z 26.05.1962 

 

Łososiowice 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XVIII-XIX/XX, nr rej.: A/2623/687/W z 26.07.1993 

 

Miłcz 
- zespół pałacowy, poł. XIX: 

- pałac, ob. ruina, nr rej.: A/2621/625/W z 12.07.1989 

- park, nr rej.: A/2595/437/W z 13.04.1979 

 

Moczydlnica Dworska 
- cmentarz, ob. nieczynny, 1804, nr rej.: A/2617/510/W z 24.10.1983 

- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w. 

 

- park, po 1870, nr rej.: A/2960/439/W z 13.04.1979 

 

Mojęcice 
- kościół fil. pw. MB Różańcowej, 2 poł XV, k. XVI, nr rej.: A/2662/445 z 14.09.1957 

 

- zespół dworski: 

- dwór, 1616-24, 1824, nr rej.: A/2661/275 z 11.05.1951 

- park, XIX, nr rej.: A/2592/446/W z 13.04.1979 

 

Pełczyn 
- kościół fil. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, mur./szach./drewn., XVII, XVIII,  

   nr rej.: A/2669/1184 z 10.12.1964 

 

- park pałacowy, ok. 1860,  nr rej.: A/2601/471/W z 29.11.1980 
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Sławowice 
- zespół dworski, XVIII-XIX: 

- dwór, szach., nr rej.: 453/W z 28.06.1979 

- park, nr rej.: A/2612/452/W z 28.06.1979 

 

Stary Wołów 
- dzwonnica kościelna, drewn., pocz. XIX, 1905, nr rej.: A/2672/1774 z 11.07.1966 

 

- kościół ewangelicki, ob. cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra z Sołunia, 4 ćw. XIX, 

  nr rej.: A/6165/1-3 z 29.01.2020 

- d. cmentarz ewangelicki, nr rej.: j.w. 

- część ogrodzenia (od północy i zach.), mur., nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A/2597/445/W z 13.04.1979: 

- pałac 

- park 

 

Stobno 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XV/XVI, 1660, nr rej.: A/2671/1775 z 11.07.1966 

 

Straszowice – Łokietkowo   
- zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: A/3314/664/W z 9.05.1992: 

- pałac 

- park 

- komin (pozostałości piekarni) 

 

Uskorz (Wielki) 
- park, k. XIX, nr rej.: A/2596/438/W z 13.04.1979 

 

Warzęgowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat.fil. pw. św. Wojciecha, 1862, nr rej.: A/5937 z 21.08.2014 

 

Wołów 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/1846/419 z 12.02.1956 

 

- zespół klasztorny karmelitów, 1712-24: 

- kościół ob. par. pw. św. Karola Boromeusza, nr rej.: A/2666/1190 z 10.12.1964 

- klasztor, ob. plebania, nr rej.: A/3334/600/W z 19.12.1986 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. pomocniczy pw. św. Wawrzyńca, (XV)1701-11, 

   nr rej.: A/2624/699 z 17.05.1960 

 

- figura Matki Boskiej w otoczeniu Aniołów, pl. Zamkowy, 1733, 

  nr rej.: 145 z 21.03.1950 

 

- cmentarz katolicki (nieczynny), poł. XVII, ul. Piłsudskiego (d. Fornalskiej),  

  nr rej.: A/2616/511/W z 28.09.1983 

- kaplica pw. Świętego Krzyża, 1676, XIX/XX, nr rej.: A/2618/506/W z 5.07.1983 

 

- zamek, pl. Piastowski 2, 1 poł. XIV, 1578, XIX, 1923-28, nr rej.: A/2625/698 z 17.05.1960 

 

- mury miejskie, XIV-XV, nr rej.: A/2752/323 z 10.10.1956 oraz 1191 z 10.12.1964 

 

- ratusz, 2 poł. XV, XVII/XVIII, 1820-40, poł. XX, nr rej.: A/2660/324 z 10.10.1956 

  oraz 401 z 24.11.1956 

 

- pałac, pl. Piłsudskiego 23, 2 poł. XVIII, k. XIX, nr rej.: A/2587/677/W z 25.02.1993 

 

- dom, ob. sąd, Rynek 26, k.. XVII, pocz. XX, nr rej.: A/2670/1779 z 11.07.1966 
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Wołów - Garncarze 
- cmentarz (zamknięty), 1919, nr rej.: A/2625/512/W z 24.10.1983 

- budynek bramny z fragmentami ogrodzenia, 1919, nr rej.: j.w.  
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WROCŁAW – m.  
 

- zespół urbanistyczny Starego Miasta, XIII-XIX, nr rej.: 196 z 15.02.1962 

  oraz A/1580/212 z 12.05.1967 

 

- zespół urbanistyczny Ostrowia Tumskiego i wysp: Piaskowej, Bielarskiej, 

  Słodowej i Tumskiej, nr rej.: 195 z 15.02.1962 oraz A/678/213 z 12.05.1967 

 

- Rynek – blok zachodni – strefa podziemia, nr rej.: A/1574/348/Wm z 21.01.1977 

 

- teren d. opactwa benedyktyńskiego na Ołbinie, nr rej.: A/5290/214 z 12.05.1967 

 

- układ urbanistyczny Przedmieścia Oławskiego, XIII-XIX, nr rej.: 538/A/05 z 20.06.2005 

 

- układ urbanistyczny dzielnicy Psie Pole, XIII-XIX, nr rej.: 537/A/05 z 17.06.2005 

 

- osiedle Biskupin, 1930-36, nr rej.: A/1575/400/Wm z 9.02.1979 

 

- osiedle „Księże Małe”, 1928, nr rej.: A/1579/555/Wm z 25.04.1996 

 

- osiedle Sępolno – zespół urbanistyczny, 1918-25, nr rej.: 679/399/Wm z 9.02.1979 

 

- osiedle Tow. Osiedlowego „Wrocław”, w rejonie ulic: Bolesława Krzywoustego – Giżycka –    

  Kętrzyńska – Grudziądzka, 1930, nr rej.: A/1057 z 12.02.2008 

   

- osiedle „WUWA” , w rejonie ulic: Kopernika – Dembowskiego – Tramwajowa –  

  Wróblewskiego – Zielonego Dębu, 1929, nr rej.: A/1003 z 28.03.2007 

  

- osiedle Zalesie – zespół  urbanistyczny, 1901, nr rej.: A/1581/423/Wm z 22.12.1986 

 

- osiedle domków jednorodzinnych i bliźniaczych – układ urbanistyczny, 1934-39 

  (w rejonie ulic: Jeleniogórska – Cieplicka – Ciechocińska – Sobieszewska - Iwonicka), 

  nr rej.: A/1578/429/Wm z 17.01.1984 

 

- osiedle pracowników gazowni (zespół urbanistyczny), 1919 (zabudowa ulic: Kamieniecka –    

  Ząbkowicka – Złotostocka), nr rej.: A/1582/414/Wm z 7.10.1982 

 

- układ urbanistyczny rejonu placu Kościuszki, 1807,  nr rej.: A/1491/543/Wm z 15.12.1994 

 

- rejon placu św. Macieja – zespół urbanistyczny, 1873, nr rej.: A/1576/402/Wm z 3.05.1979 

 

- katedra pw. św. Jana Chrzciciela, pl. Katedralny, XIII-XIX, po 1945,  

  nr rej.: A/5352/2 z 25.11.1947 oraz 42 z 26.10.1961 

 

- kościół par pw. św. Antoniego, ul. św. Antoniego 23  →  zespół klasztorny elżbietanek  

 

- kościół św. Barbary, ob. katedra prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej    

  Bogurodzicy, ul. św. Mikołaja, XIII, XV/XVI, nr rej.: 11 z 27.11.1947  

  oraz  A/288/15 z 23.10.1961 

 

- kościół pw. św. Bonifacego, pl. Staszica 2-4, 1897, nr rej.: A/298/354/Wm z 4.08.1977 

- plebania, 1897, nr rej.: A/298/354/1 z 29.08.1991 

 

- kościół pw. Bożego Ciała, ul. Świdnicka, 2 ćw. XV, nr rej.: 13 z 27.11.1947 oraz 

  A/289/19 z 23.10.1961 

 

- kościół par. pw. św.św. Doroty i Stanisława, pl. Franciszkański, 1351-XVIII, 

  nr rej.: 14 z 27.11.1947 oraz A/292/90 z 12.02.1962 

 

- kościół pw. św. Elżbiety (garnizonowy), ul. św. Mikołaja, XII-XV,  

  nr rej.: A/1300/25 z 26.11.1947 i z 23.10.1962 
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- kościół par. pw. św. Elżbiety, ul. Grabiszyńska 101, 1893, 

  nr rej.: A/2489/356/Wm z 4.08.1977 

 

- kościół par. pw. św. Henryka, ul. Gliniana, 1889-93, nr rej.: A/1302/355/Wm z 3.08.1977 

  - ogrodzenie frontowe, mur./met., 1893, nr rej.: A/5993 z 16.02.2016 

 

- kościół pw. św. Idziego, pl. Katedralny, 1 poł. XIII, po 1953, nr rej.: A/1301/28 z 26.11.1947 

  i z 25.10.1961 

 

- kościół pw. św.św. Jakuba i Krzysztofa, ul. Bolesława Krzywoustego 291, 2 poł. XII, XX, 

  nr rej.: P/6 z 11.04.1959 oraz A/296/199 z 30.12.1970 

 

- kościół pw. św. Jana Nepomucena (p.w. św. Mikołaja), drewn., Park Szczytnicki, k. XVI, 

  nr rej.: 8/9 z 2.05.1958 oraz A/5345/134 z 15.02.1962 

 

- kościół par. pw. św. Józefa Robotnika, ul. Krakowska 46, 1932-33, 

  nr rej.: A/1025 z 24.09.2007 

 

- kościół pw. św. Karola Boromeusza, ul. Krucza,1910-12,  nr rej.: 429/351/Wm z 4.08.1977 

 

- kościół pw. św. Krzysztofa, pl. św. Krzysztofa 1, XV, nr rej.: 12 z 27.11.1947 oraz 

  A/427/45 z 25.01.1962 

 

- kościół pw. Świętego Krzyża, pl. Kościelny, XII-XIV, nr rej.: 7 z 26.11.1947 oraz  

  A/5256/44 z 25.01.1962 

 

- kościół pw. św. Łazarza, ul. Traugutta 541 poł. XIV, XV,  nr rej.: 28 z 29.11.1947 oraz 

  A/425/75 z 6.02.1962 

 

- kościół pw. św. Marcina, ul. św. Marcina, XIII, 1958-68, nr rej.: 5 z 26.11.1947 

  oraz A/428/81 z 6.02.1962 

 

- kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, ob. katedra polsko-katolicka, ul. Szewska,  

  1342-60, po 1945,  nr rej.: 24 z 28.11.1947, nr rej.: A/431/84 z 6.02.1962 

 

- kościół pw. MB Pocieszenia, ul. Wittiga, 1919, nr rej.: A/2652/411/Wm z 9.12.1981 

 

- kościół par. pw. MB Wspomożenia Wiernych, ul. Świątnicka 34, 1909,  

  nr rej.: A/299/507/Wm z 25.01.1993 

- Dom Sióstr Wincentek z kaplicą, tzw. „stara plebania”, ob. dom parafialny, ul. Świątnicka 32, 1906,  

  nr rej.: A/6220 z 9.03.2022 

 

 

- kościół pw. św. Maurycego, ul. Traugutta, 2 poł XIII, 1723, 1897-99,  

  nr rej.: 19 z 29.11.1947 oraz A/426/86 z 6.02.1962 

 

- kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Nowowiejska (ul. Prusa 38?), 1862-71 

  nr rej.: A/2493/352/Wm z 4.08.1977 

 

- kościół pw. św.św. Piotra i Pawła, ul. Katedralna 4, XV, XX, nr rej.: 4 z 25.11.1947  

  oraz A/432/192 z 15.02.1962 

 

- kościół par. pw. Świętej Rodziny, ul. Monte Cassino, 1930,  

   nr rej.: A/2472/498/Wm z 25.10.1992 

 

- zespół kościoła ewangelickego, ul. Sudecka 90, 1909: 

- kościół, ob. rzym-kat. par. pw. św. Augustyna, nr rej.: A/2492/353/Wm z 4.08.1977  

- plebania, ob. dom zakonny kapucynów, nr rej.: A/1410/566/Wm z 2.08.1996 

- ogrodzenie - mur z bramą, j.w. 

 

- zespół kościoła ewangelickego, ul. Karmelkowa 94, 1904-15,  
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   nr rej.: 88/A/02/1-3 z 10.06.2002 : 

- kościół, ob. rzym.-kat. par. pw. św. NMP Królowej Polski, 

- plebania,  

- cmentarz kościelny 

- ogrodzenie 

- kościół ewangelicki pw. Jedenastu Tysięcy Dziewic, ob. rzym.-kat. pw. Opieki św. Józefa, 

  ul. Jedności   Narodowej,  1 ćw. XIX, nr rej.: A/5346/125 z 15.02.1962 oraz 42 z 29.03.1949 

- plebania ewangelicka, ob.klasztor karmelitów bosych i plebania rzym.-kat. → ul. Ołbińska 1a 

    

- kościół ewangelicki pw. Opatrzności Bożej,  tzw. dworski, ul. Kazimierza Wielkiego,  

  poł. XVIII, nr rej.: 43 z 29.03.1949 oraz A/4018/59 z 25.01.1962 

 

- kościół ewangelicki „Pamiątkowy Króla Gustawa Adolfa”, ob. wojskowy ewangelicki, 

  ul. ks. Brzóski 1, 1932-33, nr rej.: A/991/1-2 z 24.01.2007 

  - plebania, ul. Partyzantów 60, 1934-35, nr rej.: j.w. 

 

- kaplica ewangelicko-luterańska zakładu „Bethanien” z budynkiem mieszkalnym,  

  ul. Żabia Ścieżka 1, 1853, nr rej.: A/2357/435/Wm z 30.12.1987 

 

- kaplica ewangelicka, ob. Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ul. Worcella 28 a, 

   1901-02, nr rej.: A/1021 z 24.08.2007 

 

- cerkiew prawosławna pw. św.św. Cyryla i Metodego, ul. św. Jadwigi 12 

  → kościół pw. św. Anny w zespole klasztornym augustianek  

 

- synagoga Pod Białym Bocianem, 1820-29, ul. Włodkowica 7,  

  nr rej.: A/2788/203 z 30.12.1970 

 

- Sala Zgromadzeń Katolickiej Wspólnoty w Chrystusie, ob. zbór Kościoła Adwentystów Dnia   

    Siódmego, ul. Dąbrowskiego 14/16, 1861-62,  nr rej.: A/1096 z 16.12.2008 

 

- zespół klasztorny augustianek, ul. św. Jadwigi 12, k. XIII, XVII, 1945: 

- kościół pw. św. Anny (św. Jakuba), ob. cerkiew prawosławna pw. św.św. Cyryla i  

  Metodego,  nr rej.: 3 z 25.11.1947 oraz A/287/13 z 23.10.1961 

- klasztor, ob. PP Wydawnictwa Kartograficzne, nr rej.: A/ 432/12 z  29.07.1961 

 

- zespół klasztorny augustianów „Na Piasku”, ul. Św. Jadwigi 3/4, 2 poł. XII-XVIII, po 1945: 

- kościół pw. NMP, nr rej.: A/430/82 z 6.02.1962 

- klasztor, ob. Biblioteka Uniwersytecka, nr rej.: A/5298/35 z 26.10.1961 

 

- zespół klasztorny bernardynów, ul. Bernardyńska 5: 

- kościół pw. św. Bernarda, nr rej.: A/1298/16 z 28.11.1947 i z 23.10.1961 

- klasztor, ob. muzeum i biura, nr rej.: A/1299/17 z 8.11.1958 i z 23.10.1961 

 

- zespół klasztorny bonifratrów, ul. Traugutta 57, 1714, XIX:  

- kościół pw. Świętej Trójcy, nr rej.: A/5351/20 z 29.11.1947 oraz 20 z 23.10.1961 

- klasztor, ob. klinika neurologiczna, nr rej.: A/5302/21 z 23.10.1961 

 

- zespół klasztorny sióstr Dobrego Pasterza, pl. Grunwaldzki 3, 3abc,  

  nr rej.: 206/A/03/1-4 z 26.09.2003: 

 - kościół, ob. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1885 

 - plebania, po 1880 

 - budynek klasztorny „Nazareth”, ob. salezjanów, 1903-12, 1924 

 - budynek klasztorny „Josefhaus”, ob. sióstr miłosierdzia, po 1880 

 

- zespół klasztorny dominikanek, ul. św. Katarzyny 18 / Purkyniego 1,  

  2 poł. XIV-XVIII, po 1945: 

- kościół pw. św. Katarzyny, nr rej.: 16 z 28.11.1947 oraz A/5449/43 z 25.01.1962 

- d. klasztor, nr rej.: A/5303/9 z 19.07.1961 

 

- zespół klasztorny dominikanów, pl. Dominikański, 1226-XVIII, 1945:   

- kościół pw. św. Wojciecha, nr rej.: 15 z 28.11.1947; D/1 z 17.02.1960  
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  oraz  A/239/165 z 15.02.1962 

- refektarz w skrzydle klasztornym, nr rej.: 292 z 30.01.1952  

  oraz A/240/24 z 23.10.1961 

 

 

 

  - zespół  klasztorny elżbietanek, ul. św. Antoniego 23: 

- kościół, ob. par. pw. św. Antoniego, 1680-92, nr rej.: A/1297/18 z 28.11.1947  

   i z 23.10.1961 

- klasztor, ob. dom mieszkalny, ul. św. Antoniego 30, XVIII, po 1945, 

   nr rej.: 25 z 28.11.1949 oraz A/2703/190 z 15.02.1962 

- dom kapelana, ob. plebania, ul. św. Antoniego 34, XVIII, po 1945, 

   nr rej.: A/2702/265 z 30.12.1970 

 

- zespół  klasztorny elżbietanek „szarych”, ul. św. Józefa 1/3,  

  nr rej.: 197/A/03/1-3 z 18.07.2003: 

 - klasztor z kaplicą pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1881-82 

 - oratorium św. Józefa, 1892 

 - budynek  bramny, 1887 

- budynek nowicjatu, ul. św. Józefa 2/4, 1900-1902,  

   nr rej.: A/1400/535/Wm z 15.03.1994 

 

- zespół klasztorny franciszkanów, al. Kasprowicza 26-28, 1895-97, 1904-05 

  nr rej.: A/238/472/Wm z 10.03.1992: 

- kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, 1900-01 

- klasztor  

- budynek gospodarczy 

- cmentarz zakonny 

- mur ceglany 

 

- zespół klasztorny zgromadzenia sióstr św. Jadwigi, ul. Sępa Szarzyńskiego 29 / Piwna,  

   nr rej.: A/1390/586/Wm z 20.04.1999: 

- kościół, 1884, 1905 

- klasztor, 1861 

- dom, ul. Piwna 2-6, 1901-02 

- ogrodzenie (mur.) z furtą, 1885 

 

- zespół klasztorny jezuitów, pl. Uniwersytecki: 

- kościół  pw. Imienia Jezus, 1689-98,  nr rej.: 9 z 26.11.1947  

  oraz A/290/85 z 6.02.1962 

- kolegium jezuickie, ob. Uniwersytet, 1726-32, XX,  nr rej.: 35 z 29.03.1949  

  oraz A/2903/163 z 15.02.1962 

 

- klasztor karmelitów bosych, ul. Ołbińska 1 a → d. plebania ewangelicka,  ul. Ołbińska 

 

- zespół klasztorny klarysek, pl. Nankiera 16, XIII-XVII, po 1945, nr rej.: 22 z 28.11.1947: 

- kościół z kaplicą św. Jadwigi, nr rej.: A/3142/110 z 14.02.1962 

- klasztor, nr rej.: A/3141/111 z 14.02.1962 

 

- zakład zgromadzenia ss. nazaretanek , ul. św. Marcina 10, 1834,  

  nr rej.: A/1401/541/Wm z 1.12.1994: 

- budynek Zakładu Opieki Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu 

    - kaplica 

- dom 

- ogród klasztorny (teren d. zamku książęcego) 

 

- klasztor sióstr Notre Dame, ul. św. Marcina 12: 

 - budynek i ruiny z pozostałościami zamku piastowskiego, XIV-XV,  

  nr rej.: 143 (?) z 4.11.1968 

- pomieszczenie gotyckie - pozostałość zamku piastowskiego, XV,  

     nr rej.: A/5348/93 z 12.02.1962 
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- zespół klasztorny premonstrantów, pl. Nankiera 15, 1232, XIV, XVII-XVIII, po 1945: 

- kościół pw. św.św. Jakuba i Wincentego, nr rej.: A/5354/8 z 26.11.1947 oraz  

  A/3144/110 (dec.108) z 14.02.1962 

- klasztor, nr rej.: 32 z 28.11.1947 oraz A/3143/109 z 14.02.1962 

 

- klasztor salezjanek, ul. św. Jadwigi 11, 2 poł. XIV, po 1945, nr rej.: 29 z 29.11.1947 oraz 

  A/5350/38 z 26.10.1961 

- zespół klasztorny szpitalników z Czerwoną Gwiazdą, ul. Szewska – pl. Nankiera : 

- kościół pw. św. Macieja, pl. Bankiera, XIII-XVIII, nr rej.: 23 z 28.11.1947  

  oraz A/3149/83 z 6.02.1962 

- budynek oratorium, ob. Duszpasterstwo Akademickie, ul. Szewska 36 a, 1697, 1911,  

   nr rej.: A/746 z 5.04.2006 

- klasztor, ob. Ossolineum, ul. Szewska 37, 1675-1715, nr rej.: 45 z 29.11.1949  

  oraz A/3134/159 z 15.02.1962 

 

- zespół klasztorny ss. urszulanek, ob. ss. franciszkanek, ul. Kasprowicza 62 b, 64-65, XIX,  

  nr rej.: A/2480/478/Wm z 16.06.1992: 

- budynek d. klasztoru i liceum, 1896-98, 1905, 1927, nr rej.: A/6052 z 30.06.2017 

- budynek „B” 

- apteka i pralnia 

- park (kapliczka, grota) 

- cmentarz zakonny (w parku) 

- ogrodzenie - mur  

 

- figura Matki Boskiej z Jezusem, na placu przed katedrą, 1647, nr rej.: 38 z 29.03.1949 

 

- figura św. Jana Nepomucena, przed kościołem Świętego Krzyża, 1731, 

  nr rej.: 36 z 29.03.1949 

 

- fontanna z alegorią Walki i Zwycięstwa, pl. Jana Pawła II, 1905, nr rej.: 363/Wm z 7.10.1980 

 

- cmentarz Grabiszyński, ul. Grabiszyńska (Wrocław - Grabiszyn), 1867-1916, 

  nr rej.: A/2634/424/Wm i A/2635/425/Wm z 28.09.1983: 

- teren dawnego cmentarza, tzw. park 

- cmentarz 

- kaplica 

- budynek administracji 

- ogrodzenie z bramami 

 

- cmentarz żydowski, ul. Lotnicza-Pilczycka, 1900, nr rej.: A/2653/428/Wm z 26.09.1983: 

 

- cmentarz żydowski, ul. Ślężna, XIX – XX, nr rej.: A/5252/306/75 z 24.05.1975 

 

- park Szczytnicki, XVIII/XIX, nr rej.: ZU-3 z 29.01.1958 oraz A/2791/194 z 15.02.1962 

- d. „Polana Neissera” i Park Leśny nad Czarną Wodą, al. Różyckiego, 1900,  

  nr rej.: A/6161 z 19.11.2019 

 

- park Południowy (2 części), 1892-4,  

  nr rej.: A/1490/549/Wm z 24.04.1995 i A/1489/556/Wm z 2.11.1995 

 

- park „Górka Skarbowców”, ul.Racławicka/Odkrywców, 1937, nr rej.: 570/A/05 z 12.09.2005 

 

- ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza / Kanonia, 1811, nr rej.: A/2374/2094 z 5.02.1974 

 

- ogród roślin leczniczych Akademii Medycznej, al. Kochanowskiego 10, pocz. XX, 

   nr rej.: A/1388/593/Wm z 28.12.2000 

- willa, j.w. 

 

- ogród Zoologiczny (część stara), ul. Wróblewskiego 1, 1864, 1927, 

   nr rej.: A/5263/361/Wm z 29.11.1978: 

- budynek Dyrekcji 

- budynek wejściowy 
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- brama Japońska 

- warsztat 

- 11 pawilonów dla zwierząt 

 

- tereny olimpijskie, ul. Mickiewicza, al. Olimpijska, ul.  Paderewskiego, 1926-1938, 

  nr rej.: A/4225/457/Wm z 14.06.1991: 

- stadion z aleją olimpijską 

- hala sportowa 

- budynek kortów tenisowych  

- brama główna z pergolą 

- wieża zegarowa 

- trybuny murowane 

- stadion „Gwardii” 

- trybuny drewniane 

- kasy biletowe (2 stanowiska) 

- brama 

 

- pozostałości murów obronnych:  

 - fragment, ul. Białoskórnicza 2-3, XIII, nr rej.: A/5257/195 z 30.12.1970 

 - fragment, ul. Grodzka 10-11, XIII, nr rej.: A/5292/196 z 30.12.1970 

 - baszta i pozostałości fortyfikacji,  ul. Krasińskiego (dec. - pl. Nowy Targ), XIII,  

     nr rej.: A/5297/39 z 26.10.1961 

 

- brama Oławska (część podziemna) i fragmenty murów obronnych, pl. Dominikański 

  (pod trasą W-Z), nr rej.: A/5273/ 2097/Wm z 2.08.1975 

- most Oławski (fragment), pl. Dominikański, XV/XVI, nr rej.: A/5274/2098/Wm z 2.08.1975 

 

- basteja, ul. Słowackiego, k. XV, XX, nr rej.: A/2780/250 z 17.04.1967 

 

- relikty bastionu bramy Mikołajskiej i murów obronnych, pl. Jana Pawła II,  

   nr rej.: A/2654/408/Wm z 21.12.1979 

 

- bastion ceglarski „Wzgórze Polskie”, pl. Polski, XVI-XVIII, nr rej.: A/5260/210 z 30.12.1970 

 

- bastion sakwowy „Wzgórze Partyzantów”,  ul.  Skargi 17, XIV-XVI-XIX, 

   nr rej.: A/2714/211 z 30.12.1970 

 

- arsenał miejski, ul. Cieszyńskiego 9, (XIV) XVI, XIX, nr rej.: 1 z 28.11.1947 oraz  

  14 z 23.10.1961 

 

- schron przeciwlotniczy, ob. składnica muzealna, ul. Ołbińska 30, 1941-43, 

  nr rej.: 91/A/02 z 19.07.2002 

 

- schron przeciwlotniczy, podziemny, pl. Solny, 1942-43, nr rej.: A/5986 z 7.12.2015 

 

- blokhauz artyleryjski w przyczółku mostu kolejowego, ul. Osobowicka, 1858, 1895, 

  nr rej.: A/5875 z 21.06.2013 

 

- zespół budowlany  Fortu Piechoty Nr 8a, ul. Ostowa, 1914,  

  nr rej.: A/6186/1-4 z 16.12.2020 : 

 - 2 schrony bierne (wschodni i zachodni) 

 - 2 wartownie 

 

- zespół budowlany  Fortu Piechoty Nr 9, ul. Pełczyńska, 1891-92, 1912,  

  nr rej.: A/5969/1-5 z 27.05.2015 : 

 - schron bierny 

 - 2 schrony wartownicze 

 - schron straży 

 - pozostałości form ziemnych 

 

- fort piechoty z obwodem stanowisk strzeleckich, ul. Redycka, 1896-97, 1910,  

  nr rej.: A-1026 z 26.09.2007 
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- ratusz, Rynek, 2 poł. XIII, 1471-1504, nr rej.: 39 z 29.03.1949 oraz A/2908/135 z 15.02.1962 

 

- nowy ratusz, ul. Sukiennice 9 / Rynek Ratusz 3/6, XV,1859, nr rej.: A/2688/206 z 30.12.1970 

 

- zespół Hali Stulecia i d. terenów wystawowych, ul. Wróblewskiego / Wystawowa 1, 1911-13,  

   nr rej.: A/5259/343/Wm z 15.04.1977: 

- hala Stulecia („Ludowa”), nr rej.: A/5291/198 z 24.04.1962 

- pawilon 4 kopuł 

- pawilon restauracyjny 

- pergola 

- kolumnada 

- iglica 

   - d. sanatorium dzienne dla dzieci → ul. Wystawowa 1 

- d. Hala Targów  → Pawilon Przemysłu Ziem Odzyskanych, ul. Wystawowa 1 

- d. Hala Targów  → Hala Państw, ul. Wystawowa 1 

 

- gmach Muzeum Narodowego, pl. Powstańców Warszawy 5, 1883-86,  

  nr rej.: A/5258/325/Wm z 24.07.1976 

 

- zespół budynków Panoramy Racławickiej z otoczeniem (teren z drzewostanem ), 

  ul. Purkyniego 11, 1970-85, nr rej.: A/2281/464/Wm z 25.11.1991: 

- rotunda 

- budynek administracyjno-techniczny 

 

- opera, ul. Świdnicka 23,  1837, 1871, 1955, nr rej.: 205 z 30.12.1970 

 

- Uniwersytet Wrocławski  →  zespół klasztorny jezuitów,  pl. Uniwersytecki 1 

 

- hala targowa, pl. Nankiera, 1908, nr rej.: A/2659/401/Wm z 13.04.1979 

 

- więzienie centralne, ul. Kleczkowska 35, k. XIX, nr rej.: A/1403/548/Wm z 24.04.1995: 

- więzienie męskie (pawilon nr 1) 

- więzienie kobiece (pawilon nr 2) 

- szpital, ob. kuchnia 

- budynek gospodarczy (pawilon nr 3) 

- warsztat i pralnia 

- mur owalny przy bud. administracji i mur okalający zespół 

 

- zespół Politechniki Wrocławskiej, ul. Wyspiańskiego – Smoluchowskiego, 1905-11, 1935, 

  nr rej.: 673/544/Wm z 10.01.1995: 

- budynek główny, ul. Wyspiańskiego 27 

- budynek chemii, ul. Wyspiańskiego 29 

- budynek chemii, ul. Smoluchowskiego 23 

- budynek laboratorium, ul. Smoluchowskiego 21 

- budynek laboratorium, ul. Smoluchowskiego 19 

- budynek laboratorium, ul. Norwida 

- 3 budynki techniczne,  

- ogrodzenie z bramą,  

- instytut hutnictwa, ul. Smoluchowskiego 25-27, nr rej.: 675/546/Wm z 30.01.1995 

- budynek d. „Staadtbauschule”, ob. politechnika → ul. Prusa 53-55,   

- dom dyrektorów d. „Staadtbauschule”, ob.budynek adm. Politechniki → ul. Rozbrat 7,  

 

- zespół klinik Akademii Medycznej, nr rej.: A/2656/406/Wm z 24.05.1979: 

- zakład Farmakologii, ul. Bujwida 2, 4 

- zakład Medycyny Sądowej, ul. Bujwida 2, 4 

- klinika Dermatologiczna, ul. Chałubińskiego 1 

- klinika Oczna i Otolaryngologiczna, ul. Chałubińskiego 2 

- klinika Ginekologiczna, ul. Chałubińskiego 3 

- zakład mikrobiologii, ul. Chałubińskiego 4 

- Instytut Stomatologii, ul. Chałubińskiego 5 

- collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 6 a 
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- zakład filozofii, ul. Chałubińskiego 6 a 

- apteka, ul. Chałubińskiego 7 

- administracja, ul. Chałubińskiego 7 a 

- zakład fizjologii, ul. Chałubińskiego 8/10 

- zakład Anatomii Patologicznej z kostnicą, ul. Marcinkowskiego 1 

- rektorat, ul. Pasteura 1-4 

- Instytut chorób wewnętrznych, ul. Pasteura 1-4 

- klinika nefrologiczna, ul. Skłodowskiej-Curie 50/52 

- państwowy szpital kliniczny, ul. Skłodowskiej-Curie 58 

- klinika chirurgiczna, ul. Skłodowskiej-Curie 66 

- klinika radioterapii, ul. Skłodowskiej-Curie 68 

 

- zespół budowlany d. Kliniki Psychiatrycznej i Chorób Nerwowych, ul. Bujwida 42 – 44 i  

  ul. Sopocka 18, 1904-07, 2 poł. XX,  nr rej.:  A/6205 z 10.02 2020: 

 - budynek główny, ul. Bujwida 44 d 

 - budynek izolatorium północnego, żeńskiego, z łącznikiem 

 - budynek izolatorium południowego, męskiego, z łącznikiem, ul. Bujwida 44 

 - budynek gospodarczy z kotłownią, ul. Bujwida 44 f 

 - budynek kaplicy z prosektorium (kostnica) 

 - dom mieszkalny dla urzędników, ul. Bujwida 44 a 

 - willa dyrektora, ul. Bujwida 42 

 - teren zespołu z zielenią szpitalną i ogrodzeniem 

 

- przytułek Fundacji Heimanna, ob. przychodnia psychiatryczna, ul. Gdańska 2, k. XIX,  

   nr rej.: A/2282/462/Wm z 12.11.1991 

 

- budynek szpitala przeciwgruźliczego, Grabiszyńska 105, 1895,  

  nr rej.: A/2657/405/Wm z 16.05.1979 

 

- zespół szpitala psychiatrycznego, ul. Kraszewskiego 23/25 (Korzeniowskiego 18 ?), 1887-88,  

  nr rej.: A/2275/461/Wm z 12.11.1991: 

- budynek główny 

- 4 budynki gospodarcze 

- willa (administracja) 

- willa (oddział nerwic) 

- prosektorium, ob. oddział detoksyzacji 

- ogród 

 

- dom pomocy społecznej dla kalek, ob. zespół szpitalny MSW, ul. Ołbińska 32, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: A/2481/477/Wm z 30.05.1992: 

- budynek „A” 

- budynek „B” 

- ogród (układ zieleni wysokiej) 

 

- zespół budowlany d. Szpitala Izraelickiego, później Okręgowego Szpitala Kolejowego,  

  ul. Sudecka 92, 94, 96, ul. Wiśniowa 36, ul. Sztabowa 93, 95, 97, nr rej,: A/6075 z 5.02.2018 : 

 - budynek zarządu, 1902 

 - główny budynek szpitalny1901-03 

 - budynek oddziału zakaźnego, 1901-03 

 - kostnica, 1901-03 

 - budynek „nowy szpital”, 1910-12 

 - budynek zakładu dla przewlekle chorych, 1910-11 

 - budynek gospodarczy, 1901-03 

  - kotłownia z kominem, 1901-03 

 

- budynki w zespole d. szpitala „Bethanien”, ul. Żabia Ściezka 3, ul. Traugutta 114, 118, 120,  

  nr rej.: A/6081/1-4 z 29,03.2018 : 

 - budynek szpitalny „Marienhaus”, 1878-79 

 - budynek szpitala I, 1882-84, 1924 

 - budynek szpitala II, 1913-16 

 - budynek portierni z kostnicą i przejazdem, 1914 

 - kaplica → kaplica ewangelicko-luterańska, ul. Żabia Ścieżka 1 
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- zespół szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci, ul. Poświęcka 8, 1893, 1902, 1927,  

  nr rej.: A/451/Wm z 24.06.1991: 

- budynek szpitala 

- kaplica bonifratrów pw. Świętej Rodziny 

- wozownia, ob. garaż 

- park z aleją dojazdową, ul. Lekarska 

- ogrodzenie murowane 

 

- zespół szkolno-rehabilitacyjny, ul. Wejherowska 28, 1906-11,  

  nr rej.: A/2277/471/Wm z 6.03.1992: 

- budynek główny (szkoła) 

- ambulatorium 

- internat 

- warsztaty 

- zieleń parkowa 

- ogrodzenie metalowe 

 

- dworzec Dolnośląski, pl. Orląt Lwowskich, 1843-44, nr rej.: A/2380/427/Wm z 19.04.1985 

 

- dworzec Główny, ul. Piłsudskiego, 1856, 1899-1904, nr rej.: A/2782/248 z 21.06.1966 

- perony z wiatą peronową, j.w. 

  - kotłownia kolejowa stacji Wrocław Główny, ul. Paczkowska, 1929, nr rej.: A5278 z 18.07.2011 

 

- zespół dworca Górnośląskiego, ul. Małachowskiego 13, 1840,  

  nr rej.: A/2369/446/Wm z 31.05.1989: 

- dworzec Górnośląski 

- teren zadrzewiony 

- ogrodzenie metalowe 

 

  - dworzec pocztowy (dwa perony z wolnostojącymi wiatami i układ torowy),  

   ul. Małachowskiego 11, 1904-05, nr rej.: A/5519/1-2 z 21.12.2011 

      

- dworzec Świebodzki, pl. Orląt Lwowskich, 1842, 1873, nr rej.: A/5262/247 z 30.12.1970 

 

- dworzec Wrocław-Brochów → Wrocław-Brochów 

 

- dworzec Wrocław-Kuźniki, ul. Metalowców 61, 1909-10, nr rej.: A/1776 z 30.03.2010 

 

- dworzec Wrocław-Nadodrze, pl. Staszica, 1868, 1912, nr rej.: A/2500/344/Wm z 21.01.1977 

- dworzec kolejki wąskotorowej, szach., pl. Staszica 2 a, 4 ćw. XIX,  

   nr rej.: A/2658/403/Wm z 18.08.1974: 

- wiata peronowa, drewn., j.w. 

 

- nastawnia wschodnia w zespole stacji kolejowej Wrocław - Psie Pole, ul. Dobroszycka,  

  1937-38, nr rej.: A/1635 z 8.03.2010 

 

- dworzec Wrocław – Żerniki → Wrocław – Żerniki  

 

- most Grunwaldzki, ul. Słowackiego, 1907, nr rej.: A/1653/326/Wm z 15.10.1976 

 

- most Mieszczański, ul. Mieszczańska, 1876, nr rej.: A/1648/332/Wm z 15.10.1976 

 

- most Młyński (południowy), ul. św. Jadwigi - pl. Bema, 1885, nr rej.: A/1651/328/Wm z 15.10.1976 

- most Młyński (północny), ul. św. Jadwigi - pl. Bema, 1885, nr rej.: A/1650/329/Wm z 15.10.1976 

 

- most Oławski, ul. Na Grobli, 1879, nr rej.: A/2497/350/Wm z 25.05.1977 

 

- most Osobowicki (1 przęsłowy), ul. Reymonta, 1898, nr rej.: A/1643/331/Wm z 15.10.1976 

- most Osobowicki (8 przęsłowy), ul. Reymonta, 1897, nr rej.: A/1642/337/Wm z 15.10.1976 

 

- most Piaskowy, ul. św. Jadwigi, 1861, nr rej.: A/1649/330/Wm z 15.10.1976 
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- most Pomorski (południowy), kam., 1904-1905,  nr rej.: A/2496/342/Wm z 15.10.1976 

- most Pomorski (środkowy), blachownicowy, 1935, nr rej.: A/2494/340/Wm z 15.10.1976 

- most Pomorski (północny), blachownicowy, 1924, nr rej.: A/2495/341/Wm z 15.10.1976 

 

- most Gen. Sikorskiego, ul. Podwale Mikołajskie, 1875, nr rej.: 333/Wm z 15.10.1976 

 

- most Trzebnicki (1 przęsłowy), ul. Trzebnicka, 1892, nr rej.: A/1645/335/Wm z 15.10.1976 

- most Trzebnicki (4 przęsłowy), ul. Trzebnicka, 1897, nr rej.: A/1644/336/Wm z 15.10.1976 

 

- most Tumski, ul. Najświętszej Marii Panny, 1888-89, nr rej.: A/1652/327/Wm z 15.10.1976 

 

- most Zwierzyniecki, ul. Skłodowskiej-Curie, 1897, nr rej.: A/1646/334/Wm z 15.10.1976 

 

- zabudowania portu miejskiego, ul. Kleczkowski 50-58, nr rej.: A/2368/1-5 z 16.06.2010: 

 - budynek zarządu portu, 1899-1900 

- portiernia, 1899-1900 

 - magazyn cukru, 1898-1901 

 - magazyn drobnicy, 1899-1901 

 - spichrz, 1900-02 

 

- zespół elektrowni południowej na Odrze, ul. Nowy Świat 46, 1922-24, 

   nr rej.: A/1473/524/Wm z 10.08.1993: 

- hala maszynowni (turbiny, generatory) 

- rozdzielnia 

- most dojazdowy 

- ogrodzenie ze stalową bramą 

 

- zespół elektrowni północnej na Odrze, ul. Księcia Witolda 3 a, nr rej.: A/1496/525/Wm z 10.08.1993: 

- hala maszynowni (turbiny, generatory) 

- jaz klapowy i 2 pawilony sterownicze 

- umocnione nabrzeża 

 

- zespół wodociągów, ul. Na Grobli, nr rej.: 99/A/02/1-21 z 20.09.2002: 

 - portiernia, 1910 

 - budynek adm., 1870, 1928 

 - warsztaty, 1920 

 - kotłownia zach., 1874 

 - kotłownia wsch. z kominem i aneksem, 1869-70, nr rej.: A/6211 z 14.01.2022 

 - pompownia wsch., 1892, 1934 

 - budynek adm.-socjalny, 1890, 1934 

 - osadnik ze śluzą, 1879 

 - przepompownia „Rakowiec”, 1907 

 - rogatka, ob. dom mieszk., k. XIX 

 - filtr, ob. zbiornik wody, 1890 

 - pompownia, 1924 

- zbiornik wody, 1896, 1924 

 - budynek odżelaziacza z płaszczem ziemnym, 1903-1905, ul. Na Grobli 19 i 21,  

  nr rej.: A/6210 z 1.02.2022 

 - filtry pośpieszne, 1921, 1931-32, nr rej.: A/6214 z 14.03.2022 

 - stawy osadnikowe, 1920, 1931,  

 - schron, 1930 

 - torowisko kolejki, k. XIX 

 - ogrodzenie, k.XIX 

 - port „Ujście Oławy”, k. XIX 

- wieża wodociągowa, k. XIX, nr rej.: A/4226/208 z 30.12.1970 

 

- zespół budynków stacji pomp „Świątniki”, 1901-1904, nr rej.: A/2649/413/Wm z 31.12.1983: 

- budynek główny 

- 2 studnie zbiorcze 

- odolejacz 

- filtry biologiczne (zbiornik nieczystości) 
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- waga pojazdowa 

- 2 budynki biurowe, ob. budynek mieszkalny 

- kantyna , ob. budynek gospodarczy 

- 2 transformatory 

- 2 przepompownie 

- ogrodzenie z bramą 

- wieżyczka odpowietrzająca (poza zakładem) 

 

  - stopień wodny „Psie Pole”, 1895-98, nr rej.: A/5863 z 8.03.2013 : 

   - jaz kozłowo-iglicowy 

   - brama powodziowa (śluza bezkomorowa) z kładka dla pieszych 

   - szopa jazowa, ul. Pasterska 

   - śluza komorowa „Miejska” 

 

  - śluza komorowa „Różanka”, 1916-18, nr rej.: A/5940/1-3 z 30.09.2014 

  - budynek maszynowni, j.w. 

  - budynek pomocniczy maszynowni, j.w. 

 

  - budynek przepompowni ścieków „Szczytniki”, ul. Kochanowskiego 6a, 1909, 

     nr rej.: A/5276 z 7.07.2011 

 

- wieża wodociągowa na terenie zakładu Hutmen, ul. Grabiszyńska 241, 1961, nr rej.: A/6203  

   z 20.09.2021 

 

- wieża wodociągowa, ul. Elbląska, 1952, nr rej.: A/5957 z 16.02.2015 

 

- wieża wodociągowa, ul. Przybyszewskiego, 1914, nr rej.: A/2655/407/Wm z 18.07.1979 

 

- wieża wodociągowa, ul. Warszawska 2, 1903, nr rej.: A/1391/588/Wm z 29.02.2000 

 

- wieża wodociągowa - widokowa, ul. Wiśniowa, 1905, nr rej.: A/4230/362/Wm z 19.10.1978 

 

- hala postojowa zajezdni tramwajowej, dwusegmentowa z wieżą wodną, ul. Legnicka 65 a,   

  1900, 1925, nr rej.: A/1971 z 7.04.2010 

 

- hala postojowa zajezdni tramwajowej,  ul. Powstańców Śląskich, 1901,  

  nr rej.: A/1395/580/Wm z 16.04.1998 

 

- zajezdnia tramwajowa „Dąbie”, ul. Wróblewskiego 38/40, nr rej.: A/990/1-8 z 15.01.2007: 

 - 2 hale postojowe, 1913 

 - hala remontowa, 1913 

 - budynek administracyjny, 1913 

 - dom mieszkalny, 1913 

 - trafostacja, 1934 

 - 3 słupy trakcji napowietrzsnej, po 1920 

 - 2 słupy przystankowe, po 1920 

 

- zajezdnia tramwajowa „Ołbin”, ul. Słowiańska 16, nr rej.: A/2290/1-4 z 4.06.2010: 

 - hala postojowa, trzysegmentowa, 1910-11 

 - budynek administracyjny, 1938 

 - budynek administracyjny, ul. Ołbińska 25, 1902 

 - willa, ul. Kręta 25, 1885,1939 

 

- 2 hangary przenośne, nr 3 i 4, na lotnisku Starachowice, ul. Graniczna 13, 1938, 

  nr rej.: 137/A/02/1-2 z 7.10.2002 

 

- zespół d. tkalni i przędzalni bawełny, ul. Stabłowicka 118, 118 a, 118 b,  

   nr rej.: A/5976 z 25.10.2016 : 

 - portiernia z bramą, 1 ćw. XX 

 - główna hala produkcyjna z maszynownią, warsztatami i stołówką, 1890 

 - wieża ciśnień, 1890 

 - budynek warsztatowy, 1 ćw. XX 
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 - budynek d. czesalni, 1 ćw. XX 

 

- zespół Browarów Dolnośląskich „Piast”, ul. Jedności Narodowej 204 - 210, 1891-94,  

   nr rej.: 504/A/05/1-4 z 15.04.2005: 

 - budynek zarządu browaru 

 - budynek zarządu słodowni 

 - budynek butelkowni 

 - budynek leżakowni, fermentowni, stolarni i bednarni 

 

  - budynki d. piekarni WZS, ul. Sienkiewicza 18 -22, nr rej.: A/1046/1-3 z 29.02.2008: 

   - magazyn mąki, 1914-15 

   - budynek produkcyjny z kominem, 3 ćw. XIX-1914 

   - budynek łącznika zach., 1914-15 

 

- relikty podziemne młynów św. Klary, Wyspy Słodowa i Bielarska, XVIII,  

   nr rej.: B/3 z 12.03.1960 oraz A/6123/102 z 14.02.1962  

 

 

- zespół młyna „Maria”, ul. Staromłyńska 2a / Wyspa Słodowa 9, k. XVIII, 1844, 1871,  

   nr rej.: A/5958 z 23.02.2015: 

 - młyn „Maria” 

 - młyn „Feliks” 

 - łącznik nad młynówką 

 

  - młyn „Różanka”, ul. Młynarska 2-4, 1914-19, nr rej.: A/5943/1-2 z 30.01.2015 

  - silos komorowy (elewator), 1939, nr rej.: j.w. 

 

  - młyn „Sułkowice”, ul. Poprzeczna 33-35, ok. 1900, nr rej.: A/4590/1-2 z 8.12.2010 

  - budynek administracyjny, po 1930, nr rej.: j.w. 

 

- zespół młyński w Świniarach, ul. Zarzecze 2, 1870, pocz. XX, nr rej.: A/2345/443/Wm z 7.10.1988: 

- młyn z młynówką 

- budynek mieszkalny 

- budynek gospodarczy 

 

  - elewator zbożowy, ul. Rychtalska 18, 1940, nr rej.: A/6013 z 29.12.2017   

 

  - hala tłoczni-ciągarni-wykańczalni w zespole fabrycznym Hutmen, z otoczeniem,  

  ul. Grabiszyńska 241, 1968-1972, nr rej.: dec. z 24.01.2022 (brak decyzji w NID) 

 

- ślusarnia w zespole Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, ul. Trzmielowicka 16-20, 1920, 

     nr rej.: A/1086 z 3.10.2008 

 

  - budynek główny d. zakładów zbrojeniowych „Rheinmetall Borgis”, ul. Bierutowska 57/59, 

    1940, nr rej.: A/5279 z 18.07.2011 

 

- kamienica, ul. św. Antoniego 8, (1700), 1861-74, 1905, nr rej.: A/1589 z 12.02.2010 

 

  - kamienica, ul. św. Antoniego 12, 1888, nr rej.: A/1350 z 29.09.2009 

  

  - kamienica, ul. św. Antoniego 16, 1902-04, nr rej.: A/1352 z 28.09.2009 

 

  - kamienica, ul. św. Antoniego 22, 1853, nr rej.: A/1353 z 28.09.2009 

 

- dom ul. św. Antoniego 26, k. XVIII, nr rej.: A/2705/263 z 30.12.1970 

 

- dom, ul. św. Antoniego 28, pocz. XVIII, nr rej.: A/2704/264 z 30.12.1970 

 

- dom, ul. św. Antoniego 30 → zespół  klasztorny elżbietanek 

 

- oficyna mieszkalna, ul. św. Antoniego 33 b, nr rej.: A/4037/189 z 15.02.1962 
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- plebania, ul. św. Antoniego 34 →  zespół klasztorny elżbietanek 

 

  - kamienica, ul. Bałuckiego 2, 1862-63, 1922-23,  nr rej.: A/6176 z 21.04.2020 

 

  - willa, ul. Belwederczyków 29, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5844 z 10.10.2012 

 

  - kamienica, ul. Benedykta Polaka 20, 1891-93, nr rej.: A/1175 z 20.03.2009 

 

  - fasada kamienicy, ul. Benedyktyńska 6, 4 ćw.XIX, nr rej.: A/5931 z 25.07.2014 

 

- kamienica, ul. Białoskórnicza 5, poł. XVIII, nr rej.: 680/77 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Białoskórnicza 6, 2 poł. XVI, nr rej.: 278 z 30.12.1970 

 

- kamienice, ul. Białoskórnicza 6, 7, 8, 9, nr rej.: A/1594/88 z 12.02.1962 

 

- kamienica, ul. Białoskórnicza 10, XVII, nr rej.: A/1595/271 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Białoskórnicza  16, XVII, nr rej.: A/3103/89 z 12.02.1962 

 

- kamienice, ul. Białoskórnicza 17-24, XVI-XVIII, nr rej.: A/1596/5 z 22.03.1962 

 

- 2 kamienice, ul. Białoskórnicza 17, 18, XVIII-XIX, nr rej.: 98 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Białoskórnicza 19, poł. XVI, nr rej.: 221 z 30.12.1970 

 

- 2 kamienice, ul. Białoskórnicza 20/21, XVII-XVIII, nr rej.: A/4028/229 z 30.12.1970 

 

- 2 kamienice, ul. Białoskórnicza 22/23, XVI-XVIII, nr rej.: 5 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Białoskórnicza 24/25, nr rej.: A/1597/11 z 22.03.1967 

 

- 2 kamienice, ul. Białoskórnicza 26/27, XVIII, nr rej.: A/1598/222 z 30.12.1970 

 

- willa z ogrodem, ul. Biegasa 2, 1880, nr rej.: A/1470/536/Wm z 6.04.1994 

 

- kamienica, ul. Biskupia 10 a/ Wita Stwosza, XV, 1863, nr rej.: A/1394/583/Wm z 24.12.1998 

 

- willa Milenz, ul. Bończyka 5, 1898-99, nr rej.: A/2074576/Wm z 9.12.1997 

 

- plebania, ul. Bożego Ciała 1, poł. XVIII, nr rej.: A/2711/255 z 30.12.1970 

 

- willa, ul. Chełmońskiego 23, 1910, nr rej.: A/2632/455/Wm z 24.06.1991 

 

- kamienica, ul. Chemiczna 5, 1904, nr rej.: A/1059 z 19.05.2008 

 

- willa, ul. Chopina 25, drewn., 1920, nr rej.: A/2348/454/Wm z 30.02.1991 

 

- kamienica, ul. Cieszyńskiego 1, pocz. XIX, nr rej.: A/5301/22 z 23.10.1961 

 

- kamienica, ul. Cieszyńskiego 16, XVII, nr rej.: A/5300/23 z 23.10.1961 

 

- zespół d. gimnazjum św. Elżbiety, ob. Instytut Pedagogiki UW, ul. Dawida 1-3, 1900-03,  

   nr rej.: A/5445/1-4 z 21.12.2011 : 

 - szkoła  

 - dom rektora 

 - budynek toalet   

 - ogrodzenie mur./met. 

 

- zespół d. szkół budowlanych, ul. Dawida 5 – 11, 1901-09, nr rej.: A/1304/1-5 z 10.05.2010 : 

 - szkoła (I), ul.Dawida 5-7 

 - dom nauczyciela z salą gimnastyczną 
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 - budynek toalet, ob. warsztaty 

 - szkoła (II(, ul. Dawida 9-11  

 - ogrodzenie od strony ulicy 

 

- willa, ul. Dembowskiego 9, 1929, nr rej.: A/2485/376/Wm z 18.01.1979 

 

- willa, ul. Dembowskiego 11, 1929, nr rej.: A/2484/377/Wm z 18.01.1979 

 

- willa, ul. Dembowskiego 13, 1929, nr rej.: A/2483/378/Wm z 18.01.1979 

 

- dom szeregowy, ul. Dembowskiego 15, 1929, nr rej.: A/5143/392/Wm z 18.01.1979 

 

- willa, ul. Dicksteina 3, 1909, nr rej.: A/1078 z 11.08.2009 

 

- budynek biurowy, ul. Długosza 2, 1898-1901, 1922, nr rej.: 134/A/02 z 27.09.2002 

 

- d. areszt wojskowy, ul. Drobnera 1, 1876, nr rej.: A/2651/410/Wm z 24.03.1981 

 

- kamienica, ul. Drobnera 10, 1896, nr rej.: A/5286/423/Wm z --.09.1983 

 

- d. Gimnazjum ewangelickie św. Elżbiety, ul. św. Elżbiety 4, 1835, 1873, 1883, 

   nr rej.: A/992 z 25.01.2007 

 

- kamienica, ul. Gajowa 14, 1903-04, nr rej.: A/6169 z 29.04.2020 

 

- kamienica, ul. Gajowa 47-47a, 1908-09, nr rej.: A/5998 z 16.03,2016 

 

- budynek d. Ziemstwa Kredytowego, ul. Gepperta 4, 1889-91, nr rej.: A/6143 z 22.05.2019 

 

- zespół willowy, ul. Grottgera 6, 1912, nr rej.: A/2355/432/Wm z 19.04.1985: 

- willa 

- garaż 

- ogród 

- ogrodzenie 

 

- willa, ul. Grottgera 8, 1919-20, nr rej.: A/2365/438/Wm z 2.09.1987 

 

- willa, ul. Grottgera 9, 1913, nr rej.: A/1397/574/Wm z 4.07.1997 

 

- zespół willowy, ul. Grunwaldzka 98, 3 ćw. XIX - pocz. XX, nr rej.: A/1406/552/Wm z 12.06.1995: 

- willa 

- stajnia i garaż 

- łącznik (ganek) 

 

- willa, ul. Hallera 6/8, po 1890, nr rej.: A/2347/458/Wm z 11.07.1991 

 

- budynek nr 13, w d. zespole koszarowym,  ul. Hallera 42, k. XIX,  

  nr rej.: A/2356/433/Wm z 31.03.1984 

 

- kamienica, ob. urząd celny, ul. Hercena 11, 1880, nr rej.: A/2377/421/Wm z 31.03.1983 

 

- d. Miejska Ochronka dla Niemowląt, ul. Hoene-Wrońskiego 13c, 1910-11,  

  nr rej.: A/5950 z 19.01.2015 

 

- dom, ul. Hubska 7, 1905, nr rej.: A/1493/532/Wm z 20.21.1993 

 

- dom, ul. Igielna 5, XIX, nr rej.: 29 z 25.10.1961 (nie istnieje) 

 

- 2 domy, ul. św. Jadwigi  9, 10, nr rej.: A/4038/41 z 29.03.1949 

 

- kamienica „Pod Królem Salomonem”, ul. św. Jadwigi 9, XVIII/XIX, nr rej.: A/1593/36 z 26.10.1961 
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- kamienica "Pod Okiem Opatrzności", ul. św. Jadwigi 10, XVIII/XIX,nr rej.: A/1592/37 z 26.10.1961 

 

- Śląskie Towarzystwo Ubezpieczeń Przeciwpożarowych, ob. bursa szkół artystycznych, 

  pl. Jana Pawła II (d.1 Maja) 2 / Podwale 12, 1879  nr rej.: 453/Wm z 20.12.1990 

 

               - zespół d. Szpitala Wszystkich Świętych, pl. Jana Pawła II  8, nr rej.: A/5945/1-7 z 2.12.2014 : 

   - budynek główny, 1799-1801, 1832, 1925 

   - budynek, d. kazamaty mieszkalne załogi twierdzy, 1776, 1853-54, 1886  

   - budynek fundacji rodziny Lösch, 1835-36, 1928-29 

   - budynek fundacji M.J.Pulvermacher, 1869-70, 1903 

   - budynek Instytutu Patologii, 1874-76 

   - budynek fundacji Friebe Agath, 1902 

- budynek d. Nowej Przychodni, 1935-36 

 

- zespół 14 kamienic, ul. Janiszewskiego 18,  

                                     ul. Norwida 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,  

           ul. Skłodowskiej-Curie 47; 49,  

             1890-1910, nr rej.: A/4239/346/Wm z 2.12.1976 

 

- willa, ul. Jastrzębia 18/20, 1905, nr rej.: A/2648/415/Wm z 26.11.1982 

 

- willa z ogrodem, ul. Jaworowa 9-11, 1912-1913, nr rej.: A/2265/505/Wm z 25.01.1993 

 

- dom, ul. Jedności Narodowej 39, nr rej.: 41 z 26.10.1961(nie istnieje) 

- kamienica, ul. Jedności Narodowej 174, 1896, nr rej.: A/6024 z 11.10.2016 

 

- kamienica, ul. Jedności Narodowej 180, 1896, nr rej.: A/1638 z 26.02.2010 

 

  - gmach Dyrekcji Kolei Królewskich, ob. biurowiec PKP, ul. Joannitów 13, 1911-14, 

     nr rej.: A/1258 z 6.10.2009  

 

 - budynek audytorium Instytutu Chemii UW, ul. Joliot-Curie 13, 1970-71,  

  nr rej.: A/5833 z 11.06.2012 

 

- budynek Instytutu Botaniki UW, ul. Kanonia 6-8, 1886,nr rej.: A/1399/530/Wm z 22.12.1993 

 

- budynek d.Biblioteki Kapitulnej, ul. Kanonia 12-14 1894-95, nr rej.: A/5851 z 29.11.2012  

 

- kanonia, ul. Kapitulna 4, XVIII, nr rej.: A/2689/292 z 30.12.1970 

 

- willa, ul. Karłowicza 28, 1921, nr rej.: A/5271/517/Wm z 20.05.1993 (Wrocław - Zalesie) 

 

- willa, ul. Kasprowicza 73, 1900, nr rej.: A/5144/436/Wm z 28.05.1986 

 

- dom, ul. Kasprowicza 95, 1936, nr rej.: A/2108/582/Wm z 20.11.1998  

  (dec. wspólna → domy, pl. Piłsudskiego 1-7) 

 

- zespół willowy, ul. Kasztanowa 23, 1900, nr rej.: A/4231/447/Wm z 31.05.1989: 

- willa 

- ogród 

- altana 

 

- dom - fragment parteru, ul. Katedralna 1, poł. XVIII, nr rej.: 245 z 30.12.1970 

 

- d. sierociniec, ul. Katedralna 4, pocz. XVIII, po 1945, nr rej.: 90 z 29.03.1949  

  oraz A/2891/46 z 25.01.1962 

 

- kanonia, ul. Katedralna 5, XV, XVI, nr rej.: 50 z 25.01.1962 

 

- kanonia z oficyną, ul. Katedralna 6, XVIII, nr rej.: A/2901/51 z 25.01.1962 

 

- kanonia, ul. Katedralna 7, XV, XVI, nr rej.: 52 z 25.01.1962 
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- kanonia, ul. Katedralna 8, nr rej.: 53 z 25.01.1962 

 

- kanonia, ul. Katedralna 9, XVI-XVIII, nr rej.: 54 z 25.01.1962 

 

- pałac „Prepozytówka”, ul. Katedralna 11, k. XVIII, nr rej.: 55 z 25.01.1962 

 

- kanonia, ul. Katedralna 13, XV, XVIII, nr rej.: 56 z 25.01.1962 

 

- dom - fragment parteru, ul. Katedralna 14/16, XVIII, nr rej.: A/2783/246 z 30.12.1970 

 

- pałac arcybiskupi z ogrodem, ul. Katedralna 15, XIII, k. XVIII, 

  nr rej.: 57 z 25.01.1962 oraz 91 z 29.03.1994 

 

- kanonia, pl. Katedralny 5, XIV-XVIII, nr rej.: K/20 z 14.02.1959 oraz 47 z 25.01.1962 

 

- kanonia, pl. Katedralny 6, poł. XIX, nr rej.: A/2713/209 z 30.12.1970 

 

- Biskupi Konwikt Teologiczny „Gregorianum”, ob. seminarium duchowne, pl. Katedralny 14, 

  1894-95, nr rej.: A/1065 z 28.05.2008 

 

- dom kapituły, pl. Katedralny 16, poł. XVIII, nr rej.: A/2899/48 z 25.01.1962 

 

- dom kapituły, pl. Katedralny 17, XV/XVI, nr rej.: 92 z 29.03.1949 oraz 49 z 25.01.1962 

 

- plebania, pl. Katedralny 18, pocz. XIX, nr rej.: A/2900/58 z 25.01.1962 

 

- szpital Grobu Świętego, ob. szkoła,  ul. Kazimierza Wielkiego 1 (d. ul. Nowy Świat 41/43), 

  XV, XVIII, nr rej.: 472/ 207 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 9 (d. ul. Złote Koło 3), XVIII,  

   nr rej.: A/5289/251 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 11 (d. ul. Złote Koło 4), XVI, XVIII, 

  nr rej.: A/5342/175 z 15.02.1962 

 

 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 13 (d. ul. Złote Koło 5),XVIII,  

  nr rej.: A/5341/176 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 15 (d. ul. Złote Koło 6), 2 poł. XVIII, 

  nr rej.: 114 z 6.12.1949 oraz A/5340/177 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 17 (d. ul. Złote Koło 7), 2 poł. XVIII, 

  nr rej.: 115 z 6.12.1949 oraz A/5339/179 z 30.12.1970 

 

- kamienica „Pod Srebrnym Pucharem”, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 1859, po 1930, 

  nr rej.: A/5898 z 10.02.2014 

 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 33, 1914, nr rej.: A/5901/1-2 z 25.02.2014, 

- oficyna, 1862-63, nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacu królewskiego, ul. Kazimierza Wielkiego 33/35, XVIII-XIX: 

- pałac Spätgenów, nr rej.: 44 z 29.03.1949 oraz A/5268/60 z 6.02.1962 

- założenie ogrodowe, ul. Kazimierza Wielkiego / Modrzejewskiej, 

   nr rej.: A/2629/534 z 1.02.1994 

- skrzydło południowe, pl. Wolności 7 a, 1843,  nr rej.: A/2631/527/Wm z 10.08.1993 

- dom dla służby, pl. Wolności 7a, 1860, nr rej.: A/2630,533/Wm z 1.02.1994 

 

- 2 kamienice, ul. Kazimierza Wielkiego 39 (d. 40/41), 1 poł. XVI, XIX, 

   nr rej.: A/2709/257 z 30.12.1970 
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- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 41 (d. 42), XVIII, XIX, nr rej.: A/5299/33 z 25.10.1961 

   oraz 98 z 12.02.1962 

 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 43, poł. XIX, nr rej.: A/2708/258 z 30.12.1970 

 

- pałac Selderów, ul. Kazimierza Wielkiego 44, ok. 1730,  nr rej.: K/19 z 14.02.1959  

  oraz A/4023/61 z 25.01.1962 

 

- 3 kamienice, ul. Kazimierza Wielkiego 47, 49, 51, XIX/XX, nr rej.: A/4024/358/Wm z 4.08.1977 

 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 65 (d. ul. Słodowa 17), XVIII,  

  nr rej.: A/5344/157 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 2, poł. XIX, nr rej.: A/2707/261 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 3/4, XVIII, nr rej.: A/2327/62 z 25.01.1962 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 5, XVIII, nr rej.: A/4022/63 z 25.01.1962 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 6, XVIII, nr rej.: A/1569/64 z 25.01.1962 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 7 a / św. Mikołaja 77, XIV, 1860, nr rej.: A/1572/562/Wm z 3.06.1996 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 14, XVIII, nr rej.: A/1570/65 z 25.01.1962 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 15, XVI, nr rej.: A/1591/66 z 6.02.1962 

- 4 kamienice, ul. Kiełbaśnicza 16, 17, 18, 19, XV-XX, nr rej.: A/1502/514/Wm z 24.03.1993 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 20, A/4021/XV, XVI, nr rej.: 67 z 6.02.1962 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 28, XV, XVII-XIX, nr rej.: A/5264/398/Wm z 2.02.1979 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 29, XVIII, nr rej.: A/1571/68 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Kiełbaśnicza 32 / Ruska 1, XVIII, nr rej.: A/5254/254 z 30.12.1970 

 

- dom, ul. Kiełbaśnicza 39, nr rej.: 129 z 6.12.1949 

 

- kamienica, ul. Kniaziewicza 17, 1877, nr rej.: A/6014 z 21.07.2016 

 

- budynki w zespole poczty, ul. Kolejowa 63-65, nr rej.: A/5977/1-2 z 14.09.2015 : 

 - budynek administracyjny, 1935 

 - budynek hali przemysłowej, 1931 

 

- blok mieszkalny, ul. Kołłątaja 9/10 i 11/12, 1958-60, nr rej.: A/6059 z 13.10.2017 

 

- kamienica z oficynami, ul. Kołłątaja 31, 32, 33, 1873-1913, nr rej.: A/2274/483/Wm z 4.08.1992 

 

- budynek internatu, ul. Kopernika 9, 1929, nr rej.: A/2690/283 z 21.02.1972 

 

- willa, ul. Kopernika 16, 1910, nr rej.: A/2346/456/Wm z 24.06.1991 

 

- bank, ul. Kościuszki 8, 1912-1913, nr rej.: A/2482/466/Wm z 3.01.1992 

 

- budynek, ul. Kościuszki 12, 1848, 1865, 1908, nr rej.: A/6162 z 16.01.2020 

 

- kamienica z oficynami, ul. Kościuszki 14 - a - b, 1847, 1923-24, nr rej.: A/2325/554/Wm z 2.10.1995 

 

- d. hotel „Savoy”, pl. Kościuszki 19, 1911, nr rej.: A/2283/476/Wm z 30.03.1992 

 

- fasada kamienicy, ul. Kościuszki 33, 1850, nr rej.: A/1588 z 12.02.2010 
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- pałac Schaffgotschów, ob. klub studencki „Pałacyk”ul. Kościuszki 34, po 1890,  

  nr rej.: A/2486/365/Wm z 21.10.1978 

 

- fasada kamienicy, ul. Kościuszki 37, 1850, 1907, nr rej.: A/1590 z 12.02.2010 

 

- willa, ul. Kościuszki 37c, 1907-10, nr rej.: A/6105 z 12.09.2018 

 

  - kamienica z oficyną, ul. Kościuszki 49/49 a, 1900-01, nr rej.: A/1465/1-2 z 10.12.2009 

 

- kamienica, ul. Kościuszki 51, 1900-01, nr rej.: A/1452 z 12.11.2009 

 

- dom, ul. Kotlarska 29, XIV, XVII, nr rej.: A/1611/68 z 6.02.1962 

 

- poczta, ul. Krasińskiego 1-9, 1926-29, nr rej.: A/2487/360/Wm z 6.10.1977 

 

- kamienica, ul. Krasińskiego 21-23,  1899, nr rej.: A/1305 z 14.05.2010 

 

- 7 kamienic, ul. Krupnicza 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5253/359/Wm z 4.08.1977 

 

- Nowa Giełda, ul. Krupnicza 15, 1865-67, nr rej.: A/2779/285 z 21.02.1972 

 

- willa z ogrodem, ul. Krzycka 16, 1900-1905, nr rej.: A/1659/512/Wm z 4.03.1993 

 

- dom, ul. Krzycka 21, 1909, nr rej.: A/1636 z 26.02.2010 

 

- kamienica, ul. Księcia Witolda 42, k. XVIII, nr rej.: A/2698/268 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Księcia Witolda 44, 1 poł. XIX, nr rej.: A/2693/269 z 30.12.1970 

 

- magazyn, ul. Księcia Witolda 48/50 (d. 52), pocz. XIX, nr rej.: A/5295/174 z 15.02.1962 

 

- magazyn, ul. Księcia Witolda 56 (dec.52/54), pocz. XIX, nr rej.: A/5338/180 z 30.12.1970 

 

- piekarnia garnizonowa, ul. Księcia Witolda 62-70, 1900-01, nr rej.: A/1030 z 12.10.2007 

 

- kamienica, ul. Kurzy Targ 3, XVIII, nr rej.: A/5296/69 z 6.02.1962 

 

- kamienica, ul. Kurzy Targ 4, XVI, nr rej.: A/4017/70 z 6.02.1962 

 

- kamienica, ul. Kurzy Targ 5, 2 poł. XV, nr rej.: A/2706/262 z 30.12.1970 

 

- kamienica „Pod Srebrnym Hełmem”, ul. Kuźnicza 12, XVIII, 

  nr rej.: 102 z 5.12.1949 oraz A/4020/71 z 6.02.1962 

 

- konwikt św. Józefa, ul. Kuźnicza 35, 1734-55, nr rej.: 34 z 20.11.1947 oraz  A/4015/72 z 6.02.1962 

 

- kamienica, ul. Kuźnicza 43/45, 1911, nr rej.: A/1094 z 19.11.2008 

 

- kamienica, ul. Kuźnicza 60/62, poł. XVIII, nr rej.: A/1600/158 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Kuźnicza 65/66, XVI, 1953, nr rej.: A/1599/219 z 30.12.1970 

 

- d. loża masońska „Horus”, ul. Lelewela 15, 1870, 1890, nr rej.: A/1492/542/Wm z 15.12.1994 

 

- willa, ul.Lipińskiego 1 /  Różyckiego, 1927,  nr rej.: A/6170 z 7.04.2020 

 

- willa (2 segmenty), ul.Lipińskiego 22-24, 1919,  nr rej.: A/5269/459/Wm z 2.08.1991 

- ogród, j. w. 

 

- budynek d. dworca lotniczego, ul. Lotnicza 22, 1937, nr rej.: A/1554 z 27.01.2010 

 

- willa, ul. Liskiego 5/7, 1876-81, 1930, nr rej.: 545/Wm z 18.01.1995 
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- kamienica, ul. Łaciarska 28, XVIII, nr rej.: A/3150/76 z 6.02.1962 

 

- kamienica, ul. Łaciarska 30/31, XIV-XVI,  nr rej.: A/3102/78 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Łaciarska 32/33, nr rej.: A/3101/79 z 30.12.1970 

 

- d. plebania kościoła pw. św. Wincentego, ob. par. greko-kat., ul. Łaciarska 34, 1834, 

   nr rej.: A/5080 z 14.04.2011 

 

- dom pomocy społecznej, ob. szkoła muzyczna, ul. Łowiecka 13/17, 1906, 

  nr rej.: A/1409/563/Wm z 15.05.1996 

 

- jatki - zespół kramów mięsnych, ul. Malarska 1-24, XVII-XVIII, po 1945 (24 domy) 

  nr rej.: 122-128 z 6.12.1949 oraz A/1610/91 z 12.02.1962 

 

- kamienica, ul. Malarska 30, nr rej.: A/1609/92 z 12.02.1962 

 

- budynek przemysłowy, ul. Mennicza  25, XVIII, nr rej.: A/3148/94 z 12.02.1962 

 

- budynek kontroli celnej, ul. Mickiewicza 4, 1885, nr rej.: A/1392/587/Wm z 30.08.1999 

 

- stajnia w d. zespole koszarowym, ob. archiwum, ul. Mieszczańska 9, 1880, 1913, 

  nr rej. 374/A/04 z 25.08.2004 

 

- pałac, ul. Międzyrzecka 4, po 1894, nr rej.: A/177/519/Wm z 24.06.1993 

 

 

- dom altarystów „Jaś”, ul. św. Mikołaja 1, XIV, XX, nr rej.: 11/12 z 25.11.1959 oraz 

   A/3104/95 z 12.02.1962 

 

- 3 kamienice, ul. św. Mikołaja 8, 9, 10, XVIII, XX, nr rej.: A/5261/224 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. św. Mikołaja 13, (XIII) 2 poł. XIX, nr rej.: A/1608/581/Wm z 29.12.1998 

 

- kamienica, ul. św. Mikołaja 40, XVII, XIX, nr rej.: A/3147/96 z 12.02.1962 

 

  - fasada kamienicy, ul. św. Mikołaja 41, XVI, 1873, nr rej.: A/1040 z 3.01.2008 

 

  - fasada domu, ul. św. Mikołaja 42, 1889, 1912, nr rej.: A/6051 z 20.06.2017 

 

  - fasada domu, ul. św. Mikołaja 43, 1740, 1890, nr rej.: A/6043 z 28.03.2017 

 

- dom, ul. św. Mikołaja 51, nr rej.: 97 z 12.02.1962 (nie istnieje) 

 

- dom, ul. św. Mikołaja 59, 1790, nr rej.: 99 z 12.02.1962 (nie istnieje) 

 

- dom, ul. św. Mikołaja 60, nr rej.: 100 z 12.02.1962 (nie istnieje) 

 

- dom mieszkalno-handlowy, ul. św. Mikołaja 64, 65-68 / Rzeźnicza 26-27, XIX/XX, 

  nr rej.: A/2270/502/Wm z 10.01.1993 

 

- kamienica, ul. św. Mikołaja 80, XVI, XX, nr rej.: A/3146/101 z 14.02.1962 

 

- dom z ogrodem, ul. Moniuszki 6, 1919, 1925, nr rej.: A/2368/445/Wm z 29.12.1988 

 

- loża masońska, ob. klub, pl. Muzealny 16, 1911, nr rej.: A/2285/474/Wm z 30.03.1992 

 

- d. klub wioślarski, ul. Na Grobli 30, 32, 1910, nr rej.: A/2650/412/Wm z 15.01.1982 

 

- relikty dworu książąt opolskich, pl. Nankiera 1, k. XIV, XVI, 1909,  

   nr rej.: A/3145/103 z 14.02.1962 
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- kamienica, pl. Nankiera 2, pocz. XIX, nr rej.: A/3099/104 z 14.02.1962 

 

- kamienica z oficyną, pl. Nankiera 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 105 z 14.02.1962 

 

- pałac, pl. Nankiera 4, k. XVIII, nr rej.: A/2781/249 z 30.12.1970 

 

- kamienica, pl. Nankiera 5, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3105/106 z 14.02.1962 

 

- kamienica, pl. Nankiera 6, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3106/107 z 14.02.1962 

 

- kamienica, pl. Nankiera 7, poł. XIX, nr rej.: A/1607/8 z 30.12.1970 

 

- Dom Panien Trzebnickich, pl. Nankiera 8, pocz. XIII-XX, nr rej.: 202 z 30.12.1970 

 

- budynek duszpasterstwa jezuitów, pl. Nankiera 17, XVIII/XIX, nr rej.: A/3140/112 z 14.02.1962 

 

- dom architekta Grasa, ul. Noakowskiego 27, 1936, nr rej.: A/2379/426/Wm z 28.09.1983 

 

- 14 kamienic, ul. Norwida 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,  

  nr rej.: A/4229/346/Wm  z 2.12.1976  →  dec. zespół kamienic, ul. Janiszewskiego 18 

 

- dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38, 1890, nr rej.: A/2350/452/Wm z 12.12.1990 

 

- biurowiec, pl. Nowy Targ 1-8, 1914-1918, nr rej.: A/2269/504 z 15.01.1993 

 

- kamienica, ul. Odrzańska 1, k. XVIII, nr rej.: A/1510/253 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Odrzańska 2, XVIII, nr rej.: A/1511/115 z 14.02.1962 

 

- kamienica, ul. Odrzańska 7, XVIII, nr rej.: A/1512/116 z 15.02.1962 i z 8.10.1999 

 

- kamienica, ul. Odrzańska 8, XVIII/XIX, nr rej.: A/1513/117 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Odrzańska 9, XVIII, nr rej.: A/1514/118 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Odrzańska 10, XVIII, nr rej.: A/1515/119 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Odrzańska 13, XVII, XIX, nr rej.: A/1516/122 z 15.02.1962 

 

- 2 domy altarystów, ul. Odrzańska 39-40, XVIII, nr rej.: A/3107/114 z 14.02.1962 

 

- kamienica, ul. Ofiar Oświęcimskich 1-3, XVI (?), nr rej.: A/5251/126 z 15.02.1962 

 

- budynek Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO, ul. Ofiar Oświęcimskich 7-13, 

   1967-1969, nr rej.: dec. z 7.03.2022 (brak dec. w NID) 

 

- kamienica, ul. Ofiar Oświęcimskich 15, XV-XIX, nr rej.: A/2319/575/Wm z 13.08.1997 

 

- kamienica z 3 oficynami, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 19 a, 1869-70, XX 

  nr rej.: A/2264/501/Wm z 20.12.1992 

 

- biurowiec „Miastoprojekt”, ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, pocz. XX,  

   nr rej.: A/2715/215 z 30.12.1970 

 

- bank, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 1910, nr rej.: A/2636/416/Wm z 26.11.1982 

 

- plebania ewangelicka, ob. klasztor karmelitów bosych i plebania rzym.-kat.,  

  ul. Ołbińska 1 a, 1899-1900, nr rej.: A/1089 z 30.10.2008 

 

- willa, ul. Parkowa 13, 1907, nr rej.: A/6004 z 27.04.2016 
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- willa, ul. Parkowa 19, 1907, nr rej.: 202/A/03 z 10.09.2003 

 

- pałac rodziny Hoym, ul. Parkowa 28, pocz. XIX, nr rej.: A/1474/127 z 2.05.1958 i z 15.02.1962 

 

- plebania, ul. Partyzantów 60  →  kościół ewangelicki „Pamiątkowy…”, ul. ks. Brzóski 

 

- pałac, ul. Pęgowska (d. wieś Świniary), l. 40. XIX, nr rej.: A/6224 z 22.07.2022 

 

- dróżniczówka kolejowa, ul. Pęgowska, 1853, nr rej.: A/5357 z 4.10.2011 

 

- kamienica, ul. Piastowska 21, 1905, nr rej.: A/6149 z 29.07.2019 

 

- kamienica, ul. Piastowska 25, 1903, nr rej.: A/6201 z 29.10.2021 

 

- kamienica, ul. Piastowska 26, 1903, nr rej.: A/6172 z 15.04.2020 

 

- kamienica, ul. Piastowska 29, 1903, nr rej.: A/6150 z 29.07.2019 

 

- kamienica, ul. Piastowska 34, 1903, nr rej.: A/1547 z 22.01.2010 

 

- kamienica, ul. Piastowska 36, 1903, nr rej.: A/5896 z 3.01.2014 

 

- 4 domy, pl. Piłsudskiego 1, 3, 5, 7 ; 1914, nr rej.: A/2108/582/Wm z 20.11.1998 

 

- budynek d.dzielnicowego domu kultury, pl. Piłsudskiego 2-4, 1915-20,  

  nr rej.: A/2329/440/Wm z 22.12.1987 

 

- kinoteatr „Capitol”, ob. kino „Śląsk” i operetka, 1929, nr rej.: A/2478/481/Wm z 30.07.1992: 

- budynek główny, ul. Piłsudskiego 67 

- budynek tylny, ul. Bogusławskiego 14 

 

- budynek Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ul. Piłsudskiego 70/72, 1 poł. XIX, 1873, 

  nr rej.: A/1501/515/Wm z 10.05.1993 

 

- gmach Sejmu Śląskiego, ul. Piłsudskiego 74, 1893-96, nr rej.: A/2488/357/Wm z 4.08.1977 

 

- hotel „Piast”, ul. Piłsudskiego 98, 1908-10, nr rej.: A/2375/417/Wm z 30.12.1982 

 

- budynek d. pijalni mleka i zaworów miejskiej sieci gazowej, ul. Podwale, 1911, 

  nr rej.: A/6077 z 8.05.2018 

 

- kamienica, ul. Podwale 15,1865, nr rej.: A/6202 z 10.11.2021 

 

- elewacje fasadowe, ul. Podwale 14 / Zelwerowicza, 1857, nr rej.: A/6034 z 23.12.2016 

 

- koszary kawalerii, ul. Podwale 27 i 28, 1835, nr rej.: A/676/506/Wm z 25.01.1993 

 

- gmach komendy wojewódzkiej policji, ul. Podwale 31-33, 1926-28,  

  nr rej.: A/2284/475/Wm z 30.03.1992 

 

- dom handlowy, ul. Podwale 37/38 → zespół domów handlowych, ul. Świdnicka 37   

 

- kamienica, ul. Podwale 61,1846, XIX/XX, nr rej.: A/2077/567/Wm z 21.08.1996 

 

- kamienica z oficyną, ul. Podwale 62, 62 a, 1843, 1899, nr rej.: A/1488/564/Wm z 10.06.1996 

 

- kamienica, ul. Podwale 63, 1897-98, nr rej.: 404/Wm z 28.06.1979 

 

- kamienica z oficynami, ul. Podwale 64, 1848, nr rej.: A/1487/568/Wm z 11.09.1996 

 

- kamienica z oficyną, ul. Podwale 65, 1846, nr rej.: A/2076/569/Wm z 18.09.1996 
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- kamienica, ul. Podwale 66, 1855, 1900, nr rej.: A/2075/570/Wm z 27.09.1996 

 

- kamienica z oficyną, ul. Podwale 68, 1883, nr rej.: A/1486/571/Wm z 9.12.1996 

 

- kamienica, ul. Podwale 69, 1882, 1938, nr rej,: A/2106/589/Wm /1-3 z 22.03.2000: 

- ogród, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w.  

 

- 3 kamienice, ul. Podwale 73, 74, 75, 1900, nr rej.: A/4016/345/Wm z 15.04.1977 

 

- budynek PWSSP, pl. Polski 3/4, 1866-67, 1905, nr rej.: A/2364/437/Wm z 29.12.1986 

 

  - zespół d. szpitala im. Cesarzowej Augusty, ul. Poniatowskiego 2-4,  

  nr rej.: A/1308/1-4  z 26.08.2009: 

   - budynek główny, 1865-67, 1930 

   - budynek laboratorium, 1900 

   - kostnica, 1889 

   - park szpitalny (teren działki), 4 ćw. XIX 

   - ogrodzenie od strony ulicy, mur/met., 4 ćw. XIX 

 

  - d. dom dyrektora szkoły, ul. Poniatowskiego 13, 1907,  nr rej.: A/5832  z 5.06.2012 

 

  - kamienica, pl. Powstańców Śląskich 11, 1908, nr rej.: A/3986 z 30.09.2010 

 

- willa, ul. Powstańców Śląskich 22, 1850-60, 1922, nr rej.: A/2475/493/Wm z 28.09.1992 

 

- gmach dyrekcji poczty, ul. Powstańców Śląskich 134-138, 1912-1915, 

  nr rej.: A/2266/509/Wm z 20.02.1993 

 

- willa,  ul. Powstańców Śląskich 202, 1906, nr rej.: A/1517 z 12.01.2010 

 

- pałac, ul. Powstańców Śląskich 204, 1906, nr rej.: A/1404/550/Wm z 24.04.1995 

 

- kamienica, ul. gen. Prądzyńskiego 13, 1904-1907, nr rej.: A/6417 z 9.05.2022 

 

- zespół d. urzędu finansów, ul. Pretficza 9-11, 1925, nr rej.: A/2267/503/Wm z 15.01.1993: 

- budynek główny 

- pawilon ogrodowy 

- układ zieleni 

 

- kamienica narożna, ul. Prusa 5 → kamienica narożna, ul. Świętokrzyska 57  

 

- kamienica, ul. Prusa 42, 1886, nr rej.: A/1043 z 30.01.2008 

 

- budynek d. „Staadtbauschule”, ob. politechnika, ul. Prusa 53-55, 1901-1903,  

  nr rej.: A/1408/557/Wm z 28.12.1995 

 

- kamienica, ul. Przejście Garncarskie 4, 2 poł. XVI, nr rej.: A/1566/128 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Przejście Garncarskie 6, XVI, nr rej.: A/1606/128 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Przejście Garncarskie 8, XVI, nr rej.: A/2906/129 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Przejście Garncarskie 10, XVI, nr rej.: A/2907/130 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Przejście Garncarskie 12, pocz. XIX, nr rej.: A/2695/259 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Przestrzenna 27, 1908, nr rej.: A/2079/539/Wm z 22.07.1994 

 

- fasada kamienicy, ul. Przestrzenna 40, 1911, nr rej.: A/1545 z 21.01.2010 

 

- kamienica, ul. Psie Budy 5/6, XVII,  nr rej.: A/1563/2 z 30.12.1970 
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- kamienica, ul. Psie Budy 7/9, XVII, nr rej.: A/1565/6 z 19.07.1961 

 

- kamienica, ul. Psie Budy 8, XVII, nr rej.: A/5306/7 z 19.07.1961 

 

- kamienica, ul. Psie Budy 9, XVII, nr rej.: 8 z 19.07.1961 

 

- kamienica, ul. Psie Budy 10, XVIII, nr rej.: A/5307/1 z 15.03.1961  

  

- kamienica, ul. Psie Budy 11, XVIII, nr rej.:  A/5308/2 z 15.03.1961 

 

- kamienica, ul. Psie Budy 12/13, XVII, nr rej.: A/1605/3 z 15.03.1961 

 

- kamienica, ul. Psie Budy 14/15, XVI, nr rej.: A/1564/4 z 15.03.1961 

 

- dom z ogrodzeniem, ul. Racławicka 11, 1908, nr rej.: A/2080/528/Wm z 13.09.1993 

 

- dom z ogrodzeniem, ul. Racławicka 13, 1905, nr rej.: A/1472/529/Wm z 13.09.1993 

 

- dom dziecka, ul. Racławicka 27, 1903-1919, nr rej.: A/2078/520/Wm z 24.06.1993 

 

- hotel PKP nr 1, ul. Rejtana 11, 1875-77, 1916, nr rej.: A/2376/418/Wm z 30.12.1982 

 

- dom dyrektorów d. „Staadtbauschule”, ob.budynek adm. politechniki, ul. Rozbrat 7, 1902-04,  

  nr rej.: A/5050 z 24.05.2011 

 

- dom handlowy, ul. Ruska 3/4, 1901, nr rej.: A/175/538/Wm z 8.06.1994 

 

- budynek biurowo-handlowy, ul. Ruska 6/7, pocz. XX, nr rej.: A/4019/339/Wm z 24.07.1976 

 

- dom handlowy, ul. Ruska 11-12, 1907, nr rej.: A/1405/551/Wm z 12.06.1995 

 

- dom, ul. Ruska 18, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/3138/136 z 15.02.1962 

 

- dom handlowy, ul. Ruska 32, 33, 1820, 1890, nr rej.: A/2699/267 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Ruska 39, XVIII, nr rej.: A/3137/138 z 15.02.1962 

 

- oficyna domu, ul. Ruska 47/48 a, 1905, nr rej.: A/5270/470/Wm z 10.03.1992 

 

- kamienica, ul. Ruska 49, XVIII, nr rej.: 119 z 6.12.1949 oraz 139 z 19.08.1970  

 

- dom handlowy, ul. Ruska 51, pocz. XX, nr rej.: A/2286/266 z 30.12.1970: 

- oficyna pn.-zach., nr rej.: A/2287/469/Wm z 10.03.1992 

- pawilon, na dziedzińcu wewnętrznym, nr rej.: j.w.  (nie istnieje) 

- pasaż handlowy, 1903-1905, ul. Ruska 51 - św. Antoniego 15,  

  nr rej.: A/2477/482/Wm z 16.07.1992 

 

- spichrz, ul. Rybacka 7-9, 1860, 1872, nr rej.: A/1471/531/Wm z 20.12.1993 

 

- szpital św. Jerzego, ob. zakład opiekuńczo-leczniczy, ul. Rydygiera 22-28, 

   nr rej.: A/994/1-3 z 5.02.2007: 

 - budynek szpitalny „Dom św. Jadwigi”, 1908 

 - budynek pomocniczy „Dom św. Anny”, 1906 

 - łącznik z kaplicą, 1916, 1934 

 

- dom handlowy, Rynek 1, 1906-1907, nr rej.: A/2473/499/Wm z 25.10.1992 

 

- kamienica „Pod Gryfami”, Rynek 2, 1587, nr rej.: 103 z 5.12.1949, 104 z 5.12.1949  

  oraz A/1602/142 z 15.02.1962 

 

- kamienica, Rynek 3, XVI/XVII, nr rej.: A/1518/143 z 15.02.1962 
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- kamienica, Rynek 4, XVIII, nr rej.:  A/1519/144 z 5.12.1949 i z 15.02.1962 

 

- kamienica, Rynek 5, 1740, nr rej.: 106 z 5.12.1949 oraz A/3098/145 z 15.02.1962 

 

- kamienica, Rynek 6, XVIII, nr rej.: 107 z 5.12.1949 oraz A/3135/146 z 15.02.1962 

 

- kamienica „Pod Niebieskim Słońcem”  z  2 oficynami i pasażem handlowym,  Rynek 7,  

  XV-XVI, 1902, nr rej.: A/2326/497/Wm z 25.10.1992 

 

- kamienica, Rynek 8, XIII-XVIII, nr rej.: 108 z 5.11.1949 oraz A/2913/147 z 15.02.1962 

 

- budynek d. Miejskiej Kasy Oszczędnościowej, ob. Bank Zachodni WBK, Rynek 9-11 /  

  pl. Solny 1, 1931-32, nr rej.: A/6070 z 2.04.2020 

 

- kamienica, Rynek 12 / pl. Solny 20, 1904, 1905-60, nr rej.: A/2476/484/Wm z 20.08.1992 

 

- kamienica, Rynek 13, ok. 1920, nr rej.: A/2273/485/Wm z 30.08.1992 

 

- kamienica, Rynek 14, 1872, 1934, nr rej.: A/1520/486/Wm z 5.09.1992 

 

- kamienica, Rynek 15, XVII, XX, nr rej.: A/1521/148 z 15.02.1962 

 

- kamienica, Rynek 16, XVI, 1867, nr rej.: A/1522/225 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 17, XVIII, nr rej.: A/5255/226 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 18, XV, XVIII, 1952-55, nr rej.: A/1523/227 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 19, XV-XVI, po 1945, nr rej.: A/1524/220 z 30.12.1970 

 

- 2 kamienice, Rynek 20, 21, XVI-XVII, po 1945, nr rej.: A/4036/237 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 22, 1567, 1822, 1900, nr rej.: A/1525/280 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 23, pocz. XVI, 1910, 1954, nr rej.: A/1526/281 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 24, ok. 1600, 1882, 1954, nr rej.: A/1527/273 z 30.12.1970 

 

- dom handlowy, Rynek 25, 1906, nr rej.: A/171/487/Wm z 5.09.1992 

 

- kamienica, Rynek 26, pocz. XX, nr rej.: A/5248/279 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 27/28, po 1909, nr rej.: A/2272/488/Wm z 5.09.1992 

 

- dom handlowy, Rynek 29, 1521-28, 1957-60, nr rej.: A/2697/274 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 30, po 1905, nr rej.: A/2320/489/Wm z 5.09.1992 

 

- dom towarowy „Feniks”, Rynek 31/32, pocz. XX, nr rej.: A/2789/201 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 33, pocz. XIX, nr rej.: A/2795/149 z 15.02.1962 

 

- bank, Rynek 34, po 1914, nr rej.: A/167/496/Wm z 5.10.1992 

 

- kamienica, Rynek 35, po 1886, nr rej.: 500/Wm z 1.12.1992 

 

- 2 kamienice, Rynek 36 i 37, 1896, 1954, nr rej.: A/2712/238 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 38, XVI, XIX, 1957-60, nr rej.: A/1528/490/Wm z 5.09.1992 

 

- dom handlowy, Rynek 39, 40, XIX, nr rej.: A/2692/276 z 30.12.1970 



woj. dolnośląskie – pow. miejski Wrocław   

 Stan na 31.12.2022 239 
 

 

- kamienica „Pod Złotym Psem”, Rynek 41 /Wita Stwosza, XIII-XIX, 1992-94, 

  nr rej.: A/1402/547/Wm z 28.02.1995 

 

- 2 kamienice, Rynek 42, 43, k. XVIII, nr rej.: A/4034/239 z 30.12.1970 

 

- kamienica „Pod Złotym Jeleniem”, Rynek 44, XVIII,  nr rej.: A/1529/150 z 5.12.1949 i z 15.02.1962 

 

- kamienica, Rynek 45, XIV/XV, 1862, 1918-39, nr rej.: A/1530/293 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 46, 1749, nr rej.: 110 z 5.12.1949, R/10 z 10.12.1957  

  oraz A/2912/151 z  15.02.1962 

 

- kamienica, Rynek 47, XIX, nr rej.: A/2911/152 z 15.02.1962 

 

- dom handlowy, Rynek 48, pocz. XX,  nr rej.: A/2700/272 z 30.12.1970 

 

- dom handlowy, Rynek 49, XIX-XX, nr rej.: A/2691/277 z 30.12.1970 

 

- dom handlowy, Rynek 50, pocz. XX, nr rej.: A/2701/270 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 51, XIV/XV, pocz. XVII, 1870, po 1945, nr rej.: A/1531/275 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 52, XVI, po 1945, nr rej.: A/1532/230 z 30.12.1970 

 

- 3 kamienice, Rynek 53, 54, 55, XVIII-XVIII, po 1945, nr rej.: 111 i 112 z 5.12.1949 

   oraz A/4035/231 z 30.12.1970 

 

- 2 kamienice, Rynek 56, 57, (XV) 2 poł. XIX, nr rej.: A/4033/228 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek 58, 1905-1906, nr rej.: A/2321/491/Wm z 5.09.1992 

 

- kamienica, Rynek 59, poł. XVIII,  nr rej.: 113 z 6.12.1949 oraz A/2910/153 z 15.02.1962 

 

- kamienica, Rynek 60, (XV) k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3133/154 z 15.02.1962 

 

- 3 kamienice, Rynek-Ratusz 7, 8, 9, XV-XVII, nr rej.: A/2694/232 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek-Ratusz 10, XIX, nr rej.: A/3112/155 z 15.02.1962 

 

- kamienica, Rynek-Ratusz 11/12, XVIII, ok. 1900, nr rej.: A/2323/494/Wm z 22.09.1992 

 

- 2 kamienice, Rynek-Ratusz 13, 14, XVIII, 1825, po 1945, nr rej.: A/1560/233 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek-Ratusz 15, 1825, po 1945, nr rej.: A/1559/234 z 30.12.1970 

 

- 4 kamienice, Rynek-Ratusz 16, 17, 18, 19, XVII-XVIII, nr rej.: A/1604/235 z 30.12.1970 

 

- 2 kamienice, Rynek-Ratusz 20, 22, XVIII, 1825, po 1945, nr rej.: A/1603/236 z 30.12.1970 

 

- 3 kamienice, Rynek-Ratusz 23, 24, 25, XVII, nr rej.: A/5353/156 z 30.12.1970 

 

- kamienica, Rynek-Ratusz 24, nr rej.: A/2109/156 z 15.02.1962  

 

- 2 kamienice, Rynek-Ratusz 26 i 27, po 1876, po 1945, nr rej.: A/2110/511/Wm z 1.03.1993 

 

- klub żeglarski - dom z hangarem, ul. Rzeźbiarska 4, 1915, nr rej.: A/2366/441/Wm z 12.04.1988 

 

- kamienica, ul. Rzeźnicza 2, XVIII/XIX, nr rej.: A/1567/140 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Rzeźnicza 3, XVIII, nr rej.: A/3136/141 z 15.02.1962 
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- kamienica, ul. Rzeźnicza 4, XVI-XVIII, nr rej.: A/1568/217 z 30.12.1970 

 

- gmach Towarzystwa Kredytowego, ul. Rzeźnicza 28-31, 1900, nr rej.: A/1658/513/Wm z 24.03.1993 

 

- dom handlowy d. „Schlessinger i Grünbaum”, ul. Rzeźnicza 32/33, XIX/XX, 

  nr rej.: A/2278/468/Wm z 20.02.1992 

 

- willa, ul. Sępia 7, 1923-24, nr rej.: A/1071 z 12.06.2008 

- ogród (otoczenie), 1924, 1932, nr rej.: A/5840 z 9.08.2012 

 

- budynek Instytutu Zoologii, ul. Sienkiewicza 21, 1902, nr rej.: A/2373/419/Wm z 30.12.1982 

 

- kamienica (elewacje narożne z wieżą), ul. Sienkiewicza 89, 1900, nr rej.: A/1144 z 4.03.2009 

 

  - kamienica, ul. Skargi 19, 1875-76, nr rej.: A/1099 z 12.01.2009 

 

- łaźnia miejska, ul. Skłodowskiej-Curie 1, 1911, nr rej.: A/2271/510/Wm z 22.02.1993 

 

- 2 kamienice, ul. Skłodowskiej-Curie 47, 49 , nr rej.: A/4229/346/Wm  z 2.12.1976  

  →  dec. zespół kamienic, ul. Janiszewskiego 18 

 

- dom, ul. Słodowa 32, k. XVIII, nr rej.: 158 z 15.02.1962 

 

- budynki, ul. Smoluchowskiego 19; 21; 23; 25-25→  dec. zespół Politechniki Wrocławskiej 

 

  - kamienica, ul. Smoluchowskiego 24-26, 1910, nr rej.: A/1267 z 20.07.2009 

 

  - kamienica, ul. Smoluchowskiego 52, 1907, nr rej.: A/6085 z 22.05.2018 

 

- dom z wiatą magazynową, ul. Sokolnicza 34, 36, 38, po 1880,  

  nr rej.: A/2288/467/Wm z 10.01.1992 

 

- kamienica, pl. Solny 2/3, XVI, 2 poł XIX – 1928, nr rej.: A/1500/516/Wm z 20.05.1993 

 

- kamienica, pl. Solny 4, XV, 1700, nr rej.: 101 z 4.12.1949 oraz A/3139/123 z 15.02.1962 

 

- kamienica, pl. Solny 5, 1900-1927, nr rej.: A/2081/521/Wm z 28.06.1993 

 

- kamienica, pl. Solny 6/7, XVIII, nr rej.: A/4027/241 z 30.12.1970 

 

- kamienica, pl. Solny 6/7 a, XVIII, nr rej.: A/4026/240 z 30.12.1970 

 

- kamienica, pl. Solny 8/9, XVIII, 1857, nr rej.: A/5250/242 z 30.12.1970 

 

- kamienica, pl. Solny 10, 1815, XX, nr rej.: A/5249/243 z 30.12.1970 

 

- kamienica, pl. Solny 11/12, XVIII, XX, nr rej.: A/4227/244 z 30.12.1970 

 

- kamienica, pl. Solny 13, XVI-1905, nr rej.: A/1499/518/Wm z 30.12.1993 

 

- kamienica, pl. Solny 14, XVI-XVIII-XIX-1928, nr rej.: A/1498/522/Wm z 28.06.1993 

 

- kamienica, pl. Solny 15, XVI-XIX-1924, nr rej.: A/1497/523/Wm z 28.06.1993 

 

- Stara Giełda, pl. Solny 16, 1822-24, nr rej.: 26 z 28.11.1947 oraz A/3097/124 z 15.02.1962 

 

- kamienica, pl. Solny 18-19, odbud. 1955-58, nr rej.: A/2322/ 492/Wm z 15.09.1992 

 

- kamienica, pl. Staszica 10, pocz. XX, nr rej.: A/2318/578/Wm z 25.11.1997 

 

- kamienica, pl. Staszica 12, pocz. XX, nr rej.: A/2268/579/Wm z 25.11.1997 
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- willa, pl. Staszica 30, 1876, 1925, nr rej.: A/1393/585/Wm z 10.02.1999 

 

- budynki szpitalne, ul. Sudecka 92, 94, 96 → zespół budowlany d. Szpitala Izraelickiego,  

  później Okręgowego Szpitala Kolejowego 

 

- kamienica, ul. Sukiennice 1, 1825, XX, nr rej.: A/4031/183 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Sukiennice 2, 1825, XX, nr rej.: A/4032/184 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Sukiennice 3, 1825, XX, nr rej.: A/4029/185 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Sukiennice 4, 1825, XX, nr rej.: A/4030/186 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Sukiennice 10/11, 1825, XX, nr rej.: A/2696/260 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Sukiennice 12/13, 1825, XX, nr rej.: A/173/187 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Sukiennice 14/15, 1825, XX, nr rej.: A/174/188 z 15.02.1962 

 

- biblioteka uniwersytecka, ul. Szajnochy 7/9, 1887-91, nr rej.: A/2372/420/Wm z 30.12.1982 

 

- pałac Wallenberg-Pachalych, ul. Szajnochy 10, 1785-87, nr rej.: 27 z 28.11.1947 

  oraz A/2792/191 z 15.02.1962 

 

  - kamienica, ul. Szajnochy 11, 1891, nr rej.: A/1084 z 17.09.2008 

 

- kamienica, ul. Szewska 5, 1780, nr rej.: A/180/282 z 30.12.1970 

 

- dom towarowy „Kameleon”, ul. Szewska 6/7, 1927, nr rej.: A/2790/197 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Szewska 19-21, 1914, nr rej.: A/2317/584/Wm z 30.12.1998 

 

- kamienica, ul. Szewska 35, XVII, XIX, nr rej.: A/2785/218 z 30.12.1970 

 

- budynek Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”, ul. Szewska 36 a → klasztor 

  Szpitalników z Czerwoną Gwiazdą 

 

- Ossolineum, ul. Szewska 37, 1675-1715 → klasztor Szpitalników z Czerwoną Gwiazdą 

 

- dom z reliktami kościoła cmentarnego pw. św. Agnieszki, ul. Szewska 47, XIV, 1820, 

  nr rej.: A/2909/160 z 15.02.1962 

 

- pałac Hornesów, ul. Szewska 48, 1730, nr rej.: A/2905/161 z 15.02.1962 

 

- pałac książąt Legnicko-Brzeskich, ul. Szewska 49, XIV, 1600, XVIII, 

  nr rej.: A/2904/162 z 15.02.1962 

 

- kamienica z oficyną, ul. Szewska 50-51, 1905, nr rej.: A/5779/1-2 z 19.01.2012 

 

- kamienica, ul. Szewska 74, XIX/XX, nr rej.: A/2276/473/Wm z 31.03.1992 

 

  - budynek d. Komendantury Generalnej, ob. sąd wojskowy, ul. Sztabowa 28-30,  1928, 

     nr rej.: A/5244 z 23.05.2011 

 

- budynki szpitalne, ul. Sztabowa 93, 95, 97 → zespół budowlany d. Szpitala Izraelickiego,  

  później Okręgowego Szpitala Kolejowego, ul. Sudecka 92, 94, 96 

 

- dom handlowy, ul. Świdnicka 7, 1896, 1927, nr rej.: 540/Wm z 25.08.1994 

 

- dom handlowy „Modehaus”, ul. Świdnicka 19, 1905, nr rej.: A/1068 z 9.06.2008 

 

- hotel „Monopol”, ul. Świdnicka 33, 1890-92, 1905, nr rej.: 259/431/Wm z 16.03.1984 
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- dom handlowo-usługowy, ul. Świdnicka 34 / pl. Teatralny 8, 1911, nr rej.: A/1378 z 20.11.2009 

 

- kamienica, ul. Świdnicka 36 / pl. Teatralny 1, 1870, nr rej.: A/5145/442/Wm z 6.10.1988 

 

- zespół domów handlowych, ul. Świdnicka 37 / Podwale 37/38, XIX/XX,  

  nr rej.: A/2479/479/Wm z 22.06.1992: 

- dom mieszkalno-handlowy, ul. Świdnicka 37 

- dom handlowy, ul. Podwale 37/38 

 

- kordegarda, ul. Świdnicka 38 a, poł. XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/1494/526/Wm z 10.08.1993 

 

- dom towarowy „Centrum”, ul. Świdnicka 40, 1929, nr rej.: A/2498/349/Wm z 3.05.1977 

 

- kamienica narożna, ul. Świętokrzyska 57 / Prusa 5, pocz. XX, nr rej.: A/4228/284 z 21.01.1972 

 

- łaźnia miejska, ul. Teatralna 10, 1897, 1908, 1925, nr rej.: A/2499/347/Wm z 3.05.1977 

 

- kamienica, pl. Teatralny 2, 1870, nr rej.: A/2367/444/Wm z 19.12.1982 

 

- kamienica, pl. Teatralny 3, XIX/XX, nr rej.: A/2370/450/Wm z 20.06.1990 

 

- resursa kupiecka, pl. Teatralny 4, 1892-1909,  nr rej.: A/2474/495/Wm z 5.10.1992 

 

- zespół zabudowy, ul. Tęczowa 7, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1468/572/Wm z 9.12.1996: 

- dom, ob. budynek administracyjny 

- budynek  mieszkalno-magazynowy 

- 2 stajnie 

- 2 wozownie 

 

- galeriowiec, ul. Tramwajowa 2, 1929, nr rej.: A/5122/366/Wm z 18.01.1979 

 

- dom wieloklatkowy, ul. Tramwajowa 2 a, 1929, nr rej.: 681/367/Wm z 18.01.1979 

 

- dom studencki „Pancernik”, ul. Tramwajowa 2b,1929, nr rej.: A/5123/368/Wm z 18.01.1979 

 

- dom wielorodzinny, ul. Tramwajowa 4, 1929, nr rej.: A/5124/369/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 5, 1929, nr rej.: A/5125/397/Wm z 10.10.1980 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 5 a, 1929, nr rej.: A/5126/396/Wm z 10.10.1980 

 

- dom jednorodzinny,  ul. Tramwajowa 6, 1929, nr rej.: A/5127/379/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 7, 1929, nr rej.: A/5128/395/Wm z 10.10.1980 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 7 a, 1929, nr rej.: A/5124/394/Wm z 10.10.1980 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 8, 1929, nr rej.: A/55130/380/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 9, 1929, nr rej.: A/5131/393/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 10, 1929, nr rej.: A/5132/381/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 12, 1929, nr rej.: A/5133/382/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 14, 1929, nr rej.: A/5134/383/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 16, 1929, nr rej.: A/5135/384/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 18, 1929, nr rej.: A/5136/385/Wm z 18.01.1979 
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- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 20, 1929, nr rej.: A/5137/386/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 22,1929, nr rej.: A/5138/387/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 24, 1929, nr rej.: A/5139/388/Wm z 18.01.1979 

 

- dom jednorodzinny, ul. Tramwajowa 26, 1929, nr rej.: A/5140/389/Wm z 18.01.1979 

 

- dom wielorodzinny, ul. Tramwajowa 28, 1929, nr rej.: A/5141/390/Wm z 18.01.1979 

 

- dom wielorodzinny, ul. Tramwajowa 30, 1929, nr rej.: A/5142/391/Wm z 18.01.1979 

 

- plebania, ul. Traugutta 34, 1 poł. XIX, nr rej.: A/2710/256 z 30.12.1970 

 

- szpital św. Łazarza, ob. dom Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 54, pocz. XIX,  

  nr rej.: 437/74 z 6.02.1962 

 

- letni pałac biskupi, ul. Traugutta 111/112, 1732-37, nr rej.: Z/4 z 24.04.1958 

  oraz A/2793/182 z 15.02.1962 

 

- budynki szpitalne, ul. Traugutta 114, 118, 120 → budynki w zespole d. szpitala „Bethanien”  

 

- 5 kamienic, pl. Uniwersytecki 7, 8, 10, 11/12, 13, XVIII, XIX,  

   nr rej.: A/4014/338/Wm z 24.07.1976 

 

- kamienica, pl. Uniwersytecki 15, XVIII, XIX, nr rej.: A/2902/164 z 15.02.1962 

 

- dwór, szach., ul. Wiejska 17, 1550, XVII, 1930, nr rej.: 39/A01 z 8.06.2001 

 

- pałac Leipzigera, ul. Wierzbowa 15, 1872-74, XX, nr rej.: A/2279/465/Wm z 24.12.1991 

 

- pałac Oppersdorfów, ul. Wierzbowa 30, 1714-20, nr rej.: A/3110/167 z 15.02.1962 

 

- gmach Akademii Muzycznej, ul. Wietrzna 10, 1905, nr rej.: A/2328/439/Wm z 11.02.1987 

 

- 3 kamienice, ul. Więzienna 1, 2, 3, 2 poł. XVI, nr rej.: A/1562/168 z 15.02.1962 

 

- d. więzienie miejskie, ul. Więzienna 6, XV, nr rej.: 4 z 12.03.1960 oraz A/2794/169 z 15.02.1962 

 

- dom, ul. Więzienna 19, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/1561/130 z 6.12.1949 

 

- budynek szpitalny , ul. Wiśniowa 36→ zespół budowlany d. Szpitala Izraelickiego,  

  później Okręgowego Szpitala Kolejowego, ul. Sudecka 92, 94, 96 

 

- pałac książąt Hohenlohe, ul. Wita Stwosza 12, 1801, XIX, nr rej.: A/3151/170 z 15.02.1962 

 

- kamienica, ul. Wita Stwosza 15, XVIII, XIX, nr rej.: A/2798/171 z 15.02.1962 

 

- pałac, ul. Wita Stwosza 16, 1802, XX, nr rej.: W/2 z 9.01.1960 oraz A/2797/172 z 15.02.1962 

 

- hotel, d. „Niemiecki Dom”, ob. „Sajgon”, 1903-1904, ul. Wita Stwosza 22-23, 

  nr rej.: 677/508/Wm z 25.01.1993 

 

- pałac Hatzweldów, ul. Wita Stwosza 32, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/2797/172 z 15.02.1962 

- pozostałości podziemne i nadziemne pałacu (w kwartale ulic : Wita Stwosza 32 – św. Wita – Krowia 6) 

  nr rej.: A/6193 z 26.04.2021 

 

- bank, ul. Wita Stwosza 33-35 / ul. Krowia, 1899, 1906, 1922, nr rej.: A/6056 z 23.08.2017 

 

- kamienica, ul. Wita Stwosza 56, pocz. XIX, XX, nr rej.: A/4025/252 z 30.12.1970 

 

- kamienica, ul. Władysława Łokietka 2, 1889, nr rej.: A/6032 z 20.12.2016 
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- kamienica, ul. Władysława Łokietka 4, 1893, nr rej.: A/5897 z 10.02.2014 

 

- kamienica z oficyną, ul. Władysława Łokietka 11, 1884-85, nr rej.: 135/A/02 z 26.09.2002 

 

- kamienica, ul. Włodkowica 3, 1853, 1911, nr rej.: A/1546 z 22.01.2010 

 

- pałac, ul. Włodkowica 4, 1898/99, nr rej.: A/1398/573/Wm z 25.06.1997 

 

- dom d. Zarządu Gminy Żydowskiej ze szkołą i mykwą, ul. Włodkowica 5-7/9, 1899-1901,  

   nr rej.: A/1087 z 6.10.2008 

- budynek łaźni źródlanej przy mykwie, ul. Włodkowica 5a, 1902, nr rej.: A/2716 z 30.07.2010 

 

- dom z ogrodem, ul. Włodkowica 8-8a, 1830, 1870, nr rej.: 66/A/01/1-2 z 4.12.2001 

 

- dom d. Stowarzyszenia Życia Zgodnego z Naturą, ul. Wojciecha z Brudzewa 8, 1929-30, 

   nr rej.: A/5024 z 15.03.2011 

 

- dom, pl. Wolności 7a → zespół d. pałacu królewskiego, ul. Kazimierza Wielkiego 

 

- bank, pl. Wolności 10, po 1870, nr rej.: A/1662/364/Wm z 21.10.1978 

 

- kamienica, ul. Worcella 5, 1889-90, nr rej.: A/5444 z 16.11.2011 

 

- kamienica, ul. Worcella 5 A, 1888-90, nr rej.: A/6117 z 25.10.2018 

 

- willa, ul. Wróblewskiego 11, 1900-1905, nr rej.: A/1661/448/Wm z 2.06.1989 

 

- klub sportowy – przystań wioślarska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40, 1928, 

  nr rej.: A/2280/463/Wm z 25.11.1991 

 

- Dom Klubowy Kampanii Rheno-Palatia, ul. Wyspa Słodowa 10, 1875-1932,  

  nr rej.: A/1396/577/Wm z 18.11.1997 

 

- budynek d. Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej, ul. Wyspa Tamka 1, 1906-08, 

  nr rej.: A/5854 z 7.01.2013 

 

- budynki w zespole targowo-wystawowym przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 : 

- Pawilon Przemysłu Ziem Odzyskanych, 1925, 1948, nr rej.: A/5867 z 19.04.2013 

- d. Hala Targów „Hala Państw”, 1937-38, nr rej.: A/5953 z 28.01.2015 

- d. sanatorium dzienne dla dzieci, 1929, 1948, 1956, nr rej.A/5926 z 12.06.2014 

 

- willa, ul. Zielonego Dębu 17, 1929, nr rej.: A/5287/370/Wm z 18.01.1979 

 

- willa, ul. Zielonego Dębu 17 a, 1929, nr rej.: A/5288/371/Wm z 18.01.1979 

 

- willa, ul. Zielonego Dębu 19, 1929, nr rej.: A/1654/372/Wm z 10.10.1980 

 

- willa, ul. Zielonego Dębu 21, 1929, nr rej.: A/1655/ 373/Wm z 18.01.1979 

 

- willa, ul. Zielonego Dębu 23, 1929, nr rej.: A/1656/374/Wm z 18.01.1979 

 

- willa, ul. Zielonego Dębu 25, 1929, nr rej.: A/1657/375/Wm z 18.01.1979 

- kamienica, d. ul. Złote Koło 8, nr rej.: A/5347/116 z 6.12.1949 oraz 178 z 15.02.1962 

    (nie istnieje) 

 

- budynek szpitalny „Marienhaus”, ul. Żabia Ścieżka 3 →  budynki  d. szpitala „Bethanien”  

 

Wrocław - Brochów 
- zespół kościoła parafialnego, ul. Semaforowa 5/7, ul. Biegła 2,  1910,  

  nr rej.: A/243/561/Wm z 20.04.1996: 

- kościół pw. św. Jerzego i Podwyższenia Krzyża 
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- dom kościelnego 

- łącznik-brama 

 

- dworzec Wrocław-Brochów,  2 poł. XIX, nr rej.: A/2633/430/Wm z 17.02.1984 

- wiaty peronowe, j.w. 

 

- zespół dworski, XVIII: 

- dwór, nr rej.: 228 z 28.07.1950  (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/5272/196/558/Wm z 31.05.1950 oraz  252 z 23.04.1951 

 

- willa z garażem, ul. Warszawska 1, 1908, nr rej.: A/1376/1-2 z 29.12.2009 

- ogród, pocz. XX, nr rej.: j.w. 

 

Wrocław - Jerzmanowo 
- kościół pomocniczy  pw. św. Jadwigi, ul. Jerzmanowska 87, 1 poł. XIV, XV, 1706, 

   nr rej.: A/297/1789 z 20.08.1966  

  - cmentarz kościelny, nr rej.: A/1389/590/Wm z 25.04.2000 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. NMP Królowej Polski, ul. Jerzmanowska 83, 

    1880, nr rej.: A/993 z 26.01.2007 

 

Wrocław - Leśnica 
- historyczny układ urbanistyczny, XIII – XX, nr rej.: 353/A/04 z 7.09.2004 

 

- kościół pw. św. Jadwigi i św. Macieja, ul. Wolska 6, 2 poł. XV,1739-55,  

  nr rej.: L/2 z 4.08.1961 oraz  A/241/34 z 25.10.1961 

 

  - zespół stacji kolejowej „Wrocław-Leśnica”, ul. ul. Rubczaka 20, nr rej.: A/1011/1-7 z 2.05.2007: 

 - dworzec kolejowy, 2 poł. XIX 

 - 3 wiaty peronowe, drewn., 1900, z przejściem podziemnym, 1903 

 - budynek nastawni, 1903 

 

- zespół pałacowy, pl. Świętojański 1, XIV-XVIII, XIX, po 1945: 

- pałac, nr rej.: A/5294/73 z 6.02.1962 

- park, nr rej.: ZU/4 z 29.01.1958 oraz A/5293/193 z 15.02.1962  

 

- willa, ul. Platanowa 4, 1907, nr rej.: A/181/434/Wm z 25.07.1985 

 - ogród, ul. Platanowa 4 – 6, 1921, nr rej.: 286/A/04/1-2 z 28.04.2004 

 - ogrodzenie, j.w. 

 

- willa, ul. Rubczaka 13, 1870-80, 1914, nr rej.: A/979 z 23.10.2006 

 

- poczta, ul. Skoczylasa 19 / Rubczaka 2, 1894-4, 1926-27, nr rej.: A/1407/553/Wm z 20.07.1995 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, komunalna, ul. Polkowicka, 1915, nr rej.: A/1047 z 29.02.2008 

 

Wrocław - Muchobór Wielki 
- kościół pw. św. Michała Arch., ul. Stanisławowska, XVI, XIX, nr rej.: A/291/87 z 6.02.1962 

 

Wrocław – Ołtaszyn 
- osiedle mieszkaniowe (zespół budowlany – 32 domy z działkami), ul. Strączkowa, 1921-22, 

  nr rej.: 474/A/05 z 14.01.2005 

 

 

- kościół pw. Wniebowzięcia NMP, XIII, XVI/XVII, ul. Pszczelarska 10,  

   nr rej.: A/5337/200 z 30.12.197 

 

Wrocław - Osobowice 
  - kościół par. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Osobowicka 129, 1930, 

     nr rej.: 541/A/05 z 8.07.2005 

 

- kaplica Kornów pw. Nawiedzenia NMP, ul. Lipska, 2 poł. XIX, nr rej.: 204 z 30.12.1970 
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- cmentarz Osobowicki, ul. Osobowicka 47, 1871, nr rej.: A/2378/422/Wm z 12.07.1983 

- kaplica cmentarna, 1920-21, nr rej.: A/2394 z 16.06.2010  

 

Wrocław - Pawłowice 
- zespół pałacowy i folwarczny, ul. Pawłowicka 85-101/ Widawska, k. XIX, 

  nr rej.: 565/Wm z 10.07.1996 : 

- pałac z łącznikiem, 1891 

- oficyna, 1891 

- dom zarządcy 

- młyn 

- stajnia 

- wieża wodna 

- dom ogrodnika 

- dom leśniczego 

- park 

- glorieta 

- mostek 

- fontanna 

- 2 bramy wjazdowe 

- otoczenie zespołu, nr rej.:506/A/05 z 18.04.2005 

 

Wrocław - Pracze 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. pw. św. Anny, szach., ul. Brodzka 163, XVI-XVII,  

  nr rej.: A/294/133 z 15.02.1962 

- plebania ewangelicka, ob. rzym.-kat., szach., ul. Brodzka 163, 1648,  

   nr rej.: A/295/591/Wm z 19.05.2000 

 

- zespół szpitalny, ob. zespół szkół rolniczych, ul. Stabłowicka 147/149, 1900-1913,  

  nr rej.: A/2345/460/Wm z 12.08.1991: 

- budynek administracyjno-socjalny 

- 6 pawilonów leczniczych 

- willa lekarza 

- 2 domy mieszkalne dla personelu 

- lodownia 

- dom ogrodnika 

- lodownia 

- budynek gospodarczy 

- stajnia i remiza 

- kostnica 

- gołębnik 

- wieża ciśnień 

- park 

- budynek remizy strażackiej i lodowni, 1899-1902, nr rej.:A/6054/1-2 z 10.08.2017 

- budynek zbiornika na gaz, 1899-1904, nr rej. j.w. 

 

Wrocław - Swojczyce  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. pw. św. Jacka, szach.-mur., ul. Miłoszycka 20a, 

   XVI-XVII,  nr rej.: A/242/132 z 15.02.1962 

 

Wrocław - Widawa 
- kościół pw. św. Anny, ul. Zduńska 8, 1384, 0k.1600, 3 ćw. XVIII, 

  nr rej.: A/5343/1818 z 22.08.1966 

 

Wrocław - Żerniki 
- kościół pw. św.św. Wawrzyńca i Małgorzaty, ul. Żernicka 247, 3 ćw. XIII, XV, 1947-50, 

   nr rej.: A/293/131 z 15.02.1962 

 

- zespół stacji kolejowej Wrocław – Żerniki, ul. Żernicka, nr rej.: A/2178/1-4 z 22.04.2010  

- budynek dworca, 1880, 1898, 1903 

- wiata peronowa, drewn., 1880  
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- dom, ul. Żernicka 229  

- szalet, ob. budynek gospodarczy przy domu, XIX/XX  
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CZERNICA – gm.  
 

Chrząstawa Wielka 
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1864, nr rej.: A/1185/665/W z 8.05.1992 

 

Dobrzykowice Wrocławskie 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 1753-57, nr rej.: A/1186/1785 z 20.08.1966 

 

Gajków 
- kościół par. pw. św. Małgorzaty, XVII, nr rej.: A/1187/1248 z 5.03.1965 

 

- dom ludowy, ul. Główna 32, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/3795/702/W z 2.03.1995 

 

Nadolice Wielkie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej, ul. Boczna 7, 1847-49, 

  nr rej.: A/1188/704/W z 31.03.1995 

 

Nadolice Wielkie - Wieściszów 
- zespół młyński, 2 poł. XIX / XX, nr rej.: A/3796/598/W z 30.12.1988: 

- dom 

- młyn 

- chlewnia z gołębnikiem 

 

Ratowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1893-94, 

  nr rej.: A/5870 z 13.05.2013 

 

Wojnowice 
- kościół fil. pw. św. Wawrzyńca, XV, 1801, k. XIX, nr rej.: A/1189/692/W z 16.05.1994 

 

 

DŁUGOŁĘKA – gm.  

 

 Byków 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Różańcowej, 1702, 1852, 

    nr rej.: A/1380 z 26.10.2009 

 

Borowa Oleśnicka 
- kościół par. pw. MB Królowej Polski, 1771, 1865, nr rej.: 284/A/1-2/04 z 21.04.2004 

- cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w. 

  

- zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: A/3797/635/W z 16.01.1990: 

- pałac 

- park 

- brama 

 

Brzezia Łąka 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XVII, poł. XX, nr rej.: A/1191/1573 z 19.03.1966 

 

Długołęka 
- kościół pw. św. Michała Archanioła, 1713-22, nr rej.: A/1192/1175 z 2.12.1964 

  - plebania, ul. Kościelna 12, 1748, k. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/5810 z 20.12.2011 

 

Domaszczyn 
- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1565, 1859,  

  nr rej.: A/1193/1574 z 19.03.1966 

 

- pawilon myśliwski w kompleksie rezydencjonalnym w Szczodrem, ob. dom nr 33, 1860,  

  nr rej.: A/3798/648/W z 25.07.1990 
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 Jaksonowice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 1883-84, 

    nr rej.: A/1015 z 4.07.2007 

 

Januszkowice 
   - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par.  pw. NMP Królowej Polski, 1841, 1890, 1933-36, 

    nr rej.: A/1031 z 22.10.2007 

 

- dwór, ul. Brzozowa 12, (d.nr 23), XVI – XX, nr rej.: A/3799/644/W z 11.05.1990 

 

Kamień 
- park i wozownia, poł. XIX, nr rej.: A/3800/491/W z 1.07.1981 

 

 Kiełczów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par pw. Matki Boskiej Różańcowej, 1790-92, 

    nr rej.: A/1092 z  17.11.2008 

 

Łozina 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV/XVI, 1676-84, 1886 (wieża), 

  nr rej.: A/1194/1204 z 15.12.1964 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pomocniczy pw. MB Bolesnej,  XVIII,  

  nr rej.: A/1195/1716 z 20.06.1966 

 

Pasikurowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw.  św. Józefa Oblubieńca, ul. Wrocławska 48,  

  1839, nr rej.: A/1037 z 23.01.2008 

 

Pruszowice 
- dwór, ul. Łozińska, szach., pocz. XVIII, k. XIX, nr rej.: A/3801/647/W z 28.06.1990 

 

Raków 
- mauzoleum rodziny von Kessel, ob. rzym.-kat. kaplica pomocnicza pw.  Matki Bożej   

  Królowej Wszechświata,  2 ćw. XIX, nr rej.: A/5978 z 5.10.2015 

 

Siedlec Trzebnicki 
- zespół pałacowy (nr 61), poł. XIX, nr rej.: A/3802/639/W z 16.05.1990: 

- pałac 

- park 

- folwark: 

- stodoła, szach. 

- spichrz, szach 

- stajnia 

- obora 

 

Stępin 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XV, XIX/XX, nr rej.: A/1196/1583 z 19.03.1966 

 

Szczodre 
- zespół pałacowy, 1851-67, nr rej.: A/3803/649/W z 21.09.1990: 

- skrzydło pałacu, ob. dom nr 42 

- oficyna, ob. dom nr 44 

- park z lasem 

- ogrodzenie murowane z bramą (z kratą i lwami) 

 

- pałac, ob. dom, ul. Trzebnicka 28 (d.55), po 1880, nr rej.: A/3805/599/W z 8.06.1987 

 

- willa, ob. szkoła, ul. Trzebnicka 42 (d.16), 1890, nr rej.: A/3804/638/W z 11.05.1990 
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 Śliwice 
  - zespół pałacowy, nr rej.: 231/A03/1-3 z 3.11.2003: 

   - pałac, poł. XVI, 4 ćw. XIX, 1910 

   - park, 2 poł. XVIII, po 1870 

 

Zaprężyn 
- zespół pałacowy : 

 - pałac, 1880-90, nr rej.: A/3806/643/W z 23.04.1990 

 - park, 4 ćw. XIX, 1934,  nr rej.: A/5866 z 19.04.2013 

 

 

JORDANÓW ŚLĄSKI – gm.  
 

Dankowice 
- dwór, pocz. XVIII, nr rej.: A/3807/497/W z 1.07.1981 

 

Glinica 
- kościół pw. św.św. Antoniego i Macieja, 1739, nr rej.: A/1223/700/W z 12.12.1994 

- cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w.  

- ogrodzenie, mur z bramą, nr rej.: j.w.  

 

Karolin 
- zespół pałacowy,  nr rej.: A/3810/500/W  z 29.07.1981: 

- pałac, k. XVIII, XIX, nr rej.: 789/Wł z 14.05.1981 

- oficyna, XVIII/XIX 

- obora, k. XIX 

- stajnia, k. XIX 

- park, XIX 

 

Piotrówek 
- zespół pałacowy i folwarczny, XIX-XX, nr rej.: A/3808/707/W z 26.04.1995:  

- pałac, 1860, 1896, nr rej.: A/3809/618/W z 8.11.1988 

- dom mieszkalny, k. XIX 

- obora, 1870 

- spichrz, k. XIX 

- stodoła, k. XIX 

- 2 oficyny, k. XIX 

- stajnia i obora, ok. 1900 

- stodoła z częścią mieszkalną, ok. 1900 

- brama, k. XIX 

- park, 2 poł. XIX 

- fragment muru granicznego,  k. XIX 

- kaplica grobowa Richthofena, 1903 

 

Wilczkowice 
- kościół fil. pw. św. Kazimierza, k.XIII, XV, 1981-83, nr rej.: A/1224/808 z 7.12.1960 

  (dec.ruina) 

 

 

KĄTY WROCŁAWSKIE – m. i gm.  

 

Bogdaszowice 
- kościół fil. pw. św. Marcina, XV, nr rej.: A/1197/1649 z 7.05.1966 

 

Czerńczyce 
- zespół pałacowy, XVIII: 

- pałac, nr rej.: A/3811/1784 z 20.08.1966 

- park, nr rej.: A/3812/363/W z 24.07.1966 

- pawilon ogrodowy, nr rej.: j.w.  (nie istnieje) 
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Gądów 
- zespół pałacowy (nr 17), 2 poł. XVIII-XIX, nr rej.: A/3813/668/W/1-3 z 9.10.1992: 

- pałac 

- spichlerz 

- park 

 

Gniechowice 
- kościół par. pw. św. Filomeny, XV, nr rej.: A/1200/203 z 31.05.1950 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3814/1249 z 5.03.1965 

- park, nr rej.: A/3815/366/W z 24.07.1976 

 

Górzyce 
- dwór, 2 poł. XVI, 1700, 1910, nr rej.: A/3816/1787 z 20.08.1966 

 

Jaszkotle 
- kościół par. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 1473-XIX, nr rej.: A/1198/1250 z 5.03.1965 

- mur obronny cmentarza, 1 poł. XVIII, 1893, nr rej.: j.w.  

 

Kamionna 
- pałac (ruina), ok. 1570, 1740, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3817/1251 z 5.03.1965 

 

Kąty Wrocławskie 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/3818/447 z 8.12.1958 

 

- kościół par. pw. śś Piotra i Pawła, ul. Kościelna, XIV-XX, nr rej.: A/1202/1048 z 24.01.1964 

 

- d. kościół ewangelicki, Rynek, 1833-36, nr rej.: A/1203/1252 z 5.03.1965 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, ul. Mireckiego, ok. 1860,  

   nr rej.: A/3820/669/W/1-2 z 28.07.1992 

- kaplica grobowa rodziny Hindenmith, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 

- mury obronne (fragmenty), k. XVI, nr rej.: A/3819/1790 z 20.08.1966 

 

- wieża ratuszowa, 1613, nr rej.: A/3822/1791 z 20.08.1966 

 

- willa z ogrodem, ul. 1 Maja 71/73, pocz. XX, nr rej.: A/3821/691/W/1-2 z 21.04.1994 

 

- willa z ogrodem, ul. Popiełuszki 10, 1896, nr rej.: 54/A/01 z 9.11.2001 

 

Kębłowice 
- zespół pałacowy, pocz. XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3823/588/W z 29.11.1985:  

- pałac 

- park 

 

Kilianów 
- kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 1568, XIX/XX, nr rej.: A/1204/1792 z 20.08.1966 

 

Krobielowice 
- zespół zamkowy, XVII-XIX: 

- zamek, nr rej.: A/3824/1794 z 20.08.1966 

- park, nr rej.: A/3825/364/W z 24.07.1976 

- folwark, nr rej.: 36/A/00/1-3 z 23.10.2000: 

 - budynek bramny, 1878 

 - dom mieszkalny, 1878 

 - chlewnia, 1878 
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- mauzoleum marszałka G.L. Blüchnera, przy drodze z Krobielowic do Kątów, 1846-53,  

  nr rej.: A/3826/517/W z 17.02.1984 

Małkowice 
- kościół par. pw. Świętej Trójcy, nr rej.: A/1205/1253 z 5.03.1964 i z 14.07.1997 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie, kam., nr rej.: j.w. 

 

- zespół klasztorno-opiekuńczy elżbietanek, ul. Klasztorna 1, nr rej.: A/625/1-3 z 27.11.2007: 

- klasztor z kaplicą, 1912-13 

- budynek gospodarczy, ob. hydrofornia, 1913 

- dom mieszkalny obsługi zakładu, ul. Klasztorna 1c, 1913 

 

  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A/1268/1-3  z 4.08.2009: 

   - pałac 

   - stajnia z częścią mieszkalną 

   - park 

 

Pełcznica 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, XV, poł XVIII, nr rej.: A/1206/1802 z 22.08.1966 

 

Rybnica 
- pałac, poł. XIX, 1880-90, nr rej.: A/3827/615/W z 30.12.1987 

 

Sadków 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, mur.-drewn., pocz. XVII-XIX,  

   nr rej.: A/1207/1805 z 22.08.1966 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII, k. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3828/1806 z 22.08.1966 

- park, nr rej.: A/3829/365/W z 24.07.1976 

 

Sadowice 
- zespół pałacowy, pocz. XX: 

- pałac, nr rej.: A/3830/584 z 24.08.1959 

- park, nr rej.: A/3831/362/2 z 24.07.1976 

 

Samotwór 
- pałac, 1776-1781, nr rej.: A/3832/1058 z 24.01.1964 

 

Skałka 
- kościół fil. pw. Marii Magdaleny, 2 poł. XV, 1746, nr rej.: A/1208/1255 z 5.03.1965 

 

Smolec 
- zespół kościoła ewangelickiego, ob. par. rzym.-kat. pw. Narodzenia NMP, 1908, 

  nr rej.: A/1209/686/W/1-2 z 7.07.1993: 

- kościół  

- plebania 

- cmentarz kościelny 

 

- ruiny zamku, 1523, XVIII, XIX, nr rej.: A/3833/523 z 27.02.1959 

 

Sośnica 
- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, k. XIII, 1487-1504, 1776, 

  nr rej.: A/1211/1049 z 24.01.1964 

 

Sośnica - Różaniec 
- zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: A/3834/672/1-3/W z 16.01.1993: 

- pałac 

- park 

- folwark 
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Stoszyce 
- zespół pałacowy, 2 poł XIX, nr rej.: A/3835/671/W z 4.06.1993 

- pałac 

- folwark 

- park z promenadą i aleją 

 

Strzeganowice 
- kościół pw. św. Stanisława, XIV-XV, XVIII, 1854, nr rej.: 1810 z 22.08.1966 

 

Wojtkowice 
- kościół pw. św. Jana Nepomucena, 1569, 1869, 1902, nr rej.: A/1221/1822 z 22.08.1966 

 

Zabrodzie 
- park, XVIII, 1870, nr rej.: A/3836/539/W z 24.01.1985 

 

Zachowice 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: A/1222/1823 z 22.08.1966 

 

 

KOBIERZYCE – gm.  
 

Bielany Wrocławskie 
- kościół par. pw. św. Andrzeja, ul. Wrocławska 30, XV, nr rej.: A/1250/1047 z 24.01.1964 

 

- zespół dworski, ul. Wrocławska 7, XVI/XVII, XX, nr rej.: A/3837/701/W z 22.12.1994: 

- dwór, szach. 

- folwark (otoczenie dworu) 

 

- spichrz, ul. Kolejowa, nr rej.: A/3838/1782 z 20.08.1966 

 

- dwa budynki stacji benzynowej, przy węźle autostradowym „Bielany”, 1937,  

   nr rej.: A/5781/1-2 z 19.01.2012 

 

Biskupice Podgórne 
- zespół pałacowy, nr rej.: 149/A/03/1-2 z 21.02.2003: 

 - pałac, k. XIX 

 - park, 1870 

 

- dwór, poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: 1783 z 20.08.1966 (nie istnieje) 

 

Cieszyce 
- park pałacowy, XIX/XX, nr rej.: A/3839/546/W z 31.01.1984 

 

Domasław 
- kościół  pw. św. Wojciecha, 2 poł XIV (wieża), 1866, nr rej.: A/1225/1786 z 20.08.1966 

- budynek bramny na cmentarz kościelny, XVI, poł. XVIII, nr rej.: A/1132/1-2 z 27.02.2011 

- ogrodzenie, mur., XVI, XVIII, nr rej.: j.w. 

 

Kobierzyce 
- zespół pałacowy, ul. Pałacowa 1, XVIII-XX: 

- pałac, nr rej.: A/3840/367/W z 15.04.1977 

- park, nr rej.: A/3841/427/W z 19.10.1978 

 

Królikowice 
- zespół dworski, ul. Boczna, ok. 1800, nr rej.: A/3842/490/W z 13.03.1981: 

- dwór 

- park 
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Krzyżowice 
- zespół pałacowy, ul. Główna, XVIII-XIX, nr rej.: A/3843/499/W z 29.07.1982: 

- pałac 

- oficyna I 

- oficyna II, nr 2 c 

- pawilon ogrodowy 

- spichrz 

- park, nr rej.: 244 z 28.07.1950 

 

Magnice 
- kaplica grobowa rodziny von Rath, ob. kościół rzym-kat. fil. pw. Najświetszego Serca Pana     

  Jezusa, na cmentarzu, ul. św. Józefa 9, 1905, nr rej.: A/6160 z 31.10.2019\ 

 

- park i ogród, nr rej.: A/3844/243 z 28.07.1950 

 

Pełczyce 
- park dworski, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/3845/559/W z 27.12.1984 

- folwark (zabudowania), nr rej.: j.w.  

 

Pustków Żurawski 
- zespół pałacowy, ul. Parkowa 1, k. XIX, nr rej.: A/3846/390/W z 4.08.1977: 

- pałac (nr 1) 

- park 

 

Racławice Wielkie 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3847/547/W z 31.01.1984 

 

Solna 
- zespół dworski, XVII, XIX: 

- ruina dworu, nr rej.: A/3848/1809 z 22.08.1966 

- park, nr rej.: A/3849/545/W z 31.01.1984 

 

Szczepankowice 
- park, po 1840, nr rej.: A/3850/541/W z 31.01.1984 

 

Ślęża - Lasowo 
- zespół dworski, ul. Główna:  

- dwór z wieżą mieszkalną, XIV-XV, 1618, 1857-89, nr rej.: A/3851/702 z 2.06.1960 

- oficyna, 2 poł. XVIII, nr rej.: j.w. 

 - park pałacowy, 1 poł. XVII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3852/536/W z 31.01.1984 

 

Tyniec Mały 
- kościół par. p.w.. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 5, 1516, 1752, 1856, 1931, 

  nr rej.: A/1226/1813 z 22.08.1966 

 

Tyniec nad Ślężą 
- kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Szkolna, XII-XIV, nr rej.: A/1227/503 z 24.08.1959 

 

- zespół pałacowy, ul. Ogrodowa, 2 poł XVIII: 

- dom kawalerów maltańskich, nr rej.: A/3853/1814 z 22.08.1966 

- park, nr rej.: A/3854/369/W z 24.07.1976 

 

Wierzbice 
- zespół kościoła par., ul. Lipowa, nr rej.: A/1228/714/W z 9.08.1995: 

- kościół pw. Bożego Ciała i MB Częstochowskiej, XV/XVI, pocz. XX 

- cmentarz grzebalny przy kościele, (XIII) XVIII-XX  

- plebania,XVIII, 2 poł. XIX 

- ogrodzenie z bramami i furtą, XVII 
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- zespół pałacowy, ul. Lipowa 44, XVII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3855/1819 z 22.08.1966 

- park, nr rej.: A/3856/368/W z 24.07.1976 

 

Wysoka 
- park, ok. 1900, nr rej.: A/3857/537/W z 31.01.1984 

- folwark, nr rej.: j.w.  

 

 

MIETKÓW – gm.  
 

Borzygniew 
- kościół fil. pw. św. Barbary, k. XIII, 1910, nr rej.: A/1230/1246 z 5.03.1963 

- pałac (ruina?), XVII, nr rej.: A/3892/1247 z 5.03.1965 

 

Domanice 
- kościół fil. pw. św. Anny, XV/XVI, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/1231/1673 z 12.05.1966 

 

- mauzoleum rodziny v. Brandenburg, na cmentarzu, 1856, nr rej.: A/1232/543/W z 3.02.1983 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: A/3893/1188 z 10.12.1964: 

- pałac, XVII, XVIII, XX 

- pawilon ogrodowy, 1 ćw. XIX 

- oficyna ze stajnią, 1 ćw. XIX 

- stajnia ze spichrzem, 1 ćw. XIX 

- wozownia, 1 ćw. XIX 

- kuźnia, 1 ćw. XIX 

- park, nr rej.: A/3894/372/W z 24.07.1976 

 

Maniów Mały 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3895/1795 z 20.08.1966 

- park, nr rej.: A/3896/371/W z 24.07.1976 

 

Maniów Wielki 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV, XIX, nr rej.: A/1233/1796 z 20.08.1966 

 

- folwark, pocz. XIX, XX, nr rej.: A/3897/1797 z 22.08.1966: 

- stajnia 

- obora 

- spichrz  (nie istnieje) 

 

Mietków 
- dwór obronny (ruina ?), XV-XVI, XIX, nr rej.: A/3898/1798 z 22.08.1965 

 

Milin 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, pocz. XIV-XX, nr rej.: A/1234/1799 z 22.08.1966 

 

- zespół pałacowy, XVII-XVIII: 

- pałac, nr rej.: A/3899/1800 z 22.08.1966 

- park, nr rej.: A/3900/370/W z 24.07.1976 

 

Proszowice 
- pałac, ul. Szkolna 41, 1715, 1837, pocz. XX, , nr rej.: 593/W z 6.03.1986 oraz  

  A/3901/624/W z 14.06.1989 

 

Ujów 
- kościół pw. św. Jakuba, k. XIII, k. XIX, nr rej.: 1239 z 21.12.1964 
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SIECHNICE – gm.  
 

Biestrzyków 
- wieża mieszkalna, k. XVI, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3915/421 z 1.04.1957 

Kotowice 
- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1923, nr rej.: A/1261/733/W z 24.11.1997 

 

Radwanice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Różańcowej, ul. Kościelna 8, 1937, 

  nr rej.: A/1262/732/W z 24.11.1997 

 

Święta Katarzyna 
- kościół par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, XV, 1743-48, nr rej.: A/1263/197 z 31.05.1950 

 

- zespół klasztorno-szpitalny ss. pasterek od Opatrzności Bożej, ul. Dąbrowskiego 8,  

  pocz. XX, 1925, nr rej.: A/1264/655/W z 5.07.1991: 

- kaplica I pw. Dobrego Pasterza 

- kaplica II północna 

- dom mieszkalny sióstr 

- budynek szpitalny 

- 6 budynków mieszkalno-gospodarczych 

- cmentarz 

- kaplica na cmentarzu 

- zespół kapliczek drogi krzyżowej 

 

Trestno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1934,  

  nr rej.: A/1265/731/W z 20.11.1997 

- d. cmentarz grzebalny, nr rej.: j.w.  

 

Żerniki Wrocławskie 
- park pałacowy, XVII, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/3916/690/W z 23.08.1994 

 

 

SOBÓTKA – m. i gm.  
 

Będkowice 
- zespół dworski i folwarczny, XVI, XVIII, XIX: 

- dwór, nr rej.: A/3973/700 z 19.05.1960 

- park, nr rej.: A/3974/567 z 27.12.1984 

- folwark, nr rej.: A/3975 z 30.07.1998: 

- spichrz 

- 2 stodoły  

- obora 

- most  

 

Księginice Małe  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. matki Boskiej Różańcowej, 1720-30, 1806-06, 

  nr rej.: A/791 z 14.06.2006 

 

- zespół plebani, XVIII-XX, ul. Kościuszki, nr rej.: A/3941/591/W z 18.04.1988: 

- plebania 

- 2 budynki gospodarcze 

- ogród 

 

Kunów 
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- zespół pałacowy, XVII-XIX, nr rej.: A/3942/683/W z 5.06.1993: 

- pałac 

- dwór 

- zabudowa folwarczna 

- park krajobrazowy,  nr rej.: A/3943/568/W z 27.12.1984 

Mirosławice 
- zespół pałacowy, pocz. XIX, pocz. XX:         

- pałac, nr rej.: A/3944/1254 z 5.03.1964 

- park, nr rej.: A/3945/375/W z 24.07.1976 

 

Nasławice 
- ruina kościoła, XIV-XVIII, nr rej.: A/1246/1801 z 22.08.1966 

 

- kościół par. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1707, 1859, nr rej.: A/1000 z 26.03.2007 

 

Okulice 
- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3946/569/W z 27.12.1984 

 

Olbrachtowice 
- park dworski, XIX (z ruiną dworu), nr rej.: A/3947/373/W z 24.07.1976 

 

- oficyna pałacowa, ul. Wronia 20, 1730, nr rej.: 144/A/02 z 10.12. 2002 

 

Rogów Sobócki 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XV-XX, nr rej.: A/1237/401/W z 8.11.1977 

  

- zespół zamkowy: 

- piwnice zamku, 2 poł. XVI, nr rej.: A/3948/1804 z 22.08.1966 

- fosa z kanałem do Młynówki, 2 poł. XVI, nr rej.: A/6061/1-4 z 31.10.2017 

- most wschodni, kam., j.w. 

- przyczółki mostu zach., kam., j.w. 

- park, XIX, nr rej.: A/3949/374/W z 24.07.1976 

 

- pręgierz, XVI, nr rej.: 701 z 19.05.1960 

 

Sobótka 
- miasto (ośrodek historyczny), nr rej.: A/3950/449 z 8.11.1958 

 

- kościół par. pw. św. Jakuba, 1739, nr rej.: A/1238/30 z 28.11.1947 

- cmentarz przy kościele, nr rej.: 34/A/00/1-2 z 16.08.2000 

 

- kościół fil. pw. św. Anny, XIV, 1500, 1725, nr rej.: A1240/31 z 28.11.1947 

 

- ratusz, XIX, nr rej.: A/3955/1807 z 22.08.1966 

 

- plebania, ul. św. Jakuba 10, XVIII, nr rej.: A/1239/1808 z 22.08.1966 

- otoczenie plebanii, nr rej.: 35/A/00/1 z 28.08.2000 

 

- dom, ob. Muzeum Ślężańskie, ul. św. Jakuba 18, 1568, nr rej.: A/3953/331 z 6.11.1956 

 

- dom, ul. Mickiewicza 25, poł. XIX, nr rej.: A/3954/507/W z 27.12.1984 

 

- d.gazownia miejska, ob. dom, ul. Czysta 1, 1901-03, nr rej.: A/6140 z 9.05.2019 

 

Sobótka - Górka 
- zespół  rezydencjonalny,  2 poł. XIX, nr rej.: A/3952/681/W z 6.05.1993: 

- pałac z  pozostałościami klasztoru benedyktynów i kaplicą, poł. XIII, 4 ćw.. XIX, 

  nr rej.: A/3951/485 z 10.05.1958 

- budynek bramny 

- oficyna  

- wozownia  
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- browar 

- ośrodek wychowawczy, 1930 

- park 

 

 

Sobótka - Góra Ślęża 
- kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, 1851-52, nr rej.: A/1634/1-2 z 10.03.2010 

- ogrodzenie z murem oporowym, nr rej.: j.w. 

 

- schronisko im. R. Zamorskiego, 1908, nr rej.: A/5281/593/W z 9.06.1988 

 

Stary Zamek - Kwieciszów 
- kościół pw. św. Stanisława, 3 ćw. XIII, 1846-53, nr rej.: A/1236/1050 z 24.01.1964 

 

- park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3956/570/W z 27.12.1984 

 

Strzegomiany 
- spichrz, 1764, nr rej.: A/3957/1811 z 22.08.1966 

 

Sulistrowice 
- kościół par. pw. Najświętszego Serca pana Jezusa, 1932-33, nr rej.: A/5081 z 15.04.2011 

 

Sulistrowiczki 
- park „Wenecja”, nr rej.: A/3968/571/W z 27.12.1984 oraz 302/A/04 z 28.05.2004 

 

Świątniki 
- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII-XX: 

- pałac, nr rej.: A/3959/552/W z 16.03.1984 

- park, nr rej.: A/3960/572/W z 27.12.1984 

 

- willa, ul. Sanatoryjna 19, 1902, nr rej.: 1319/J z 28.11.1997 

 

Wojnarowice 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, pocz. XVI, 1851, nr rej.: A/1244/1821 z 22.08.1966 

 

- park pałacowy, k. XIX, nr rej.: A/3961/573/W z 27.12.1984 

 

 

ŻÓRAWINA – gm.  
 

Bogunów 
- park dworski, XIX, nr rej.: A/3964/376/W z 24.07.1976 

 

Galowice 
- zespół pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: A/3965/382/W z 2.12.1976: 

- pałac 

- spichrz 

- brama wjazdowa 

- park, nr rej.: A/3966/377/W z 24.07.1976 

 

Jaksonów 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, XV-XX, nr rej.: 1788 z 20.08.1960 

 

Komorowice 
- zespół pałacowy, 1529, 1700, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3967/1793 z 20.08.1966 

- park, nr rej.: A/3968/380 z 24.07.1976 

 

Pasterzyce 
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- park dworski, z ruiną dworu, XVIII-XIX , nr rej.: A/3969/378/W z 24.07.1976 

 

Przecławice 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, XV/XVI, 1869, nr rej.: A/1245/1803 z 22.08.1966 

- mur obronny cmentarza, 1 ćw. XVII, nr rej.: j.w. 

 

Turów 
- kościół pw. Narodzenia NMP, XV/XVI, pocz. XVII, nr rej.: A/1248/1812 z 22.08.1966 

 

Węgry 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, XIV, XVI, 2 ćw. XVIII, nr rej.: A/1249/1816 z 22.08.1966 

- mur cmentarny i brama, nr rej.: j.w.  

- dwór, ok. 1850, nr rej.: A/3970/1817 z 22.08.1966 

 

Wilczków 
- kościół ewangelicki, nr rej.: 1820 z 22.08.1966 (brak decyzji w NID) (nie istnieje) 

 

- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV, nr rej.: A/1251/1051 z 24.01.1964 

 

Żerniki Wielkie 
- zespół pałacowy, nr rej.: A/1259/1-2 z 15.07.2009: 

 - pałac, 1860 

 - park, 2 poł. XIX 

 

Żórawina 
- zespół kościoła parafialnego : 

- kościół pw. Świętej Trójcy, XIV,1597-1602, nr rej.: A/1252/88 z 29.03.1949 

- pozostałości cmentarza, XIV, nr rej.: A/1020 z 17,08.2010 

- pozostałości dworu obronnego, XIV, 1607, nr rej.: j.w. 

- pozostałości fortyfikacji ziemnych, XVI/XVII, nr rej.: j.w. 

 

- park dworski, XVIII, XIX, nr rej.: A/3971/379/W z 24.07.1976 

 

- willa, ul. Kolejowa 6, 1912-1914, nr rej.: A/3972/689/W z 20.04.1994 
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BARDO – m. i gm.  
 

Bardo  
- miasto (obręb Starego Miasta), 1300, nr rej.: A/2561/1940 z 17.10.1968 

 

- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, 1686-1704, nr rej.: A/1683/64 z 29.03.1949 

 

- plebania, pl. Wolności 5,1712-16,  nr rej.: A/1858/1826 z 8.10.1966 

 

- klasztor ss. jadwiżanek, ul. Główna 19, poł. XVIII, 1835,  

   nr rej.: A/3566/1211/WŁ z 31.10.1986 

 

- klasztor Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej, ul. 1 Maja 12, 1935,  

  nr rej.: A/1961/1502/WŁ z 11.06.1996 

 

- klasztor ss. urszulanek, ul. Krakowska 30, 1916, nr rej.: A/1960/1360/WŁ z 10.12.1991 

 

- zespół kaplic drogi różańcowej na Górze Różańcowej, 1905-39,  

  nr rej.: A/1857/808/WŁ z 14.05.1981 

 

- kaplica NMP na Górze Bardzkiej, XVIII, nr rej.: A/1859/1825 z 8.10.1966 

 

- zespół fortów ziemnych, 1813: 

- fort nr 3, nr rej.: Arch/467/69 z 14.08.1969 

- fort nr 4, nr rej.: Arch/463/69 z 14.08.1969 

- fort nr 6, nr rej.: Arch/465/69 z 14.08.1969 

 

- ratusz i szkoła parafialna, ob. dom mieszkalny, pl. Wolności 4, XVIII, XIX,  

  nr rej.: A/3571/1207/WŁ z 31.10.1986 

 

- d. gospoda „Pod Złotym Lwem”, ul. Główna 4 (d. 21), XVII, 2 poł. XIX, XX, 

  nr rej.: A/3569/1206/WŁ z 31.10.1986 

 

- dom, ul. Główna 6, 1887, nr rej.: 89/A/02 z 28.06.2002 

 

- dom, ul. Główna 23, nr rej.: A/3568/1827 z 8.10.1966 

 

- zajazd „Pod Czarnym Niedźwiedziem”, ob. dom mieszkalny, ul. Główna 25,  

  XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3572/1208/WŁ z 31.10.1986 

 

- hotel „Pod Gwiazdą”, ob. dom mieszkalny, ul. Główna 27, XVII, 2 poł. XIX, 

  nr rej.: A/3573/1209/WŁ z 31.10.1986 

 

- dom, ul. Główna 31, XVIII/XIX, nr rej.: A/3569/1828 z 6.10.1966 

 

- park przy pensjonacie, ul. Polna 10, 1913, nr rej.: A/3575/1326/WŁ z 19.03.1991 

 

- zajazd „Pod Złotym Kubkiem”, ob. dom mieszkalny, pl. Wolności, XVIII, 2 poł. XIX, 

  nr rej.: 1210/WŁ z 31.10.1986 

 

- most na Nysie Kłodzkiej, 1515, nr rej.: A/3570/1066/WŁ z 15.11.1984 

 

Bardo - Opolnica 
- zespół zameczku myśliwskiego, poł. XIX, 1884, nr rej.: A/4471/1361/WŁ z 30.12.1991: 

- zameczek 

- 2 oficyny 

 

Brzeźnica 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, 1723, 1826, nr rej.: A/1881/1831 z 8.10.1966 

 

- fort „A”, ziemny, 1813, nr rej.: Arch/464/69 z 14.08.1969 
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Dzbanów 
- dwór, XVIII, nr rej.: A/4052/1836 z 8.10.1966 

 

Grochowa 
- zespół fortów ziemnych, 1813: 

- fort 1, nr rej.: 394/Arch. z 30.11.1968 

- fort 2, nr rej.: 395/Arch. z 30.11.1968 

- fort 3, nr rej.: 396/Arch. z 30.11.1968 

 

Laskówka 
- kościół fil. pw. św. Mikołaja, XV-XVIII, nr rej.: A/1744/982 z 21.08.1963 

 

- dwór nr 29, 2 poł. XVII, nr rej.: A/4281/1038/WŁ z 20.09.1984 

 

Potworów 
- fort nr 5 ziemny, 1813, nr rej.: Arch/466/69 z 14.08.1969 

 

Przyłęk 
- kościół par. pw. św. Anny, XIV-XIX, nr rej.: A/1869/1857 z 11.10.1966 

 

- plebania, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/1870/1858 z 11.10.1966 

 

- most drogowy, nad Nysą Kłodzką, 1901-2, nr rej.: A/4479/1445/WŁ z 23.09.1995 

 

 

CIEPŁOWODY – gm.  
 

Brochocin 
- dwór, XVIII, nr rej.: 1038 z 23.01.1964 

 

Ciepłowody 
- kościół par. pw. Najświętszej Marii Panny, XIV, XIX, nr rej.: A/1882/1834 z 8.10.1966 

 

- zespół zamkowy, XIV-XVII, XIX: 

- zamek, nr rej.: A/4047/719 z 1.09.1960 

- ogrody, nr rej.: A/4048/890/WŁ z 25.06.1982 

- oficyna (nr 28 A), nr rej.: A/4049/1427/WŁ z 9.03.1995 

 

Dobrzenice 
- kościół fil. pw. MB Różańcowej, 2 poł. XIII, XVIII, XIX, nr rej.: A/1785/1613 z 8.04.1966 

 

Kaczorowice 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4253/889/WŁ z 25.06.1982 

- park, nr rej.: A/4252/888/WŁ z 25.06.1982 

 

Kobyla Głowa 
- park pałacowy, XVII, po 1830, nr rej.: A/4251/887/WŁ z 25.06.1982 

 

Koźmice 
- zespół pałacowy, XVII-XX: 

- pałac, 1696, 1916, nr rej.: A/4250/886/WŁ z 25.06.1982 

- park z aleją z żywotnika olbrzymiego, XIX, nr rej.: A/4249/885/WŁ z 25.06.1982 

 

Muszkowice 

  - kaplica pielgrzymkowa, ob. mszalna pw. św. Anny, w lesie, na „Wzgórzu Marii”,  

  1707, 1819, nr rej.: A/1095 z 8.12.2008 
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Stary Henryków 
- kościół par. pw. św. Marcina, XV-XVIII, nr rej.: A/4729/727 z 5.09.1960 

Tomice 
- zespół pałacowy, XVIII, 1909: 

- pałac, nr rej.: A/4582/766/WŁ z 8.11.1980 

- park, nr rej.: A/4581/884/WŁ z 25.06.1982 

 

 

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI – m. i gm.  

 

Byczeń 
- kościół par. pw. św. Marcina, XVIII, nr rej.: A/1733/718 z 1.09.1960 

 

- plebania, ob. dom mieszkalny nr 18, nr rej.: A/3585/1833 z 8.10.1966 

 

- zespół młyna wodnego (nr 88), 1899-1939, nr rej.: A/3586/1378/WŁ z 12.10.1992: 

- młyn 

- budynek mieszkalno-administracyjny 

- siłownia 

- tartak 

- obora 

- stodoła 

 

Chałupki 
- park zamkowy, XV-XX, nr rej.: A/4040/968/WŁ z 27.12.1983 

 

- zespół młyna (nr 7), k. XIX, nr rej.: A/4041/1310/WŁ z 25.06.1990: 

- młyn 

- dom 

 

Doboszowice 
- zespół kościoła par. pw. św. Mikołaja, XV-XVIII: 

- kościół, nr rej.: A/1727/683 z 14.04.1960 

- cmentarz (d. grzebalny), nr rej.: A/1728/1491/WŁ z 18.03.1996 

- budynek bramny, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie z bramą, mur., nr rej.: j.w.  

 

Kamieniec Ząbkowicki 
- kościół ewangelicki, XIX, nr rej.: A/4279/1842 z 8.10.1966 

 

- zespół klasztorny cystersów, XIV-XIX, pl. Kościelny 1-12: 

- kościół, ob. par. pw. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: A/4280/136 z 2.01.1950 

- budynek klasztorny (d. pałac opacki), ob. archiwum,  

  nr rej.: A/5210/321 z 2.08.1956 (wypis z księgi rejestru) oraz A/5210/349 z 22.11.1956 

- spichrz, nr rej.: A/4276/919/WŁ z 31.12.1982 

- 4 oficyny, pl. Kościelny 1; 2; 3; 5; nr rej: A/4278/1583/a-h/WŁ z 16.07.1997 

- 3 budynki gospodarcze nr 9, nr rej.: j.w.  

- budynek nr 8, nr rej.: j.w.  

- 2 szklarnie, nr rej.: j.w.  

- most nad dawnym kanałem młynówki, obok d.oficyny klasztornej, k. XVII,  

      nr rej.: A/6045 zz 26.05.2017 

- d. klasztorna piwnica na wino, ul. Zamkowa, 1690, 1850, nr rej.: A/6046 z26.05.2017 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4275/299/34/WŁ z 7.11.1989: 

- pałac („zamek”)  

- 2 oficyny (stajnia, wozownia)  

- ogród przypałacowy (tarasy, schody, fontanny)   

- park z aleją dojazdową 

- mauzoleum rodziny Hohenzollern, 1870, nr rej.: A/5989 z25.01.2016 

- pompownia i kotłownia, ul. Zamkowa 5, nr rej.: A/4277/1373/WŁ z 1.07.1992 
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- budynek gazowni, po 1860, nr rej.: A/6047 z 26.05.2017 

 

  - willa z ogrodem, ul. Ząbkowicka 26, 1880, nr rej.: 58/A/01 z 22.10.1880 

Kamieniec Ząbkowicki – Goleniów Śl. 
 

  - kaplica, ul. Leśna 9, 4 ćw. XVIII, nr rej.: A/5916 z 7.04.2014 

 

Mrokocin 
- młyn (z wyposażeniem) (nr 12 a), k. XIX, nr rej.: A/4420/1301/WŁ z 5.03.1990 

 

Ożary 
- kościół par. pw. św. Katarzyny, XVIII, XIX, nr rej.: A/1868/1852 z 8.10.1996 

 

Pomianów Górny 
- kościół fil. pw. św. Barbary, XVIII, nr rej.: A/1888/1855 z 11.10.1966 

 

Sosnowa 
- kościół fil. pw. św. Maternsa, poł. XVIII, nr rej.: A/1949/954/WŁ z 21.09.1983 

 

Starczów 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XIV, 1508, XVIII, XIX, nr rej.: A/6068 z 1.02.2018 

 

Topola 
- kościół par. pw. św. Bartłomieja, 1754-57, nr rej.: A/1874/1871 z 11.10.1966 

 

 

STOSZOWICE – gm.  
 

Budzów 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XIV-XVIII, nr rej.: A/1731/717 z 1.09.1960 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3591/1832 z 8.10.1966 

- park, nr rej.: A/3592/855/WŁ z 18.09.1981 

 

Grodziszcze 
- kościół fil. pw. św. Maksymiliana Kolbego, XV-XVIII, nr rej.: A/1884/1838 z 8.10.1966 

 

- park pałacowy, poł. XVIII, poł. XIX, nr rej.: A/4184/854/WŁ z 18.09.1981 

  - ruina pawilonu parkowego z wieżą widokową, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5275 z 6.07.2011 

 

Lutomierz 
- kościół fil. pw. Matki Boskiej, XIV, XVIII, nr rej.: A/1886/1846 z 8.10.1966 

 

Mikołajów 
- fort nr 10, ziemny, 1813, nr rej.: Arch/399 z 30.11.1968 

 

- gospoda, ob. dom mieszkalny nr 5, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/4426/1379/WŁ z 13.10.1992 

 

Przedborowa 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, XIV-XVIII, nr rej.: A/1885/1856 z 11.10.1966 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4484/1409/WŁ z 15.08.1994 

- park, nr rej.: A/4483/853/WŁ z 18.09.1981 

 

Różana 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Marii Magdaleny, mur.-drewn.,  

  1 poł. XVI, 2 poł. XVIII,  nr rej.: A/1722/724 z 3.09.1960 
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Rudnica 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1780-87. XIX/XX, nr rej.: A/1721/725 z 3.09.1960 

 

- zespół pałacowy, XVI-XIX: 

- pałac (ruina), nr rej.: A/4573/726 z 5.09.1960 

- park, nr rej.: A/4574/845/WŁ z 18.09.1981 

 

Srebrna Góra 
- ośrodek staromiejski, nr rej.: A/2574/625 z 1.09.1959   

 

- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1729-31, 1808, nr rej.: A/1872/1866 z 11.10.1966 

- d. plebania, ul. Letnia 6, po 1730, nr rej.: A/4709/807/WŁ z 14.05.1981 

 

- kościół ewangelicki, 1592, 1695, nr rej.: A/4710/1865 z 11.10.1966 

 

- twierdza, 1763-1777, nr rej.: A/4708/861 z 13.04.1961 i  z 27.11.2001: 

 - fort główny „Donżon” 

 - reduta i bateria „Chochoł Wielki” 

 - bateria „Chochoł Średni” 

 - fort i luneta „Chochoł Mały” 

 - schron Bramy Polowej 

 - fort Rogowy I 

   - fort „Wysoka Skała” 

   - fort „Ostróg” 

  - zespół budowlany d. koszar, ze stokiem bojowym, po 1780, nr rej.: A/6057 z 12.10.2017 : 

   - 3 budynki koszar „Podłużnych" 

   - mur oporowy wzdłuż budynków, z wbudowanymi 3 latrynami 

   - relikty koszar ‘”Poprzecznych” 

   - relikty 2 wartowni „Dolnej” i „Górnej” 

   - relikty piekarni 

   - cembrowina studni 

   

- schronisko „Srebrna Góra”, ul. Kręta 2, XIX/XX, nr rej.: A/4711/1634/WŁ z 23.11.1998 

 

- dom, ul. Letnia 30, poł. XVIII, nr rej.: A/4712/1867 z 11.10.1966 

 

- sztolnia nr 2, w d. kopalni srebra, nr rej.: 537/Arch/71 z 15.02.1971 

 

- szlak d. Kolei Sowiogórskiej, krajobraz kulturowy na odcinku górskim: Srebrna Góra – Srebrna Góra 

Twierdza – Nowa Wieś Kłodzka – Wolibórz-Podlesie, 1899-1902, nr.rej.: dec. z 18.05.2021 (brak dec. w 

NID) wraz z budowlami inżynierskimi, nr.rej.: A/971 z 11.09.2006: 

 - wiadukt Żdanowski, mur./bet., 1901 

 - wiadukt srebrnogórski, mur./bet., 1901 

 - most wiszący, stal., 1903 

 

Stoszowice 
- kościół par. pw. św. Barbary, XV, XVIII, nr rej.: A/1875/1869 z 11.10.1966 

 

- zespół zamkowy, 2 poł. XVI, XVII-XIX: 

- zamek, nr rej.: A/4722/728 z 5.09.1960 

- mur obronny, nr rej.: A/4723/1036/WŁ z 10.09.1984 

- park, nr rej.: A/4724/749/WŁ z 8.11.1980 

   - folwark, nr rej.: 65/A/01/1-5 z 26.11.2001: 

    - stajnia z wozownią, k. XVIII, 2 poł. XIX 

    - budynek inwentarski, k. XVIII, 2 poł. XIX 

    - budynek inwentarski, k. XIX 

    - obora, k. XIX 

    - stodoła z chlewem, k. XIX 

 

Żdanów 
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- kaplica pw. św. Sebastiana, 1722, nr rej.: A/1932/1037/WŁ z 10.09.1984 

 

 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE – m. i gm.  
 

Bobolice 
- kościół par. pw. Matki Boskiej, XV-XVIII, nr rej.: A/1734/721 z 1.09.1960 

- zespół zamkowy, XVII, XIX: 

- zamek, nr rej.: A/3593/1830 z 8.10.1966 

- park, nr rej.: A/3594/756/WŁ z 8.11.1980 

 

Braszowice 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 1736-1739, nr rej.: A/1919/771/WŁ z 8.11.1980 

 

- zespół fortów ziemnych, 1813: 

- fort nr 4, nr rej.: 397/Arch. z 30.11.1968 

- fort nr 5, nr rej.: 398/Arch. z 30.11.1968 

- fort nr 6, nr rej.: 393/Arch. z 30.11.1968 

- fort nr 7, nr rej.: 392/Arch. z 30.11.1968 

- fort nr 8, nr rej.: 391/Arch. z 30.11.1968 

- fort nr 9, nr rej.: 390/Arch. z 19.11.1968 

 

Brodziszów 
- kościół par. pw. MB Królowej Polski, 1865-68, nr rej.: A/1945/941/WŁ z 22.06.1983 

 

- zespół pałacowy, XIX, nr rej.: A/3595/1476/WŁ z 31.01.1996: 

- pałac 

- park (otoczenie) 

 

Jaworek 
- kaplica pw. św. Jana Chrzciciela, 1721, nr rej.: A/4198/1839 z 8.10.1966 

 

- oficyna dworska, XVIII, nr rej.: A/4199/1840 z 8.10.1966 

 

Kluczowa 
- zespół pałacowy, XVI-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4326/1843 z 8.10.1966 

- park, nr rej.: A/4327/748/WŁ z 8.11.1980 

 

Koziniec 
- kościół fil. pw. św. Jakuba Apostoła, 1749, nr rej.: A/4239/1844 z 8.10.1966 

 

- park, po 1830, nr rej.: A/4238/961/WŁ 4 z 28.09.1983 

 

Olbrachcice Wielkie 
- kościół par. pw. św. Floriana, XVIII, XIX, nr rej.: A/1862/1849 z 8.10.1966 

 

Sieroszów 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XVI/XVII, XVIII, nr rej.: A/1889/1861 z 11.10.1966 

 

- zespół pałacowy, XVIII: 

- pałac, nr rej.: A/4693/1862 z 11.10.1966 

- park, nr rej.: A/4694/847/WŁ z 18.09.1981 

 

Stolec 
- kościół fil. pw. św. Jana Nepomucena, k. XIII, 2 poł. XVI, pocz. XVIII,  

  nr rej.: A/1664/637 z 7.12.1959 

 

- zespół pałacowy, XVI-XIX:  

- pałac, nr rej.: A/4720/1868 z 11.10.1966 
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- 3 oficyny, nr rej.: j.w. 

- park, nr rej.: A/4721/848/WŁ z 18.09.1981 

 

Sulisławice 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, XVI, XVIII, nr rej.: A/1948/953/WŁ z 21.09.1983 

 

Tarnów 
- kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, k. XVII, XVIII, nr rej.: A/1863/1870 z 11.10.1966 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4580/846/WŁ z 18.09.1981 

 

Ząbkowice Śląskie 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2579/504 z 24.08.1959 

 

- kościół par. pw. św. Anny, ul. św. Wojciecha 7, XIV/XV, nr rej.: A/1729/684 z 14.04.1960 

  - dzwonnica „Krzywa Wieża”, 1413, 1860, nr rej.: 41/A/00 z 1.12.2000 

 

- kościół klasztorny bonifratrów pw. św. Józefa Robotnika, po 1860, nr rej.: A/6020 z 25.08.2016 

 

- zespół klasztorny dominikanów, ob. klarysek, XIV-XVIII, nr rej.: A/1725/730 z 5.09.1960: 

- kościół pw. Podwyższenia Krzyża 

- klasztor 

- fragmenty murów klasztornych, XVI-XIX, nr rej.: A/5936 z 21.08.2014 

 

- kaplica szpitalna pw. św. Jerzego, ob. cerkiew prawosławna, ul. Kłodzka,  

  poł. XIV, 1720, 1806, nr rej.: A/5154/1260 z 30.03.1965 

 

- kaplica cmentarna, ob. kościół polsko-kat. pw. NMP, ul. 1 Maja, 1728, 1857,  

   nr rej.: A/5151/1874 z 15.10.1966 

 

  - cmentarz komunalny, ul. Handlowa, XVI – 2 poł. XIX, nr rej.: A/1217 z 15.05.2009 

 

- zamek, XIV-XV, 1524-32, nr rej.: A/5146/482 z 7.05.1958 

 

- mury obronne, XIII/XIV, nr rej.: 687 z 10.05.1960 

- baszta Gołębia, ul. Prusa, 1504-16, nr rej.: A/5780 z 6.02.2012 

 

- ratusz, 1862-64, nr rej.: A/5147/777/WŁ z 5.05.1981 

 

- most św. Jana, 1553, 1896, nr rej.: A/5149/1875 z 15.10.1966 

 

- dom, ul. Aliantów 2, XV, 1860, nr rej.: A/563/1574/WŁ z 6.06.1997 

 

- dom, ul. Armii Krajowej 1, XV-XVI, 1860, nr rej.: A/5069/1557/WŁ z 13.03.1997 

 

- dom, ul. Armii Krajowej 4, XV-XVI, 1860, nr rej.: A/5121/1528/WŁ z 30.09.1996 

 

- dom, ul. Armii Krajowej 8, 2 ćw. XIX, nr rej.: A/5065/1563/WŁ z 14.04.1997 

 

- szpital, ul. Bolesława Chrobrego 5, 1903-05, nr rej.: A/976 z 25.09.2006 

 

- dom, ul. Ciasna 4, XVI, 1870, nr rej.: A/5119/1523/WŁ z 30.09.1996 

 

- dom, ul. Dolnośląska 1, 1800, nr rej.: A/5079/1532/WŁ z 26.11.1996 

 

- dom, ul. Dolnośląska 6, 1860, nr rej.: A/5076/1543/WŁ z 30.12.1996 

 

- dom, ul. Dolnośląska 11, 1860, nr rej.: A/5071/1549/WŁ z 9.01.1997 

 

- dom, ul. Grunwaldzka 2, 1700, 1870, nr rej.: A/5077/1542/WŁ z 23.12.1996 

 

- dom, ul. Grunwaldzka 4, XVIII, nr rej.: A/5159/1877 z 15.10.1966  (nie istnieje) 
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- dom, ul. Grunwaldzka 15, XVI, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5106/1507/WŁ z 2.07.1996 

 

- 2 domy, ul. Grunwaldzka 19, 21, 1885, nr rej.: A/5072/1548/WŁ z 7.01.1997 

 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 23,po 1880, nr rej.: A/5094/1469/WŁ z 22.01.1996 

 

- d. szpital św. Jerzego, ob. dom, ul. Kłodzka 6, 1824, XX, nr rej.: A/5970 z 30.06.2015 

 

- dom, ul. Konopnickiej 1, XVI, 1700, 1858, nr rej.: A/5082/1464/WŁ z 28.12.1995 

 

- dom, ul. Kościuszki 1, XVII/XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5112/1520/WŁ z 25.09.1996 

 

- dom, ul. Kościuszki 5, XVI-XVII, 1860, nr rej.: A/5091/1466/WŁ z 28.12.1995 

 

- dom, ul. Kościuszki 7, XV/XVI, k. XIX, nr rej.: A/5059/1584/WŁ z 15.09.1997 

 

- dom, ul. Kościuszki 8, XV/XVI, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5067/1560/WŁ z 24.03.1997 

 

- dom, ul. Kościuszki 9, XV, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5062/1575/WŁ z 6.06.1997 

 

- dom, ul. Kościuszki 17, XVI, 1834, nr rej.: A/5110/1512/WŁ z 6.08.1996 

 

- dom, ul. Kościuszki 19, XVI-XIX, nr rej.: A/5102/1499/WŁ z 6.05.1996 

 

- dom, ul. Kościuszki 21, XIX, nr rej.: A/5111/1513/WŁ z 6.08.1996 

 

- dom, ul. Kościuszki 23, XV, 1800, nr rej.: A/5113/1527/WŁ z 30.09.1996 

 

- dom, ul. Kościuszki 29, 2 ćw. XIX, nr rej.: A/5068/1559/WŁ z 25.03.1997 

 

- dom, ob. Izba Pamięci, ul. Krzywa 1, XVII, XIX, nr rej.: A/5152/1262 z 30.03.1965 

 

- dom, ul. Krzywa 6 (9 ?), XVIII, nr rej.: A/5155/1878 z 15.10.1966 

 

- dwór opatów henrykowskich, ob. klasztor, ul. Krzywa 12 (d.10), 1710,  

   nr rej.: A/5153/1261 z 30.03.1965 

 

- dom, ul. 1 Maja 4, po 1830, nr rej.: A/5070/1556/WŁ z 13.03.1997 

 

- dom, ul. 1 Maja 5, po 1870, nr rej.: A/5061/1576 z 12.06.1975 

 

- dom, ul. 1 Maja 17/19, 1910, nr rej.: A/5085/1459/WŁ z 18.12.1995 

 

- willa, ul. 1 Maja 18, pocz. XX, nr rej.: A/5087/1457/WŁ z 20.11.1958 

 

- willa, ul. Niepodległości 11, poł. XIX, nr rej.: A/5057/1638/WŁ z 14.12.1998 

 

- dom, ul. Prusa 20, XIX, nr rej.: A/5156/1879 z 15.10.1966 

 

- dom, ul. Reymonta 1, XV-XVII 1870, nr rej.: A/5120/1526/WŁ z 30.09.1996 

 

- dom, Rynek 1, XV/XVI, 1870, nr rej.: A/5064/1564/WŁ z 6.05.1997 

 

- dom, Rynek 2, XVI-XVII, 1860, nr rej.: A/5092/1467/WŁ z 4.01.1996 

 

- dom z oficyną, Rynek 3, 1528, XVII, 1860, nr rej.: A/5090/1448/WŁ z 2.10.1995 

 

- dom, Rynek 7, XV, 1870, nr rej.: A/5117/1531/WŁ z 19.11.1996 

 

- dom, Rynek 6, XV/XVI, 1870, nr rej.: A/5066/1561/WŁ z 25.03.1997 
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- dom, Rynek 9, XVI, 1875, nr rej.: A/5096/1471/WŁ z 22.01.1996 

 

- fasada domu, Rynek 21, 1860, nr rej.: A/5084/1460/WŁ z 18.12.1995 

 

- Dom Stanów Ziemskich, Rynek 22, XVIII, nr rej.: A/5158/1880 z 15.10.1966 

 

- dom, Rynek 23, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5157/642/WŁ z 10.09.1976 (dec. pl. 15 Grudnia) 

 

- dom, Rynek 25, XVII, 1860, pocz. XX, nr rej.: A/5060/1581/WŁ z 10.07.1997 

 

- dom, Rynek 26, XV/XVI, 1870, nr rej.: A/5100/1503/WŁ z 17.06.1996 

 

- dom, Rynek 27, XVI, po 1870, nr rej.: A/5099/1494/WŁ z 28.03.1996 

 

- d. gospoda, ob. biura, Rynek 29, XV/XVI, XIX, nr rej.: A/5078/1539/WŁ z 10.12.1996 

 

- dom, Rynek 30, 1875, nr rej.: A/5107/1509/WŁ z 6.08.1996 

 

- dom, Rynek 31, 1870, nr rej.: A/5088/1456/WŁ z 20.11.1996 

 

- dom, Rynek 32, 1865, nr rej.: A/5116/1530/WŁ z 18.11.1996 

 

- dom, Rynek 33, 1860, nr rej.: A/5086/1458/WŁ z 20.11.1995 

 

- dom, Rynek 34, XV, 1860, XX, nr rej.: A/5093/1468/WŁ z 22.01.1996 

 

- dom, Rynek 35, XV-XVIII, 1860, nr rej.: A/5105/1506/WŁ z 2.07.1996 

 

- dom, Rynek 36, XV-XVII – 1860, nr rej.: A/5103/1498/WŁ z 23.04.1996 

 

- dom, Rynek 37, XV, 1860,  nr rej.: A/5101/1500/WŁ z 6.05.1996 

 

- dom, Rynek 38, XVIII, 1860, nr rej.: A/5108/1510/WŁ z 6.08.1996 

 

- dom, Rynek 39, XV-XVIII, 1853, nr rej.: A/5109/1511/WŁ z 6.08.1996 

 

- dom, Rynek 40, XV/XVII, XIX, nr rej.: A/5058/1589/WŁ z 20.11.1997 

 

- dom, Rynek 42, 1860, nr rej.: A/5089/1455/WŁ z 20.11.1995 

 

- dom, Rynek 43/44, XVI, 1858, nr rej.: A/5104/1504/WŁ z 17.06.1996 

 

- dom, Rynek 45, po 1870, nr rej.: A/5097/1492/WŁ z 25.03.1996 

 

- dom, Rynek 47, 1700, 1830, nr rej.: A/5114/1524/WŁ z 3.09.1996 

 

- dom, Rynek 48, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5095/1470/WŁ z 22.01.1996 

 

- dom, Rynek 50, XVI, 2 ćw. XIX, nr rej.: A/5115/1525/WŁ z 30.09.1996 

 

- dom, Rynek 51, XV, XVI, 2 ćw. XIX, nr rej.: A/5075/1544/WŁ z 30.12.1996 

 

- dom, Rynek 52, XVI, 2 ćw. XIX, nr rej.: A/5074/1545/WŁ z 30.12.1996 

 

- dom, ul. św. Wojciecha 1, 1860, nr rej.: A/5083/1461/WŁ z 15.12.1995 

 

- dom, ul. św. Wojciecha 2, 1860, nr rej.: A/5098/1493/WŁ z 25.03.1996 

 

- dom, ul. św. Wojciecha 6, 2 poł. XVI, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5118/1522/WŁ z 30.09.1996 

 

- szkoła par., ob. plebania, ul. św. Wojciecha 12 (d. pl. Kościelny), 1549, 1 poł. XVII, 1815,  

  nr rej.: A/5150/1876 z 15.10.1966 
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- zespół budynków szkolnych, ul. Wrocławska 17, pocz. XX, nr rej.: A/51481088/WŁ z 4.03.1985 

 

- dom, ul. Ziębicka 2, 1885, nr rej.: A/5073/1547/WŁ z 7.01.1997 

 

Ząbkowice Śląskie - Sadlno 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, nr rej.: A/1871/1860 z 11.10.1966 

 

Zwrócona 
- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIV, XVI-XIX, nr rej.: A/1876/1886 z 15.10.1966 

 

- dwór, ob. dom nr 30, poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/5228/1887 z 15.10.1966 

- budynek gospodarczy, szach., nr rej.: j.w.  

 

 

ZIĘBICE – m. i gm.  
 

Biernacice 
- kościół par. pw. św. Donata, ob. pw. MB Królowej Polski, XVIII,  

  nr rej.: A/1867/1829 z 8.10.1966 

 

- pałacyk (nr 51), 1890, nr rej.: A/3596/1419/WŁ z 10.01.1995 

 

Bożnowice 
- kościół par. pw. Świętej Trójcy, 1709, nr rej.: A/1783/1609 z 8.04.1966 

 

- wiatrak holender, XVIII/XIX, nr rej.: A/3597/1627 z 8.04.1966 

 

Czerńczyce 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV, XVIII, nr rej.: A/1860/1835 z 8.10.1966 

 

- pałacyk (nr 69), pocz. XX, nr rej.: A/4141/1433/WŁ z 9.03.1995 

 

Głęboka 
- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1724, nr rej.: A/1883/1837 z 8.10.1966 

 

- zespół pałacowy, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: A/4145/1626/WŁ z 10.06.1998: 

- pałac 

- park 

 

Henryków 
- historyczny układ urbanistyczny, XIII- pocz. XX, nr rej.: A/4907 z 25.02.2011  

 
- kościół pom. pw. św. Andrzeja, 1316, 1616, 1846, nr rej.: A/1931/1047/WŁ z 30.09.1984 

 

- zespół klasztorny cystersów: 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana, , 1230-1270, 1 poł. XIV, k.XVII, 

  XVIII,  nr rej.: A/1682/72 z 25.11.1949 

- mauzoleum Piastów, XIII, nr rej.: A/4151/335 z 6.11.1956 

- pomnik Świętej Trójcy, XVIII, nr rej.: 155 z 21.03.1950 

- klasztor, 1682-85, nr rej.: A/11923/742/WŁ z 30.04.1980 

- oficyna zach., k. XVII, 1730, nr rej.: A/4153/865/WŁ z 21.09.1981 

- stajnie (oficyna pn.), k. XVII, 1730, nr rej.: A/4154/865/WŁ z 21.09.1981 

- wozownia, 1 poł.  XVII, XIX/XX, nr rej.: A/4155/867/WŁ z 21.09.1981 

- szpital, k. XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4156/868/WŁ z 21.09.1981 

- d. szkoła łacińska, 1730, nr rej.: A/4152/864/WŁ z 21.09.1981 

- brama Dolna, 1680, nr rej.: A/4161/873/WŁ z 21.09.1981 

- budynek bramny, XVII/XVIII, nr rej.: A/4160/872/WŁ z 21.09.1981 

- droga od bramy Dolnej na teren folwarku, z murami i mostem, k. XVII, 

  nr rej.: A/5903/1-3 z 7.03.2014 
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- brama Górna, 1701, nr rej.: A/4162/874/WŁ z 21.09.1981 

- droga od bramy Górnej do klasztoru, z murami i mostem, pocz. XVIII, 

  nr rej.: A/5879 z 9.07.2013 

   - d. więzienie, pl. Cystersów 8, pocz. XVIII, nr rej.: A/5878 z 9.07.2013 

- dom czeladzi, 1588, nr rej.: A/4163/875/WŁ z 21.09.1981 

- fragment obwarowania, 3 ćw. XVI, nr rej.: A/4164/876/WŁ z 21.09.1981 

- zespół ogrodu opackiego: 

- pawilon ogrodowy, 1720-27, nr rej.: A/4157/869/WŁ z 21.09.1981 

- oranżeria, 1727, nr rej.: A/4158/870/WŁ z 21.09.1981 

- ogrodzenie ogrodu, mur., ok. 1730, nr rej.: A/4159/871/WŁ z 21.09.1981 

- dom ogrodnika, ok. 1730, nr rej.: 1014/WŁ z 31.03.1984 

- park, XIX, nr rej.: A/4166/293 z 1.02.1952 i z 15.06.2018 

 

- spichrz, ul. Henryka Brodatego, 1723-24, nr rej.: A/4150/877/WŁ z 21.09.1981 

 

Kalinowice Górne 
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4246/1580 z 16.06.1997: 

- dwór, ob. dom nr 48, nr rej.: A/4245/1841 z 8.10.1966 

- park (z dziedzińcem gospodarczym) 

 

Krzelków 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, 1709, nr rej.: A/1861/1845 z 8.10.1966 

 

Lubnów 
- kościół par. pw. św. Andrzeja Ap., XVIII, nr rej.: A/1767/984 z 28.08.1963 

 

- plebania (nr 40), 2 poł. XVIII, nr rej.: A/1768/1341/WŁ z 28.05.1991 

 

Niedźwiednik 
- kościół par. pw. św. Jana Ewangelisty, XIV-XIX,  nr rej.: A/1864/1847 z 8.10.1966 

 

Niedźwiedź 
- kościół par. pw. św.św. Szymona i Tadeusza, XIX, nr rej.: A/1887/1848 z 8.10.1966 

 

Osina Wielka 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XIX, nr rej.: A/1866/1851 z 8.10.1966 

 

Pomianów Dolny 
- kościół par. pw. św. Franciszka Ksawerego, 1725, nr rej.: A/1894/1854 z 11.10.1966  

 

- zespół pałacowy, 1 poł. XVIII-XIX: 

- pałac, nr rej.: A/4485/794/WŁ z 14.05.1981 

- park, nr rej.: A/4486/899/WŁ z 25.06.1982 

 

Rososznica 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XIII-XVII, nr rej.: A/1723/723 z 1.09.1960 

 

Rostków (ob. Jasienica ?) 
- kaplica pw. MB Bolesnej, XVIII, nr rej.: A/1895/1859 z 11.10.1966 

 

Służejów 
- kaplica par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1805, nr rej.: A/1865/1863 z 11.10.1966 

 

- zespół dworski, XVII-XIX: 

- dwór, nr rej.: A/4697/1864 z 11.10.1966 

- park, nr rej.: A/4698/900/WŁ z 25.06.1982 

 

Starczówek 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1721-22, nr rej.: A/1041/932/WŁ z 21.06.1983 

 



woj. dolnośląskie – pow. ząbkowicki   

 Stan na 31.12.2022 271 
 

Wadochowice 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XV, 1706-7, nr rej.: A/1873/1872 z 11.10.1966 

 

Wigancice 
- kościół par. pw. św. Bartłomieja, XIV-XV, 1730, 1812, nr rej.: A/1890/1873 z 11.10.1966 

 

Witostowice 
- zespół zamkowy, XVI-XIX: 

- zamek wodny, nr rej.: A/4596/785 z 11.10.1960 

- park otoczony murem, nr rej.: A/4597/898/WŁ z 25.06.1982 

 

 

 

Ziębice 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2581/418 z 12.02.1957 

 

- kościół par. pw. św. Jerzego, 1270, 2 poł. XIV, XV, XIX, nr rej.: A/1684/51 z 29.03.1949 

 

- kościół ewangelicki, ob. sala gimnastyczna, 1796-97, 1902, nr rej.: A/5187/847 z 14.02.1961 

 

- synagoga, ob. nieużytkowana, ul. Wąska 9, 1845, nr rej.: A/5176/1353/WŁ z 26.09.1991 

 

- zespół klasztorny krzyżowców, XVIII, XIX/XX, ul. Kolejowa 29,  

   nr rej.: A/1748/1263 z 30.03.1965: 

- kościół, pw. św.św. Piotra i Pawła  

- klasztor, ob. szpital 

 

- cmentarz żydowski, ul. Piaskowa, poł. XIX, nr rej.: A/5185/1024/WŁ z 10.09.1984 

- kaplica przedpogrzebowa, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

- mury obronne, XIV, nr rej.: A/2582/1060 z 27.01.1964 

- brama Paczkowska, 1491, nr rej.: A/5190/729 z 5.09.1960 

- ratusz, XIV, XVI, XIX, nr rej.: A/5184/778/WŁ z 14.05.1981 

 

- willa, ul. Bolesława Chrobrego 11, 1899, nr rej.: A/5180/1382/WŁ z 30.12.1992 

 

- willa, ul. Bolesława Chrobrego 12, 1899-1900, nr rej.: A/5179/1381/WŁ z 30.12.1992 

 

- d. szkoła parafialna, ob. dom, ul. księdza Gacka 5 (d. Kościelna 1), 1565, 1725,  

   nr rej.: A/5186/732 z 7.09.1960 

 

- d. remiza straży pożarnej, ul. Garbarska 3, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5177/1354/WŁ z 26.09.1991 

 

- dom, ul. Grunwaldzka 2 b, po 1870, nr rej.: 1291/WŁ z 17.01.1990 

 

- dom, ul. Kolejowa 22, 2 poł. XVII, XVIII, pocz. XIX, nr rej.: A/5181/1577/WŁ z 6.06.1997 

 

- dom, ul. Kolejowa 26, 2 poł. XIX/XX, nr rej.: A/5161/1286/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, ul. Kolejowa 28, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5160/1287/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, ul. Kościelna 6, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5174/1299/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, ul. Kościelna 8, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/5175/1300/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, ul. Przemysłowa 2, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/5165/1290/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, Rynek 2, k. XIX, nr rej.: A/5163/1283/WŁ z 17.01.1990 

 

- dom, Rynek 4, poł. XIX, 1910, nr rej.: A/5162/1284/WŁ z 17.01.1990 
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- dom, Rynek 5, poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: A/5170/1295/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, Rynek 6, poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: A/5164/1288/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, Rynek 7, 2 poł. XIX, pocz. XX,  nr rej.: A/5171/1296/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, Rynek 8, po 1880, nr rej.: A/5172/1297/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, Rynek 9, XVIII, po 1880, nr rej.: A/5173/1298/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, Rynek 10, k. XIX, nr rej.: A/5167/1292/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, Rynek 11, po 1870, nr rej.: A/5168/1293/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, Rynek 12, k. XVI, k. XIX, nr rej.: A/5188/1881 z 15.10.1966 

- dom, Rynek 14, ok. 1900, nr rej.: A/5169/1294/WŁ z 2.02.1990 

 

- dom, Rynek 20, 1860, nr rej.: A/5183/1588/WŁ z 18.11.1997 

 

- dom, Rynek 22, poł. XVII, pocz. XX, nr rej.: A/5189/1883 z 15.10.1966 

 

- kamienica, ob. hotel, Rynek 31, 1702, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1257 z 14.07.2009 

 

- dom opatów henrykowskich, Rynek 42, 1600, 1702, 1800, nr rej.: 731 z 6.09.1960, 

  A/5182/1264 z 30.03.1965 oraz 1585/WŁ z 15.09.1997 

 

- d. urząd skarbowy, ob. szkoła, pl. Wolności 1, 1910, nr rej.: A/5178/1355/WŁ z 26.09.1991 

 

- zespół cukrowni, ul. Przemysłowa, 1883, 1920-30, nr rej.: 544/A/05/1-7 z 12.07.2005: 

 - budynek pakowni cukru 

 - budynek produktowni 

 - budynek surowni i filtracji 

 - budynek krajalnicy 

 - budynek płuczki buraków 

 - budynek suszarni cukru 

 - budynek biura technicznego 

 

 

ZŁOTY STOK – m. i gm.  
 

Chwalisław 
- kościół fil. pw. św. Jakuba Apostoła, XVIII, nr rej.: A/1732/720 z 1.09.1960 

 

Laski 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV-XVI, 1740, nr rej.: A/1743/1259 z 30.03.1965 

 

Mąkolno 
- kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, XVIII, nr rej.: A/1724/722 z 1.09.1960 

 

Płonica 
- kościół fil. pw. św. Mikołaja, 1777, nr rej.: A/1915/782/WŁ z 25.05.1981 

 

Złoty Stok 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/2583/627 z 1.09.1959 

 

- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1875-76,  

  nr rej.: A/1929/1090/WŁ z 13.04.1985 

 

- zespół d. cmentarza ewangelickiego, ul. 3 Maja : 

- kościół cmentarny pw. Świętej Trójcy, 1583, XVII, XVIII,  

  nr rej.:  A/5197/1352/WŁ z  26.09.1991 
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- cmentarz, ob. komunalny, 2 poł. XVI, 1869, 1880, nr rej.: A/2107/1-2 z 30.04.2010 

- mauzoleum rodziny Guttlerów, XIX, nr rej.: j.w. 

   

- kościół ewangelicki, ob. hala sportowa, XVI, XVIII, nr rej.: A/5198/398 z 24.11.1956  

 

- „sztolnia książęca”, ob. muzeum, nr rej.: A/5209/863 z 17.04.1964 

 

- d. mennica, ob. mieszkania, pl. Kościelny 1, XVI, XIX, nr rej.: A/5199/806/WŁ z 14.04.1981 

 

- dom, ul. Sudecka (d. Kłodzka) 20, XVIII, nr rej.: A/5208/1885 z 15.10.1966 

 

- dom, Rynek 11, XVIII, 1879, nr rej.: A/5206/1113/WŁ z 29.04.1985 

 

- dom, Rynek 20, XVII, 1 poł. XVIII, 1960, nr rej.: A/5207/1089/WŁ z 13.04.1985 

 

 

- dom z restauracją „Złoty Jar”, ul. Wojska Polskiego 1, 1870,  

   nr rej.: A/5200/1117/WŁ z 29.04.1985 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 2, XVIII, 1895, nr rej.: A/5201/1111/WŁ z 29.04.1985 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 3, po 1840, nr rej.: A/5202/1112/WŁ z 29.04.1985 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 18 a, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/5203/1114/WŁ z 29.04.1985 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 20, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/5204/1115/WŁ z 29.04.1985 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 22, XVIII, 1840, nr rej.: A/5205/1116/WŁ z 29.04.1985 
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BOGATYNIA – m. i gm.  
 

Bogatynia 
- historyczny układ urbanistyczny miasta, k. XVIII-XIX, nr rej.: A/1816/607/J z 26.02.1980 

 

- zabudowa  d. wsi Markocice, nr rej.: A/1822/540/J z 6.07.1978  

 

- zespół kościoła par., ul. Kurzańska 3, 1863-68, nr rej.: A/2137/1302/J z 17.06.1997: 

- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

- cmentarz 

- kaplica przedpogrzebowa 

- plebania 

- salka katechetyczna 

- ogrodzenie  

 

- zespół d. kościoła i cmentarza ewangelickiego, ul. Skłodowskiej-Curie 40 : 

- kościół, ob. rzym.-kat. par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XVIII, XIX,  

  nr rej.: A/5418/1891 z 5.01.1967 

- cmentarz, nr rej.: A/6033 z 5.01.2017 : 

- cz. przy kościele, nieczynna, XVII   

  - cz. grzebalna, XIX 

  - kaplica cmentarna, po 1920, nr rej.: jw. 

  - kaplica grobowa, XIX, nr rej.: jw. 

  - ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne, mur., XIX, nr rej.: j.w. 

 

- kościół par. pw. św. Marii Magdaleny w Zatoniu, ul. Wiejska, XV, 1796, k. XIX,  

  nr rej.: A/2118/1918 z 21.01.1967 

- d. cmentarz ewangelicki, przy kościele, XVII-XX, nr rej.: A/2119/951/J z 8.04.1989 

  - ogrodzenie z bramkami, nr rej.: j.w. 

 

- dom, ul. Armii Czerwonej 13, poł. XIX, 1930, nr rej.: A/5920 z 16.04.2014 

 

- d. plebania ewangelicka, ob. dom, ul. Białogórska 2, 1 ćw. XIX, nr rej.: A/6002 z 19.04.2016 

 

- d. zajazd, pl. Bohaterów Warszawy 3, 1828, nr rej.: A/5417/1892 z 5.01.1967 i z 7.01.1997 

 

- dom, pl. Bohaterów Warszawy 4, mur./szach, k. XVIII, nr rej.:A/6021 z 7.09.2016 

 

- dom, ul. Dąbrowskiego 1, drewn., nr rej.: A/5699/595/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Dąbrowskiego 7, drewn., nr rej.: A/5366/541/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Dąbrowskiego 8, drewn., nr rej.: A/5353/544/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Dąbrowskiego 13, drewn., nr rej.: A/5698/596/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Dąbrowskiego 14, drewn., nr rej.: A/5364/543/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Dąbrowskiego 15, drewn., nr rej.: A/5365/542/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Dąbrowskiego 17, drewn., nr rej.: A/5697/597/J z 23.10.1978 

 

- zespół pałacowy i folwarczny Markocice, ul. Dąbrowskiego 22 a  XVIII/XIX, k. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/5559/1276/J z 5.11.1996 

- folwark, nr rej.: A/5554/1295/J z 7.05.1997: 

- budynek gospodarczo-mieszkalny 

- obora 

- wozownia 

- kuźnia (nie istnieje) 

- park, nr rej.: j.w. 

 

- dom, ul. Główna 3, drewn., nr rej.: A/5730/557/J z 23.10.1978 
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- dom, ul. Główna 4, drewn., nr rej.: A/5724/568/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 7, drewn., nr rej.: A/5723/569/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 8, drewn., nr rej.: A/5722/570/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 11, drewn., nr rej.: A/5729/558/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 12, drewn., nr rej.: A/5728/559/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 17, drewn., nr rej.: A/5721/571/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 23, drewn., nr rej.: A/5720/572/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 24, drewn., nr rej.: A/5719/573/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 25, drewn., nr rej.: A/5718/574/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 27, drewn., nr rej.: A/5717/575/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 33, drewn., nr rej.: A/5716/576/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 35, drewn., nr rej.: A/5727/562/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 37, drewn., nr rej.: A/5715/577/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 53, drewn., nr rej.: A/5714/578/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 54, drewn., nr rej.: A/5713/579/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 58, drewn., nr rej.: A/5725/566/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Główna 66, drewn., nr rej.: A/5712/580/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Górska 2, drewn., nr rej.: A/5707/587/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Górska 5, drewn., nr rej.: A/5706/588/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Górska 6, drewn., nr rej.: A/5362/546/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Górska 7, drewn., nr rej.: A/5358/545/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Kochanowskiego 3, nr rej.: A/6001 z 12.04.2016   

 

- dom, ul. Kolejowa 2, drewn., nr rej.: A/5705/589/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Kolejowa 7, drewn., nr rej.: A/5360/548/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Kolejowa 8 , drewn., nr rej.: A/5704/590/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Kolejowa 9, drewn., nr rej.: A/5703/591/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Kolejowa 10, drewn., nr rej.: 549/J z 23.10.1978  (nie istnieje) 

 

- dom, ul. Kolejowa 11, drewn., nr rej.: A/5702/592/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Kolejowa 12, drewn., nr rej.: A/5701/593/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Kolejowa 15, drewn., nr rej.: A/5359/550/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Kolejowa 19, drewn., nr rej.: A/5361/547/J z 23.10.1978 
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- dom, ul. Kolejowa 25, drewn., nr rej.: A/5700/594/J z 23.10.1978 

- dom, ul. Kościuszki 1, nr rej.: A/5416/1893 z 5.01.1967 

 

- dom, ul. Kościuszki 2, nr rej.: A/5415/1894 z 5.01.1967 

 

- dom, szach., ul. Kościuszki 114, k. XVIII, nr rej.: A/1713 z 15.03.2010 

 

- dom, szach., ul. Krzywa 13, nr rej.: A/1076 z 30.07.2008  

 

- dom, szach., ul. Listopadowa 15, 1 ćw. XIX, 1920, nr rej.: A/4883 z 8.02.2011 

 

- dom, szach., ul. 1 Maja 1, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/5880 z 10.07.2013 

 

- dom, mur./szach., ul. 1 Maja 3, XVIII, nr rej.: A/5414/1895 z 5.01.1967 

 

- dom, szach., ul. 1 Maja 5, XIX, nr rej.: A/5413/1896 z 5.01.1967 

 

- dom, mur./szach., ul. 1 Maja 8, 1 poł. XIX, k. XIX, nr rej.: A/6003 z 22.04.2016 

 

- dom, szach., ul. 1 Maja 10, 1850, nr rej.: A/5815 z 9.03.2012 

 

- dom, ul. 1 Maja 25, poł. XVIII, nr rej.: A/5743/1144/J z 29.06.1993 

 

- dom, szach., ul. 1 Maja 37, pocz. XIX, nr rej.: A/5881 z 10.07.2013 

 

- dom, szach., ul. Nadbrzeżna 18, poł. XIX, k. XIX, nr rej.: A/5948 z 16.12.2014 

 

- dom, ul. Nadrzeczna 4, drewn., nr rej.: A/5711/581/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Nadrzeczna 6, drewn., nr rej.: A/5734/553/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Nadrzeczna 9, drewn., nr rej.: A/5758/552/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Nadrzeczna 15, drewn., nr rej.: A/5732/555/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Nadrzeczna 16, drewn., nr rej.: A/5733/554/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Nadrzeczna 20, drewn., nr rej.: A/5731/556/J z 23.10.1978 (nie istnieje) 

 

- dom, ul. Nadrzeczna 30, drewn., nr rej.: A/5709/585/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Nadrzeczna 36, drewn., nr rej.: A/5708/586/J z 23.10.1978 

 

- dom, ul. Turowska 60, XIX, nr rej.: A/5412/1897 z 5.01.1967 

 

- dom, ul. Waryńskiego 17, szach., 3 ćw. XIX/XX, nr rej.: A/5736/1164/J z 6.06.1994 

 

- zespół gospodarczy, ul. Waryńskiego 18, nr rej.: A/5446/1-3 z 24.11.2011 : 

 - budynek mieszkalno-gospodarczy, szach., 1810 

 - budynek gospodarczy I, mur./szach., k. XVIII 

 - budynek gospodarczy II, mur., k. XIX 

 

- dom, ul. Waryńskiego 24, szach., 2 ćw. XIX, nr rej.: A/4526 z 24.11.2010 

 

- dom, ul. Waryńskiego 30, szach., 1836, nr rej.: A/44885 z 10.02.2011 

 

- dom, ul. Waryńskiego 32, szach., 1836, nr rej.: A/5814 z 29.02.2012 

 

- dom, ul. Wąska 14, 1706, nr rej.: A/5407/1906 z 12.01.1967 

   

Działoszyn 
- zespół kościoła parafialnego : 
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- kościół pw. św. Bartłomieja, XVI, XVIII, nr rej.: A/1213/1265 z 2.04.1965 

 

- cmentarz par. przy kościele, nr rej.: A/1214/979/J z 5.09.1989 

- kostnica, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

- dom grabarza, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

- kaplica, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

- ogrodzenie, mur kamienny, nr rej.: j.w.  

   - plebania, 1818-21, nr rej.: 85/A/02 z 18.04.2002 

   - oficyna gospodarcza, k. XVIII, 1834, nr rej.: A/5960 z 8.04.2015 

 

- budynek wozowni, szach., z bramą, w zagrodzie nr 17, 1838, nr rej.: A/1735 z 16.03.2010 

 

- dom, szach., nr 163, 3 ćw. XIX, pocz. XX, nr rej.: A/5785 z 27.91.2012 

 

  - kuźnia, przy drodze z Bratkowa do Bogatyni, 1 poł. XIX, nr rej.: A/1010 z 18.07.2007 

 

Kopaczów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Józefa, XVIII, nr rej.: A/2102/1902 z 12.01.1967 

- cmentarz ewang., ob. rzym.-kat., przy kościele, XVII-XIX, nr rej.: A/2103/978/J z 5.09.1989 

 

Krzewina 
- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XVIII, nr rej.: A/2104/1904 z 12.01.1967 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., XVIII-XIX, nr rej.: A/2105/977/J z 28.08.1989 

 

Opolno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Narodzenia NMP, XIX/X,  

  nr rej.: A/1060 z 19.05.2008 

 

Posada 
- budynek kaplicy ewangelickiej ze szkołą, 1898, nr rej.: A/5868 z 24.04.2013 (ob. ruina) 

 

Rybarzowice 
- dom, pl. Wolności 1, nr rej.: 1911 z 5.01.1967 (skreślony, brak decyzji o skreśleniu NID) 

 

- dom, pl. Wolności 3, nr rej.: 1910 z 5.01.1964 (skreślony, brak decyzji o skreśleniu w NID) 

 

Sieniawka 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1660, 1794, nr rej.: A/2160/815/J z 8.03.1984 

 

- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XVIII, nr rej.: A/2084/1912 z 12.01.1967 

 

Wyszków 
- budynek inwentarski, przy domu nr 21, mur./ szach., XIX, nr rej.: A/6144 z 4.06.2019   

 

 

PIEŃSK – m. i gm.  

 

Bielawa Górna 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Różańcowej, XVIII, poł. XIX,  

  nr rej.: A/6067 z 24.01.2018 

 
- dom nr 49, 1775 (dec. 1715), nr rej.: A/5419/1890 z 5.01.1967 (nie istnieje) 

 

Dłużyna Górna 
- dom, na granicy wsi (dom nr 79 w Dłużynie Dolnej), drewn., 1765,  

  nr rej.: A/5411/1899 z 12.01.1967 (nie istnieje) 

 

Lasów 
- zespół pałacowy, XVI-XVIII: 
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- pałac, nr rej.: A/5504/277 z 11.05.1951 

- park, nr rej.: A/5639/ 846/J z 12.07.1984 

 

Pieńsk 
- miasto, XV-XX, nr rej.: A/1810/609/J z 26.02.1980 i z 28.10.2010 

 

- kościół par. pw. św. Franciszka z Asyżu, 1822-85, nr rej.: 5/A/00 z 10.03.2000 

 

- kościół ewangelicki, nr rej.: A/5406/1907 z 12.01.1967 (nie istnieje) 

 

- park miejski, ul. Bolesławiecka, nr rej.: A/5534/1326/J z 19.12.1997   

 

- zespół huty szkła „Lucyna”, ul. Dąbrowskiego 44, 1 ćw. XX, nr rej.: 87/A/1-30 z 8.05.2002: 

 - 2 budynki administracyjne, 1905, 1910 

 - 20 budynków produkcyjnych i pomocniczych, 1905-1920 

 - 3 magazyny, 1905-1920 

 - wieża ciśnień, 1910 

 - willa właściciela, 1930 

 - park przy willi, 1930 

 

Żarki Średnie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św. Józefa, (XIV), 1612, 1700,  

   nr rej.: A/2006/1270 z 1.04.1965 

  
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1 poł. XVII, 1870,  nr rej.: A/5404/1919 z 21.01.1967 oraz 872/J z 17.07.1985 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5644/841/J z 12.08.1984 

 

 

SULIKÓW – gm.  

 

Bierna 
   - młyn, ob. budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 144, 1843-48, nr rej.: A/1351 z 29.09.2009 

 

Mała Wieś Dolna 
- park pałacowy, XVIII/XIX, nr rej.: 811/J z 4.01.1984 

 

Miedziane 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1726-30, 

  nr rej.: A/5435/1488 z 25.01.1966 

 

- zespół pałacowy (nr 163),  nr rej.: A/5634/881/J z 6.11.1986: 

- pałac, ok. 1840 

- spichrz, ok. 1800 

- oficyna, poł. XIX 

- park, XIX, nr rej.: A/5662/791/J z 25.07.1983 

 

- dom nr 68, XVIII, nr rej.: A/5434/1489 z 25.01.1966 

 

Mikułowa 
- zespół pałacowy (nr 27): 

- pałac, 2 poł. XVIII, 1886, 1925, nr rej.: A/5563/1266/J z 4.06.1996 

- park, XVIII-XX,  nr rej.: A/5661/792/J z 28.07.1983 

 

Radzimów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Marii Magdaleny,1803-06, 

  nr rej.: A/2098/1499 z 25.01.1966 

 

Studniska Dolne 
- kościół fil. pw. św. Anny, XIV-XVIII, nr rej.: A/2050/944 z 11.09.1961 
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- park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A/5640/845/J z 12.08.1984 

 

- zespół budowlany folwarku, poł. XVIII, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/5961 z 9.04.2015 

- oficyna mieszkalna na folwarku, k.XVIII, nr rej.: A/5963/1-3 z 29.04.2015 

- stajnia ze stodołą, spichrzem i cz. mieszkalną, k. XVIII, XIX, nr rej.: j.w. 

- brama wjazdowa na folwark, 1870, nr rej.: j.w. 

 

Sulików 
- miasto, nr rej.: A/1805/376 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru) 

 

- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, XV, 1750, nr rej.: A/2099/1501 z 25.01.1966 

- dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 19, 1927, nr rej.: A/5997 z 22.03.2016 

 

- domy, Rynek  17, 19, 20, 21, 24, 25 (nie istnieją), 28, 29,  pocz. XIX, XX,  

   nr rej.: A/5497/396 z 24.11.1956 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 5, 1806, nr rej.: 1177/J z 24.10.1994 

 

Wilka-Ksawerów 
- zespół pałacowy, 1820: 

- pałac, nr rej.: A/5829/1061/J z 3.12.1990 

- park, nr rej.: A/5664/789/J z 25.08.1983 i z 26.03.2013 

 

Wróciszów Dolny 
- szkoła, ob. dom nr 57, 2 ćw. XX, nr rej.: A/5765/1174/J z 28.09.1994 

 

 

WĘGLINIEC – m. i gm.  

 

Czerwona Woda 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1783-86,  

  nr rej.: A/1050/1-2 z 18.03.2008 

- ogrodzenie, mur.,  XVIII, z  wmurowanymi nagrobkami, 3 ćw. XIX - 1939,  nr rej.: j.w.  

 

Ruszów 
- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła 1908, nr rej.: A/1032 z 30.10.2007 

 

- kościół ewangelicki, XVI, nr rej.: A/5460/1269 z 2.04.1965 

 

Stary Węgliniec 
- kościół par. pw. MB Szkaplerznej (dec. pw. Najświętszego Serca Jezusa), XVII 

  nr rej.: A/2117/1914 z 21.01.1967 

 

Węgliniec 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw.  NMP Królowej Polski, ul. Kolejowa 6,  

  1878, 1934 (wieża), nr rej.: A/1041 z 15.01.2008 

 

- budynki dworca kolejowego : 

   - budynek dworca „starego”, 1847, nr rej.: A/6146 z 15.07.2019 

   - budynek dworca „nowego”, 1865, nr rej.: A/6147/1-2 z 15.07.2019 

- wiata peronowa wokół budynku, met., j.w. 

 

 

ZAWIDÓW – m.  
 

- miasto, nr rej.: A/1804/337 z 25.11.1956 (wypis z księgi rejestru) 

 

- kościół par. pw. św.Józefa Robotnika, 189-96, nr rej.: A/1052 z 26.03.2008 
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- wieża d. kościoła ewangelickiego, XVIII, nr rej.: A/5432/1505 z 25.01.1966    

 

- dom, pl. Zwycięstwa 15, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1247/J z 19.12.1995 

 

- hotel z restauracją, pl. Zwycięstwa 16-17, 1 poł. XIX, XIX/XX, nr rej.: 1248/J z 20.12.1995 

Zawidów – Ostróżno  
- park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A/5663/790/J z 25.08.1983 

 

 

ZGORZELEC – gm.  
 

Białogórze 
- kościół fil. pw. św. Andrzeja Boboli,  XVI, 1675, nr rej.: A/2114/1889 z 5.01.1967 

 

  - budynek mieszkalno-gosp., nr 41, mur./szach., 1870, nr rej.: A/1022 z 3.09.2007 

 

Gozdanin 
- park, XVI-XIX, nr rej.: A/5650/810/J z 4.01.1984 

 

Gronów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. NMP, 1801, nr rej.: A/2113/1900 z 12.01.1967 

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, XVIII, pocz. XIX,1920, nr rej.: A/5410/1901 z 21.01.1967 

- park, XVIII-XX, nr rej.: A/5551/1299/J z 15.06.1997 

 

Jerzmanki 
- kościół par. pw. św. Franciszka, XIII, pocz. XVI, nr rej.: A/2045/1053 z 25.01.1964 

- park pałacowy, XVIII, 1800, nr rej.: A/5646/839/J z 12.07.1984 

 

Jędrzychowice 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 3 ćw. XIII, XVI, nr rej.: A/2007/1266 z 2.04.1965 

- cmentarz  ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. nr rej.: A/2008/984/J z 2.10.1989: 

- kaplica grobowa, 2. poł. XIX., nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w.  

 

- zespół dworski: 

- ruina dworu, 1611-1625, XIX, nr rej.: A/5459/1271 z 6.04.1965 

- park, XIX, nr rej.: A/5651/809/J z 4.01.1984 

 

Kostrzyna 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1757, XIX,  nr rej.: A/5409/1903 z 12.01.1967 

- park, XIX, nr rej.: A/5642/843/J z 12.07.1984 

 

Kunów 
- zespół pałacowy, 1 poł. XVIII, XIX: 

- pałac, nr rej.: A/5408/1905 z 12.01.1967 

- park, nr rej.: A/5652/808/J z 4.01.1984 

 

Łagów 
- kościół fil. pw. św. Antoniego Padewskiego, XIII, XVIII/XIX, nr rej.: A/2043/1054 z 25.01.1964 

- cmentarz  przy kościele,  ewangelicki, ob. rzym.-kat, XVIII/XIX,  

  nr rej.: A/2044/987/J z 30.09.1989 

 

- zespół zamkowy, XVI-XIX: 

- zamek, nr rej.: A/5458/1272 z 6.04.1965 

- park, nr rej.: 807/J z 4.01.1984 

 

Łomnica 
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- zespół pałacowy: 

- pałac, 1732, XIX, nr rej.: A/5384/489/J z 24.02.1977 

- zabudowania gospodarcze, XVIII-XIX, nr rej.: j.w.  

- park, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5641/844/J z 12.07.1984  

   

Niedów 
- zespół d. kościoła ewangelickiego, A/6015 z 8.08.2016 : 

- kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Anielskiej, XVI, 1715-21,  

     nr rej.: A/2009/1268 z 2.04.1965 

- cmentarz przy kościele, ewangelicki, ob.rzym.-kat., XVI,   nr rej.: A/2010/988/J z 30.09.1965 

   - plebania, 1731 

   - budynek mieszkalno-gosp. obok plebanii, 1731 

   - d. szkoła par., poł. XVIII 

   - szkoła „nowa”, 1892 

 

Osiek Łużycki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat.  par. pw. Narodzenia NMP, 1532, XVII, 

  nr rej.: A/2011/1055 z 25.01.1964 

- cmentarz przy kościele, ewangelicki, ob.rzym.-kat.,  XVII, nr rej.: A/2012/989/J z 30.09.1989 

 

- budynki w zagrodzie nr 16, nr rej.: A/6197/1-3 z 15.08.2021 : 

 - budynek mieszkalno-gosp., mur./szach., XVIII/XIX 

 - spichrz z gankiem, mur./szach., XVIII/XIX 

 - stodoła, mur., XIX/XX 

 

Radomierzyce 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, XVIII, nr rej.: A/2111/1908 z 5.01.1967 

- cmentarz  przykościelny, nr rej.: A/2112/983/J z 30.09.1989 

- ogrodzenie z 2 bramami, nr rej.: j.w. 

- mauzoleum, 1733, nr rej.: j.w.  

- pomnik poległych w I wojnie światowej, nr rej.: j.w.    

 

- zespół pałacowy: 

- pałac, XVII/XVIII, nr rej.: A/5392/505 z 24.08.1959 

- park, 1713-1722, nr rej.: A/806/J z 4.01.1984 

 

  - młyn wodny, 1700, nr rej.: 542/A/05 z 5.07.2005 

 

Sławnikowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XVI, 1776,  

  nr rej.: A/2115/1913 z 21.01.1967  

- cmentarz przy kościele, ewangelicki, ob. rzym.-kat., XVIII/XIX, nr rej.: A/2116/985/J z 30.09.1989 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

- pałac, ob. szkoła, nr rej.: A/5467/1059 z 27.01.1964 

- park, nr rej.: A/5643/842/J z 12.07.1984 

 

Trójca 
- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIII, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: A/2041/1056 z 25.01.1964 

- d. cmentarz ewangelicki przy kościele, XVIII/XIX, nr rej.: A/2042/986/J z 30.09.1989 

 

- Dom Ludowy, XIX/XX, nr rej.: A/5632/887/J z 12.06.1987 

 

- zajazd, ob. dom mieszkalny nr 18, k. XIX, nr rej.: A/5806/960/J z 17.07.1989 

 

- dom nr 94, 1729, 1789, XX, nr rej.: A/5405/1916 z 21.01.1967 

 

Żarska Wieś 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 1740, XIX/XX, nr rej.: A/5457/1275 z 6.06.1965 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5645/840/J z 12.08.1984 
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- dwór, ob. dom nr 49, XVII/XVIII, 1923, nr rej.: A/5403/1920 z 21.01.1967 

 

 

 

ZGORZELEC – m.  

 
- miasto (ośrodek historyczny), nr rej.: A/1803/448 z 8.12.1958  

 

- zespół parków miejskich, 1870-1930, nr rej.: A/1242/1-2 z 29.05.2009 

 

- kamienica, ul. Bohaterów Getta 1, 1902, nr rej.: A/6154 z 4.09.2019 

 

- kamienica, ul. Bohaterów Getta 1 A , 1900, nr rej.: A/5603/1203/J z 31.05.1995 

 

- kamienica, ul. Bohaterów Getta 3, 1896, nr rej.: A/5589/1225/J z 8.08.1995 

 

- kamienica, ul. Bohaterów Getta 5, 1897, nr rej.: A/5605/1201/J z 25.05.1995 

 

- dom, ul. Czachowskiego 1, pocz. XX, nr rej.: A/5745/1140/J z 13.05.1993 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 9, XIX/XX, nr rej.: A/5531/1329/J z 25.03.1998 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 10, XVII-XVIII, k. XIX, nr rej.: A/5549/1301/J z 16.06.1997 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 11, XVIII, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5530/1330/J z 26.03.1998 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 12, XVI-XVIII, k. XIX, nr rej.: A/5552/1298/J z 10.06.1997 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 13, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5546/1305/J z 3.07.1997 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 14, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5544/1307/J z 4.07.1997 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 15, XVII/XVIII, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5541/1313/J z 24.09.1997 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 16, XVII/XVIII, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5540/1314/J z 25.09.1997 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 17, XVII/XVIII, XIX, nr rej.: A/5550/1300/J z 11.06.1997 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 18 , nr rej.: A/5538/1320/J z 4.12.1997  

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 19, XVII/XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/5337/1321/J z 5.12.1997 

 

- dom, ul. Daszyńskiego 20, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5532/1328/J z 14.01.1998 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 67, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5609/1194/J z 4.04.1995 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 68, XIX/XX, nr rej.: A/5589/1208/J z 9.06.1995 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 70, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5612/1190/J z 17.02.1995 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 71, 1895, nr rej.: A/5569/1253/J z 29.01.1996 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 72, ok. 1905, nr rej.: A/5741/1147/J z 21.07.1993 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 73, 1906, nr rej.: A/5580/1236/J z 12.10.1995 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 75A, 1888, nr rej.: A/5576/1240/J z 23.11.1995 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 75 B, pocz. XX, nr rej.: A/5593/1218/J z 21.07.1995 

 

- dom z budynkiem gosp., ul. Daszyńskiego 76, XIX/XX, nr rej.: A/5598/1226/J z 7.08.1995 
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- dom, ul. Daszyńskiego 77, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5587/1227/J z 28.07.1995 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 78, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5598/1209/J z 16.06.1995 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 79, nr rej.: A/6118/1191/J z 8.03.1995  

 

- dom, ul. Daszyńskiego 82, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5591/1223/J z 7.08.1995 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 83, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5572/1249/J z 20.12.1995 

 

- dwór, ob. budynek biurowy, ul. Daszyńskiego 95, 1722-23, nr rej.: A/6053 z 16.08.2017 

 

- kamienica, ul. Daszyńskiego 98, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5594/1217/J z 12.07.1995 

 

- kamienica, ul. Domańskiego 1, 1898, nr rej.: A/5565/1263/J z 24.05.1996 

 

- kamienica, ul. Domańskiego 2, 1898-99, nr rej.: A/1446 z 11.12.2009 

 

- kamienica, ul. Domańskiego 4, k. XIX, nr rej.: A/5585/1230/J z 22.08.1995 

 

- pałac, ul. Francuska 39 (d. 12), 1730, nr rej.: A/5696/601/J z 20.02.1978 i z 16.09.1997 

- park, nr rej.: j.w.  

 

- rządcówka, ul. Henrykowska 5, 1880, nr rej.: A/5553/1296/J z 12.05.1997 

- ogród, nr rej.: j.w. 

 

- willa, ul. św. Jana 20, 1898, nr rej.: A/985 z 21.11.2006 

 

- kamienica, ul. Kościuszki 2, 1910, nr rej.: A/5607/1196/J z 14.04.1995 

 

- kamienica, ul. Kościuszki 16, 1905, nr rej.: A/1072 z 24.06.2008 

 

  - budynek mieszk.-gosp. (przeniesiony), Aleje Lipowe 1, drewn., 1822,  

  nr rej.: 50/A/01 z 17.05.2001 i A/1379 z 22.10.2009 (dec.Wigancice Żytawskie nr 145) 

 

- kamienica, ul. Łużycka 9, 1898, nr rej.: A/6042 z 10.03.2017 

 

- kamienica, ul. Łużycka 11, 1898, nr rej.: A/5597/1210/J z 19.06.1995 

 

- dom kultury, ul. Parkowa 1, 1898-1902, nr rej.: A/5746/1139/J z 14.05.1993 

 

- 2 domy, ob. internat, ul. Partyzantów 2-4, pocz. XX, nr rej.: A/5803/963/J z 17.07.1989 

 

- kamienica, ul. Piłsudskiego 3, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/5583/1232/J z 28.08.1995 

 

- kamienica, ul. Piłsudskiego 4, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5614/1188/J z 16.02.1995 

 

- kamienica, ul. Piłsudskiego 5, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/5600/1207/J z 8.06.1995 

 

- kamienica, ul. Piłsudskiego 7, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/5582/1233/J z 2.09.1995 

 

- kamienica, ul. Piłsudskiego 8, XIX/XX, nr rej.: A/5608/1195/J z 14.04.1995 

 

- kamienica, ul. Piłsudskiego 10, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/5613/1189/J z 16.02.1995 

 

- kamienica, ul. Piłsudskiego 12, 3 ćw. XIX, nr rej.: A/5611/1192/J z 14.03.1995 

 

- kamienica, ul. Piłsudskiego 14, 4 ćw. XIX, nr rej.: A/6119/1187/J z 15.02.1995 

 

- dom, ul. Staszica 5, 1907, nr rej.: A/5586/1228/J z 18.08.1995  
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- dom, ul. Staszica 7, k. XIX, nr rej.: A/5579/1237/J z 20.10.1995 

 

- kamienica, ul. Staszica 11, 1901, nr rej.: A/5929 z 11.07.2014 

 

- kamienica, ul. Warszawska 1, 1907, nr rej.: A/5568/1255/J z 21.02.1996 

 

- dom, ul. Warszawska 2, 1904, nr rej.: A/5590/1224/J z 8.08.1995 

 

- kamienica, ul. Warszawska 3, pocz. XX, nr rej.: A/5595/1216/J z 3.07.1995 

 

- kamienica, ul. Warszawska 4, 1902, nr rej.: A/6120/1212/J z 20.06.1995   

 

- kamienica, ul. Warszawska 7, 1900-1910, nr rej.: A/5581/1234/J z 25.09.1995 

 

- kamienica, ul. Warszawska 8, k.XIX, nr rej.: A-6121/1229/J z 16.08.1995  

 

- kamienica, ul. Warszawska 14, 1902, nr rej.: A/4707 z 13.12.2010 

 

- kamienica, ul. Warszawska 15, 1914, nr rej.: 1260/J z 25.04.1996 

 

- kamienica, ul. Warszawska 16, 1905, nr rej.: A/6122/1215/J z 24.06.1995  

 

- kamienica, ul. Wolności 2, nr rej.: A/5577/1239/J z 26.10.1995  

 

- kamienica, ul. Wolności 4, k. XIX, nr rej.: A/5902 z 7.03.2014  

 

- kamienica, ul. Wolności 6, 1894, nr rej.: A/5578/1238/J z 23.10.1995  

 

- kamienica, ul. Wolności 7, ok. 1880, nr rej.: A/5521/1345/J z 28.09.1998 

 

- zespół d. młyna, ul. Wrocławska 2, nr rej.: A/5523/1343/J z 2.09.1998: 

- budynek administracyjny, ob. mieszkalny 

- elewator 
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PIELGRZYMKA – gm.  
 

Czaple 
- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., par., 1833, nr rej.: A/1534/722/L z 28.12.1987 

 

Nowa Wieś Grodziska 
- kościół ewangelicki „ucieczkowy”, ob. rzym.-kat. pw. MB Anielskiej, XV, 1704-1708,  

  nr rej.: A/2244/548 z 9.03.1959  

 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., par., 2 poł. XVIII, nr rej.: A/2245/773/L z 28.12.1987 

 

- park, po 1860 – XX, nr rej.: A/3201/657/L z 23.12.1983 

 

Pielgrzymka 
- kościół par. pw. św. Jana Nepomucena, XIII, XVI, 1 poł. XVIII,  

   nr rej.: A/2300/533 z 23.02.1959 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., przy kościele, nr rej.: A/2301/774/L z 28.12.1987 

 

- plebania, 1710, nr rej.: A/2302/960/L z 30.05.1991 

 

- zespół pałacowy, XVII/XVIII, pocz. XIX: 

- pałac, nr rej.: 581 z 19.03.1953 (nie istnieje) 

- park, nr rej.: A/3241/495/L z 13.05.1977 

- aleja, nr rej.: A/3242/699/L z 25.06.1986 

 

Proboszczów 
- kościół fil. pw. Świętej Trójcy, XIII, XV, 1701, nr rej.: A/2334/534 z 24.08.1959  

- kaplica grobowa Rednerów, obok kościoła, 1781, nr rej.: A/2336/1925 z 5.06.1967 

- plebania, przy kościele fil., pocz. XIX, nr rej.: A/2335/606/L z 14.04.1981 

 

- park, XVIII/XIX, nr rej.: A/3243/520/L z 13.05.1977 

- aleja lipowa, nr rej.: A/3244/697/L z 25.06.1986 

 

Sędzimirów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża, XIV, 1786-1830,  

   nr rej.: A/2396/549 z 17.03.1959  

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., przykościelny, nr rej.: A/2397/775/L z 28.12.1987 

 

Twardocice 
- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1732, XIX, nr rej.: A/2508/566 z 18.03.1959 

- plebania, 1732, XIX, nr rej.: j.w.  

 

- wieża  kościoła ewangelickiego „Granicznego”, XVII-XVIII,  

  z kaplica grobowa Holzbergów, 1726, nr rej.: A/2509/565 z 17.03.1959  

- d.cmentarz ewangelicki przy ruinie kościoła, nr rej.: A/2511/748/L z 28.12.1987 

 

- teren pocmentarny z obeliskiem Schwanckfelda, nr rej.: A/2510/747/L z 28.12.1987 

 

- zespół pałacowy I (nr 44),  nr rej.: A/3438/953/L z 24.05.1991: 

- pałac, pocz. XVIII, 1 poł. XIX 

- stajnia, 3 ćw. XIX 

- spichrz, 4 ćw. XIX 

- 2 stodoły z bramą, pocz. XX 

- obora, 4 ćw. XIX 

 

  - park pałacowy II, XVIII-XIX, nr rej.: A/3439/522/L z 13.05.1977   

  - aleja dojazdowa, lipowa, nr rej.: A/3440/696/L  z 25.06.1986 

 

 - budynek mieszkalno-gospodarczy nr 45, mur./szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A/6142 z 21.05.2019 
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Wojcieszyn 
- kościół fil. pw. św. Szczepana, XIII, XVII, k. XIX, nr rej.: A/2538/564 z 199.03.1959 

- cmentarz  przykościelny, nr rej.: A/2539776/L z 28.12.1987 

 

- plebania, ob. szkoła, XV (?), nr rej.: A/3441/580 z 19.03.1959 oraz 1048/L z 2.09.1997 

 

- dwór, k. XVIII, XIX, nr rej.: A/3442/683/L z 29.12.1983 

- obora, nr rej.: j.w.  

 

 

ŚWIERZAWA – m. i gm.  
 

Dobków 
- kościół par. pw. św. Idziego, k. XIV, XVIII, nr rej.: A/1537/544 z 3.03.1959 

- cmentarz ewangelicki, przy kościele, ob. nieczynny, XVIII-XIX,  

   nr rej.: A/1538/1091/J z 24.10.1991 

 

Lubiechowa 
- kościół fil. pw. św. Piotra i Pawła, XIII, pocz. XVI, nr rej.: A/1987/484 z 9.05.1958 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., przykościelny, nr rej.: A/2148/1103/J z 7.02.1992 

- ogrodzenie, pocz. XVI, nr rej.: j.w. 

- budynek bramny, pocz. XVI, nr rej.: j.w. 

 

- zespół pałacowy, XVIII, 1825, ul. Wczasowa 1: 

- pałac, nr rej.: A/3059/665/J z 11.05.1981 

- park, nr rej.: A/3510/536/J z 6.07.1979 oraz 680/J z 12.06.1981 

 

- dwór, ul. Długa 38, XVI/XVII, XVIII, nr rej.: 1277/J z 6.11.1996 

 

Nowy Kościół 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. M.B. Różańcowej, 1749, 1853,  

  nr rej.: A/2120/1924 z 5.06.1967 

 

- cmentarz „Przy wieży”, XIII (?),nr rej.: A/2252/1088/J z 24.10.1991 

- ruina kościoła, XV/XVI, nr rej.: j.w. 

- mur obronny, XV/XVI, nr rej.: j.w. 

- budynek bramny, XV/XVI, nr rej.: j.w.  

 

- cmentarz ewangelicki, nieczynny, 2 poł. XIX, nr rej.: A/2121/1090/J z 24.10.1991 

 

- zespół zamkowy: 

- zamek, nr rej.: 281 z 11.05.1951 (nie istnieje) 

- park, 1 poł. XIX, nr rej.: A/3202/534/J z 21.06.1979 

 

Podgórki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, 1746,  

  nr rej.: A/2146/666/J z 12.05.1981 

- dzwonnica, A/5830 z 5.06.2012 

 

- ruina kościoła, XIII, XVI, nr rej.: A/3234/556 z 17.03.1959 

- cmentarz przy kościele, nieczynny,  nr rej.: A/2147/1089/J z 24.10.1991 

 

- zespół pałacowy, XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3235/557 z 17.03.1959 

- oficyna (nr 110), nr rej.: 318/A/04 z 17.07.2004 

- park, nr rej.: A/3236/535/J z 6.07.1979 
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Różana 
- młyn wodny (nr 3), pocz. XX, nr rej.: A/3295/613/J z 28.02.1980 

 

- młyn wodny (nr 9), 1827, nr rej.: A/3296/615/J z 28.02.1980 

 

Rząśnik 
- kościół fil. pw. Świętej Trójcy,  XIV/XV, 1 poł. XVIII,  nr rej.: A/1990/573 z 8.03.1959 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1991/1102/J z 7.02.1992 

 

- d. plebania, poł. XVIII, nr rej.: A/3293/574 z 18.03.1959 

 

- zespół pałacowy, 1734: 

- pałac (ruina), nr rej.: A/5490/572 z 18.03.1959 

- park, nr rej.: A/3294/510/J z 8.12.1977 

 

Sędziszowa 
- kościół św. Katarzyny (ruina), XIII-XIV, nr rej.: A/2399/576 z 18.03.1959 

 

- zamek, XV-XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3370/577 z 18.03.1959 

 

Sokołowiec 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, poł. XIII, XVI, XVIII, nr rej.: A/1992/575 z 18.03.1959 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1994/1057/J z 8.10.1990 

 

- plebania (nr 216), 1 ćw. XIX, nr rej.: A/1993/667/J z 11.05.1989 

 

Sokołowiec Dolny 
- zespół pałacowy: 

- pałac, 2 poł. XVIII, nr rej.: A/3371/532/J z 21.06.1979 

- park, k. XVIII, nr rej.: A/3372/1044/J z 4.08.1990 

 

Sokołowiec Górny 
- pałac (nr 113, ob. 124 ?), 2 poł. XIX, nr rej.: A/3375/637/J z 13.05.1980 

 

Sokołowiec Środkowy 
- zespół pałacowy (nr 44), pocz. XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3373/531/J z 21.06.1979 

- park, nr rej.: A/3374/713/J z 10.11.1981 

 

Stara Kraśnica 
- zespół zamkowy: 

- ruiny zamku, XVI, pocz. XVII, nr rej.: A/3367/545 z 3.03.1959 

- brama wjazdowa, 1622, nr rej.: A/1007 z 17.05.2007 

- park, XIX, nr rej.: A/3368/603/J z 16.01.1980 

- oficyna folwarczna, ob. dom nr 1, 1902, nr rej.: A/3369/668/J z 11.05.1981 

 

Świerzawa 
- ośrodek historyczny miasta, nr rej.: A/1818/537/835/J z 24.08.1959 i z 26.03.1984  

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, k. XIV - XVI, XIX, nr rej.: A/1988/536 z 3.03.1959 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Józefa Oblubieńca, pl. Wolności, 1748, 1844,   

  nr rej.: A/2463/837/J z 27.03.1984 

 

- kościół cmentarny pw. św.św. Jana i Katarzyny, 2 ćw. XIII, XVI, nr rej.: A/2465/483 z 8.05.1958 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2464/1056/J z 8.11.1990 

- ogrodzenie z budynkiem bramnym, XVI, nr rej.: j.w. 

 

- d. plebania, ul. Jeleniogórska 6, ok. 1800, nr rej.: A/3377/1928 z 5.06.1967 
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- zamek, XVII, nr rej.: 283 z 11.05.1951 (dot. zamku → w Starej Kraśnicy) 

- park miejski, po 1920, nr rej.: A/3376/602/J z 16.01.1980 

 

- ratusz, 1810, pocz. XX, nr rej.: A/3378/1927 z 5.06.1967 

 

- dom, pl. Wolności 2 (d. Rynek), XVIII, nr rej.: A/3379/1220 z 17.12.1964 

 

- dom, pl. Wolności 23 (d. Rynek), 1767, XIX, nr rej.: A/3380/836/J z 27.03.1984 

 

- most, ul. Zielona – Kościuszki, XVI, nr rej.: A/3381/934/J z 9.08.1988 

 

Wielisław 
- ruiny zamku, XVI, nr rej.: A/3395/1930 z 8.06.1967 

 

 

WOJCIESZÓW – m.  
 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, pocz. XIV, XVI,  nr rej.: A/2536/578 z 19.03.1959 

  - ogrodzenie, mur., cmentarza kościelnego, XVII, nr rej.: A/5906 z 18.03.2014 

  - d. plebania, po zewnętrznej stronie ogrodzenia, 1498, XVIII, nr rej.: A/5914 z 24.03.2014 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pomocniczy pw. bł. Piotra Jerzego Frassati,1742-45,  

  nr rej.: A/2537/579 z 19.03.1959 oraz 1931 z 8.06.1967 

 

- pałac, ul. Bolesława Chrobrego 167, 1816, 1863-64, nr rej.: A/996 z 14.02.2007 

 

Wojcieszów  (Dolny) 
- zespół pałacowy, ul. Bolesława Chrobrego 251: 

- pałac, XVI/XVII, 1858-60, nr rej.: A/3433/1273/J z 25.09.1996 

- park, XIX, nr rej.: A/672/625/J z 31.03.1980 

 

- zespół pałacowy „Lestgut”, ul. Miedziana 1: 

- pałac, 1870, nr rej.: A/3434/1274/J z 30.09.1996 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3435/626/J z 2.04.1980 

 

Wojcieszów  (Górny) 
- zespół pałacowy, ul. Bolesława Chrobrego 38, XVII-XIX/XX: 

- pałac, nr rej.: A/3431/ 651/J z 7.08.1980 

- park, nr rej.: A/3432/628/J z 4.04.1980 

 

- zespół pałacowy, ul. Targowa 4, XVIII/XIX: 

- pałac, nr rej.: A/3436/1104/J z 21.04.1992 

- park, nr rej.: A/3437/627/J z 2.04.1980 

 

 

ZAGRODNO – gm.  
 

Brochocin 
- kościół pw. MB Bolesnej, XIV / XV, XVII, 1880, nr rej.: A/1427/540 z 27.02.1959 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: 926/L z 16.02.1990 

 

- park pałacowy, XIX, nr rej.: A/2770/497/L  i  A/2771/498/L z 13.05.1977 

 

- zespół folwarczny „Górny”, nr rej.: A/2531/1-4 z 16.07.2010 : 

 - obora, 1800 

 - stajnia, k. XIX, po 1930 

 - obora z częścią mieszkalną, k. XIX 

 - budynek gospodarczy, wielofunkcyjny, pocz. XX 

   

- aleja dębowa – środpolna, XIX, nr rej.: A/2769/709/L z 25.06.1986 
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Grodziec 
- kościół pw. Narodzenia NMP, 1684-88, XX, nr rej.: A/1777/532 z 24.08.1959  

 

- zespół zamkowy, XV-XX: 

- zamek, nr rej.: A/3515/279 z 11.05.1951 oraz 613 z 28.08.1959  

- park, nr rej.: A/2855/507/L z 13.05.1977 

 

- zespół pałacowy, XVIII-XX: 

- pałac, nr rej.: A/2856/531 z 27.02.1959 

- park,  nr rej.: A/2857/515/L z 13.05.1977 

- aleja lipowa, nr rej.: A/2858/694/L z 25.06.1986 

 

- zespół folwarczny, nr rej.: 140/A/02/1-18 z 31.10.2002 

 - rządówka, 1799, 1 poł. XIX 

- dom mieszk., 1909 

- dom mieszk., 1 poł. XVIII 

 - budynek mieszk.-inwentarski, 2 poł. XVIII 

 - budynek gospodarczy, XVIII/XIX 

 - obora I, XVIII/XIX 

 - obora II, poł. XIX 

 - obora ze stodołą, XVIII/XIX 

 - stodoła, XVIII/XIX 

 - stodoła dolna, 1923 

 - transformator, 1930 

 - budynek bramny, 1799 

 - ogrodzenie, mur z bramą, XVIII/XIX 

 

Łukaszów 
- park, pocz. XIX, XX, nr rej.: A/3042/667/L z 27.12.1983 

 

Modlikowice 
- kościół pw. MB Częstochowskiej, XIII, 1820-1827, nr rej.: A/2232/560 z 17.03.1959 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2233/924/L z 16.02.1990 

 

Olszanica 
- kościół pw. Serca Jezusowego, 1516, 1899-1900, nr rej.: A/2256/558 z 17.03.1959 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2257/939/L z 16.02.1990 

 

- zamek, nr rej.: 282 z 11.05.1951 (nie istnieje) 

 

Radziechów 
- kościół pw. Nawiedzenia NMP, XVI-XX, nr rej.: A/2185/559 z 17.03.1959  

 

- ruina wiatraka „holendra”, k. XIX, nr rej.: A/3291/488/L z 28.12.1976 

 

Uniejowice 
- park, 2 poł. XIX/XX, nr rej.: A/3414/668/L z 27.12.1983 

 

Wojciechów 
- ruina kościoła, XV, nr rej.: A/2535/543 z 3.03.1959 (nie istnieje) 

- cmentarz przykościelny, XV, nr rej.: A/2534/925/L z 16.02.1990 

 

- zespół dworski, XVIII-XIX: 

- ruina dworu, nr rej.: A/3412/542 z 27.02.1959 

- park, nr rej.: A/3413/496/L z 13.05.1977 

 

Zagrodno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla, 

   1789-92, nr rej.: A/1051 z 27.03.2008 
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- cmentarz przykościelny, XIV, XVIII, nr rej.: A/2547/927/L z 16.02.1990 

- kaplica grobowa rodziny Reibnitzów, XVIII, nr rej.: A/2546/1932 z 8.06.1967  

- zespół dworski (I), XVI, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3453/490/L z 29.12.1976: 

- dwór 

- park 

 

- zespół dworski (II) (nr 157), 1750: 

- dwór, nr rej.: A/3455/285 z 11.05.1951 

- park, nr rej.: A/3454/523/L z 13.05.1977 

 

 

ZŁOTORYJA – gm.  

 

Brennik 
- kościół par. pw. Objawienia Pańskiego, k. XIII, nr rej.: A/1425/538 z 23.02.1959 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1426/897/L z 16.02.1990 

 

Gierałtowiec 
- zespół dworski: 

 - dwór, ob. szkoła, pocz. XVII, XIX, nr rej.: A/1055 z 22.04.2008 

- park, XVIII, 2 poł XIX, nr rej.: A/2876/673/L z 27.12.1983 

 

Jerzmanice Zdrój 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, XVI, XVIII, nr rej.: A/1907/551 z 17.03.1959 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/1908/865/L z 16.02.1990 

 

- budynek dworca kolejowego, mur/drewn., 1896, nr rej.: A-5857/1-2 z 5.02.2013 

- budynek szaletu, szach., 1896, nr rej.: j.w. 

 

- park pałacowy z folwarkiem, nr rej.: A/1190/1-6 z 23.04.2009 : 

 - park, po 1880 

 - rządówka z kuźnią, XVIII 

 - stajnia, XVIII 

 - oficyna z oborą, XIX/XX 

 - obora, XIX/XX 

 - spichrz z warsztatem, XIX/XX 

 

Kwiatów 
- zespół dworski i folwarczny, nr rej.: A/3002/998/L z 19.12.1991: 

- dwór, 1790, XIX, XX 

- stajnia z wozownią, k. XVIII 

- 2 oficyny, 2 poł. XIX 

- stodoła, 2 poł. XIX 

- obora, 2 poł. XIX 

- dom ogrodnika, k. XIX  

- park, XVIII-XIX, nr rej.: A/3003/669/L z 27.12.1983 

 

Leszczyna  
- zespół pieów hutniczych, poł. XIX,  

- piec I,  nr rej.: A/3211/942/L z 16.05.1990 

- piec II, nr rej.: A/3052/943/L z 16.05.1990 

- otoczenie, nr rej.: A/1290 z 6.07.2009 

 

Lubiatów 
- kościół fil. pw. Najświętszego Serca Jezusa, XIII, 1647, nr rej.: A/2206/539 z 27.03.1959 

- cmentarz przykościelny,  nr rej.: A/2206/896/L z 16.02.1990 

 

- zespół pałacowy „Lubiatów Dolny”: 

- pałac, 1910, nr rej.: A/3051/1037/L z 28.07.1995 

- park, XIX, nr rej.: A/3050/671/L z 27.12.1983 
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- park „Lubiatów Średni”, 1863-1866, nr rej.: A/3049/670/L z 27.12.1983 

 

Prusice 
- kościół par. pw. św. Jadwigi, XIII-XVI, nr rej.: A/2341/568 z 18.03.1959 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2342/893/L z 16.02.1990 

 

- kościół ewangelicki, XVIII/XIX, nr rej.: 567 z 8.03.1959 (nie istnieje) 

 

Rokitnica 
- kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XIII, XV, XVIII, nr rej.: A/2382/570 z 18.03.1959 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2383/895/L z 16.02.1990 

 

- cmentarz par., 1885, nr rej.: A/2384/894/L z 16.02.1990 

 

- ruiny zamku, 2 ćw. XIII, XIV, nr rej.: A/3329/569 z 18.03.1959 

 

Wysocko 
- kościół fil. pw. św. Jadwigi, XV, nr rej.: A/240/571 z 18.03.1959   

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A/2541/867/L z 16.02.1990 

 

 

ZŁOTORYJA – m.  
 

- Stare Miasto, nr rej.: A/2686/506 z 1.12.1958 

 
- kościół pomocniczy pw. Narodzenia NMP, 1230, XVI-XX, nr rej.: A/2553/397 z 24.11.1956 

 

- kościół cmentarny pw. św. Mikołaja, XIV-XIX, nr rej.: A/2556/525 z 23.02.1959 

 

- zespół klasztorny franciszkanów, XV-XIX: 

- kościół, ob. par. pw. św. Jadwigi, nr rej.: A/2554/524 z 27.02.1959 

- klasztor, ob. plebania, nr rej.: A/2555/526 z 28.02.1959 

 

  - zespół mauzoleów na cmentarzu komunalnym, ul. Cmentarna 10, XVIII-XX, 

     nr rej.: 543/1-15/A/05 z 11.07.2005: 

   - mauzoleum rodziny Guenther, Langner i Jaekel 

   - mauzoleum rodziny Eisler 

   - mauzoleum rodziny Gottschling 

   - mauzoleum rodziny Haerold 

   - mauzoleum rodziny Schmaller 

   - mauzoleum rodziny Schoffer 

   - mauzoleum rodziny Hoeher i Ehrlich 

   - mauzoleum rodziny Mende 

   - mauzoleum rodziny Gottschling 

   - mauzoleum rodziny Schafer i Hibner 

   - mauzoleum rodziny Steinbrecher 

   - mauzoleum rodziny Weber 

   - mauzoleum rodziny Hein 

   - mauzoleum rodziny Schubert 

   - mauzoleum rodziny Kuehn 

 

- pozostałości murów obronnych, XIV, XVI, nr rej.: A/2687/1221 z 17.12.1964 

- brama Górna zw. Kowalską, XIV, XVI, nr rej.: A/3458/334 z 6.11.1956 

 

- katownia, ul. Zaułek, XVIII, nr rej.: A/3459/1939 z 8.06.1967 

 

- dom, ul. Konopnickiej 15 (d.27), nr rej.: A/3461/1935 z 8.06.1967   

 

- dom, ul. Konopnickiej 19 (d.30), nr rej.: A/3462/1937 z 8.06.1967   
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- domy, ul. Konopnickiej 21 i 21a (d.20, 20a), 1785, 1965, nr rej.: A/3463/1934 z 8.06.1967 

 

- dom, ul. Konopnickiej 24 (d.28), nr rej.: A/3464/1936 z 8.06.1967   

 

- dom, ul. Mickiewicza 30, XVII, XIX, nr rej.: A/3466/ 962/L z 6.05.1991 

 

- dom, ul. Piłsudskiego 24, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/3465/961/L z 6.05.1991 

 

- dom, Rynek 2, XVI, k. XIX, nr rej.: A/3467/1222 z 17.12.1964 

 

- zajazd, ob. hotel, Rynek 5, 1623, XVII, XIX, nr rej.: A/3468/1223 z 17.12.1964 

 

- dom, Rynek 6, XVIII, nr rej.: A/3468/1223 z 17.12.1964 

 

- dom, Rynek 7, 3 ćw. XVI, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3469/967/L z 29.01.1992 

 

- dom, Rynek 8, XVII, XVIII, XIX, nr rej.: A/3470/1224 z 17.12.1964 

 

- dom, Rynek 9, 2 poł. XVI, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3471/968/L z 29.01.1992 

 

- dom, Rynek 10, XVI, XIX, XX, nr rej.: A/3472/969/L z 29.01.1992 

 

- dom, Rynek 11, XVII, k. XIX, nr rej.: A/3473/1938 z 8.06.1967 

 

- dom, Rynek 12, XVI, pocz. XX, nr rej.: A/3474/ 970/L z 29.01.1992 

 

- dom, Rynek 13, XVI, XVIII, nr rej.: A/3475/1225 z 17.12.1964 

 

- dom, Rynek 14, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/3476/971/L z 29.01.1992 

 

- dom, Rynek 15, 2 poł. XVI, 1730, nr rej.: A/3477/1061 z 27.01.1964 

 

- dom, ul. Szkolna 2, XVI, XVIII, nr rej.: A/3478/484/L z 22.09.1976 

 

- 3 domy, pl. Niepodległości 3, 4, 5, 1738, k. XIX, nr rej.: A/3479/1450 z 20.10.1965 

 

- młyn z częścią mieszkalną, ul. Kolejowa 6/8, 2 poł. XVII, k. XIX,  

  nr rej.: A/3460/972/L z 10.02.1992 

 

- wieża wodociągowa, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/3480/492/L z 29.12.1976 

 


