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BOGDANIEC – gm.  
 

 Bogdaniec 
  - młyn wodny, 1826, nr rej.: KOK-I-626/63 z 18.02.1963 oraz 79 z 2.11.1976 

 

 Chwałowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Antoniego, szach., 2 poł. XVIII,  

  nr rej.: KOK-I-628 z 18.12.1963 oraz 82 z 2.11.1976   

   

 Jenin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Michała Archanioła, XIX,  

   nr rej.: KOK-I-635 z 18.12.1963 oraz 87 z 5.11.1976 

 

 Jeniniec 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1863-65,  

     nr rej.: L-213/A z 7.06.2006 

 

 Łupowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, 1909,  

  nr rej.: L-536/A z 9.11.2012   

 

 Racław 
  - pałac, 1901, nr rej.: L-374/A z 24.05.1991 

 

 Stanowice 
- kościół fil. pw. MB Królowej Polski, XV, XVIII-XIX, nr rej.: KOK-I-645/63 z 18.12.1963 oraz 

    95 z 5.11.1976 

 

  - zespół pałacowy, k. XVIII, 1870-71, nr rej.: 242 z 13.04.1979: 

   - pałac 

   - park, nr rej.: 263 z 22.08.1979 

 

 Włostów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, szach., ob. mur., 1800, 1935,  

  nr rej.: KOK-I-650/63 z 18.12.1963 oraz 98 z 5.11.1976 

 

 

DESZCZNO – gm. 
 

 Bolemin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. śś. Piotra i Pawła, szach., 1790,  

  nr rej.: KOK-I-627/63 z 18.02.1963 oraz 80 z 2.11.1976 

 

 Borek  

  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana  Jezusa, 1906,  nr rej.: L-299/A z 16.10.2008 

 

 Ciecierzyce 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Różańcowej1926,  

  nr rej.: L-293/A z 12.08.2008 

 

 Deszczno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1892,  

  nr rej.: L-279/A z 4.03.2008 
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 Dzierżów 
  - wiatrak koźlak, 1 poł. XIX, nr rej.: 631/63 z 18.12.1963 (nie istnieje) 

 

 Kiełpin 
  - pałac, XVIII, nr rej.: 187 z 16.03.1961 

 

 Ulim 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Andrzeja Boboli, 1876, 

  nr rej.: L-403/A z 30.06.2010 

 

 

KŁODAWA – gm. 
 

 Kłodawa 
  - wiatrak, 1878, nr rej.: 638 z 18.12.1963 (nie istnieje ?) 

 

 Łośno 
  - dom nr 67 (d. huta), szach., 1746, nr rej.: KOK-I-479 z 30.05.1963 oraz 

     46 z 26.10.1976 (nie istnieje) 

 

 Mironice 
  - dwór, 1830, k. XIX, nr rej.: L-371/A z 20.08.1980 

 

 Różanki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stanisława Kostki, 1735, 1874,  

  nr rej.: L-341/A z 4.05.1971  

  - cmentarz, nr rej.: 358/91 z 25.04.1991 

 

  - zespół folwarczny, 1 poł. XIX, nr rej.: L-380/A z 4.05.1971: 

   - dom mieszkalny 

   - 3 budynki gospodarcze 

 

 Santoczno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Przemienienia Pańskiego, szach., XVIII, XIX,  

  nr rej.: L-339/A z 18.12.1963 oraz 93 z 5.11.1976 

 

  - szkoła, 2 poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: 2110 z 4.05.1971 

 

 Wojcieszyce 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, k. XIII, nr rej.: L-340/A z 16.03.1961 i z 22.10.1976 

 

 

KOSTRZYN n/ODRĄ – m. 
 

  - kaplica cmentarna, ewangelicka, ob. rzym.kat. pw. Najświętszego Serca Pana  Jezusa,  

     ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, XIX/XX, nr rej.: L-209/A z 30.05.2006 

 
  - fortyfikacje bastionowe  Twierdzy Kostrzyn (z dziełami murowanymi i ziemnymi), w obrębie 

  Starego miasta, 1537, XVII, XIX,  

  nr rej.: KOK-I-625/63 z 18.12.1963 oraz 639; KOK-I-81/76 z 2.11.1976 i z 28.05.2015 

 

  - fort „Sarbinowski” (z dziełami murowanymi i ziemnymi), 1883-88, nr rej.: L-653/A z 9.06.2014 

 

  - zamek, poł. XVI, nr rej.: 599 z 20.06.1963 
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  - 2 spichrze zbożowe, ul. Prosta, ok. 1930, nr rej.: L- 211/A z 5.06.2006 

LUBISZYN – gm. 

 

 Brzeźno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, szach.,1867, z otoczeniem,  

  nr rej.: L-849/A z 25.06,2020 

 

 Jastrzębiec 
  - park leśny, pocz. XIX, nr rej.: 231 z 10.09.1977 

 

 Lubno 
- kościół fil. pw. św. Józefa, 1 pol. XIV, XIX, nr rej.: KOK-I-144 z 16.03.1961 oraz 17 z 22.10.1976 

 

  - park pałacowy, XIX, nr rej.: 654 z 18.12.1963 i 273 z 5.10.1979 

 

 Marwice 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XIV, XVII/XVIII, nr rej.: 10 z 26.10.1976 

 

  - park dworski, 1850, nr rej.: 266 z 22.08.1979 

 

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

  nr rej.: L-678/A z 17.02.2015 

 

 Tarnów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św. Wojciecha, 1870, nr rej.: L-181/A z 28.02.2005 

 

 Wysoka 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Mikołaja, szach., 1 poł. XVIII,  

  nr rej.: KOK-I-485/63 z 30.05.1963 oraz 51 z 28.10.1976 

 

 

SANTOK – gm. 

 

 Czechów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, 1850, 

  nr rej.: L-261/A z 24.08.2007  

 

 Gralewo 
- kościół ewangelicki, ob. ob. rzym.-kat. par. pw. Podwyższenia , szach., 1708,  

  nr rej.:  KOK-I-478 z 30.05.1963 oraz 45 z 26.10.1976 

 

  - zespół dworski, XVIII/XIX, nr rej.: KOK-I-632 z 18.12.1963 oraz 85 z 2.11.1976: 

   - dwór (nie istnieje) 

   - spichlerz, szach. 

   - stodoła, szach. (nie istnieje) 

 

 Janczewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Królowej Polski, 1733-1735,  

  nr rej.: KOK-I-634 z 18.12.1963 oraz 86 z 5.11.1976 

 

 Lipki Wielkie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Narodzenia NMP, pocz. XX 

  nr rej.: L-732/A z 5.12.2016 
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 Nowe Polichno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Izydora, 1882, nr rej.: L-733/A z 9.12.2016  

  - d. cmentarz przy kościele, poł. XVIII-1945, nr rej.: j.w. 

 

 Santok 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, 1858, nr rej.: L-292/A z 14.07.2008 

 

- dzwonnica wiejska, szach., 1764, nr rej.: KOK-I-644/63 z 18.12.1963 oraz 94 z 5.11.1976 

 

  - wieża widokowa, XI, XV, 1936, nr rej.: 325 z 9.01.1990 

 

 Stare Polichno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Antoniego, szach., 1826,  

  nr rej.: 2113 z 04.05.1971 

 

  - dom nr 48 (ul. Sportowa 5), szach., XVIII, nr rej.: KOK-I-482/63 z 30.05.1963 oraz  

     49 z 28.10.1976 

 

  - dom nr 89 (ul. Nadbrzeżna 15), szach., 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-483/63 z 30.05.1963 oraz 

     50 z 28.10.1976 

 

 Wawrów 
  - kościół fil. pw. Opieki św. Józefa, XIII/XIV, 1833, nr rej.: 145/61 z 16.03.1961 i 19 z 22.10.1976  

 

 

WITNICA – m. i gm. 
 

 Białcz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, 1903,  nr rej.: 400/92 z 1.06.1992 

  - pomnik z I wojny światowej, nr rej.: j.w.  

 

  - dom, ul. Gorzowska 32, szach., k. XIX, nr rej.: 414/92 z 7.10.1992 

 

 Dąbroszyn 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, 1825-28, nr rej.: L-274/A z 4.01.2008 

 

- zespół pałacowy, XVII-XIX, nr rej.: KOK-I-629 z 18.12.1963 oraz 83 z 2.11.1976: 

   - pałac, 1680, 1850 

   - oficyna folwarczna 

   - baszta 

   - park, k. XVIII-XIX 

   - pawilon ogrodowy, tzw. Świątynia Zofii, pocz. XIX, nr rej.: 2101 z 4.05.1971 (nie istnieje) 

   - pawilon ogrodowy, tzw. Świątynia Cecylii, 1860, nr rej.: L-477/A z 2.02.2012 

   - gołębnik na folwarku, 1820, nr rej.: L-272/A z 13.12.2007 

 

 Dzieduszyce 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Narodzenia NMP, 1870, nr rej.: 406/92 z 20.07.1972 

 

 Kamień Wielki 
  - kościół par. pw. św. Antoniego, XIV/XV, XIX, nr rej.: 636/63 z 18.12.1963 oraz 88 z 5.11.1976 

 

  - zespół pałacowy, ob. dom opieki społecznej: 

- pałac, XVIII –XIX, nr rej.: L-288/A z 16.03.1961 oraz 18 z 22.10.1976 

   - park, 1834, nr rej.: 236 z 7.02.1978  i z 26.02.2018 
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 Kłopotowo 
  - stodoła w zagrodzie nr 22, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-653 z 18.12.1963 oraz 90 z 5.11.1976 

 

 Mosina 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Michała Archanioła, szach., 1780, 1866, 

    nr rej.: KOK-I-480 z 30.05.1963 oraz 47 z 28.10.1976 

  - dzwonnica kozłowa, drewn., 1921, nr rej.: L-479/A z 9.02.2012 

 

  - dom nr 48, szach., 1826, nr rej.: KOK-I-641 z 18.12.1963 oraz 91 z 5.11.1976 (nie istnieje) 

 

  - dom „dworek” nr 54, 1780, nr rej.: KOK-I-642 z 18.12.1963 oraz 92 z 5.11.1976 

 

 Mościce 
  - kościół fil. pw. św. Wojciecha, 1867-68,  wieża - 1737, nr rej.: L-233/A z 30.05.1963 i z 6.11.2006 

  - cmentarz kościelny, j.w. 

  - ogrodzenie, mur. z reliktem pomnika poległych w I wojnie światowej, j.w. 

 

Nowiny Wielkie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 1856,  

  nr rej.: L-418/A z 14.12.2010 

 

 Oksza 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach, 1862-62,  

  nr rej.: L-414/A z 18.11.2010 

 

 Sosny 
  - zespół pałacowy : 

   - pałac (dec. dwór), 1835, nr rej.: 2102 z 4.05.1971 

   - park pałacowy, k. XVIII – XIX , nr rej.: 288 z 22.10.1979 

 

 Świerkocin 
  - cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., XIX, nr rej.: 397/92 z 15.05.1992 

 

  - cmentarz ewangelicki - pozostałości tablic nagrobnych, XIX, nr rej.: 398/92 z 15.05.1992 

 

 Tarnówek 
  - zespół dworski, XVIII-XX, nr rej.: 373 z 12.11.1991: 

   - dwór 

   - park 

   - folwark 

 

 Witnica 
  - kościół pomocniczy pw. Świętego Krzyża, 1930, nr rej.: 346 z 25.01.1991 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Nieustającej Pomocy, ul. Gorzowska 2, 1875,  

  nr rej.: 320 z 29.11.1990 

 

  - willa, ob. plebania rzym.-kat., ul. Gorzowska 2, 1905, nr rej.: 394 z 13.05.1992 

 

  - dom, ul. Gorzowska 16, szach., XVIII-XIX, nr rej.: KOK-I-648/63 z 18.12.1963 oraz  97 z 5.11.1976 

 

  - willa, ul. Myśliwska 2, pocz. XX, nr rej.: L-302/A z 5.11.2008 

 

  - dom, ul. Rutkowskiego 7, 1929, nr rej.: L-548/A z 10.01.2013  



woj. lubuskie – pow. gorzowski  

6 
Stan na 31.12.2022 

 

  - willa, ul. Sikorskiego 6, 1880, nr rej.: L-411/A z 5.11.1991 

 

  - dom, ul. Sportowa 14, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 663 z 18.12.1963 

 

  - budynek fabryczny (szmelcownia), 1825, nr rej.: 661 z 18.12.1963 (nie istnieje) 

 

  - zespół młyna wodnego, XVIII-XIX, nr rej.: 96 z 5.11.1976: 

   - młyn wodny, szach. (nie istnieje) 

   - pralnia, szach. 

   - łaźnia 

 

  - d. słodownia w zespole browaru, ul. Konopnickiej 1, k. XIX, nr rej.: L-722/A z 13.07.2016 
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GORZÓW WIELKOPOLSKI – m. 
 

  - historyczny układ urbanistyczny tzw. Nowego Miasta, 1876-XX, nr rej.: L-224/A z 4.09.2006 

 

  - historyczny układ urbanistyczny d. osiedla robotniczego Zamoście, 1920-30  

  nr rej.: L-408/A z 13.08.2010 

 

- kościół farny, ob. katedralny pw. Wniebowzięcia NMP, XIV, nr rej.: KOK-I-11/54 z 15.01.1954  

  oraz 1/76 z 19.10.1976 

 

- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Mieszka I 59, 1895,  

  nr rej.: 444/98 z 30.03.1998 

 

  - kościół par. pw. Świętego Krzyża, ul. Warszawska, 1855, nr rej.: 261/79 z 20.07.1979 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Chrystusa Króla, ul. Grobla, 1928-1930,  

  nr rej.: 429/94 z 18.11.1994 

 

  - kościół ewangelicki „Zgody”, ob. rzym.-kat. pw. św. Stanisława, 1776, 1864, 1979,  

    nr rej.: 2103 z 4.05.1971 oraz 253/79 z 27.04.1979 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. NMP Królowej Polski, ul. Poznańska 82 (Karmin), 1828,  

    nr rej.: L-393/A z 18.12.1963 i z 5.11.1976  

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Różańcowej, ul. Strażacka 97 (Siedlice), 1828,  

  nr rej.: 2112 z 4.05.1971 oraz 424/94 z 29.03.1994 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

 

  - d. kaplica szpitalna z prosektorium, ul. Teatralna 22, 1904-06, nr rej.: L-606/A z 4.09.2013 

   

  - klasztor sercanów,  następnie oblatów, ul. Bracka 7, po 1927, nr rej.: L-866/A z 29.12.1993 

 

  - cmentarz rzym.-kat., ul. Warszawska, poł. XIX, nr rej.: 368/91 z 9.09.1991 

 

  - cmentarz żydowski, ul. Gwiaździsta, pocz. XVIII-1942, nr rej.: L-194/A z 23-02.2006 

 

  - aleja lipowa, ul. Walczaka, XIX, nr rej.: L-427/A z 1.06.1974 i z 25.03.2011 

 

  - mury obronne, XV, nr rej.: KOK-I-12/54 z 15.01.1954 oraz 2/76 z 21.10.1976 

 

  - gmach teatru im. J. Osterwy, ul. Teatralna 9, pocz. XX, nr rej.: 2151 z 4.05.1971 

 

  - willa, ul. Borowskiego 28, 1906, nr rej.: 387/92 z 24.03.1992 

 

  - willa, ul. Borowskiego 29, 1894, nr rej.: 370/91 z 23.10.1991 

 

  - willa, ul. Chrobrego 31, 1894, nr rej.: L-379/A  z 4.03.2010 

 

  - kamienica, ul. Chrobrego 33, 1893-94, nr rej.: 441/97 z 1.08.1997 

 

  - szkoła podstawowa nr 1, ul. Dąbrowskiego 23, pocz. XX, nr rej.: 363/91 z 17.05.1991 

 

  - d. łaźnia miejska, ob. dom, ul. Dąbrowskiego 35 / Jagiełły 9-11, 1928-30,  

   nr rej.: L-416/A z 7.12.2010 

 

  - willa „Zacisze”, ob. budynek usługowy, ul. Drzymały 13, 1823, XX, nr rej.: L-382/A  z 9.03.2010 
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  - kamienica, ul. Grobla 14, pocz. XX, nr rej.: L-423/A z 3.02.2011 

  - kamienica, ul. Grobla 15, 1911, nr rej.: L-424/A z 7.03.2011 

 

  - Instytut Surowic, ul. Grottgera 24/25, 1904, nr rej.: 367 z 2.09.1991: 

   - laboratorium, ob. mieszkania 

   - stajnia 

   - koziarnia (nie istnieje) 

   - stodoła, nr rej.: 323 z 17.12.1990 

 

  - kamienica, ul. Hawelańska 11, 1897, nr rej.: L-35/A z 13.07.2000 

   

  - dom, ul. Jagiełły 3, nr rej.: 392 z 13.05.1992 

 

  - willa, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 1903, nr rej.: 439/97 z 1.07.1997 

- ogród, nr rej.: j.w. 

 

- willa, ul. Kobylogórska 77, ok. 1890, nr rej.: 355/91 z 30.01.1991 

- park, nr rej.: 356/91 z 3.01.1991 

 

- kamienica, ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 1910, nr rej.: L-150/A z 28.09.2004 

 

  - kamienica, ul. Kosynierów Gdyńskich 92, 1904, nr rej.: L-22 z 16.05.2002 

 

  - willa,  ul. Kosynierów Gdyńskich 108, 1896, nr rej.: L-305/A  z 26.01.2009 

 

  - kamienica, ul. Krzywoustego 1, k. XIX, nr rej.: 399/92 z 1.06.1992 

 

  - kamienica, ul. Łokietka 16, 1903-1905, nr rej.: L-46 z 7.05.2001 

 

  - kamienica, ul. Łokietka 17, 1908, nr rej.: L-45 z 7.05.2001 

 

  - kamienica, ul. Łokietka 18, 1903-1905, nr rej.: L-47 z 1.06.2001 

 

  - kamienica, ul. Łokietka 20a, 1911, nr rej.: 378/91 z 12.12.1992 

 

  - kamienica, ul. Łokietka 22, 1902, nr rej.: 376/91 z 12.12.1991 

 

  - kamienica, ul. Łokietka 23, 1902, nr rej.: 377/91 z 12.12.1991 

 

  - kamienica, ul. Łokietka 26, 1901, nr rej.: 405/92 z 24.04.1992 

 

- kamienica, ul. Łokietka 35, 1906-14, nr rej.: L-263/A  z 24.08.2007 

 

  - dom z garażem, ul. Łokietka 37, 1899, nr rej.: L-398/A  z 5.05.2010 

 

  - willa, ul. Nadbrzeżna 1, 1900, nr rej.: L-37 z 11.12.2000 

 

  - dom, ul. Obotrycka 8, XVIII, 1908, nr rej.: 322/84 z 17.06.1984 

 

  - kamienica, ul. Obotrycka 9, 1867, nr rej.: 422/93 z 30.07.1993 

 

  - sierociniec, ob. biura, ul. Obotrycka 14, 1823-24, nr rej.: L-195/1-2/A z 27.02.2006 

 

  - ratusz, ob. biura, ul. Obotrycka 16, po 1920, nr rej.: L-195/1-2/A z 27.02.2006 

 

  - zespół poczty i telegrafu, ul. Pocztowa 15-19 / ul. Strzelecka 25, 1890, 1905,  
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     nr rej.: L-69 z 1.04.2003: 

   - budynek poczty ze skrzydłami 

   - budynek odprawy dyliżansów 

 

  - szkoła, ul. Przemysłowa 22, 1905, nr rej.: L-33 z 16.05.2002 

 

  - Miejska Kasa Oszczędności, Towarzystwo Kredytowe, ob. bank, ul. Sikorskiego 7, 1910-20,  

    nr rej.: 440/97 z 15.07.1997 

 

  - kamienica, ul. Sikorskiego 106, 1880, nr rej.: 395/92 z 14.05.1992 

 

  - willa, ul. Sikorskiego 107, 2 poł. XIX/XX, nr rej.: 333/89 z 19.09.1989 

 

  - willa, ul. Składowa 11, 1898, 1914, nr rej.: 448/98 z 27.04.1998 

 

- kamienica, ul. Spichrzowa 4, 1894-1895, nr rej.: 401/92 i 402/92 z 27.05.1992 

 

- 2 wille braci Bahrów, ul. 30 Stycznia 1, 1895, 1900-02, nr rej.: L-291/A z 4.07.2008 

 

  - zespół szkoły, ul. 30 Stycznia 29, XIX/XX: 

   - szkoła, nr rej.: 427/94 z 8.04.1994 

   - budynek gospodarczy, nr rej.: j.w. 

   - sala gimnastyczna, nr rej.: 418/93 z 22.12.1993 

 

  - Dom Ubogich, ul. Teatralna 25, 1799/1801, XX, nr rej.: 449/98 z 14.12.1998 

 

  - pałac, ul. Teatralna 30, nr rej.: 211/76 z 7.12.1976 

 

  - zespół domu zakonnego ss. Czerwonego Krzyża „Bethesda”, ob. szpital dziecięcy,  

    ul. Walczaka 16,   nr rej.: L-63 z 3.10.2002 

   - budynek główny, 1921 

   - dom emeryta, 1927 

   - budynek oddziału niemowląt,1935,   

   - zieleń szpitalna , 1 ćw. XX 

  

  - zespół szpitala, ul. Walczaka 42, 1885-1935,  

  nr rej.: L-406/A z 6.02.1986, z 29.08.2001 i z 18.05 2010: 

   - 10 pawilonów szpitalnych 

   - budynek administracyjny nr 15 

   - budynek gospodarczy nr 13 

   - kotłownia nr 14 

   - kostnica, XIX/XX 

- park szpitalny 

 

  - zespół willowy, ul. Wał Okrężny 37, 2 poł. XIX, nr rej.: 126/76 z 10.11.1976: 

   - willa (pałacyk) 

   - kordegarda 

   - park, nr rej.: 320/84 z 5.09.1984 

   - brama 

 

  - zespół willowy, ob. muzeum, ul. Warszawska 35, 1903: 

   - willa, nr rej.: 240/79 z 22.03.1979 

   - oficyna, nr rej.: j.w. 

   - park, nr rej.: j.w. 

   - fontanna, nr rej.: L-495/A z 29.05.2012 

   - altana, nr rej.: j.w. 

   - ogrodzenie z bramą i furtą, mur./met. , nr rej.: j.w. 
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- kamienica, ob. dom parafialny, ul. Woskowa 1 b, 1902, nr rej.: L-383/A  z 9.03.2010 

 

  - dom, ul. Woskowa 1 c, 1892, nr rej.: 372/91 z 6.11.1991 

 

  - estakada kolejowa, wzdłuż rzeki Warty, bet./stal, 1905-14, nr rej.: L-320/A  z 2.06.2009 

 

- budynki w zespole d. Zakładów Włókien Chemicznych „Stilon”, ul. Walczaka, 1930,  

nr rej,: L-811/A z 17.06.2019  : 

- budynek dyrekcji 

- remiza strażacka 

- portiernia z bramą 

- budynek warsztatowy 

- budynek garazowy 

 

  - spichrz, ul. Fabryczna 1, szach., XVIII, nr rej.: KOK-I-140 z 16.03.1961 oraz  

    16/76 z 22.10.1976 

 

  - spichrz, ul. Grobla 1, szach., pocz. XIX, nr rej.: 366/91 z 2.09.1991 

 

  - stodoła, ul. Grobla 43, 1842, nr rej.: 633/63 z 18.12.1963 (nie istnieje) 
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BOBROWICE – gm. 
 

 Bobrowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Podwyższenia Krzyża, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: 2117 z 6.05.1971 

 

  - dom nr 19, 1 poł. XIX, nr rej.: 726 z 15.01.1964 

 

  - dom nr 29, 1 poł. XIX, nr rej.: 724 z 15.01.1964 

 

  - dom nr 144, 1 poł. XIX, nr rej.: 722 z 15.01.1964 

 

  - dom nr 145, 1 poł. XIX, nr rej.: 723 z 15.01.1964 

 

  - dom, poł. XIX, nr rej.: 725 z 15.01.1964 

 

 Janiszowice 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV, 2 poł. XIX, nr rej.: 737 z 31.01.1964 

 

  - cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX, nr rej.: 3294 z 3.03.1994 

 

 Tarnawa 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVIII,  

  nr rej.: 2131 z  7.05.1971 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: 3295 z 14.03.1994 

 

 

BYTNICA – gm. 
 

 Budachów 
  - zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, 1782-85, nr rej.: L-170/A z 1.07.2005 

 

  - park, k. XVIII, nr rej.: 2926 z 12.04.1977 (odpis z księgi rejestru)  i  z 12.04.2002   

 

  - kuźnia, pocz. XIX, nr rej.: 727 z 15.01.1964 (nie istnieje) 

 

 Bytnica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. śś. Piotra i Pawła, 1748-50,  

  nr rej.: L-444/L z 15.01.1964 

 

  - plebania, nr 74, 2 poł. XVIII, nr rej.: L-760/A z 15.01.1964 

 

  - pałac, XVIII, pocz. XIX, nr rej.: 730 z 15.01.1964 

 

 Dobrosułów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, 1880-91, nr rej.: L-428/A z 20.05.2011 

 

 Grabin 
  - kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, szach., 1776, nr rej.: L-449/A z 6.05.1971 

 

  - zespół dworski Żychlińskich, 1 poł. XVIII: 

   - dwór, nr rej.: 2124 z 6.05.1971 

   - park, nr rej.: 3235 z 9.11.1990 
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 Gryżyna 
  - zespół pałacu myśliwskiego, 2 poł. XVII – XIX: 

   - pałac, nr rej.: L-450/A z 4.05.1978 

   - park, nr rej.: 3219 z 3.09.1984 

   - mauzoleum, nr rej.: j.w. 

 

 

DĄBIE – gm. 
 

 Brzeźnica 
  - zespół pałacowy, nr rej.: L-68 z 25.07.1978, z 13.03.2003 i z 10.04.2015: 

   - pałac, ul. Bobrzańska 1, 1907-1908 

   - oficyna, ul. Główna 2 A, pocz. XX 

   - kompleks zabudowań gospodarczych wokół dziedzińca pałacowego, pocz. XX  

  (stodoły, stajnia-wozownia, budynki inwentarskie), ul. Bobrzańska 1 

   - dom ogrodnika ze szklarnią i ogrodem warzywnym, ul. Bobrzańska 2 A, pocz. XX 

   - park, 2 poł. XIX /XX 

 

 Ciemnice 
  - kościół fil. pw. Wszystkich Świętych, drewn., XVIII, nr rej.: 2118 z 6.05.1971 

 

 Dąbie 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Jezusa, poł. XIII, 1674, 1710, XIX, nr rej.: 2119 z 6.05.1971 

 

 Kosierz 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, k. XIII, XV, 1693, nr rej.: 2125 z 6.05.1971 

 

  - zespół pałacowy, k. XVII, XVIII, XIX: 

   - pałac,  nr rej.: 290 z 12.04.1961 oraz 2126 z 7.05.1971 

   - park,  nr rej.: 3216 z 30.05.1984 

   - folwark, nr rej.: 2127 z 7.05.1971: 

    - gorzelnia 

    - obora 

    - 2 magazyny 

    - 2 stodoły 

    - owczarnia 

    - stajnia 

 

 Lubiatów 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, 1745, 1818, nr rej.: L-457/A z 15.01.1964 

 

 Łagów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Podwyższenia Krzyża, 1698,  

  nr rej.: 465 z 20.05.1963 

  - plebania, 3 ćw. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Nowy Zagórz 
  - cmentarz ewangelicki, XVIII-XX, nr rej.: 3289 z 24.01.1994: 

 - kościół, ob. rzym.-kat. pw. św. Antoniego, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

  - pomnik ofiar I wojny światowej, nr rej.: j.w. 

 - średniowieczny krzyż pokutny 

 

 

 



woj. lubuskie – pow. krośnieński 

13 
Stan na 31.12.2022 

 Pław 
  - dom mieszkalno-gospodarczy, pl. Kasztanowy 6-7, poł. XIX, nr rej.: L-512/A z 15.01.1964 

 

- dom,  pl. Kasztanowy 8, XVIII/XIX, nr rej.: L-496/A z 15.01.1964 

 

  - dom , pl. Kasztanowy 17, XVIII/XIX, nr rej.: L-497/A z 15.01.1964 

 

  - dom, ob. nadleśnictwo, XVIII/XIX, nr rej.: 743 z 15.01.1964 

 

  - kuźnia, pocz. XIX, nr rej.: 744 z 15.01.1964 (nie istnieje) 

 

 Szczawno 
  - dom, XVIII, nr rej.: 747 z 15.01.1964 

 

 Trzebule 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, drewn.-szach., XVII, XVIII,  

  nr rej.: 289 z 12.04.1961 

 

  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 3220 z 6.09.1984: 

   - pałac 

   - budynki gospodarcze 

   - park z sadem 

 

 

GUBIN – gm. 
 

 Chlebowo  
  - kościół par. pw. św. Józefa, XIV/XV, nr rej.: 280 z 12.04.1961 

 

 Czarnowice 
  - cmentarz, XIX, nr rej.: 2196 z 10.11.1975 

 

  - dom nr 32, XVIII, nr rej.: 1319 z 28.09.1964 

 

  - stodoła folwarczna, XVIII, nr rej.: 2702 z 8.04.1977  

 

 Dobre 
  - stodoła, drewn., XVIII, nr rej.: 1314 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

 Gębice 
  - ruina kościoła ewangelickiego, (XV), 1770, nr rej.: 284 z 12.04.1961 

  - d. cmentarz przy kościele, nr rej.: 2197 z 10.11.1975 

 

  - piwnice (podziemne relikty) zamku, XVI-XVIII, nr rej.: L-580/A z 20.05.1963: 

  - park pałacowy, XVIII,1873,  nr rej.: L-629/A z 16.12.2013 

 

 Grabice 
  - pałac, XVII/XVIII, nr rej.: 468 z 20.05.1963 

 

 Kozów 
  - dwór, k. XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 1316 z 28.09.1964:    

 

 Luboszyce 
  - zespół pałacowy, XVIII/XIX: 
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   - pałac, 1846-60, nr rej.: 467 z 20.05.1963 

   - park, nr rej.: 9 z 20.07.1949 i z 19.03.2012 

                - stodoła folwarczna, drewn., XVIII/XIX, nr rej.: L-816/A z 5.12.2018 

 

 Łazy 
  - dom nr 2, XVIII/XIX, nr rej.: 1310 z 28.08.1964 

 

  - dom nr 27, XVIII/XIX, nr rej.: 1312 z 28.08.1964 

 

 Łomy 
  - dom nr 34, 1723, nr rej.: 720 z 15.01.1964 

 

 Mielno 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego, 2 poł. XIX, nr rej.: L-376/A  z 5.03.2010 : 

- kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Franciszka z Asyżu   

- cmentarz , ob. nieczynny 

- ogrodzenie z bramą, mur.  

 
  - dom nr 6, szach., k. XVIII, nr rej.: 1308 z 28.09.1964 

 

  - dom, szach., k. XVIII, nr rej.: 1307 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

 Polanowice 
  - dom nr 18, szach., XVIII, nr rej.: 1306 z 28.09.1964 

  - budynek gospodarczy, szach., nr rej.: j.w. 

 

 Sękowice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Św. Rodziny, szach., XVII, nr rej.: L-443/L z 20.05.1963 

 

  - d. wieża mieszkalna, XV/XVI, nr rej.: L-632/A z 30.12.2013 

 

 Stargard Gubiński 
  - kościół pw. św. Józefa, XIV, nr rej.: 1628 z 15.03.1965 

 

 Starosiedle 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Jana, XV, XVIII, nr rej.: 286 z 12.04.1961 

 

  - dom mieszkalno-gospodarczy, XVIII, nr rej.: KOK-I-1367/64 z 28.09.1964  

 

 - dom mieszkalny, nr rej.: KOK-I-1368/64  z 28.09.1964 

 

 Strzegów 
  - kościół par. pw. św. Antoniego, XVI, nr rej.: 279 z 12.04.1961 

 

 Wałowice 
  - tartak wodny, XVIII, nr rej.: 388 z 2.04.1963 oraz 1366 z 28.09.1964 

 

 Węgliny 
  - budynek gospodarczy nr 17, szach., pocz. XIX, nr rej.: 1304 z 28.09.1964 

 

 Witaszkowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, szach., 1749,  

  nr rej.: L-447/A z 28.09.1964 
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GUBIN – m. 
 

  - miasto (w obrębie ulic: Piastowska-Nadbrzeżna-Roosevelta-3 Maja), nr rej.: 62 z 15.09.1955 

    oraz KOK-I-34/55 z 15.01.1956 

 

  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, poł. XV, XVI, nr rej.: L-432/A z 12.04.1961 

 

  - mury obronne z basztami, XIV-XV, nr rej.: 283 z 12.04.1961 

 

  - ratusz, XV/XVI, nr rej.: 282 z 12.04.1961 

 

  - dom, ul. Bohaterów 3, 2 poł. XIX, nr rej.: L-488/A z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Dąbrowskiego 1, 2 poł. XIX, nr rej.: 2257 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Dąbrowskiego 3, 2 poł. XIX, nr rej.: 2258 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Dąbrowskiego 6, pocz. XX, nr rej.: 2259 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Dąbrowskiego 8, pocz. XX, nr rej.: 2262 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Dąbrowskiego 11, pocz. XX, nr rej.: 2263 z 19.07.1976 

 

  - willa, ul. Dąbrowskiego 15, k. XIX, nr rej.: 3259 z 30.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Dąbrowskiego 22, pocz. XX, nr rej.: 2264 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Jedności Robotniczej 6, szach., 1820, nr rej.: 716 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Konopnickiej 4, XVIII, nr rej.: 717 z 15.01.1964 

 

  - willa, ul. Kunickiego 4, 1881-1887, po 1920, nr rej.: L-104/A z 5.05.1993 i z 30.07.2003 

- ogród, nr rej.: j.w. 

- fontanna, nr rej.: j.w.  

  - altana, drewn., nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Lenino 3, 2 poł. XIX, nr rej.: 2345 z 19.07.1976  

 

  - dom, ul. Lenino 5, 2 poł. XIX, nr rej.: 2346 z 19.07.1976  

 

  - dom, ul. Lenino 7, XIX/XX, nr rej.: 2518 z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. 3 Maja 3, nr rej.: pocz. XX, 2286 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. 3 Maja 14, XIX/XX, nr rej.: 2528 z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Obrońców Pokoju 1, 2 poł. XIX, nr rej.: 2343 z 6.08.1976 

 

  - dom, ul. Obrońców Pokoju 5, pocz. XX, nr rej.: L-244/A  z 4.04.1977 

 

  - dom, ul. Obrońców Pokoju 7, pocz. XX, nr rej.: L-245/A z 19.07.1976 

 

  - willa, ul. Oświęcimska 1, k. XIX, nr rej.: 3261 z 30.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 
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  - dom, ul. Oświęcimska 2, 2 poł. XIX, nr rej.: L-395/A z 19.07.1976 

  - dom, ul. Oświęcimska 3, 2 poł. XIX, nr rej.: 2265 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Oświęcimska 4, 2 poł. XIX, nr rej.: 2688 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Piastowska 3, pocz. XX, nr rej.: 2689 z 19.07.1976 

 

- dom, ul. Piastowska 6, XIX/XX, nr rej.: L-386/A z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Piastowska 7, 2 ćw. XX, nr rej.: 3316 z 27.10.1994 

 

  - willa, ul. Piastowska 8, 1 ćw. XX, nr rej.: L-217/A z 2.11.1994 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Piastowska 9, XIX/XX, nr rej.: 2530 z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Piastowska 11, 2 poł. XIX, nr rej.: 2347 z 19.07.1976  

 

  - dom, ul. Piastowska 12, 2 poł. XIX, nr rej.: 2348 z 19.07.1976  

 

  - dom, ul. Piastowska 14, pocz. XX, nr rej.: 2290 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Piastowska 16, 2 poł. XIX, nr rej.: 2349 z 19.07.1976  

 

  - dom, ul. Piastowska 18, XIX/XX, nr rej.: 2531 z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Piastowska 23, 2 poł. XIX, nr rej.: 2267 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Piastowska 24, XIX/XX, nr rej.: 2517 z 4.04.1977  

  

 - dom, ul. Piastowska 25 XIX/XX, nr rej.: L-696/A z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Piastowska 26, XIX/XX, nr rej.: 2520 z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Piastowska 27, XIX/XX, nr rej.: L-239/A z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Piastowska 28, pocz. XX, nr rej.: L-587/A z 19.07.1977 

 

  - dom, ul. Piastowska 28a, pocz. XX, nr rej.: 2292 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Piastowska 29, XIX/XX, nr rej.: L-352/A z 4.04.1977 

  

  - dom, ul. Piastowska 39, pocz. XX, nr rej.: L-807/A z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Piastowska 42, pocz. XX, nr rej.: 2294 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Piastowska 43, pocz. XX, nr rej.: L-748/A z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Piastowska 47, XIX/XX, nr rej.: L-780/A z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Piastowska 48, pocz. XX, nr rej.: 2296 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Piastowska 49, XIX/XX, nr rej.: L-832/A z 4.04.1977  

 

  - willa, ul. Piastowska 50, po 1930, nr rej.: L-594/A z 26.10.1994 

  - ogród, nr rej.: j.w. 
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  - willa, ul. Piastowska 57, po 1920, nr rej.: L-618/A z 30.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Piastowska 61, 2 poł. XIX, nr rej.: 3264 z 30.11.1992 

 

  - dom, ul. Piastowska 64, XIX/XX, nr rej.: 2524 z 4.04.1977  

 

  - willa, ul. Piastowska 65, pocz. XX, nr rej.: 3265 z 30.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom Wilhelma Piecka, ul. Piecka 5, nr rej.: 360 z 12.09.1961  

 

  - dom, ul. Platanowa (d. Żymirskiego) 13, 2 poł. XIX, nr rej.: 2333 z 12.07.1976  

 

  - dom, ul. Platanowa (d. Żymirskiego) 15, 2 poł. XIX, nr rej.: 2334 z 19.07.1976  

 

  - dom, ul. Platanowa (d. Żymirskiego) 16, pocz. XX, nr rej.: 2272 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Platanowa (d. Żymirskiego) 19, pocz. XX, nr rej.: L-808/A z 19.07.1976 

 

- piekarnia (2 budynki), ul. Fabryczna 5, XIX/XX, nr rej.: 3266 z 30.11.1992 

 

  - winiarnia z oficyną, ul. Piwna 1, XIX/XX, nr rej.: 3252 z 27.11.1992 

 

  - dom, ul. Racławicka 1, pocz. XX, nr rej.: 2281 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Racławicka 6, pocz. XX, nr rej.: 2282 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Racławicka 33, 2 poł. XIX, nr rej.: L-739 z 6.08.1976  

 

  - kamienica, ul. Roosevelta 8, XIX/XX, nr rej.: L-668/A z 2.11.1994 

 

  - kamienica, ul. Roosevelta 10, XIX/XX, nr rej.: L-671/A z 2.11.1994 

 

  - dom, ul. Śląska 4, 2 poł. XIX, nr rej.: 2516 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 5, pocz. XX, nr rej.: 2274 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 12, pocz. XX, nr rej.: 2275 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 14b, 1906, nr rej.: 3345 z 4.08.1997 

 

  - dom, ul. Śląska 16, 2 poł. XIX, nr rej.: 2336 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 17, XIX/XX, nr rej.: 2526 z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Śląska 18, 2 poł. XIX, nr rej.: L-215/A z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 19, 2 poł. XIX, nr rej.: 2338 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 26, 2 poł. XIX, nr rej.: 2339 z 6.08.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 27, pocz. XX, nr rej.: 2276 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 28, XIX/XX, nr rej.: 2529 z 4.04.1977  
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  - dom, ul. Śląska 29, pocz. XX, nr rej.: 2277 z 19.07.1976 

  - dom, ul. Śląska 35, pocz. XX, nr rej.: L-511/A z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 44, 2 poł. XIX, nr rej.: 2340 z 6.08.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 46, 2 poł. XIX, nr rej.: 2341 z 6.08.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 55, XVIII, nr rej.: 715 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Śląska 58, pocz. XX, nr rej.: 2279 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Śląska 74, pocz. XX, nr rej.: 2280 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 2, pocz. XX, nr rej.: L-694/A z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 4, pocz. XX, nr rej.: 2298 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 6, pocz. XX, nr rej.: 2299 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 8, pocz. XX, nr rej.: 2300 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 10, pocz. XX, nr rej.: L-241/A z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 12, pocz. XX, nr rej.: 2302 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 13, pocz. XX, nr rej.: 2306 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 14, pocz. XX, nr rej.: 2303 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 16, pocz. XX, nr rej.: 2304 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 17, pocz. XX, nr rej.: 2307 z 19.07.1976 

 

- dom, ul. Świerczewskiego 18, pocz. XX, nr rej.: 2305 z 19.07.1976   

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 19, pocz. XX, nr rej.: L-430/A z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 20, XIX/XX, nr rej.: L-435/A z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 22, XIX/XX, nr rej.: 2535 z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 24, XIX/XX, nr rej.: 2536 z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 45, pocz. XX,  nr rej.: 2309 z 19.07.1976 

 

  - willa, ul. Wojska Polskiego 9, k. XIX, nr rej.: 3260 z 30.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 20, 2 poł. XIX, nr rej.: 2270 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 22, 2 poł. XIX, nr rej.: 2271 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 25, 2 poł. XIX, nr rej.: 2268 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 59, 2 poł. XIX, nr rej.: 2269 z 19.07.1976 
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  - dom, ul. Wyspiańskiego 6, pocz. XX, nr rej.: 2283 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Wyspiańskiego 11, pocz. XX, nr rej.: L-353/ A z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Wyspiańskiego 13, pocz. XX, nr rej.: L-490/A z 19.07.1976 

 

  - willa, ul. Zwycięstwa 1, po 1920, nr rej.: 3258 z 27.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ul. Zwycięstwa 18, po 1920, nr rej.: 3253 z 27.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, ul. Zwycięstwa 20, po 1920, nr rej.: 3254 z 27.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, ul. Zwycięstwa 22, po 1920, nr rej.: 3255 z 27.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, ul. Zwycięstwa 24, po 1920, nr rej.: 3256 z 27.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, ul. Zwycięstwa 26, po 1920, nr rej.: 3257 z 27.11.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Żwirki i Wigury 24, k. XIX, nr rej.: 3262 z 27.11.1992 

 

 

KROSNO ODRZAŃSKIE – m. i gm. 
 

 Czetowice 
  - kościół par. pw. MB Bolesnej, XVI, XVII, nr rej.: 464 z 20.05.1963 

 

  - dom, 1 poł. XIX, nr rej.: 732 z 15.01.1964 (nie istnieje) 

 

  - stodoła, pocz. XIX, nr rej.: 731 z 15.01.1964 (nie istnieje) 

 

 Kamień 
  - zespół pałacowy i folwarczny, 2 poł. XIX, po 1930, nr rej.: 3335 z 15.05.1996: 

   - pałac 

   - dom mieszkalny 

   - park z aleją dojazdową 

   - ptaszarnia 

   - stodoła 

   - budynek gospodarczy 

   - 2 magazyny 

 

 Krosno Odrzańskie 
  - miasto, nr rej.: 102 z 7.07.1958 oraz  2179 z 31.03.1975 i z 19.03.2012 

 

  - kościół fil. pw. św. Andrzeja Apostoła, 1887, nr rej.: L-27 z 6.02.2000 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Jadwigi Śląskiej, (XV), 1708-1729, XIX, 

   nr rej.: L-524/A z 12.04.1961 

 

  - budynek poklasztorny, ul. Szkolna 4, XVIII, poł. XIX, nr rej.: L-389/A z 15.01.1964 
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  - ruina zamku, ul. Szkolna 1, XIV-XIX, po 1945, nr rej.: L-81/1-2/A z 25.02.1958 i z 31.12.1998 

 

  - mury obronne, XIV, nr rej.: 288 z 12.04.1961 

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 2, 2 poł. XIX, nr rej.: 2505 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława  Chrobrego 14, 2 poł. XIX, nr rej.: L-729/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 15, 2 poł. XIX, nr rej.: 2503 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 17, 2 poł. XIX, nr rej.: 2572 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 25, po 1930, nr rej.: 2618 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Pocztowa 9, nr rej.: 149 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Pocztowa 26, 2 poł. XIX, nr rej.: L-243/A z 21.11.1976  

  

  - dom, ul. Pocztowa 28, 2 poł. XIX, nr rej.: 2506 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Prusa 12, XVIII/XIX, nr rej.: 752 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Rokossowskiego 10, XVIII-XIX, nr rej.: 751 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Rybaki 2, XVIII-XIX, nr rej.: 753 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 1, XVIII/XIX, nr rej.: 754 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 3, XVIII/XIX, nr rej.: 755 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 5, XVIII/XIX, nr rej.: 756 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 7, k. XVIII, nr rej.: L-744/A z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 758 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 11, 1 poł. XIX, nr rej.: 759 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 13, 1 poł. XIX, nr rej.: 760 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 15, XVIII/XIX, nr rej.: 761 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul Mnichów 17, 1 poł. XIX, 1900, nr rej.: 762 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 19, 1 poł. XIX, nr rej.: 763 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 21, 1 poł. XIX, nr rej.: 764 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 25, poł. XIX, nr rej.: 766 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Mnichów 27, XVIII/XIX, nr rej.: L-872/A z 15.01.1964 

 

  - dom, pl. Mnichów 29 i 31, 2 poł. XIX, nr rej.: 2509 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Mnichów 33, 1 poł. XIX, nr rej.: 768 z 15.01.1964 

 

  - dom, ul. Wąska 11, XVIII/XIX, nr rej.: 773 z 15.01.1964 
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  - dom, pl. Wolności 5, 2 poł. XIX, nr rej.: L-712/A z 21.11.1976  

 

  - dom, pl. ZBOWID-u 14, 2 poł. XIX, nr rej.: 2581 z 21.11.1976  

  - dom, pl. Żeromskiego 10, XVIII/XIX, nr rej.: 770 z 15.01.1964 

 

  - most drogowy kratownicowy, nad rz. Odrą, w paśmie ul. Ariańskiej, 1905,  

  nr rej.: L-600/A z 13.08.2013 

 

 Łochowice 
  - kościół fil. pw. Chrystusa Króla, 1 poł. XIX, nr rej.: 2129 z 7.05.1971 

 

 Osiecznica 
  - kościół fil. pw. śś. Piotra i Pawła, szach., 1818, nr rej.: 739 z 16.01.1964 

 

  - dwór, 1 poł. XIX, nr rej.: 471 z 20.05.1963 

 

 Radnica 
  - dom (siedziba UG), XIX, nr rej.: 745 z 15.01.1964 

 

 

MASZEWO – gm. 
 

 Gęstowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1696-1703,  

  nr rej.: 470 z 20.05.1963 

 

 Korczyców 
  - ruina kościoła, XV, XVII, nr rej.: 736 z 15.01.1964 

 

 Lubogoszcz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. NMP Częstochowskiej, k. XIX,   

  nr rej.: L-513/A z 20.07.2012 

 

 Maszewo 
  - kościół par. pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, XV, XIX, nr rej.: 748 z 15.01.1964 

 

 Rybaki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, mur.-szach., 1677,   

  XVIII, nr rej.: L-491/A z 15.01.1964 

 

Rzeczyca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Stanisława Biskupa i Męczennika, szach., 1731-32,  

  nr rej.: L-870/A z 26.11.2021 

 

Trzebiechów 
  - ruina kościoła, 1755, nr rej.: 749 z 15.01.1964 (nie istnieje) 
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BLEDZEW – gm. 
 

 Bledzew 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny, pocz. XV, 1880, nr rej.: KOK-I-139 z 16.03.1961 oraz 

    15 z 22.10.1976 

 

  - dom, ul. Kościelna 5, ok. poł. XIX, nr rej.: 849 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Kościelna 6, nr rej.: 850 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Kościuszki 2, nr rej.: 851 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Kościuszki 7, ok. poł. XIX, nr rej.: 852 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Kościuszki 10, ok. poł. XIX, nr rej.: 853 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Kościuszki 25, ok. poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: 854 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Rycerska 6, 1 poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: 855 z 15.02.1964 

 

  - dom, Rynek 1, 2 poł. XIX, nr rej.: 780 z 15.02.1964 

 

  - dom, Rynek 2, ok. poł. XIX, nr rej.: KOK-I-844 z 15.02.1964 oraz 135 z 19.11.1976 

 

  - dom, Rynek 4, ok. poł. XIX, nr rej.: 845 z 15.02.1964 

 

  - dom, Rynek 7, XVIII/XIX, pocz. XX, nr rej.: 846 z 15.02.1964 

 

  - dom, Rynek 8, 1 poł. XIX, nr rej.: 847 z 15.02.1964 

 

  - dom, pl. Wiosny Ludów 4, 1860, nr rej.: 848 z 15.02.1964 

 

  - młyn wodny, pocysterski, szach., pl. Klasztorny 3, 1 poł. XIX, nr rej.: L-415/A z 20.06.1963 

 

 Nowa Wieś 
  - kościół fil. pw. św. Anny, 1760, nr rej.: 775/64 z 15.02.1964 

 

  - zespół pałacowy, 3 ćw. XIX, nr rej.: L-187/A z 29.11.2005: 

   - pałac 

   - park 

   - ogrodzenie mur. 

 

 Osiecko 
  - kościół fil. pw. św. Mikołaja, XIV-XIX, nr rej.: 776 z 15.02.1964 

 

  - pałac, 1 poł. XIX, nr rej.: 2137 z 8.05.1971 

 

  - d. zajazd, poł. XIX, nr rej.: 2138 z 8.05.1971 

 

 Sokola Dąbrowa 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1847, nr rej.: 2144 z 8.05.1971 

 

 Stary Dworek 
  - kościół fil. pw. św. Józefa (dec. św. Mikołaja), 1768, nr rej.: 194 z 16.03.1961 
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  - dwór, 3 ćw. XVIII, nr rej.: 151/61 z 16.03.1961 

 Templewo 
  - kościół par. pw. Chrystusa Króla, 1714, 1877, 1960, nr rej.: L-129/A z 2.02.2004 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w.  

 

 Zemsko 
  - kościół fil. pw. Zwiastowania NMP, 1836, 1899, nr rej.: KOK-I-812/64 z 15.02.1964 oraz  

    116 z 8.11.1976 

 

  - dwór, drewn., XVIII, nr rej.: 778/64 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

 

MIĘDZYRZECZ – m. i gm. 
 

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

   - pałac, nr rej.: I-39/56 z 28.03.1956 oraz 289 z 26.10.1979 

   - oficyna, tzw. Stary dworek, nr rej.: I-779/64 z 13.02.1964 oraz 101 z 5.11.1976 

   - park, nr rej.: 331 z 3.09.1985 

 

 Bukowiec 
  - kościół fil. pw. św. Marcina, drewn., XVI, (nie istnieje - spalony 1980), 

 nowy kościół zbudowany w 1985, nr rej.: 260 z 6.04.1961 

 

  - park dworski, nr rej.: A-10 z 20.07.1948 

 

 Gorzyca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, szach., 1736,  

  nr rej.: KOK-I-782 z 15.02.1964 oraz 102 z 5.11.1976 

- dzwonnica, szach., XVIII/XIX, nr rej.: L-552/A z 18.01.2013 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: KOK-I-783 z 15.02.1964 oraz 64 z 2.11.1976: 

   - pałac, nr rej.: KOK-I-554 z 20.06.1963 

   - spichlerz (nie istnieje) 

   - 2 stajnie 

   - gołębnik 

 

 Kalsko 
  - kościół fil. pw. św. Bartłomieja, szach., 1692, 2 poł. XIX, nr rej.: 596 z 20.06.1963 oraz 

    388/92 z 7.04.1992 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie kam., nr rej.: j.w. 

 

  - pałac, XIX, nr rej.: 610/64 z 15.02.1964 

 

 Kaława 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, 1668-1699, XIX, nr rej.: KOK-I-784 z 15.02.1964 oraz 

    103 z 5.11.1976 

 

  - obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,1934-45, nr rej.: L-460/A z 26.10.2011, 

  dec. → Międzyrzecz, Centralny Odcinek MRU  : 

   - schrony bojowe: PzW  nr :  716; 716 a; 719; 720  

- 4 kopuły pozoracyjne 

  - stanowisko bojowe nr 717 w grupie warownej Scharnhorst, 1939, nr rej.: L-223/A z 8.08.2006 
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 Kęszyca 
  - kościół pw. św. Marcina, 1728, nr rej.: KOK-I-786 z 15.02.1964 oraz 104 z 5.11.1976 

 

  - obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,1934-45,  nr rej.: L-460/A z 26.10.2011, 

  dec. → Międzyrzecz, Centralny Odcinek MRU : 

   - schrony bojowe: 

    - A 6  WEST;  

- PzW  nr :  721; 722; 724; 726; 727; 728; 730; 732; 733; 772; 773; 736; 739 

   - blok wjazdowy E 64 

   - szyby wentylacyjne i odwodnienia,  nr :  2564; 2548; 23 

 

 Kursko 
  - kościół ewangelicki, 1803, nr rej.: 38 z 25.11.1955 (nie istnieje) 

 

  - pałac, XIX, nr rej.: 241 z 22.03.1979 

 

  - obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, 1934-45, nr rej.: L-460/A z 26.10.2011, 

  dec. → Międzyrzecz, Centralny Odcinek MRU : 

   - schrony bojowe:  

- PzW  nr :  743; 746; 748; 750; 754; 757; 761 

- stanowisko dla karabinu  maszynowego i garaż dla działka ppanc.  - 755 

- most obrotowy  - 724  

 

 Międzyrzecz 
  - teren miasta, nr rej.: KOK-III-5/57 z 7.11.1957 oraz 6/76 z 21.10.1976 

 

  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Świerczewskiego 13, XIV-XV, 1862,  

  nr rej.: L-311/A z 20.06.1963 i z 72 z 2.11.1976 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Wojciecha, 1834,  

    nr rej.: KOK-I-36 z 15.10.1955 oraz 4/76 z 21.10.1976 

 

  - zbór luterański, ob. cerkiew greko-kat. par. pw. śś. Cyryla i Metodego, ul. Ściegiennego 4, XIX,  

    nr rej.: 431/94 z 27.12.1994 

 

  - synagoga, ob. magazyn, XIX, nr rej.: KOK-I-570 z 20.06.1963 oraz 78 z 2.11.1976 

 

  - kaplica grobowa, na cmentarzu ewangelickim, 1730, nr rej.: 565/63 z 20.06.1963 (nie istnieje) 

 

  - aleja lipowa, wyjazd z miasta do Skwierzyny, 2 poł. XIX, nr rej.: 2159 z 1.06.1974 

 

  - zespół zamkowy, XIV-XIX, nr rej.: I-8/53 z 30.10.1963, 582 z 20.06.1963 oraz 256 z 4.06.1979: 

   - ruiny zamku 

   - „starostwo”, 1719 

- oficyna 

- park 

 - zabudowania mieszkalne i gospodarcze folwarku, ul. Winnica,  XVIII-XIX, 

  nr rej.: 2136 z 8.05.1971 

 

  - ratusz, 1813, nr rej.: KOK-I-225 z 6.04.1961 oraz 37 z 25.10.1976 

 

  - zespół stacji kolejowej, pl. Powstańców Wielkopolskich, nr rej.: L-270/A z 5.12.2007: 

   - dworzec, 1885 

   - d. szalet, ob. garaż, 1885 

   - 2 wodociągowe wieże ciśnień, 1913 
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  - sąd, ob. areszt śledczy, ul. Wojska Polskiego 7, 1890, nr rej.: L-55 z 5.02.2002 

  - więzienie, ob. areszt śledczy, ul. Wojska Polskiego 7, 1890, nr rej.: j.w. 

 

  - szpital „polski”, XIX, nr rej.: 814 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - szpital „ewangelicki”, ul. Młyńska 90, XIX, nr rej.: 813 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Chłodna 16 (d.4), pocz. XIX, nr rej.: 890 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Chłodna 21, po 1824, k. XIX, nr rej.: 892 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Chłodna 22/23, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-891 z 15.02.1964 oraz 153 z 26.11.1976 

 

  - dom, ul. Chłodna 25, pocz. XIX, nr rej.:893 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Garncarska 5, pocz. XIX, nr rej.: 895/64 z 15.02.1964   

 

  - dom, ul. Garncarska 15, XIX, nr rej.: 898/64 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Garncarska 16, pocz. XIX, nr rej.: 897/64 z 15.02.1964   

 

  - dom, ul. Garncarska 17, XIX, nr rej.: 896/64 z 15.02.1964   

 

  - dom, ul. Konstytucji 3 Maja (d.Armii Czerwonej) 5, pocz. XIX, nr rej.: 880 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Konstytucji 3 Maja (d. Armii Czerwonej) 6, pocz. XIX, nr rej.: 881/64 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Konstytucji 3 Maja (d. Armii Czerwonej) 7, pocz. XIX, nr rej.: KOK-I-882 z 15.02.1964  

    oraz 152 z 26.11.1976 

 

  - dom, ul. Armii Czerwonej 38, pocz. XIX, nr rej.: 883 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Konstytucji 3 Maja (d. Armii Czerwonej) 48, pocz. XIX, nr rej.: 884/64 z 15.02.1964   

 

  - dom, ul. Konstytucji 3 Maja (d. Armii Czerwonej) 49, pocz. XIX, nr rej.: 885 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Konstytucji 3 Maja (d. Armii Czerwonej) 50, pocz. XIX, nr rej.: 886 z 15.02.1964 

 

  - willa, ob. szkoła, ul. Konstytucji 3 Maja 60, 1927, nr rej.: L-185/A z 23.11.2005 

 

  - dom, ul. Krótka 4, XIX, nr rej.: 923 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 22 Lipca 2, pocz. XIX, nr rej.: 912 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 22 Lipca 3, pocz. XIX, nr rej.: 913/64 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 22 Lipca 4, XIX, r rej.: 914/64 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 22 Lipca 5, XIX, nr rej.: 915/64 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 22 Lipca 12, pocz. XIX, nr rej.: 916/64 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 22 Lipca 13, pocz. XIX, nr rej.: 917/64 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 22 Lipca 17, pocz. XIX, nr rej.: 918 z 15.02.1964 (nie istnieje ) 
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  - dom, ul. 22 Lipca 19, pocz. XIX, nr rej.: 922 z 15.02.1964 

  - dom, ul. 22 Lipca 20, XVIII/XIX, nr rej.: KOK-I-857 z 15.02.1964 oraz 77 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Lipowa 2, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-900 z 15.02.1964 oraz 154 z 26.11.1976 

 

  - dom, ul. Lipowa 3, XIX, nr rej.: 901/64 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Lipowa 4, XIX, nr rej.: 902/64 z 26.11.1976 (nie istnieje) 

 

- dom, ul. Lipowa 5, pocz. XIX, nr rej.: 903 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

   

- dom, ul. Lipowa 7, XIX, nr rej.: 904/64 z 15.02.1964 oraz  858/64 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

   

- dom, ul. Lipowa 8, pocz. XIX, nr rej.: 905 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

  

- dom, ul. Lipowa 10, XIX, nr rej.: KOK-I-907 i 772 z 15.02.1964 oraz 100 z 5.11.1976 (nie istnieje)  

 

  - dom, ul. Lipowa 11, XIX,  nr rej.: 911 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Lipowa 16, XIX, nr rej.: 909 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Lipowa 17, XIX, nr rej.: KOK-I-909 z 15.02.1964 oraz 157 z 26.11.1976 

 

  - dom, ul. Lipowa 18, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-910 z 15.02.1964 oraz 158 z 26.11.1976 

 

  - dom, ul. 1 Maja 9, pocz. XIX, nr rej.: 921 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 1 Maja 10, pocz. XIX, nr rej.: 927 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 3 Maja 6, pocz. XIX, nr rej.: 931 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 3 Maja 7, pocz. XIX, nr rej.: 932 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 3 Maja 10, pocz. XIX, nr rej.: 933 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 3 Maja 12, pocz. XIX, nr rej.: 934 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 3 Maja 14, pocz. XIX, nr rej.: 935 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Młyńska 1, poł. XIX, nr rej.: 381 z 11.03.1992 

 

  - zajazd, ul. Młyńska 3, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-396/92 z 14.05.1992 

 

  - dom, ul. Młyńska 3, XIX, nr rej.: 947 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Młyńska 5, XIX, nr rej.: 948 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Młyńska 9 a, mur.-szach., XIX, nr rej.: KOK-I-949 z 15.02.1964 oraz 168 z 26.11.1976 

     (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Młyńska 10, XIX, nr rej.: 950/64 z 15.02.1964 (nie istnieje ?) 

 

  - dom, ul. Młyńska 11, XIX, nr rej.: 951/64 z 15.02.1964 (nie istnieje ?) 

 

  - dom, ul. Młyńska 14, pocz. XX, nr rej.: KOK-I-393/92 z 14.05.1992 
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  - dom, ul. Ogrodowa 12 (dec. Młyńska 1), XIX, nr rej.: KOK-I-946 z 15.02.1964 oraz   

     167 z 26.11.1976  

  - dom, ul. Orląt 2, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-939 z 15.02.1964 oraz 165 z 26.11.1976 

 

  - dom, ul. Orląt 3, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-940 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Orląt 5, pocz. XIX, nr rej.: 941 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Różana 2, XVIII/XIX, nr rej.: 942 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Różana 4, XVIII/XIX, nr rej.: 943 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Różana 5, XVIII/XIX, nr rej.: 944 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Różana 8, XVIII/XIX, nr rej.: 945/94 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, Rynek 3, 1886, 1924, nr rej.: 443/98 z 30.03.1998 

 

  - dom, Rynek 6, pocz. XIX, nr rej.: KOK-I-770 z 5.11.1976 

 

  - dom, Rynek 7, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-876 z 15.02.1964 oraz 151 z 26.11.1976 

 

  - dom, Rynek 8, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-875 z 15.02.1964 oraz 150 z 22.11.1976 

 

  - dom, Rynek 10, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-874 z 15.02.1964 oraz 149 z 22.11.1976 

 

  - dom, Rynek 11, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-873 z 15.02.1964 oraz 148 z 22.11.1976 

 

  - dom, Rynek 12, pocz. XIX, nr rej.: KOK-I-816 z 15.02.1964 oraz 117 z 8.11.1976 

 

  - dom, Rynek 16, XIX, nr rej.: 877 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, Rynek 21, XIX, nr rej.: 879 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 7, XIX, nr rej.: 952 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 8, XIX, nr rej.: KOK-I-953 z 15.02.1964 oraz 169 z 26.11.1976  

     (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 9, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-954 z 15.02.1964 oraz 170 z 26.11.1976 

     (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 14, XIX, nr rej.: 955 z 15.02.1964 

 

- dom, ul. Sikorskiego 16 (ul. 30 Stycznia 68 ?), XIX, nr rej.: KOK-I-956 z 15.02.1964 oraz  

   171 z 26.11.1976 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 26, XIX, nr rej.: 957 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Skargi 6, pocz. XIX, nr rej.: 921 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Skargi 9, XVIII/XIX, nr rej.: 859 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Skargi 10, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-860 z 15.02.1964 oraz 136 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Spokojna 2, XIX, nr rej.: 958 z 15.02.1964 (nie istnieje) 
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  - dom, ul. Spokojna 6, XIX, nr rej.: 959 z 15.02.1964  

 

  - dom, ul. Spokojna 7, XIX, nr rej.: 960 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Spokojna 8, XIX, nr rej.: 961 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Spokojna 10, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-962 z 15.02.1964 oraz 172 z 26.11.1976 

     (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Spokojna 11, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-963 z 15.02.1964 oraz 173 z 26.11.1976 

     (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Spokojna 12, XIX, nr rej.: KOK-I-964 z 15.02.1964 oraz 174 z 26.11.1976 

     (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Spokojna 13, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-965 z 15.02.1964 oraz 175 z 26.11.1976 

     (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Spokojna 14, XIX, nr rej.: 966 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - d. remiza strażacka, ul. Staszica 1, 1926, nr rej.: L-230/A z 20.10.2006 

 

  - dom, ul. Strzelecka 12, pocz. XIX, nr rej.: 936 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Strzelecka 13, XIX, nr rej.: KOK-I-937 z 15.02.1964 oraz 163 z 26.11.1976 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Strzelecka 14, XIX, nr rej.: KOK-I-938 z 15.02.1964 oraz 164 z 26.11.1976 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 2, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-971 z 15.02.1964 oraz 179 z 30.11.1976 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 3, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-975 z 15.02.1964 oraz 183 z 30.11.1976  

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 4/6, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-978 z 15.02.1964 oraz 156 z 26.11.1976  

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 10, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-972 z 15.02.1964 oraz 180 z 30.11.1976 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 12, XIX, nr rej.: KOK-I-973 z 15.02.1964 oraz 181 z 30.11.1976 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 15, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-977 z 15.02.1964 oraz 182 z 30.11.1976 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 28, XIX, nr rej.: 974 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 38, XIX, nr rej.: 976 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 75, k. XIX, nr rej.: L-31 z 12.05.2000 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 5, poł. XIX/XX, nr rej.: 421/93 z 25.06.1993 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza 2, XIX, nr rej.: 967 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza 4, XIX, nr rej.: KOK-I-861 z 15.02.1964 oraz 137 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza 6, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-862 z 15.02.1964 oraz 138 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza 8, XIX, nr rej.: 930 z 15.02.1964 oraz 162 z 26.11.1976 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza 10, XIX, nr rej.: KOK-I-968 z 15.02.1964 oraz 176 z 26.11.1976 
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  - dom, ul. Waszkiewicza 12, XIX, nr rej.: KOK-I-969 z 15.02.1964 oraz 177 z 26.11.1976 

  - dom, ul. Waszkiewicza 14, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-864 z 15.02.1964 oraz 140 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza 16, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-865 z 15.02.1964 oraz 141 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza 18, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-866 z 15.02.1964 oraz 142 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza 20, XIX, nr rej.: 867 z 15.02.1964 

 

 - dom, ul. Waszkiewicza 22, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-868 z 15.02.1964 oraz 144 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza 24, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-970 z 15.02.1964 oraz 178 z 26.11.1976 

 

  - dom, ul. Waszkiewicza d. nr 3, XIX, nr rej.: KOK-I-928 z 15.02.1964 oraz 161 z 26.11.1976 

 

- dom, ul. Waszkiewicza d. nr  7, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-929 z 15.02.1964 oraz  

  160 z 22.11.1976 

 

- dom, ul. Waszkiewicza d. nr 8, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-863 z 15.02.1964 oraz 139 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Wesoła 1, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-922 z 15.02.1964 oraz 159 z 26.11.1976 

 

  - dom, ul. Wesoła 2, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-566 z 20.06.1963 oraz 74 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Wesoła 4, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-869 z 15.02.1964 oraz 143 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Wesoła 6, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-870 z 15.02.1964 oraz 145 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Wesoła 8, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-425/94 z 29.03.1994 

 

  - dom, ul. Wesoła 10, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-871 z 15.02.1964 oraz 146 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Wesoła 12, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-872 z 15.02.1964 oraz 147 z 22.11.1976 

 

  - dom, ul. Wesoła 14, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-567 z 20.06.1963 oraz 75 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Wesoła 16, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-568/63 z 20.06.1963 oraz 76 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Wesoła 18, 1830, nr rej.: KOK-I-426/94 z 8.04.1994 

 

  - dom, ul. Winnice 17, 1 poł. XIX, nr rej.: 925 z 15.02.1964 

 

  - d. karczma, ul. Zachodnia, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-924 z 15.02.1964 oraz 257 z 4.06.1979 

 

- dom (d. kolegium jezuitów), ul. Zamkowa 4, 1660, XVIII, XIX/XX,  

   nr rej.: KOK-I-564 z 20.06.1963 oraz 73 z 2.11.1976 

 

 Międzyrzecz - Obrzyce 
  - zespół szpitala psychiatrycznego, ul. Poznańska 109, 1901-14, nr rej.: 389/92 z 13.04.1992: 

   - pawilony dla chorych 

   - gmach dyrekcji, nr rej.: 390/92 z 13.04.1992 

   - kościół, ob. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, nr rej.: 391/92 z 13.04.1992 

   - cmentarz, nr rej.: 379/92 z 13.02.1992 

   - kostnica 

   - wieża ciśnień 
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   - pralnia 

   - lodownia 

   - mieszkania personelu 

   - kuchnia 

   - park szpitalny 

 

 Międzyrzecki Rejon Umocniony  

– centralny odcinek, 1934-45, nr rej.: L-460/A z 26.10.2011: 

   - 58 dzieł pancernych i innych obiektów bojowych 

   - zespół podziemnych korytarzy łącznikowych 

   - system zapór przeciwpancernych – „zęby smoka” 

    położonych na terenie gmin : 

    → Międzyrzecz,  pow. Międzyrzecz 

     → Lubrza,          pow. Świebodzin 

     → Świebodzin,   pow. Świebodzin 

 

 Pieski 
  - pałac, 1 poł. XIX, nr rej.: 791 z 15.02.1964 (nie istnieje ?) 

 

  - spichlerz folwarczny, 1 poł. XIX, nr rej.: 2139 z 8.05.1971 

 

  - obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,1934-45, nr rej.: L-460/A z 26.10.2011, 

  dec. → Międzyrzecz, Centralny Odcinek MRU :  

   - schron bojowy  PzW  nr 741 

- stanowisko dla karabinu  maszynowego i garaż dla działka ppanc.  - 745 

 

 Święty Wojciech 
  - kościół fil. pw. św. Wojciecha, szach., XVIII, nr rej.: KOK-I-557/63 z 20.06.1963 oraz 

    67 z 2.11.1976 

 

 Wysoka 
  - kościół pw. św. Barbary, szach., XVIII, nr rej.: 224/61 z 6.04.1961 

 

  - obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,1934-45, nr rej.: L-460/A z 26.10.2011, 

  dec. → Międzyrzecz, Centralny Odcinek MRU : 

   - schron bojowy  PzW  nr 775 

 

Wyszanowo 

  - kościół par. pw. św. Józefa, 1792, nr rej.: L-466/A z 24.11.2011 

 

 

PRZYTOCZNA – gm.  
 

 Chełmsko 
  - kościół fil. pw. św. Kazimierza, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-797 z 15.02.1964 oraz  

    109 z 8.10.1976 

 

 Goraj 
  - kościół par. pw. Świętej  Trójcy, XVI, 1725, nr rej.: KOK-I-147 z 16.03.1961 

 

  - zespół folwarczny, k. XIX - XX, nr rej.: L-30 z 10.05.2000 i z 21.11.2000: 

   - rządcówka 

   - 3 domy mieszkalne  (1 nie istnieje) 

   - biuro, ob. magazyn 

   - 4 obory 
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   - stajnia, ob. magazyn 

   - 3 budynki gospodarcze (1 nie istnieje) 

   - kuźnia 

   - spichlerz 

   - gorzelnia 

   - garaż 

   - stodoła (nie istnieje) 

   - magazyn 

   - waga 

   - wiata 

   - park 

 

 Krobielewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, drewn., 1807,  

  nr rej.: 2135 z 8.05.1971 

 

 Poręba 
  - leśniczówka, 1 poł. XIX, nr rej.: 2140 z 8.05.1971 

 

 Przytoczna 
  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: KOK-I-573 z 20.06.1963 oraz 351 z 5.04.1991: 

   - pałac 

   - park 

 

  - dom, ul. Dworcowa 24, XIX, nr rej.: 859 z 15.02.1964 

 

 Rokitno 
  - kościół par. pw. MB Królowej Polski, 1746-56, nr rej.: L-822/A z 16.03.1961  i z 6.04.1979 

  - teren przy kościele z d. cmentarzem prepozytury cystersów, nr rej.: L-822/A z 8.02.2019 

  - ogrodzenie – mur kurtynowy z bramą i schodami, 2 poł. XVIII, j.w. 

 

  - kaplica polna pw. Najświętszej Marii Panny, 1758, nr rej.: 2142 z 8.05.1971 

 

  - zespół sierocińca dla chłopców, ob. Dom Pomocy Społecznej, nr rej.: L-54 z 18.01.2002: 

   - sierociniec (budynek główny), 1848, 1910 

   - budynek administracyjny, 1910 

   - pralnia, 1910 

   - dom mieszkalny, 1910 

 

 Twierdzielewo 
  - kościół fil. pw. św. Anny, XVIII, nr rej.: KOK-I-811/64 z 15.02.1964 oraz 115 z 8.11.1976 

 

 

PSZCZEW – gm. 
 

 Policko 
  - spichrz folwarczny, szach., 1844, nr rej.: KOK-I-555/63 z 20.06.1963 oraz 65 z 2.11.1976 

 

 Pszczew 
- kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, ul. Sikorskiego 15, 1632-1654, 1780-1784, 1894-1897, 

  nr rej.: 264 z 6.04.1961 

- plebania, ul. Sikorskiego 15, 2 poł. XVIII, k. XIX, nr rej.: KOK-I-817/64 z 15.02.1964 oraz  

  118 z 8.11.1976 

 

  - zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: KOK-I-556/63 z 20.06.1963 oraz 66 z 2.11.1976: 
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   - dwór 

   - park (z grodziskiem) 

 

  - dom, ul. Poznańska 30, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-820/64 z 15.02.1964 oraz 120 z 8.11.1976 

   

- dom, ul. Poznańska 107, 1 poł. XIX, nr rej.: 824 z 15.02.1964 

 

  - dom, Rynek 55, 1 poł. XIX, nr rej.: 819/64 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 2, poł. XIX, nr rej.: KOK-I-818/64 z 15.02.1964  oraz 119 z 8.11.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 10, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-822/64 z 15.02.1964 oraz 121 z 8.11.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 19, nr rej.: KOK-I-2000/73 z 27.12.1973 oraz 12 z 22.10.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 69, 1 poł. XIX, nr rej.: 823/64 z 15.02.1964 

 

 

SKWIERZYNA – m. i gm. 
 

 Murzynowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Serca Marii, 1 poł. XIX,  

  nr rej.: L-318/A z 4.05.1971 

 

 Skwierzyna 
  - układ urbanistyczny, nr rej.: III-11/58 z 16.04.1958 oraz 2176 z 31.01.1975 i z 16.03.2018 

 

  - kościół par. pw. św. Mikołaja, XVI-XIX, nr rej.: L-335/A z 16.03.1961 i z 22.10.1976 

  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. 2 Lutego, 1847-54,  

      nr rej.: L-287/A z 3.06.2008 

 

  - cmentarz żydowski, ul. Międzyrzecka, pocz. XIX, nr rej.: 416/92 z 2.11.1992 

 

  - dom, Rynek 25, XVIII, nr rej.: 575/63 z 20.06.1963 

 

  - spichrz, ul. Prusa 1, szach., pocz. XIX, nr rej.: L-346 /A z 4.05.1971 

 

 Świniary 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, l. 70 XIX,  

  nr rej.: 44 z 26.10.1976 

 

 Trzebiszewo 
  - układ urbanistyczny wsi, 1 poł. XIX, nr rej.: 2115 z 6.05.1971 

 

 Wiejce 
  - zespół pałacowy: 

- pałac, 2 poł. XIX, nr rej.: L-317/A z 6.05.1973 

   - park z terenem folwarku, nr rej.: L-62 z 4.09.2002 

   - rządcówka, szach., 2 pol. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 

TRZCIEL – m. i gm. 
 

 Brójce 
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  - kościół par. pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny, 1850-60, nr rej.: L-462/A z 4.11.2011 

 

- dom, ul. 1 Maja 7, szach.-mur., 1 ćw. XIX, pocz. XX, nr rej.: 810 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. 1 Maja 9, szach.-mur., 1 ćw. XIX, pocz. XX, nr rej.: 811 z 15.02.1964 

  - dom, ul. Poznańska 38, nr rej.: 805 z 15.02.1964 

 

- dom, ul. Świerczewskiego 11, szach.-mur., 1 ćw. XIX, nr rej.: 801 z 15.02.1964 oraz 113 z 8.11.1979 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 15, szach.-mur., 1 ćw. XIX, pocz. XX, nr rej.: 807 z 15.02.1964 

 

- dom, ul. Świerczewskiego 19, szach.-mur., XVIII/XIX, nr rej.: 805 z 15.02.1964 i 114 z 8.11.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 21, k. XIX, nr rej.: 809 z 15.02.1964 

 

  - dom, pl. Wiosny Ludów 4, nr rej.: 798 z 15.02.1964 oraz 110 z 8.11.1976 

 

  - dom, pl. Wiosny Ludów 8, nr rej.: 799 z 15.02.1964 oraz 111 z 8.11.1976 

 

  - dom, pl. Wiosny Ludów 23, nr rej.: 800 z 15.02.1964 oraz 112 z 8.11.1976 

 

 Chociszewo 
  - kościół par. pw. św. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, XV, XX, nr rej.: 494 z 2.06.1963 

 

  - magazyn zbożowy, XVIII/XIX, nr rej.: 812 z 15.02.1964 

 

 Łagowiec 
  - dworek (czworak), XVIII, nr rej.: 793 z 15.02.1964 (nie istnieje) 

 

 Stary Dwór 
  - kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XVI, XVIII, 1932, nr rej.: L-855/A z 14.10.2020 

  - d. cmentarz przy kościele, j.w. 

 

- dwór, k. XVIII, nr rej.: KOK-I-794/64 z 15.02.1964 oraz 106 z 8.11.1976 

 

 Trzciel 
  - historyczny układ urbanistyczny, XIV-XV, XVII, nr rej.: L-611/A z 10.10.2013 

 

- kościół par. pw. św. Wojciecha, szach., ob. mur., pl. Wolności, 1824, 1901, 1928-29, 

     nr rej.: L-240/A z 12.01.2007 

  - cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

- dom, ul. Armii Czerwonej 46, XVIII, nr rej.: 843 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 9, szach., 1770, nr rej.: KOK-I-559/63 z 20.06.1963 oraz 69 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 12, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-832/64 z 15.02.1964 i 131 z 19.11.1976 

   

  - dom, ul. Grunwaldzka 17, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-824/64 z 15.02.1964 i 122 z 8.11.1976 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 18, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-827/64 z 15.02.1964 i 125 z 8.11.1976 

 

  - dom, ul. Koszykarska 10, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-843/64 z 15.02.1964 i 134 z 19.11.1976 

 

  - dom, ul. Kościuszki 1, szach., XVIII, nr rej.: 841 z 15.02.1964 
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  - dom, ul. Kościuszki 2, szach., 1738, nr rej.: 842 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Kościuszki 7, szach., 1 poł. XVIII, nr rej.: KOK-I-558/63 z 20.06.1963 i 68 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 1, szach., XVIII, nr rej.: KOK-I-795/64 z 15.02.1964 oraz 107 z 8.11.1976 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 4, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 837 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 5, XVIII, nr rej.: KOK-I-826/64 z 15.02.1964 oraz 124 z 8.11.1976 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 16, szach., XVIII/XIX, nr rej.: KOK-I-835/64 z 15.02.1964 i132 z 19.11.1976 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 19, szach., XVIII, nr rej.: KOK-I-560/63 z 20.06.1963 i 70 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 20, szach., XVIII, nr rej.: KOK-I-561/63 z 20.06.1963 oraz 71 z 2.11.1976 

 

  - dom, ul. Poznańska 3, szach., XVIII, nr rej.: 836 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Poznańska 6, XVIII, nr rej.: 845 z 15.02.1964 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 10, XIX, nr rej.: KOK-I-830/64 z 15.02.1964 oraz 129 z 29.11.1976 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 11, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 840 z 15.02.1964 

 

  - plebania, pl. Wolności 6, XVIII, nr rej.: KOK-I-796/64 z 15.02.1964 oraz 108 z 28.11.1976 

 

  - dom, pl. Wolności 19, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-831/64 z 15.02.1964 i 130 z 19.11.1976 

 

  - dom, ul. Zbąszyńska 41, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-825/64 z 15.02.1964 oraz 123 z 8.11.1976 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 1, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-828/64 z 15.02.1964 i 127 z 19.11.1976 

   

  - dom, ul. Zjednoczenia 3, szach., XVIII, nr rej.: KOK-I-836/64 z 15.02.1964 i 133 z 19.11.1976 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 18, 1830, nr rej.: KOK-I-829/64 z 15.02.1964 i 128 z 19.11.1976 
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BYTOM ODRZAŃSKI – m. i gm. 
 

 Bonów 
  - park, 2 poł. XIX, nr rej.: 3054 z 28.07.1978 

 

 Bytom Odrzański 
  - miasto, poł. XIII, nr rej.: 69 z 7.11.1957 

 

  - kościół par. pw. św. Hieronima, XIV-XVII, XVIII, nr rej.: 363 z 2.04.1963 

  - plebania, 1 poł. XIX, nr rej.: 1414 z 30.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - kościół ewangelicki, ul. Kościelna, 1744, nr rej.: 413 z 2.04.1963 

 

  - obiekty na cmentarzu komunalnym, ul. Cmentarna, nr rej.: L-824/A z 27.02.2019 : 

   - kaplica, pocz. XVIII 

   - kaplica, 1728 

   - kaplica, 1846 

   -mur cmentarny, XVIII-XIX 

 

- remiza straży pożarnej, ob. zakład pogrzebowy, ul. Cmentarna, 1764, XIX,  

  nr rej.: 1415 z 30.09.1964 

    

  - ratusz, nr rej.: 36 z 13.06.1953 

 

  - dom, ul. Cmentarna  20, XVIII, nr rej.: 1379 z 29.09.1964 

 

  - dom, ul. Dworcowa 2, XVIII, nr rej.: 1380 z 29.09.1964 

 

  - dom, ul. Dworcowa 20, XIX/XX, nr rej.: 3249 z 22.10.1992 

 

  - dom, ul. Dworcowa 27, XVIII, nr rej.: 1381 z 29.09.1964 

 

  - dom, ul. Dworcowa 28, XVIII, nr rej.: 1382 z 29.09.1964 

 

  - dom, ul. Dworcowa 29, XVIII, nr rej.: 1383 z 29.09.1964 

 

  - willa, ul. Głogowska 18, 1920, nr rej.: 3246 z 22.10.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, ul. Głogowska 23, 2 poł. XIX, nr rej.: 3247 z 22.10.1992 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Głogowska 30, XVIII, nr rej.: 1384 z 29.09.1964 

 

  - dom, ul. Głogowska 31, XVIII, nr rej.: 1385 z 29.09.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Głogowska 33, XVIII, nr rej.: 1386 z 29.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Głogowska 38, XVIII, nr rej.: 407 z 2.04.1963 

 

  - „Dom Napoleona”, ul. Górna 1, XVIII, nr rej.: 152 z 10.03.1960 

 

  - dom, ul. Kopernika 12, 1869, nr rej.: 3272 z 11.03.1993 

 

  - dom, ul. Kościelna 7, XVIII, nr rej.: 1177 z 15.04.1964 
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  - dom, ul. Kościelna 9, XVIII, nr rej.: 406 z 2.04.1963 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Kożuchowska 13 (d.25), XVII, nr rej.: L-218/A z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Kożuchowska 26, XVIII, nr rej.: 1172 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Kożuchowska 27, XVIII, nr rej.: 1173 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Kożuchowska 28, XVIII, nr rej.: 1174 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Kożuchowska 29/30 (35 ?), XVIII, nr rej.: 1175 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Krzywoustego 6, XVIII, nr rej.: 1178 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Krzywoustego 9, XVIII, nr rej.: 1198 z 20.06.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Krzywoustego 26, XVIII, nr rej.: 1199 z 20.06.1964 (nie istnieje) 

 

  - komora celna, ul. Mostowa 1, 1935, nr rej.: 3250 z 22.10.1992 

 

  - dom, ul. Nadbrzeżna 2, XVIII, nr rej.: 1200 z 20.06.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Nadbrzeżna 5, XVIII, nr rej.: 1421 z 30.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Nadbrzeżna 5a, XVIII, nr rej.: 1394 z 30.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Nadbrzeżna 8, 1 ćw. XIX, nr rej.: 1395 z 30.09.1964 oraz 3248 z 22.10.1992 

 

  - dom, ul. Nadbrzeżna 9, XVIII, nr rej.: 1396 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Nowe Miasto 3, XVIII, nr rej.: 1401 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Nowe Miasto 9, XVIII, nr rej.: 1399 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Nowe Miasto 17, XVIII, nr rej.: 1398 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Nowe Miasto 23, XVIII, nr rej.: 1397 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Nowe Miasto 28, XVIII, nr rej.: 1400 z 30.09.1964 

 

  - dom, Rynek 2, XVIII/XIX, nr rej.: 1375 z 29.09.1964 

 

  - dom, Rynek 3, XVIII, nr rej.: 1376 z 29.09.1964 (nie istnieje ?) 

 

  - dom, Rynek 4, pocz. XIX, nr rej.: 450 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 5, pocz. XIX, nr rej.: 451 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 6, pocz. XIX, nr rej.: 452 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 8, pocz. XIX, nr rej.: 453 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 9, pocz. XIX, nr rej.: 454 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 9a, XVIII, nr rej.: 1377 z 29.09.1964 

 

  - dom, Rynek 10, pocz. XIX, nr rej.: 455 z 30.04.1963 
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  - dom, Rynek 11, XVIII, nr rej.: 408 z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 12, XVIII, nr rej.: 409 z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 13/14, XVIII, nr rej.: 1378 z 29.09.1964 

 

  - hotel „Pod Złotym Lwem”, Rynek 15/16, 1711, nr rej.: 412 z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 18, pocz. XIX, nr rej.: L-560/A z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 19, XVIII, nr rej.: L-561/A z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 20, XVII, nr rej.: 411 z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 21, pocz. XIX, nr rej.: 457 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 22, pocz. XIX, nr rej.: 458 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 23, pocz. XIX, nr rej.: 459 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 24, pocz. XIX, nr rej.: 460 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 25, pocz. XIX, nr rej.: 461 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 26, pocz. XIX, nr rej.: 462 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 27, pocz. XIX, nr rej.: L-790/A z 2.04.1963 

 

  - budynek gospodarczy, ul. Szeroka 8, XVIII, nr rej.: 1416 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Szewska 4, XVIII, nr rej.: 1402 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Szewska 8, XVIII, nr rej.: 1403 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Szewska 15, XVIII, nr rej.: 1404 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Szewska 19, XVIII, nr rej.: 1405 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Szpitalna 6, XVIII, nr rej.: 1406 z 29.09.1964 

 

  - dom, ul. Szpitalna 7, XVIII, nr rej.: 1407 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Szpitalna 10, XVIII, nr rej.: 1408 z 30.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Szpitalna 12, XVIII, nr rej.: 1409 z 30.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Wąska 1, XVIII, nr rej.: 1410 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Wąska 2, XVIII, nr rej.: 1411 z 30.09.1964 

 

  - dom, ul. Wąska 3, XVIII, nr rej.: L-249/A z 30.09.1964  

 

  - dom, ul. Wąska 5, XVIII, nr rej.: 1412 z 30.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Wąska 7, XVIII, nr rej.: 1413 z 30.09.1964 
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  - dom, ul. Widok 1, XVIII, nr rej.: 1387 z 29.09.1964 

 

  - dom, ul. Widok 2, XVIII, nr rej.: 1388 z 29.09.1964 

 

  - willa, ul. Żeromskiego 1, 1908, nr rej.: L-425/A z 7.03.2011 

 

 Sobolice 
  - park, 1862-1883, nr rej.: 3049 z 28.07.1978 

 

 

KOLSKO – gm. 
 

 Kolsko 
  - kościół pw. św. Jana Chrzciciela, XVIII, nr rej.: 545 z 30.05.1963 

 

  - zespół pałacowy, ul. Piastowska 48 : 

   - pałac, 2 poł. XIX, nr rej.: L-426/A z 31.03.2011 

   - park, poł. XIX, nr rej.: 3206 z 27.12.1983 

 

 Konotop 
  - kościół fil. pw. św. Anny, 2 poł. XVI, 1706, nr rej.: 208 z 20.03.1961 

 

  - park pałacowy, pocz. XVIII, nr rej.: L-837/A z 1.08.1978 

 

 

KOŻUCHÓW – m. i gm. 
 

 Bielice 
  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 3041 z 27.07.1978 i z 22.12.1997: 

   - pałac 

   - park  

 

 Broniszów 
  - kościół par. pw. św. Anny, 1691-1694, nr rej.: 52 z 21.03.1955 

  - plebania, 1605, nr rej.: 1417 z 30.09.1964 

 

  - organistówka, 1 poł. XIX, nr rej.: 1418 z 30.09.1964 

 

  - zespół pałacowy, XVI-XIX: 

   - pałac, nr rej.: 294 z 12.04.1961 

   - d. szpital, nr rej.: j.w. 

   - park, nr rej.: 3040 z 27.07.1978 

 

  - dom, mur.-szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1420 z 30.09.1964 

 

  - dom, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1419 z 30.09.1964 

 

  - zespół cegielni, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-277/A z 26.02.2008: 

   - piec kręgowy typu Hoffmana 

   - wyrobownia 

   - suszarnia (3 wiaty drewniane) 

 

 Czciradz 
  - zespół pałacowy, XVII-XIX: 

   - pałac, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: 2149 z 8.05.1971 
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   - park, nr rej.: 3038 z 27.07.1978 

 

 Drwalowice 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX: 

   - pałac, nr rej.: 2150 z 8.05.1971 

   - park, nr rej.: 3043 z 28.07.1978 

 

 Kożuchów 
- zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta, 1 poł. XIII-XIX, nr rej.: 85 z 16.04.1958 oraz  

   2175 z 31.01.1975 

 

  - kościół par. pw. Matki Bożej Gromnicznej (d. pw. Oczyszczenia NMP), pl. Matejki, XIII-XV, 

  nr rej.: 97 z 16.04.1958 

 

  - kościół szpitalny, ob. fil. pw. Świętego Ducha, ul. 1 Maja, XIV-XVIII, nr rej.: 98 z 16.04.1958 

 

- zespół Stacji Maryjnych przy drodze do Mirocina , XVII, nr rej.: 1370 z 28.09.1964  

  (5 kapliczek przydrożnych ; stacja II nie istnieje) 

 

  - cmentarz ewangelicki pw. Świętej Trójcy, ul. 1 Maja,  1634, XVIII, nr rej.: 3187 z 3.08.1981 

  - 14 kaplic grobowych, XVII-XVIII, nr rej.: j.w.  

 

  - park miejski, k. XIX, nr rej.: 3108 z 28.09.1978 

 

  - zamek, XIII-XIV, XVII, XVIII, nr rej.: 96 z 16.04.1958 

 

  - mury obronne z basztami, XIII-XVI, nr rej.: 95 z 16.04.1958 

 

  - ratusz, XV, nr rej.: 140 z 4.08.1959  

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 94 z 16.04.1958: 

   - pałac 

   - park, ob. im. Poniatowskiego 

 

  - dom, ul. Chopina 1, 1880, nr rej.: L-584/A z 10.12.1997 

 

  - dom, ul. Chopina 3/4, XVIII/XIX, nr rej.: 1437 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Chopina 14, 1 poł. XIX, nr rej.: 1438 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 5, XVII, XVIII, po 1945, nr rej.: 3346 z 1.08.1997 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 1492 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 25, 1 poł. XIX, nr rej.: 1493 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 27, 1 poł. XIX, nr rej.: 1494 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Drzymały 3, pocz. XX, nr rej.: L-206/A z 4.10.1976  

 

  - dom, ul. Drzymały 6, pocz. XX, nr rej.: 2376 z 4.10.1976  

 

  - dom, pl. Ewangelicki 1/2, XVIII, nr rej.: L-14/99 (243/65) z 14.06.1999 

 

  - dom, pl. Ewangelicki 3/4, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1459 z 13.02.1965 
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  - dom, pl. Ewangelicki 5/6, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1460 z 13.02.1965 

 

  - dom, pl. Ewangelicki 8, XVIII-XIX, nr rej.: L-21/99 z 9.09.1999 

 

  - dom, pl. Garbarska 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 1461 z 13.02.1965 

 

  - dom, pl. Garbarska 11, mur.-szach., XVIII, nr rej.: 1462 z 13.02.1965 

 

  - dom z oficyną, pl. Garbarska 15, pocz. XX, nr rej.: 1464 z 13.02.196 

 

  - dom, ul. Garbarska 39, k. XIX, nr rej.: L-79 z 4.10.1976 i z 30.04.2003 

 

  - dom, ul. Głogowska 2, XVIII/XIX, nr rej.: 1472 z 13.02.1965  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Głogowska 3, XVIII, nr rej.: 1473 z 13.02.1965 

 

  - dom, ul. Głogowska 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1474 z 13.02.1965 

 

  - dom, ul. Głogowska 6, XVIII/XIX, nr rej.: 1441 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Grabarska 23, pocz. XX, nr rej.: 2381 z 4.10.1976  

 

  - dom, ul. Klasztorna 2 / Legnicka 1, XVIII-XIX, nr rej.: L-121/A z 15.04.1963 

 

  - dom, ul. Klasztorna 6, XVIII, nr rej.: 425 z 15.04.1963 

 

  - dom, ul. Klasztorna 8, XVIII/XIX, nr rej.: 1439 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Klasztorna 10, XVIII/XIX, nr rej.: 1440 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Klasztorna 12, XVIII, nr rej.: L-205/A z 13.02.1965 

 

  - dom, ul. Kopernika 1, XVIII/XIX, nr rej.: L-242/A z 13.02.1965 

 

  - dom, pl. Kopernika 6, 1 poł. XIX, nr rej.: L-835/A z 11.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 1, XVIII, nr rej.: 1467 z 13.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 2, 1 poł.XIX, nr rej.: 1495 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 3, XVIII, nr rej.: 427 z 15.04.1963 

 

  - dom, ul. Kościelna 5, XVIII, nr rej.: 428 z 15.04.1963 

 

  - dom, ul. Kościelna 6, XVIII, nr rej.: 1496 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 7, XVIII, nr rej.: 1458 z 13.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 11, XVIII, nr rej.: 1468 z 13.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 15, XVIII, nr rej.: 1469 z 13.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 17, XVIII, nr rej.: 1470 z 13.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 19, XVIII, nr rej.: 1463 z 13.02.1965 

 

  - dom, ul. Legnicka 3, XVIII, nr rej.: 1501 z 15.02.1965   
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  - dom, ul. Legnicka 5, XIX, nr rej.: 430 z 20.04.1963 

 

  - dom, ul. Legnicka 7, XVIII/XIX, nr rej.: 1497 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Legnicka 9, 1830-1840, nr rej.: 3329 z 12.09.1995 

 

  - dom, ul. Legnicka 11, XVII, 1 poł. 1994, nr rej.: 3310 z 29.07.1994 

 

  - dom, ul. Legnicka 12, XVIII, nr rej.: 1498 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Legnicka 13, XVIII, nr rej.: L-93/A z 20.04.1963 

 

  - dom, ul. Legnicka 15, 2 poł. XVIII, XIX-XX, nr rej.: L-71 z 11.04.2003 

 

  - dom, ul. Legnicka 17, 1 poł. XIX, nr rej.: 1499 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Legnicka 18 / Daszyńskiego, 3 ćw. XVIII, nr rej.: L-12 z 2.06.1999 

 

  - dom, ul. Limanowskiego 2 (d. Rynek 16/17), XVIII, nr rej.: L-698/A z 15.04.1963 

 

  - dom, ul. Limanowskiego 4, XVIII/XIX, nr rej.: L-699/A z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. 1 Maja 1, XVIII, nr rej.: L-538/A z 20.04.1963 

 

  - dom, ul. 1 Maja 2, XVIII, nr rej.: 438 z 20.04.1963 

 

  - dom, ul. 1 Maja 3, XVIII/XIX, nr rej.: 1483 z 15.04.1965 

 

  - dom, ul. 1 Maja 4, XVIII, nr rej.: 1484 z 15.04.1965 

 

  - dom, ul. 1 Maja 5, XVIII, nr rej.: 1485 z 15.04.1965 

 

  - dom, ul. 1 Maja 6, XVIII/XIX, nr rej.: L-690/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. 1 Maja 7, XVIII-XIX, nr rej.: 441 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. 1 Maja 8, XVIII-XIX, nr rej.: 440 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. 1 Maja 9, XVIII, nr rej.: 439 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. 1 Maja 10, XVIII, nr rej.: 437 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. 1 Maja 11, XVIII/XIX, nr rej.: 1487 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. 1 Maja 12, XVIII, nr rej.: 436 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. 1 Maja 13, XVIII, nr rej.: 435 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. 1 Maja 14, XVIII, nr rej.: 434 z 30.04.1963  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. 1 Maja 15, XVIII, nr rej.: 433 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. 1 Maja 17, XVIII, nr rej.: L-112/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. 1 Maja 18, pocz. XX, nr rej.: L-92/A z 4.10.1976  
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  - dom, ul. 1 Maja 19, XVII, XVIII, k. XIX, nr rej.: L-59 z 27.06.2002 

 

  - budynek mieszkalno-użytkowy, ul. 1 Maja 20, ok. 1900, nr rej.: L-734/A z 18.01.2017 

  - ogrodzenie z bramą, mur., nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. 1 Maja 21, XVIII, 1 poł. XX, nr rej.: L-122/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. 1 Maja 22, 2 poł. XVIII, nr rej.: L-13/99 z 14.06.1999 

 

  - dom, ul. 1 maja 23, 1 ćw. XIX, XIX/XX/ , nr rej.: L-149/A z 2.09.2004   

 

  - dom, ul. 1 Maja 26, XVIII, nr rej.: 1449 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. 1 Maja 37, XIX/XX, nr rej.: 2372 z 11.06.1976  

 

  - dom, ul. 1 Maja 39, XIX/XX, nr rej.: 2373 z 11.06.1976  

 

  - willa, ul. 1 Maja 47, 2 poł. XIX, nr rej.: 3245 z 3.06.1976 

  - budynek gospodarczy, nr rej.: j.w.  

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Matejki 1, XV, XVIII, XX, nr rej.: L-17/99 z 25.08.1999 

 

  - plebania, pl. Matejki 3, XV, XVIII, nr rej.: 426 z 15.04.1963 

 

  - dom, pl. Matejki 4, XVIII/XIX, nr rej.: 1457 z 11.02.1965 

 

  - dom, ul. Moniuszki 1, k. XIX, nr rej.: 2370 z 11.09.1976  

 

  - dom, ul. Moniuszki 2, k. XIX, nr rej.: 2371 z 11.09.1976  

 

  - dom, ul. Moniuszki 4, pocz. XX, nr rej.: 2367 z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Moniuszki 6, pocz. XX, nr rej.: 2368 z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Moniuszki 8, XVIII/XIX, nr rej.: 2369 z 12.09.1976  

 

  - dom, ul. Obywatelska 2, XVIII/XIX, nr rej.: 1475 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Obywatelska 4, XVIII, nr rej.: 1476 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Obywatelska 6, XVIII, nr rej.: L-585/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Obywatelska 8, XVIII, nr rej.: 1478 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Obywatelska 10, XVIII, nr rej.: 1479 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Obywatelska 12, XVIII/XIX, nr rej.: L-604 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Okrzei 1, XVIII/XIX, nr rej.: 1443 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Okrzei 2, poł. XIX, nr rej.: L-557/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Okrzei 3 i 3a, XVIII/XIX, nr rej.: L-88/A z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Okrzei 4, 1 poł. XIX, nr rej.: 1482 z 15.02.1965 
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  - dom, ul. Okrzei 6, XVIII/XIX, nr rej.: 1445 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Okrzei 7, XVIII/XIX, nr rej.: 1446 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Okrzei 8, 1 poł. XIX, nr rej.: 1447 z 10.02.1965 

 

  - dom, ul. Okrzei 11, mur.-szach., XVIII/XIX, nr rej.: L-640/A z 10.02.1965 

 

  - dom, Rynek 1, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: 414 z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 2, XVI-XIX, nr rej.: 1427 z 2.02.1965 

  - oficyna, nr rej.: 1500 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 3, XVI, nr rej.: 398 z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 4, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: 415 z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 5, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: 416 z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 6, 2 poł. XVI, XVIII/XIX, nr rej.: L-266/A z 19.02.2008 

 

  - dom, Rynek 7, XVIII/XIX, nr rej.: 1426 z 2.02.1965 

 

  - dom, Rynek 8, XVIII/XIX, k. XIX, nr rej.: 1431 z 2.02.1965 

 

  - dom, Rynek 9, XVIII/XIX, nr rej.: L-105/A z 2.02.1965 

 

  - dom, Rynek 10, XVI, 1734, 2 poł. XIX, nr rej.: L-89/A z 26.10.1993 

 

  - dom, Rynek 11, XVIII, nr rej.: 417 z 2.04.1963 

 

  - dom, Rynek 12, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 1433 z 2.02.1965 

 

  - dom, Rynek 13, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 1434 z 2.02.1965 

 

  - dom, Rynek 14, XVIII, nr rej.: 1435 z 2.02.1965 

 

  - dom, Rynek 15, XVIII, nr rej.: 1436 z 2.02.1965 

 

  - dom, Rynek 17 (d.18), XVI, XVIII, nr rej.: L-867/A z 15.04.1963 

 

  - dom, Rynek 19, XVIII, nr rej.: 419 z 15.04.1963 

 

  - dom, Rynek 26, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: 1369 z 28.10.1964 

 

  - dom z oficyną, Rynek 28, XVIII, nr rej.: 420 z 15.04.1963, 11.02.1965 

 

  - dom, Rynek 29, XVI, nr rej.: 369 z 22.03.1963 

 

  - dom, Rynek 30, XVIII, nr rej.: 421 z 15.04.1963 

 

  - dom, Rynek 31, XVIII, nr rej.: 422 z 15.04.1963 

 

- dom, ul. Spacerowa 2, XVIII, pocz. XX, nr rej.: 2374 z 11.09.1976 oraz 2379 z 4.10.1976  

  

  - dom, ul. Szprotawska 1, k. XIX, nr rej.: L-685/A z 11.09.1976  
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- dom, ul. Szprotawska 6, k. XIX, nr rej.: 2350 z 19.07.1976 oraz 2353 z 11.07.1976 

  

  - dom, ul. Szprotawska 11, pocz. XX, nr rej.: 2357 z 11.07.1976   (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Szprotawska 12, pocz. XX, nr rej.: 2358 z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Szprotawska 13, k. XIX, nr rej.: 2354 z 11.07.1976  (nie istnieje)  

 

  - dom, ul. Szprotawska 23, XIX/XX, nr rej.: 2356 z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Szprotawska 25, pocz. XX, nr rej.: 2359 z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Szprotawska 27, XIX/XX, nr rej.: L-280/A z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Traugutta 1/2, 2 poł. XIX, nr rej.: 2351 z 19.07.1976  

 

  - dom, ul. Traugutta 3, pocz. XX, nr rej.: L-207/A z 11.09.1976  

 

  - dom, ul. Traugutta 11, XIX/XX, nr rej.: L-586/A z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Traugutta 13, k. XIX, nr rej.: 2365 z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Traugutta 15, k. XIX, nr rej.: 2366 z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Traugutta 25, pocz. XX, nr rej.: 2362 z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Traugutta 27, pocz. XX, nr rej.: 2363 z 11.07.1976  

 

  - dom, ul. Zielonogórska 5a, XVIII, nr rej.: 1453 z 11.02.1976 

 

  - dom, ul. Zielonogórska 6, XVIII/XIX, nr rej.: 1452 z 11.02.1976 

 

  - dom, ul. Zielonogórska 10, XVIII/XIX, nr rej.: 1456 z 11.02.1976 

 

  - dom, ul. Zielonogórska 11, XVIII, nr rej.: L-825/A z 15.04.1963 

 

  - dom, ul. Zielonogórska 13, 1 poł. XIX, nr rej.: 1490 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Zielonogórska 14, XVIII/XIX, nr rej.: 1455 z 11.02.1965 

 

  - dom, ul. Zielonogórska 16, XVIII/XIX, nr rej.: 1454 z 11.02.1965 

 

  - dom, ul. Zielonogórska 20, XVIII/XIX, nr rej.: L-791/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Zygmuntowska 29, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 370 z 22.03.1963 

 

  - dom, ul. Żagańska 44, mur.-szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 371 z 22.03.1963  (nie istnieje) 

 

  - wieża ciśnień, ul. Szprotawska, 1908, nr rej.: 2360 z 11.07.1976  

 

 Książ Śląski 
  - dwór, pocz. XIX, nr rej.: 362 z 22.03.1963 

 

  - stodoła w zagrodzie nr 20, nr rej.: 361 z 22.03.1963  (nie istnieje) 

 

 Lasocin 
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  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, 1904: 

   - pałac, nr rej.: 1904 z 14.04.1971 i z 5.05.1971 

   - park, nr rej.: 3042 z 28.07.1978 

 

 Mirocin Dolny 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV, nr rej.: 298 z 12.04.1961 

 

  - stodoła w zagrodzie nr 74, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1579 z 15.02.1965  (nie istnieje) 

 

 Mirocin Górny 
  - kościół par. pw. św. Jerzego, XIV, XVI, nr rej.: 44 z 10.06.1954 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

 

  - d. szkoła (dom nr 32), 1 poł. XIX, nr rej.: L-769/A z 2.04.1963 

 

  - karczma, 1 poł. XIX, nr rej.: 1585 z 15.02.1965 

 

  - szpital, 1846, nr rej.: 1583 z 15.02.1965 

 

  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 3035 z 27.07.1978 

  - oficyna dworska (nr 88), nr rej.: 1582 z 15.02.1965 

 

  - dom nr 73, mur.-szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1584 z 15.02.1965 

 

  - dom nr 82, 1 poł. XIX, nr rej.: 1581 z 15.02.1965 

 

 Mirocin Średni 
  - zespół dworski, XVII, nr rej.: 396 z 2.04.1963: 

   - dwór obronny 

   - park 

 

  - park dworski (II), pocz. XX, nr rej.: 3036 z 2.04.1963 

 

 Podbrzezie Dolne 
  - dom nr 2, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1590 z 15.02.1965  

 

 Radwanów 
  - zespół dworski, pocz. XIX, nr rej.: 1586 z 15.02.1965: 

   - ruina dworu 

   - czworak 

   - budynek gospodarczy 

   - park, nr rej.: 3044 z 28.07.1978 

 

  - dwór II, 2 poł. XIX, nr rej.: 3347 z 29.08.1997 

 

 Słocina 
  - dwór, 1799, nr rej.: 299 z 12.04.1961 

 

 Solniki 
  - kościół fil. pw. św. Marcina, XIV/XV, nr rej.: 3223 z 12.08.1986  

 

  - zespół dworski, XVII-XIX-XX: 

   - dwór, nr rej.: 3016 z 7.04.1978 

   - oranżeria, nr rej.: j.w. 

   - park, nr rej.: 3037 z 27.07.1978 
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 Studzieniec 
  - kościół fil. pw. św. Wawrzyńca, 1479, 1908, nr rej.: 202 z 31.05.1950 oraz 295 z 12.04.1961  

  - dzwonnica, drewn., 1753, nr rej.: 295 z 12.04.1961 oraz 1389 z 29.09.1964 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 400 z 15.04.1963: 

   - pałac 

   - oficyna 

   - oficyna  (nie istnieje) 

   - spichlerz 

   - stodoły 

   - park, nr rej.: 3039 z 27.07.1978 

 

  - dom nr 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 1392 z 29.09.1964 

 

  - budynek gospodarczy z bramą w zagrodzie nr 67, drewn., XVIII, nr rej.: 403 z 2.04.1963  (nie istnieje) 

 

 Stypułów   
  - kościół par. pw. św. Jadwigi, XIV-XVI, nr rej.: 297 z 12.04.1961 

 

  - zespół dworski „średni” : 

   - dwór, 1683, 1844, nr rej.: L-554 z 12.04.1961 

   - park, k. XIX, nr rej.: 3110 z 30.09.1978 

 
  - zespół folwarczny „górny”, 1 poł. XIX, nr rej.: 401 z 2.04.1963: 

   - oficyna 

   - czworak 

   

  - park pałacowy („dolny”), 2 poł. XIX, nr rej.: 3109 z 30.09.1978 

 

 

NOWA SÓL – gm. 
 

 Chełmek - Kochanowo 
  - zespół pałacowy, XVI-XIX: 

   - pałac, nr rej.: 1429 z 2.02.1964 

   - zajazd, nr rej.: 1428 z 2.02.1964 

   - oficyna, nr rej.: 1430 z 2.02.1964 

 

 Kiełcz 
  - wiatrak koźlak, drewn., XIX, nr rej.: 1140 z 11.09.1987  

    ( przeniesiony → skansen w Ochli) 

 

 Lubięcin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, szach., 1747, 1862,  

  nr rej.:   L-817/A z 2.04.1963 

  - plebania, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - kościół cmentarny, d. par. pw. św. Katarzyny, XIV, XVIII, poł. XIX,  

  nr rej.: 206 z 31.05.1950  i 395 z 2.04.1963 

 

  - szkoła, 1 poł. XIX, nr rej.: 394 z 2.04.1963 

 

  - dom nr 85, nr rej.: 1577 z 15.02.1965 
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  - dom nr 102, nr rej.: 1578 z 15.02.1965 

 

  - wiatrak koźlak, drewn., 1817, nr rej.: 1372 z 28.09.1964 

 

  - wiatrak koźlak, drewn., 1705, 1879, nr rej.: 1371 z 28.09.1964 

 

  - wiatrak koźlak, drewn., XIX, nr rej.: 3165 z 19.06.1980 

 

 Przyborów 
  - dom, mur.-szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1589 z 15.02.1965 

 

 Rudno 
  - kościół fil. pw. św. Judy Tadeusza, XV, XVIII-XIX, nr rej.: 139 z 4.08.1959 

  - dzwonnica, drewn., 1774, nr rej.: 1587 z 15.02.1965 

 

 Stany 
  - dwór, ob. dom nr 77, ok. 1800, nr rej.: 1374 z 29.09.1964 

 

  - szkoła, 1 poł. XIX, nr rej.: 1390 z 29.09.1964 

 

  - most kolejowy, kratownicowy nad rz. Odrą wraz ze strażnicami przy zach. przyczółku, 1907-09, 

    nr rej.: L-634/A z 20.01.2014 

 

 

NOWA SÓL – m. 
 

  - zespół urbanistyczno-architektoniczny, XIX-XX, nr rej.: L-375/A z 4.05.1976 i z 24.02.2010 

 

  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1596, XVII-XIX, nr rej.: 49 z 10.05.1955 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Barbary, 1910, nr rej.: 2213 z 5.05.1976  

 

  - kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Antoniego, 1835-39,  

  nr rej.: L-568/A z 15.03.2013  

 

  - zbór braci czeskich, ob. szkoła, ul. Wróblewskiego 6, 1747, nr rej.: 3269 z 15.02.1993 

 

  - aleja brzozowa, przy szosie Nowa Sól - Nowe Miasteczko, nr rej.: 2158 z 1.06.1974  (nie istnieje) 

 

  - zespół d. ratusza (d. Urzędu Solnego), ul. Moniuszki 3, XVI-XX, nr rej.: L-726/A z 8.09.2016 : 

   - stary budynek d. Urzędu Solnego 

   - budynek d. Kamery Solnej (ratusz) 

   - nowy budynek d. Urzędu Solnego i kasy 

 

  - dom, ul. Arciszewskiego 6 (d.8), XVIII, nr rej.: L-813/A z 22.03.1963 

 

  - dom, ul. Arciszewskiego  8 (d.18), 1 poł. XIX, nr rej.: L-814/A z 22.03.1963  

 

  - dom, ul. Arciszewskiego 10, XVIII, nr rej.: L-448/A z 11.05.1976  

 

  - zespół willowy Karla Jansona, ul. Bankowa 3, po 1920, nr rej.: L-145/A z 24.06.2004: 

   - willa 

   - ogród 

   - fontanna i schody 

   - ogrodzenie 
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  - szkoła, ul. Bohaterów Getta 7, 1901, nr rej.: 2232 z 17.05.1976  

 

  - domy, ul. Grota-Roweckiego (dec. Marchlewskiego) 1-12, nr rej.: 2204 z 4.05.1976 

 

  - dom, ul. Grota-Roweckiego 1, nr rej.: L-578/A z 4.05.1976 (dec. domy 1-12) 

 

  - dom, ul. Grota-Roweckiego 5, nr rej.: L-564/A z 4.05.1976 (dec. domy 1-12) 

 

  - dom, ul. Grota-Roweckiego 8, nr rej.: L-684/A z 4.05.1976 (dec. domy 1-12) 

 

  - dom, ul. Grota-Roweckiego 9, nr rej.: L-558/A z 4.05.1976 (dec. domy 1-12) 

 

  - dom, ul. Grota-Roweckiego 11, nr rej.: L-521/A z 4.05.1976 (dec. domy 1-12) 

 

  - dom, ul. Grota-Roweckiego 12, nr rej.: L-577/A z 4.05.1976 (dec. domy 1-12) 

 

  - dom, ul. Krzywa 1, XIX/XX, nr rej.: L-605/A z 17.05.1976  

 

  - 2 domy, ul. Kuśnierska 1, 2, XIX/XX, nr rej.: 2223 z 11.05.1976  

 

  - d. łaźnia miejska, ul. 9 Maja, XIX/XX, nr rej.: L-436/A z 4.05.1976 

 

  - 2 domy, ul. Moniuszki 6, 8, XIX/XX, nr rej.: 2227 z 11.05.1976 

 

- 13 domów, ul. Muzealna (dec. Świerczewskiego) 7,8,10,12,13,14,16,22,24,26,28,30,32,  

   k. XIX, nr rej.: 2207 z 4.05.1976 

 

  - 3 domy, ul. Muzealna (dec. Świerczewskiego) 4, 7, 9, XIX/XX, nr rej.: 2219 z 11.05.1976 

 

  - muzeum, ul. Muzealna (dec. Świerczewskiego) 20, k. XIX, nr rej.: 2210 z 4.05.1976 

 

  - dom, ul. Muzealna 22, k. XX, nr rej.: L-615/A z 4.05.1976  (dec. 13 domów, ul .Świerczewskiego) 

 

  - dom, ul. Muzealna 24, k. XX, nr rej.: L-567/A z 4.05.1976  (dec. 13 domów, ul .Świerczewskiego) 

 

  - willa, ul. Muzealna 36, 1905, nr rej.: L-707/A z 11.12.2016 

 

  - oranżeria, ul. Muzealna 40 A (dec. Armii Czerwonej), 1898, nr rej.: 2205 z 4.05.1976 

 

  - willa Gruschwitza, ul. Muzealna 46 (dec. Armii Czerwonej), XIX/XX, nr rej.: L-641/A z 5.05.1976  

 

  - dom, ul. Odrzańska 3, k. XVIII, nr rej.: L-549/A z 22.03.1963 

 

  - 3 domy, ul. Odrzańska 11, 13, 14, XIX/XX, nr rej.: 2216 z 5.05.1976 

 

  - dom, ul. Odrzańska 13, XIX/XX, nr rej.: L-508/A z 5.05.1976 

 

  - dom, ul. Odrzańska 15, XVIII/XIX, nr rej.: 364 z 22.03.1963 

 

  - dom, ul. Okrężna 2, nr rej.: 2211 z 5.05.1976 (dec. ul .Zielonogórska) 

 

  - dom, ul. Parkowa 4, po 1870, nr rej.: L-545/A z 9.01.2013  

 

- sąd, ob. rejonowy, ul. Piłsudskiego 24, XIX/XX, nr rej.: 2221 z 11.05.1976  

 

- budynek administracyjny w d. fabryce kleju, ul. Piłsudskiego 75, 1903, nr rej.: L-812/A z 24.02.2020 
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  - d. szpital powiatowy, ul. Sienkiewicza, 1928-30, nr rej.: L-686/A z 15.05.2015 

 

  - 6 domów, ul. Szeroka 1, 2, 4, 7, 9, 18, XIX/XX, nr rej.: 2220 z 11.05.1976  

 

  - dom, ul. Szeroka 1, XIX/XX, nr rej.: L-720/A z 11.05.1976  (dec.→ 6 domów, ul. Szeroka…) 

 

- dom, ul. Szeroka 18, XIX/XX, nr rej.: L-749/A z 11.05.1976  (dec.→ 6 domów, ul. Szeroka…) 

 

  - 5 domów, ul. Waryńskiego 1, 2, 6, 12, 14, nr rej.: 2209 z 4.05.1976 

 

  - dom, ul. Witosa 19 (d. Dzierżyńskiego) , XIX/XX, nr rej.: L-531/A z 11.05.1976  

 

  - 5 domów, ul. Witosa 22, 23, 28, 32, 38 (d. Dzierżyńskiego), XIX/XX, nr rej.: 2230 z 17.05.1976  

 

  - dom, ul. Witosa 22-22a (d.22), nr rej.: L-535/A z 17.05.1976 (dec. →  ul. Witosa 22-38) 

 

  - dom, ul. Witosa 23,  nr rej.: L-708/A z 17.05.1976 (dec. →  ul. Witosa 22-38) 

 

  - dom, ul. Witosa 28, nr rej.: L-517/A z 17.05.1976 (dec. → ul. Witosa 22-38) 

 

  - 10 domów, ul. Wojska Polskiego 2,4,8,10,17,24,27,33,34,37, XIX/XX, nr rej.: 2208 z 4.05.1976  

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 2, nr rej.: L-534/A z 11.06.1976, (dec. →  ul. Wojska Polskiego 2-37) 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 4, nr rej.: L-572/A z 11.06.1976, (dec. →  ul. Wojska Polskiego 2-37) 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 24, nr rej.: L-520/A z 11.06.1976, (dec. →  ul. Wojska Polskiego 2-37) 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 37, nr rej.: L-547/A z 11.06.1976, (dec. →  ul. Wojska Polskiego 2-37) 

 

  - dom, ul. Wrocławska (dec. Armii Czerwonej) 2, nr rej.: 1502 z 15.02.1965 (nie istnieje) 

 

  - 2 domy, ul. Wrocławska (dec. Armii Czerwonej) 4-7, XIX/XX, nr rej.: 2217 z 5.05.1976  

 

  - dom, ul. Wrocławska (dec. Armii Czerwonej) 9, nr rej.: 2256 z 9.07.1976 

 

  - dom, ul. Wrocławska (dec. Armii Czerwonej) 11, nr rej.: 2236 z 11.06.1976 

 

  - dom, ul. Wrocławska 16, 1 ćw. XIX, nr rej.: L-809/A z 11.10.1018  

 

  - pałac „Agora”, ul. Wrocławska (dec. Armii Czerwonej)  16 a, 2 poł. XIX, nr rej.: 3211 z 16.04.1984  

 

  - dom, ul. Wrocławska (dec. Armii Czerwonej) 18, XVIII, nr rej.: L-597/A z 22.03.1963 

 

  - dom, ul. Wrocławska (dec. Armii Czerwonej) 19, nr rej.: 1503 z 15.02.1965 

 

  - willa Lorenza, ul. Wrocławska 22, 1869, 1888, 1905, nr rej.: L-598/A z 7.08.2013  

 

  - 6 domów, ul. Wyspiańskiego 1, 5, 7, 9, 11, 12, 2 poł. XIX, nr rej.: 2226 z 11.05.1976 

 

- dom, ul. Wyspiańskiego 7, 2 poł. XIX, nr rej.: L-532/A z 11.05.1976 

 

  - hotel, ul. Wyzwolenia 12, ok. 1900, nr rej.: 3267 z 11.12.1992 

 

  - sklep mięsny (wnętrze), ul. Wyzwolenia 16, nr rej.: 2229 z 11.05.1976  

 

  - dom, ul. Zielonogórska 6, pocz. XX, nr rej.: L-550/A z 11.07.1976 
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  - dom, ul. Zielonogórska 36, nr rej.: 2255 z 9.07.1976 

 

  - domy, ul. Zjednoczenia 1-42, pocz. XX, nr rej.: 2235 z 11.06.1976 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 3, nr rej.: L-570/A z 11.06.1976, (dec. ul. Zjednoczenia 1-42) 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 5, nr rej.: L-519/A z 11.06.1976, (dec. ul. Zjednoczenia 1-42) 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 6, nr rej.: L-638/A z 11.06.1976, (dec. ul. Zjednoczenia 1-42) 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 10, nr rej.: L-575/A z 11.06.1976, (dec. ul. Zjednoczenia 1-42) 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 22, nr rej.: L-637/A z 11.06.1976, (dec. ul. Zjednoczenia 1-42) 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 24, nr rej.: L-509/A z 11.06.1976, (dec. ul. Zjednoczenia 1-42) 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 26, nr rej.: L-576/A z 11.06.1976, (dec. ul. Zjednoczenia 1-42) 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 28, nr rej.: L-563/A z 11.06.1976, (dec. ul. Zjednoczenia 1-42) 

 

  - dom, ul. Zjednoczenia 30, nr rej.: L-518/A z 11.06.1976, (dec. ul. Zjednoczenia 1-42) 

 

  - pałacyk, ul. Zjednoczenia, XIX/XX, nr rej.: 2228 z 11.06.1976 (dec. ul Zielonogórska) 

 

  - dom, al. Żwirki Wigury 2, XIX/XX, nr rej.: 2224 z 11.05.1976  

 

  - browar, ul. Wrocławska 21, 1916, nr rej.: 2214 z 5.05.1976  

 

  - zespół gazowni, ul. 9 Maja 9, 2 poł. XIX, nr rej.: 3297 z 10.06.1994: 

   - dom dyrektora gazowni 

   - dom głównego technologa gazowni 

   - warsztaty, urządzenia chłodnicze i oczyszczające 

   - kotłownia (warsztat) 

   - łaźnia 

   - maszynownia 

   - kotłownia c.o. 

 

- zespół fabryczny „Stara Huta”, ob. Zakłady Metalurgiczne „Dozamet”, ul. Piłsudskiego 40,  

  nr  rej.: L-101/A z 5.05.1976, 24.07.1976 i z 21.07.2003: 

   - prototypownia i wydział elektryczny, 1897, pocz. XX 

   - laboratorium, pocz. XX 

   - trafostacja, pocz. XX 

   - wieża ciśnień, pocz. XX 

   - stacja prób, pocz. XX 

   - mała odlewnia, 1897  

   - narzędziownia (budynek zaopatrzenia), pocz. XX 

   - budynek administracji, 1897  

   - portiernia, 1897 

   - willa właściciela, od 1853 sąd i prokuratura 

   - ogród willowy z fontanną i murem, 2 poł. XIX 

 

  - magazyn, pl. Solny 1, XVIII/XIX, nr rej.: 368 z 22.03.1963 

 

  - most podnoszony nad kanałem portowym, al. Wolności, 1927, nr rej.: L-489/A z 25.04.2012 
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NOWE MIASTECZKO – m. i gm. 
 

 Borów 
  - kościół fil. pw. św. Wawrzyńca, XV, 1961, nr rej.: 292 z 12.04.1961 

  - plebania (nr 56), XVIII/XIX, nr rej.: L-400/A z 26.05.2010 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

   - pałac, nr rej.: 2147 z 8.05.1971 

   - oficyna, nr rej.: 2148 z 8.05.1971 

   - park, nr rej.: 3052 z 28.07.1978 

 

  - dwór, nr rej.: 2146 z 8.05.1971 

 

 Borów Dolny 
  - park, nr rej.: 3048 z 8.05.1971 

 Borów Polski 
  - kościół fil. pw. św. Klemensa, XVI-XVII, z kaplicą pw. św. Anny, ok. 1600, nr rej.: 291 z 12.04.1961 

  - d. cmentarz przy kościele, XVI-1945, nr rej.: L-661/A z 17.09.2014 

 

  - ruiny zamku, ok. 1600, nr rej.: 442 z 30.04.1963 

 

 Gołaszyn 
  - kościół fil. pw. św. Marcina, XV, 1 poł. XVI, 1883, nr rej.: 1999 z 18.10.1973 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-1945, nr rej.: L-665/A z 17.10.2014 

  - ogrodzenie cmentarza kościelnego z bramką, XVI, nr rej.: j.w. 

  - kaplica grobowa w narożniku cmentarza, 3 ćw. XIX,  nr rej.: j.w. 

 

  - aleja lipowa – ulica wiejska  (ob. w pasie drogi powiatowej), brukowana, z elementami  

  infrastruktury drogowej, XIX/XX, nr rej.: L-717/A z 8.06.2018 

   

 Miłaków 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego, XVI/XVII, nr rej.: L-401/A z 19.05.2010 : 

   - kościół, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Bartłomieja Apostoła 

   - d. cmentarz przy kościele 

   - obrodzenie, mur. 

 

- zespół zamkowy, ok. 1600, XIX/XX, nr rej.: 1952 z 27.08.1973: 

   - zamek 

   - obwarowania ziemno-wodne 

   - park 

 

 Nowe Miasteczko 
  - zespół urbanistyczno-architektoniczny, nr rej.: 87 z 16.04.1958 

 

  - kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, XIV, XV/XVI, nr rej.: 17  z 31.05.1950 i z 15.03.2010 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-1833, nr rej.: L-680/A z 2.03.2015 

  - ogrodzenie cmentarza kościelnego, mur, XVI-XX, nr rej.: j.w. 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Opatrzności Bożej, 1785, 1990, nr rej.: 1541 z 15.02.1965 

 

  - fundamenty kaplicy, XV, nr rej.: 1540 z 15.02.1965 

 

  - ratusz, Rynek 1 i 2, XVIII-XIX, nr rej.: L-681/A z 30.04.1963 i z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Głogowska 1, nr rej.: L-693/A z 15.02.1965 
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  - dom, ul. Kolejowa 2, XVIII-XIX, nr rej.: 1516 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 1520 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 1, 1 poł. XIX, 1 poł. XX, nr rej.: 1521 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościuszki 1, XVIII, nr rej.: L-621/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościuszki 2, XVIII/XIX, nr rej.: 445 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. Kościuszki 5, XVIII/XIX, nr rej.: 447 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. Kościuszki 7, XVIII/XIX, nr rej.: 1532 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Kościuszki 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 1533 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. 9 Maja 2, 1 poł. XIX, nr rej.: L-619/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Podgórna 2, XVIII, nr rej.: 1534 z 15.02.1965 

 

  - dom (ob. część ratusza), Rynek 2, XVIII, nr rej.: 1504 z 15.02.1965 → ratusz, Rynek 1 

 

  - dom, Rynek 3, nr rej.: 1505 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 4, XVIII/XIX, nr rej.: 1506 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 5, XVIII/XIX, XIX/XX, nr rej.: 1538 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 7, XVIII/XIX, k. XIX, nr rej.: 1508 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 8, XVIII, 1 poł. XX, nr rej.: 1509 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 9, XVIII/XIX, nr rej.: 1510 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 10, XVIII/XIX, k. XIX, nr rej.: L-741/A z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 11, XVIII/XIX, k. XIX, nr rej.: 1512 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 12, XVIII/XIX, k. XIX, nr rej.: L-673/A z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 14, XVIII, nr rej.: 1517 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 16, XVIII/XIX, nr rej.: 1518 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 17, 1 poł. XIX, nr rej.: 1519 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 18, XVIII/XIX, nr rej.: 446 z 30.04.1963 

 

  - dom, Rynek 20, 1 poł. XIX, 1 poł. XX, nr rej.: 1522 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 21, 1 poł. XIX, nr rej.: 1523 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 22, XVIII/XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: 1524 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 23, 1 poł. XIX, nr rej.: 1525 z 15.02.1965 
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  - dom, Rynek 24, 1 poł. XIX, 1 poł. XX, nr rej.: L-620/A z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 27, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 1527 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 28, XVIII/XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: 1528 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 29, 1 poł. XIX, nr rej.: 1529 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Słowackiego 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 1536 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Słowackiego 4, nr rej.: 1535 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Słowackiego 12, 1 poł. XIX, nr rej.: 1539 z 15.02.1965 

 

  - zespół folwarczny, ul. Gołaszyn 12, XVIII-XIX, nr rej.: 1373 z 28.09.1964: 

   - 2 domy mieszkalne 

   - budynek mieszkalno-gospodarczy 

   - obora 

   - chlewnia 

   - stodoła 

 

 Popęszyce 
  - kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, ok. 1500, 1850, nr rej.: 1907 z 19.04.1971 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: L-658/A z 1.09.2014 

 

  - park, poł. XIX, nr rej.: 3056 z 29.07.1978 

 

  - dwór II, XVIII, nr rej.: 1906 z 19.04.1971 

 

 Szyba 
  - dwór, 1797, nr rej.: 3133 z 10.08.1979  

 

 

OTYŃ – gm. 
 

 Ługi 
  - kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XIII, XV, 1937, nr rej.: 3325 z 19.05.1995 

 

 Niedoradz 
- kościół fil. pw. św. Jakuba (dec.: Najświętszej Marii Panny), 1 poł. XVII, XIX, 

   nr rej.: 1591 z 15.02.1965 

 

Otyń 
  - historyczny układ urbanistyczny, XIV-XIX, nr rej.: L-392/A  z 26.04.2010 

 
- kościół par. pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, ul. Kościelna, 1585, 1607, 1704,  

  nr rej.: 1542 z 15.02.1965 

 

  - d. zamek, później klasztor jezuitów, ob. ruina, XVI-XVII, 1703-1721, nr rej.: L-559/A z 30.10.1953: 

   - kościół 

   - klasztor 

 

  - ratusz, Rynek, XVIII-XIX, nr rej.: 448 z 30.04.1963 

 

  - dom, ul. Chrobrego 35, 1 poł. XIX, nr rej.: 1569 z 15.02.1965 
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  - zespół folwarczny, ul. Lipowa 7, XVIII, nr rej.: 449 z 30.04.1963 i z 15.02.1965: 

   - dom mieszkalny, nr rej.: 449 z 15.02.1965 

   - chlewnia, ob. obora, nr rej.: j.w. 

   - spichlerz (magazyn), nr rej.: 449 z 30.04.1963 

  - aleja lipowa, nr rej.: 2156 z 1.06.1974 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 2 (d.1), 1 poł. XIX, nr rej.: 1573 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 4 (d. 2), 1 poł. XIX, nr rej.: 1572 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 5 (d. 9), XVIII/XIX, nr rej.: 1548 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 6 (d. 3), poł. XIX, nr rej.: 1571 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 8 (d. 4), 1 poł. XIX, nr rej.: 1546 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 9 (d. 11), 1 poł. XIX, nr rej.: 1550 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 10 (d. 5), XVIII/XIX, nr rej.: 1547 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 19, nr rej.: 1549 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Rejtana 9, nr rej.: 1551 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 1543 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 1544 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 4, 1 poł. XIX, nr rej.: 1545 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1552 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 6, 1 poł. XIX, 1 poł. XX, nr rej.: 1553 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 8, 1 poł. XIX, nr rej.: 1554 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 1555 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 10, 1 poł. XIX, nr rej.: 1556 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 11, XVIII/XIX, nr rej.: 1557 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 13, 1 poł. XIX, nr rej.: 1558 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 14, 1 poł. XIX, nr rej.: 1559 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 16, 1 poł. XIX, nr rej.: 1560 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 17, 1 poł. XIX, nr rej.: 1561 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 18, 1 poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: 1562 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 19, 1 poł. XIX, nr rej.: 1563 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 20, 1 poł. XIX, nr rej.: 1566 z 15.02.1965 
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  - dom, Rynek 21, 1 poł. XIX, nr rej.: 1565 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 22, 1 poł. XIX, nr rej.: 1564 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 23, 1 poł. XIX, nr rej.: 1567 z 15.02.1965 

 

  - dom, Rynek 24, 1 poł. XIX, nr rej.: 1568 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 2 (d. Chrobrego 47), XVIII, nr rej.: 1570 z 15.02.1965 

 

 Zakęcie 
- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1913, nr rej.: L-838/A z 11.09.2019 

  - otoczenie (teren działki), j.w. 

 

 

 

 

SIEDLISKO – gm. 
 

 Siedlisko 
- zespół d. kościoła ewangelickiego, nr rej.: L-819/A z16.01.2019 : 

 - kościół, ob. rzym.kat. par. pw. Narodzenia NMP, szach,/mur., pocz. XVII, 1742, poł. XIX 

 - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, 1660 - ok.1970 

 - mauzoleum, ob. dom przedpogrzebowy, poł. XIX 

 - brama, XVIII, nr rej.: 6/70 z 5.10.1970 (brak dec. w NID) 

 

  - zespół zamkowy, XVI-XIX, pocz. XX: 

   - ruiny zamku, nr rej.: 16/132 z 2.01.1950 

   - park, nr rej.: 3105 z 28.09.1978 

- mauzoleum księżnej Wandy Henckel v.Donnesmarck, pocz. XX, nr rej.: 3236 z 16.07.1991 

 

  - 3 domy folwarczne, pl. Zamkowy 12, 13, 14, pocz. XIX, nr rej.: 1908 z 19.04.1971 
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CYBINKA – m. i gm. 
 

 Białków 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Andrzeja Boboli, 1840,  

  nr rej.: 1909 z 19.04.1971 

 

  - dwór, ob. dom nr 72, XVIII, 2 ćw. XIX, nr rej.: L-372/A z 9.03.1964 

 

 Cybinka 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Częstochowskiej, 1784, 1866,  

  nr rej.: 989 z 9.03.1964 

 

  - park pałacowy, XVIII-XIX, pocz. XX, nr rej.: 3218 z 3.09.1984: 

  - część oficyny  (nie istnieje) 

   - ogrodzenie z bramą parkową 

   - cmentarz żołnierzy radzieckich 

 

 Drzeniów 
  - kościół par. pw. MB Częstochowskiej, XV, XIX, nr rej.: 734 z 15.01.1964 

 

  - zespół pałacowy, XVIII, 1844: 

   - piwnice pałacu, nr rej.: 2121 z 6.05.1971 

   - park, nr rej.: 3207 z 27.12.1983 

 

  - dom, na dz. 24, XVIII, nr rej.: L-384/A z 15.01.1964 

 

 Koziczyn 
  - willa, nad rz. Pliszką, 2 poł. XIX, nr rej.: L-315/A z 21.05.1984 

  - park, nr rej.: j.w.  

 

 Maczków 
  - zespół dworski, XVIII/XIX: 

   - dwór, nr rej.: 533 z 30.05.1963 

   - park, nr rej.: 3226 z 8.12.1986 

 

 Radzików 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, szach., 1712, nr rej.: 141 z 4.08.1959 

 

  - dwór, 2 poł. XVIII, XIX/XX, nr rej.: 275 z 10.04.1961 

 

 Rąpice 
  - dwór, 1 poł. XIX, nr rej.: 999 z 9.03.1964 (nie istnieje ?) 

 

 Sądów 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego, 1801, nr rej.: 3222 z 12.08.1986 

 

  - młyn wodny, 2 poł. XIX, nr rej.: 3132 z 18.08.1979  (nie istnieje) 

 

 

GÓRZYCA – gm. 
 

 Czarnów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Szkaplerznej, (XV), XIX, nr rej.: 1911 z 19.04.1971 

 



woj. lubuskie – pow. słubicki 

57 
Stan na 31.12.2022 

 

 Górzyca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Matki Łaski Bożej, (XV), XVIII,  

  odbudowany 1980-1982,  nr rej.: 995 z 9.03.1964 (dec. ruina)   oraz 305 z 25.01.1980 

 

 Laski 
  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, XVI, 1742, nr rej.: KOK-I-229 z 10.04.1961 oraz 36 z 25.10.1976 

 

 Owczary 
  - dwór, poł. XIX, nr rej.: 1915 z 19.04.1971 

 

 Pamięcin 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1 poł. XVIII, nr rej.: 365 z 22.03.1963 

 

  - spichrz, 1 poł. XIX, nr rej.: 1916 z 19.04.1971 

 

 Radówek 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, XV, 1643, nr rej.: KOK-I-233/61 z 10.04.1961 oraz 42 z 26.10.1976 

 

 Spudłów 
  - kościół (ruina), XIV, nr rej.: 1001/64 z 9.03.1964 

 

 Stańsk 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa Robotnika, pocz. XVII, XVIII,  

   nr rej.: 1002/64 z 9.03.1964 

 

 Żabice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Jezusa, 1825, nr rej.: 1003 z 9.03.1964 

 

- fort „Żabice”,  w zespole twierdzy Kostrzyn, 1887-90, 1907-11, nr rej.: L-670 z 22.12.2014 

 

 

OŚNO LUBUSKIE – m. i gm. 
 

 Grabno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, 2 poł. XIX,  

   nr rej.: L-131/A z 4.02.2004   

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w.  

 

- dzwonnica przy kościele, XVII, nr rej.: 979 z 9.03.1964  (nie istnieje) 

 

 Gronów 
  - kościół fil. pw. św. Piusa X, XV/XVI, nr rej.: 269 z 10.04.1961 oraz 530 z 30.05.1963 

 

 Lubień 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Niepokalanego Serca Jezusa, 1830, nr rej.: 1954 z 26.04.1971 

 

  - zespół folwarczny, 2 ćw. XIX, nr rej.: 1955 z 26.04.1971: 

   - dom (dwór) 

   - 3 budynki gospodarcze 

 

 Ośno Lubuskie 
- układ urbanistyczny, nr rej.: I-27/55 z 4.06.1955, III-19/58 z 28.08.1958 oraz  

  11/76 z 22.10.1976 i z 20.12.2010 
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  - kościół par. pw. św. Jakuba, XIII-XIX, nr rej.: KOK-I-173/61 z 27.03.1961 oraz 31 z 25.10.1976 

 

- kościół Gminy Nowoapostolskiej, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża,  Al. Pokoju,  

  1933, 1992, nr rej.: 362 z 17.05.1991 

 

  - kaplica cmentarna pw. św. Gertrudy, poł. XV, nr rej.: KOK-I-174/61 z 27.03.1961, 

    1956 z 21.04.1971 oraz 32 z 25.10.1976 

 

  - mury obronne, XIV - 2 poł. XV, nr rej.: KOK-I-175/61 z 27.03.1961 oraz 33 z 25.10.1976 

 

  - ratusz, (1517) 1842-44, nr rej.: KOK-I-984/64 z 9.03.1964 oraz 186 z 30.11.1976 

 

  - dom, ul. 1 Maja 32, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 984 z 9.03.1964 (nie istnieje) 

 

 Połęcko 
  - kościół fil. pw. św. Kazimierza, XV-XVI, nr rej.: 498 z 30.05.1963 oraz 361 z 8.05.1991 

 

  - dom nr 21, szach., k. XVIII, nr rej.: 588 z 20.06.1963 

 

  - dom nr 25, drewn., k. XVIII, nr rej.: 998 z 9.03.1964  (nie istnieje) 

 

 Radachów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, szach., 1754,  

   nr rej.: KOK-I-537/63 z 30.05.1963 oraz 58 z 28.10.1976 

 

- pałac, 1907, nr rej.: L-208/A z 30.05.2006 

 

 Sienno 
  - kościół fil. pw. MB Ostrobramskiej, 1 poł. XVI, XVIII, nr rej.: 277 z 10.04.1961 

   

  - dwór, ob. dom nr 33, k. XIX, nr rej.: L-226/A z 15.09.2006 

 

 Smogóry 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Jezusa, mur.-drewn., 1702, nr rej.: KOK-I-987 z 9.03.1964 oraz 

    187 z 30.11.1976 

 

 Świniary 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XVI, nr rej.: KOK-I-237/61 z 10.04.1961 

 

 

RZEPIN – m. i gm. 
 

 Drzeńsko 
  - kościół fil. pw. Jezusa Miłosiernego, XIV/XV, k. XVII, nr rej.: 991 z 9.03.1964 

 

 Kowalów 
- kościół fil. pw. śś.. Piotra i Pawła, XIII, 1804, nr rej.: KOK-230 z 10.04.1961 oraz 40 z 26.10.1976 

 

 Lubiechnia Mała 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, szach.-drewn.,  

  1669, 1818,  nr rej.: L-402/A z 30.05.1963 i z 28.10.1976 

 

 Radów 
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- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Serca Pana Jezusa (XIII), XIX,  

  nr rej.: KOK-I-232/61 z 10.04.1961 oraz 41 z 26.10.1976 

 Rzepin 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny, ob. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kościuszki, 

  XIII/XIV, XIX, nr rej.: L-420/A z 19.04.1971 i z 7.12.1976 

 

  - dom, ul. Słubicka 12, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1919 z 19.04.1971 oraz 203 z 7.12.1976  

 

 Starków 
  - ruina kościoła, XV, nr rej.: KOK-I-1003/64 z 9.03.1964 oraz 14 z 22.10.1976 (nie istnieje) 

 

 

SŁUBICE – m. i gm. 

 

Biskupice Stare 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1867,  

  nr rej.: L-596/A z 29.07.2013 

 

 Golice 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia , XV, nr rej.: KOK-I-227/61 z 10.04.1961 oraz  38 z 25.10.1976 

 

 Lisów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa XV/XVI, 2 ćw. XIX,  

  nr rej.: KOK-I-998 z 9.03.1964 oraz 188 z 30.11.1976 

 

  - dom podcieniowy nr 22, szach, XVIII/XIX, nr rej.: L-264/A z 28.08.2007 

   

 Rybocice 
- kościół fil. pw. św. Józefa, XV, XVIII, nr rej.: KOK-I-235/61 z 10.04.1961 oraz 43 z 26.10.1976 

 

 Słubice 
  - cmentarz żydowski, ul. Transportowa, XIV(?) - 1945, nr rej.: L-622/A z 26.11.2013 

 
  - zespół d. „Stadionu Wschodniomarchijskiego”, 1922-27, nr rej.: L-654/A z 16.06.2014 : 

   - stadion główny z trybunami 

   - odkryty basen z trybunami 

   - budynek zaplecza z trybunami arkadowymi 

   - teren zieleni komponowanej z 4 boiskami ziemnymi i podłużnym stawem 

 

  - elewacja frontowa d. kina „Piast”, ul. Jedności Robotniczej 9-10, 1924,  

  nr rej.: L-338/A z 27.07.2009 

 
- szkoła, ul. Wojska Polskiego 1, k. XIX, nr rej.: L-36 z 6.11.2000 
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DOBIEGNIEW – m. i gm. 
 

 Chomętowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Dzieciątka Jezus, 1899, nr rej.: L-133/A z  26.02.2004 

 

  - spichrz, nr rej.: 1959 z 4.10.1973 

 

 Dobiegniew 
  - kościół par. pw. Chrystusa Króla, 1 poł. XV, XIX, nr rej.: L-186/A z 22.10.1976 i z 25.11.2005 

  - cmentarz kościelny, j.w. 

 

  - baszta z fragmentem murów obronnych, XIV, nr rej.: 154 z 16.03.1961 oraz 23 z 22.10.1976 

 

  - arsenał, ul. Szpitalna 1, I poł. XIX, nr rej.: L-391/A z 15.04.1964 i z 7.12.1976 

 

 Grąsy 
  - dwór, XIX, nr rej.: 407 z 21.07.1992 

  - budynek wiejski , obok dworu, 1880, nr rej.: j.w. 

 

  - młyn, k. XIX, nr rej.: 272 z 24.09.1979  (nie istnieje) 

  

Ługi 
 - kościół ewangelicki,  ob. prawosławny pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, 1899,  

   nr rej. L-56 z 28.02.2002  

 -cmentarz kościelny nr rej. j.w. 

 

- ruina pałacu, 1 poł. XIX, nr rej.: 1110 z 1.04.1964 (nie istnieje ?) 

 

 Mierzęcin 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1715, nr rej.: L-128/A z 2.02.2004 

  - cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

   - pałac, nr rej.: 3 z 21.10.1976 

   - park, nr rej.: 276 z 5.10.1979 

 

 Osiek 
  - zespół pałacowy,  1 poł. XIX: 

   - pałac, nr rej.: KOK-I-314 z 30.05.1963 

   - 2 oficyny, nr rej.: 271 z 24.09.1979  (1 nie istnieje) 

   - park, nr rej.: 334 z 20.12.1989 

 

 Ostrowite 
  -  ruina kościoła, XVIII, XIX, nr rej.: 404 z 23.06.1992: 

 

 Podlesiec 
  - zespół folwarczny, poł. XIX, nr rej.: 1924 z 19.04.1971: 

   - dom 

   - stajnia i spichrz 

   - stodoła 

   - obora 

 

 Radęcin 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, 1878, nr rej.: L-863/A z  

15.06.2021 
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Słonów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej, 2 poł. XIX, nr rej.: L-130/A z 3.02.2004 

  - cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

Słowin 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, pocz. XVI, nr rej.: 500 z 22.12.1965 

 

Stare Osieczno 
  - schron obserwacyjny, na terenie d. cmentarza ewangelickiego, 1934, nr rej.: ł-652/A z 9.06.2014 

 

 

 

DREZDENKO – m. i gm. 
 

 Drezdenko 
  - układ urbanistyczny, nr rej.: I-197/61 z 3.04.1961 oraz 2182 z 31.01.1975 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Przemienienia Pańskiego, pl. Kościelny 2, 1902,  

  nr rej.: 430/94 z 27.12.1994 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, u. Niepodległości 41, 

     1914, nr rej.: L-367/A z 21.12.2009 

 

  - zespół  kościoła filialnego, ul. Żeromskiego, 1898, nr rej.: L-308/A  z 6.04.2009 

- kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej   

- cmentarz kościelny 

- ogrodzenie , mur./met. 

   

- zespół mauzoleów na terenie d. cmentarza ewangelickiego (ob. komunalnego), ul. Kopernika,  

  nr rej.: L-877/A z 11.03.2022: 

 - mauzoleum rodziny Eduarda Spude, k. XIX 

- mauzoleum rodziny Ernsta Stoltza ze sztucznym wyniesieniem terenu, ogrodzeniem  

  i bramą, 1913-14 

 

- mur oporowy  z piwnicą, pozostałość umocnień ziemno-mur., obok domu  pl. Wolności 12,  

  XVII/XVIII, nr rej.: KOK-I-511/63 z 30.05.1963 oraz 55 z 28.10.1976 

 

  - dom, ul. Kościuszki 16, szach., nr rej.: 337 z 8.04.1988 

 

  - dom, ul. Kościuszki 19, XIX, nr rej.: 1127 z 15.04.1964  (nie istnieje) 

 

  - Sąd Obwodowy, ob. liceum medyczne, ul. Kościuszki 31, 1885, nr rej.: 365 z 2.09.1991 

 

  - dom, ul. Krakowska 11, nr rej.: L-373/A z 15.04.1964 

 

  - kamienica z oficynami, ul. Krakowska 12 a, k. XIX, nr rej.: 428/94 z 18.11.1994 

 

  - dom, ul. Krakowska 15, szach., XVIII, nr rej.: 352 z 11.04.1991 

 

  - dom, ul. Krakowska 17, XIX, nr rej.: 1136/64 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Lwowska 6, szach., 1760, nr rej.: L-377/A z 18.11.1998 

 

  - zespół zabudowy, ul. Łąkowa, XVIII, nr rej.: 1147 z 15.04.1964 
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  - dom, ul. Łąkowa 6, nr rej.: 1133 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Łąkowa 11, XIX, nr rej.: 1134 z 15.04.1964 

 

  - willa, ul. Marszałkowska 18, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-177/A z 30.08.2005 

 

  - willa z ogrodem, ul. Niepodległości 10, 1899, nr rej.: L-316/A z 15.03.2009 

 

  - dom, ul. Poniatowskiego 25, szach., XIX, nr rej.: L-378/A z 2.09.1992 

 

- budynek gospodarczy z gołębnikiem, ul. Słoneczna 1, szach., pocz. XX,  nr rej.: 408 z 2.09.1992 

 

- szkoła, ul. Szkolna 11, 1903-04, nr rej.: L-203 A z 28.03.2006 

 

  - zespół zabudowy ul. Wiejskiej, XVIII, nr rej.: 1146 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Wiejska 6, XIX, nr rej.: 1131 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Wiejska 27, XIX, nr rej.: 1132 z 15.04.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, pl. Wileński 2, szach., 4 ćw. XVIII, nr rej.: 438/96 z 18.09.1996 

 

  - dom, pl. Wileński 3, szach., 4 ćw. XVIII, nr rej.: 437/96 z 18.09.1996 

 

 - pałac, pl. Wolności 8, 1766, nr rej.: 156/61 z 16.03.1961 oraz 510/63 z 30.05.1963  

  - kordegarda, 1766, nr rej.: 510/63 z 30.05.1963 oraz 53/76 z 28.10.1976 

   

  - spichrz, pl. Wolności 11, XVII, nr rej.: L-319/A  z 16.03.1961 i z 22.10.1976 

 

  - dom, pl. Wolności 21, XVIII, nr rej.: KOK-I-1104 z 15.04.1964 oraz 189/76 z 30.11.1976 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 4, nr rej.: 1134/64 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 11, szach., 2 poł. XVIII, nr rej.: 442/97 z 1.08.1997 

 

 Goszczanowiec 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 1867,   

  nr rej.: L-709/A z  23.12.2015 

 
  - młyn (d. wiatrak), k. XVIII, nr rej.: 1104 z 15.04.1964  (nie istnieje) 

 

 Goszczanówko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1912,  nr rej.: L-284/A z 16.05.2008 

 

  - dom (chałupa) nr 16 (18 ?), drewn., nr rej.: KOK-I-1111 z 15.04.1964 

 

 Gościm 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1897, nr rej.: L-53 z 16.01.2002 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

 

 Karwin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża, szach., XVIII,  

   nr rej.: KOK-I-512 z 30.05.1963 oraz 54 z 28.10.1976 

 

 Lubiatów 
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- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Józefa, szach., XVIII,  

  nr rej.:  KOK-I-1115 z 15.04.1964 oraz 193 z 30.11.1976 

 

Lubiewo  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, k. XIX ,   

       nr rej.: L-354/A z 25.11.2009 

 

 

 

 Przedborowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, szach., 1715,  

  nr rej.: KOK-I-1119 z 15.04.1964 oraz 196 z 1.12.1976 

 

 Rąpin 
  - wiatrak, k. XVIII, nr rej.: 1121/64 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

 Trzebicz 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1879,  

    nr rej.: L-52 z 15.12.2001 

 

  - willa, ul. Roli-Żymirskiego 27, po 1920, nr rej.: L-542/A z 28.12.2012   

 

- dom (chałupa), drewn., nr rej.: 1128 z 15.04.1964 

 

 

STARE KUROWO – gm. 

 

Błotnica  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Michała Archanioła, k. XIX,   

      nr rej.: L-334/A z 20.07.2009 

 

Głęboczek 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Barbary, 2 poł. XVIII, nr rej.: L-333/A z 14.07.2009 

 

Łącznica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, k. XIX,  nr rej.: L-332/A z 14.07.2009 

 

Nowe Kurowo  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, XIX/XX,   

        nr rej.: L-331/A z 27.10.2009 

 

Pławin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, k. XIX,   

      nr rej.: L-330/A z 14.07.2009 

 

 Przynotecko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, nr rej.: 1124 z 15.04.1964 

 

 Stare Kurowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. śś. Piotra i Pawła, 1877, nr rej.: L-253/A z 21.06.2007 

 

 

STRZELCE KRAJEŃSKIE – m. i gm. 
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 Bobrówko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1870,  

  nr rej.: 267 z 10.04.1961 

 

  - pałac, 1 poł. XIX, nr rej.: L-303/A z 18.02.1963 i z 2.11.1976 

 

Bronowice 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego, k. XIX, nr rej.: L-307/A  z 9.02.2009 

- kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla   

- cmentarz , ob. nieczynny 

- ogrodzenie , mur./kam. 

   
  - dom nr 8, szach., XVIII, nr rej.: 1099 z 15.04.1964  (nie istnieje) 

 Brzoza 
- kościół, ob. cerkiew greko-kat. pw. św. Michała Archanioła, XIV, XVIII, 1952,  

  nr rej.: KOK-I-1106 z 15.04.1964 oraz 190 z 30.11.1976 

- cmentarz przy kościele, nr rej.: L-183/1-2/A z 7.11.2005 (dec. park pałacowy) 

 

- park pałacowy, k. XVIII, XIX, nr rej.: L-183/1-2/A z 7.11.2005 

- aleja dojazdowa, platanowa, pocz. XX, nr rej.: L-193/A z 23.02.2006     

  - spichrz folwarczny, 1717, nr rej.: 1920 z 19.04.1971 

 

 Buszów 
  - kościół, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1102 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - gorzelnia, 1 poł. XIX, nr rej.: 1107 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

 Danków 
  - zespół folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: L-23 z 20.02.2000: 

   - oficyna 

   - stajnia z gołębnikiem 

   - kotłownia 

   - lodownia 

   - park pałacowy 

 

 Gardzko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1870, nr rej.: L-262/A z 24.08.2007  

 

 Licheń 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1794, 1958,  

  nr rej.: KOK-I-1114 z 15.04.1964 oraz 192 z 30.11.1976 

 

  - stajnia dworska, poł. XIX, nr rej.: 1921 z 19.04.1971 oraz 204 z 7.12.1976 

 

 Lipie Góry 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, XIII/XIV, XVI, nr rej.: 201 z 16.03.1961 

 

 Lubicz 
  - kościół fil. pw. śś. Piotra i Pawła, XIV/XV, XVI, nr rej.: KOK-I-158 z 16.03.1961 i 25 z 22.10.1976 

 

 Ogardy 
  - kościół par. pw. św. Stanisława Kostki, 2 poł. XIII, XIX, 1964, nr rej.: 1922 z 19.04.1971 oraz 

    205 z 7.12.1976 

 



woj. lubuskie – pow. strzelecko-drezdenecki 

65 
Stan na 31.12.2022 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

   - pałac, nr rej.: KOK-I-117 z 15.04.1964 oraz 194 z 1.12.1976 

   - dwór (nr 63), pocz. XIX, nr rej.: L-370/A z 19.04.1971 i z 7.12.1976 

   - park, nr rej.: KOK-I-117 z 15.04.1964 oraz 194 z 1.12.1976 

 

 Pielice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Nieustającej Pomocy, szach., XVIII,  

   nr rej.: KOK-I-1118/64 z 15.04.1964 oraz 195 z 1.07.1976 

 

 

 Strzelce Krajeńskie 
  - stare miasto (układ urbanistyczny), nr rej.: III-6/57 z 7.11.1957 oraz 7/76 z 21.10.1976 

 

- kościół par. pw. MB Różańcowej, 1300, XV, XIX, 1957-1973, nr rej.: KOK-I-47 z 27.02.1958  

  oraz 9 z 22.11.1976 

 

  - mury obronne z 36 basztami, XIII, nr rej.: L-405/A z 20.08.1979 i z 19.05.2010 

  - brama Młyńska, XIV, nr rej.: KOK-I-159/61 z 16.03.1961 oraz 26 z 22.11.1976 

  - brama Wschodnia, nr rej.: 28 z 23.10.1976 (wypis z księgi rejestru) 

  - baszta przy Nowej Bramie, XIV, nr rej.: KOK-I-160/61 z 16.03.1961 oraz 27 z 23.10.1976 

 

  - dom, ul. Brygady Saperów 19, mur.-szach, 1 poł. XIX, nr rej.: L-347/A z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Brygady Saperów 20, mur.-szach. XVIII, , nr rej.: L-362/A z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Brygady Saperów 25, mur.-szach., 1 poł. XIX, nr rej.: L-361/A z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Brygady Saperów 34, XVIII, nr rej.: 1132/64 z 15.04.1964 

  - budynek gospodarczy, szach., nr rej.: 1126/64 z 15.04.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Krasińskiego 11, mur.-szach., nr rej.: 1125 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Ludowa 16, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1139 z 15.04.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Ludowa 31, 1 poł. XIX, nr rej.: 1146/64 z 15.04.1964  (nie istnieje) 

  - budynek gospodarczy, szach., nr rej.: 1121/64 z 15.04.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 18, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1141/64 z 15.04.1964   

 

  - dom, ul. Południowa 13, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-1148/64 z 15.04.1964 oraz 200 z 7.12.1976 

 

  - dom, ul. Południowa 17, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: L-356/A z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Północna 36, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 1926 z 21.04.1971 oraz 208 z 7.12.1976  

 

  - dom, ul. Północna 38, 1 poł. XIX, nr rej.: 1150/64 z 15.04.1964 

 

- spichrz przy bramie wschodniej, ul. Wojska Polskiego 1, mur.-szach., 1764,  

   nr rej.: KOK-I-1142/64 z 15.04.1964 oraz 199 z 7.12.1976 

     

  - dom, ul. Wojska Polskiego 4, 1 poł. XIX, nr rej.: 1927 z 21.04.1971 oraz 209 z 7.12.1976  

 

 Tuczno 
  - zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

   - pałac, 1897-1899, nr rej.: 210 z 7.12.1976 

   - park, nr rej.: 343 z 5.02.1990 
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 Wielisławice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, 1 poł. XIX,  

  nr rej.: KOK-I-1125/64 z 15.04.1964 oraz 198 z 7.12.1976 

 

 

ZWIERZYN – gm. 
 

 Gościmiec 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, szach., 1 poł. XIX,  

   nr rej.: KOK-I-1112 z 15.04.1964 oraz 191 z 30.11.1976 

 

 Górecko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Stanisława, szach., ob. mur., 1789, 1965,  

  nr rej.: 1113/64 z 15.04.1964 

 

 Sarbiewo 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1925 z 19.04.1971 oraz 207 z 7.12.1976: 

   - dwór 

   - czworak, szach. 

   - stodoła, szach. 

   - obora 

   - park 

 

 Zwierzyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, szach.-mur., 1767, XX,  

   nr rej.: 197 z 7.12.1976 

 

 Żólwin 
  - kościół Ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Andrzeja Boboli, 1898,  

     nr rej.: L-114/A z 1.09.2003 

  



woj. lubuskie – pow. sulęciński 

67 
Stan na 31.12.2022 

KRZESZYCE – gm. 
 

 Kołczyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stanisława Kostki, szach., XVIII,  

  nr rej.: KOK-I-542 z 30.05.1963 oraz 63 z 2.11.1976 

  - dzwonnica, drewn., nr rej.: KOK-I-543 z 30.05.1963 oraz 62 z 2.11.1976 

 

 Krasnołęg 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Kazimierza, 1802-1805, 1970-1971,  

  nr rej.: 1953 z 26.04.1971 

 

 Krzeszyce 
  - dom, ul. Skwierzyńska 16, k. XIX, nr rej.: 445/98 z 31.03.1998 

 

Łukomin  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Anny, 1900, nr rej.: L-348/A z 9.10.2009 

 

 Maszków 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Marii Magdaleny, 1902, nr rej.: L-247/A z 23.03.2007 

 

 Muszkowo   
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1814, 1892,  

   nr rej.: L-60 z 9.09.2002  

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

 

 Przemysław 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Serca Marii, szach., 1786,  

  nr rej.: 563 z 30.05.1963 

 

 Rudna 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Mikołaja, szach., XVIII,  

  nr rej.: 986/64 z 9.03.1964 

 

 Rudnica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Rodziny (dec.: Wszystkich Świętych), 1910,  

  nr rej.: 538 z 30.05.1962 (brak decyzji w NID) oraz 59 z 28.10.1976 

 

 Studzionka 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Serca Marii, szach., XVIII/XIX,  

  nr rej.: 1957 z 26.04.1971 

 

 

LUBNIEWICE – m. i gm. 
 

 Glisno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Jezusowego, 1837,  

  nr rej.: KOK-I-541/63 z 30.05.1963 oraz 61 z 28.10.1976 

 

  - zespół pałacowy, XVIII/XIX, nr rej.: KOK-I-540/63 z 30.05.1963 oraz 13 z 22.10.1976: 

   - pałac 

   - oficyna 

   - park 

   - pawilon parkowy – sztuczna ruina  

   - mauzoleum 
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 Jarnatów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Szkaplerznej, 1710, 1770,  

   nr rej.: L-429/A z 9.03.1964 oraz 185 z 30.11.1976 

 

  - cmentarz katolicki (nowy), nr rej.: A-7 z 20.07.1948 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: 350 z 20.01.1991:  

   - pałac, nr rej.: 340 z 31.12.1990  

   - park, nr rej.: A/8 z 20.07.1948  

   - kordegarda 

   - brama wjazdowa 

 

 Lubniewice 
  - kościół par. pw. MB Różańcowej, 2 poł. XIV-XV, 1882, nr rej.: KOK-I-171 z 27.03.1961 oraz 

    29/76 z 23.10.1976 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XX: 

   - zamek „Stary”, 1812, nr rej.: 326 z 10.12.1990 

   - zamek „Nowy”, 1909-11, nr rej.: 327 z 10.12.1990 

   - park, nr rej.: 375 z 12.11.1991 

   - bażanciarnia w parku, 1 ćw. XX, nr rej.: L-758/A z 31.05.2017 

   - kordegarda, 1909-11, nr rej.: L-757/A z 31.05.2017 

 

  - dom, ul. Bohaterów Stalingradu 35, szach.-mur., 1781, XIX, nr rej.: 336 z 31.12.1990 

 

  - budynki w zespole d. fabryki jedwabiu, Osiedle Świerczów, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: L-793/A z 8.06.2018 : 

   - budynek administracyjno-produkcyjny 

   - tkalnia szedowa 

   - kotłownia z kominem przemysłowym 

 

 Rogi 
  - zespół pałacowy i folwarczny, pocz. XX : 

- pałac, nr rej.: 254 z 27.04.1979 

- park, nr rej.: L-806/A z 13.09.2018 

   - folwark, nr rej.: L-797/A z 15.06.2018 : 

    - oficyna mieszkalna 

    - d. stajnia z cz. mieszkalną 

    - d. stajnia z wozownią 

 

SŁOŃSK – gm. 
 

 Chartów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Przemienienia Pańskiego, szach., 1828, poł. XIX,  

  nr rej.: 1963 z 26.04.1971 

 

 Głuchowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Szkaplerznej, 1870, nr rej.: L-257/A z 10.07.2007 

 

 Lemierzyce 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, 1853, 1897, 1954, 

  nr rej.: L-256/A z 10.07.2007 

 

Ownice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1867,  
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  nr rej.: L-255/A z 9.07.2007 

 

 Słońsk 
  - kościół par. pw. MB Częstochowskiej, 1475-1522, XIX, nr rej.: KOK-I-177/61 z 27.03.1961 

    oraz 34 z 25.10.1976 

  - cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., ul. Lipowa, XIX, nr rej.: 353 z 5.04.1991 

 

  - cmentarz wojenny, poł. XIX, nr rej.: 349 z 5.04.1991 

 

  - zespół zamkowy, (XV) 1662, XIX, nr rej.: KOK-I-10/53 z 30.10.1953 oraz 255 z 4.06.1979: 

   - zamek (pałac joannitów) 

   - park 

 

  - plebania protestancka, ob. rzym.kat. , pl. Wolności 1, pocz. XIX, nr rej.: L-204/A z 28.03.2006 

 

  - poczta, ob. UG, ul. Sikorskiego 15, ok. 1900, nr rej.: L-125/A z 20.01.2004 

 

  - kamienica, ul. WOP-u 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-304/A z 12.01.2009 

 

 

SULĘCIN – m. i gm. 
 

 Brzeźno 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, XVIII, 1900, nr rej.: L-323/A z 9.03.1964 i z 30.11.1976 

 

 Drogomin 
  - kościół fil. pw. św. Wojciecha, XIV, nr rej.: L-322/A z 30.05.1963 1 z 28.10.1976 

 

 Miechów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1862-62,  

    nr rej.: L-192/A z 21.02.2006 

 

  - dom nr 10, XVIII/XIX, nr rej.: 982 z 9.03.1964 

 

 Ostrów 
  - kościół fil. pw. Narodzenia Marii, XIV, 1911, nr rej.: L-325/A z 27.03.1961 i z 23.10.1976 

 

 Rychlik 
- kościół ewangelicki, mur.-drewn., 1758, nr rej.: 558 z 30.05.1963  (nie istnieje) 

 

 Sulęcin 
  - teren miasta, nr rej.: III-7/57 z 7.11.1957 oraz 8/76 z 22.10.1976 

 

  - kościół fil.. pw. św. Mikołaja, XIII, 2 poł. XIV, 1951, nr rej.: L-328/A z 27.03.1961 i z 25.10.1976 

 

  - mury obronne, XIV, nr rej.: KOK-I-179/61 z 27.03.1961 oraz 36 z 25.10.1976 

 

  - dom, pl. Czarneckiego 12, 1 poł. XIX, nr rej.: 1960 z 4.05.1971 

 

  - dom, pl. Czarneckiego 13, 1771, nr rej.: L-326/A z 26.04.1971 

 

  - dom, pl. Czarneckiego 15, pocz. XIX, nr rej.: L-327/A z 26.05.1971  

 

  - dom, ul. Młynarska 1, XVIII/XIX, nr rej.: L-355/A z 4.05.1971 
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 Tursk 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Biskupa, 1840,  

   nr rej.: L-336/A z 4.05.1971 

 

 

 Żubrów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Michała Archanioła, 1813, 

   nr rej.: L-337/A z 30.05.1963 i z 28.10.1976 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XVII, 1800: 

   - pałac, nr rej.: 534 z 30.05.1963 oraz 57 z 20.10.1976 

   - park, nr rej.: A-5 z 20.07.1948 

 

 

TORZYM – m. i gm. 
 

 Bielice 
  - dwór, XIX, nr rej.: 1910 z 19.04.1971 

 

 Bobrówko 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, XV, nr rej.: L-501/A z 10.04.1961 

 

  - dzwonnica wiejska, szach., 1814, nr rej.: L-499/A z 12.06.2012 

 

 Debrznica 
  - kościół fil. pw. Macierzyństwa NMP, poł. XIX, nr rej.: 1913 z 19.04.1971 

 

  - pałac, poł. XIX, nr rej.: L-692/A z 19.04.1971 

 

 Garbicz 
  - pałac, 2 poł. XVIII, nr rej.: 993 z 9.03.1964 

 

 Gądków Mały 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia, szach., 1780,  

       nr rej.: 1914 z 19.04.1971 

 

  - dwór, pocz. XIX, nr rej.: 994 z 9.04.1964 

 

 Grabów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach., 1 poł. XIX,  

   nr rej.: 980 z 9.03.1964 

 

 Kownaty 
  - dwór, k. XVIII, nr rej.: 562 z 30.05.1963 

 

 Lubin 
  - kościół fil. pw. Bożego Ciała, XV, XVIII, nr rej.: 977 z 9.03.1964 

 

  - dwór, k. XIX, nr rej.: 532 z 30.05.1963 (nie istnieje) 

 

 Lubów 
  - kościół fil. pw. Bożego Ciała, 1510, XVIII, nr rej.: 272 z 10.04.1961 

 

 Mierczany 
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  - kościół fil. pw. św. Józefa (d. ewangelicki ?), szach., k. XVIII, nr rej.: 782 z 15.02.1964 

 

 Pniów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. NMP Różańcowej, szach., XVII/XVIII,  

   nr rej.: 526 z 30.05.1963 

 

  - pałac, XIX, nr rej.: 1917 z 19.04.1971 

 

 Prześlice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1854,  

   nr rej.: 219 z 27.03.1961 

  - dzwonnica, XVIII, drewn., nr rej.: 3230 z 2.01.1987 

 

 Torzym 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. NMP Wspomożenia, pocz. XIX, 1831,  

  nr rej.: L-250/A z 26.04.1971 

 

  - dom, ul. Kościuszki 4, pocz. XIX, nr rej.: L-365/A z 26.04.1971 

 

 Wystok 
- kościół fil. pw. św. Stanisława (d. ewangelicki ?), mur.-drewn., k. XVII, 1855,  

   nr rej.: 1002 z 9.03.1964 
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LUBRZA – gm. 
 

 Boryszyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Zwiastowania NMP, drewn., 1648, nr rej.: 247 z  6.04.1961 

 

  - dom (chata) nr 39, drewn., 1703, nr rej.: 1028 z 20.03.1964 

    ( przeniesiony → skansen w Ochli) 

 

  - obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, 1934-45, nr rej.: L-460/A z 26.10.2011, 

  dec. → Międzyrzecz, Centralny Odcinek MRU : 

   - schron bojowy  PzW  nr 778 

 

 Lubrza 
- kościół ewangelicki, ob. par. rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela, 1848, 2 poł XIX,  

  nr rej.: 1038 z 20.03.1964 

 

 Mostki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach.-mur., 1832,  

  nr rej.: 1047 z 20.03.1964 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: L-421/A z 25.01.2011: 

   - pałac, 1870-80   

   - park, z otaczającymi łąkami, 1838 

 

  - dom nr 11, nr rej.: 1048 z 20.03.1964 

 

 Nowa Wioska 
- kościół fil. pw. św. Anny, drewn., 1670, pocz. XX, nr rej.: 250 z 6.04.1961 i 1054 z 20.03.1964 

 

 Przełazy 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1911,  

  nr rej.: L-655/A z 1.07.2014 

 
  - zespół pałacowy, nr rej.: 3224 z 8.12.1986: 

   - pałac, 4 ćw. XIX   

   - park 

 

 Staropole 
  - cmentarz ewangelicki, XIX/XX, nr rej.: 3292 z 21.02.1994 

 

  - obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,1934-45,  nr rej.: L-460/A z 26.10.2011, 

  dec. → Międzyrzecz, Centralny Odcinek MRU : 

   - schrony bojowe: 

    - PzW  NORD  

- PzW  nr :  701; 702; 703; 706; 712; 713; 714; 715; 766; 780 a,b; 782; 783 

- wieże pancerne : PzT  nr 2; 3 

- szyb - wylot odwodnienia,  nr 2594  

- urządzenia spiętrzające, nr ; 712; 714 

 

 Zagórze 
  - dom nr 21, mur.-szach., XVIII, nr rej.: 1070 z 20.03.1964 

 

  - czworak nr 23, szach., XVIII, nr rej.: 1071 z 20.03.1964  (nie istnieje) 
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ŁAGÓW – gm. 
 

 Jemiołów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, k. XVIII, k. XIX,  

  nr rej.: L-756/A z 26,05.2017 

 
  - dom nr 16, drewn., XVIII, nr rej.: 1029 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

 Kosobudz 
  - dom (chałupa), drewn., nr 3 (d.4), 1 poł. XIX, nr rej.: L-156/A z 20.05.1964 

     ( przeniesiony → skansen w Ochli) 

 

 Łagów 
  - zespół urbanistyczno-krajobrazowy, nr rej.: 1994 z 26.02.1974 i z 6.05.2009 

 

  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XIV, 1876, nr rej.: 1039 z 20.03.1964 

 

  - zespół zamkowy z murami obronnymi, XIV, nr rej.: 23 z 13.04.1951 

  

  - Brama Marchijska, mur.-szach., XVI-XVIII, nr rej.: 249 z 6.04.1961 

  - Brama Polska, mur.-szach., XVI, nr rej.: 248 z 6.04.1961 

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 13, XVIII, nr rej.: 1040 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 41, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 1041 z 20.03.1964 

 

  - dom z częścią gospodarczą (nie istnieje), ul. Kościuszki 9, XVIII, nr rej.: 1042 z 20.03.1964 

 

  - willa „Zameczek”, ul. Sulęcińska 11, pocz. XX, 1960-70, nr rej.: L-171/A z 1.07.2005 

 

  - dom, ul. Zamkowa 4, XVIII, nr rej.: 1043 z 20.03.1964 

 

 Łagówek 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, mur.-szach., XVIII, pocz. XX,  

     nr rej.: 1044 z 20.03.1964 

 

 Niedźwiedź 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, drewn., XIX,  

   nr rej.: L-446/A z 20.03.1964 

 

 Poźrzadło 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Zwiastowania NMP, szach., XVIII, XIX,  

   nr rej.: 251 z 6.04.1961 i z 20.03.1964 

 

  - plebania, ob. dom mieszkalny nr 22, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 1058 z 20.03.1964 

 

  - dom nr 23, nr rej.: 1059 z 20.03.1964 

 

 Sieniawa 
  - wieża kościelna, drewn., XVIII, nr rej.: 1062 z 20.03.1964 

 

  - dom nr 6, szach., XVIII, nr rej.: 1063 z 20.03.1964 

 

 Toporów 
  - zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: 3082 z 24.08.1978: 
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   - pałac 

   - budynek gospodarczy 

   - stodoła 

   - park 

 Żelechów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława, szach.-drewn., 1648,  

   nr rej.: L-445/A z 20.03.1964 

 

 

SKĄPE – gm. 
 

 Międzylesie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, szach., 1833, 

  nr rej.: 1046 z  20.03.1964 

 

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 3057 z 29.07.1978 

 

 Niekarzyn 
  - zespół pałacowy, k. XVIII, k. XIX, nr rej.: 3081 z 24.08.1978: 

   - pałac 

   - park 

 

 Ołobok 
  - kościół par. pw. św. Bartłomieja, k. XVIII, nr rej.: 1053 z 20.03.1964 

 

 Pałck 
  - pole Bitwy pod Kijami z 25 lipca 1759, na południe od drogi Nr 277 (Sulechów-Skape),   

  nr rej.: L-881/A z 6.05.2022 

  → Głogusz, gm. Sulechów - pole Bitwy pod Kijami na terenie m. Pałck i Głogusz 

- pomnik upamiętniający Bitwę pod Kijami (pozostałość), z terenem, na północ od drogi Nr 277,  

  dz. ewid. 194/4 i 353 obr. Pałck, 1906-1909, nr rej.: jw. 

 

- kościół fil. pw. Zwiastowania NMP, 1732-1735, nr rej.: 252 z 6.04.1961 

 

  - kostnica (obok kościoła), XVIII, nr rej.: 1057 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, na folwarku, pocz. XIX, nr rej.: 1055 z 20.03.1964 

 

  - kuźnia, XVIII, nr rej.: 1056 z 20.03.1964 

 

 Radoszyn 
  - kościół fil. pw. św. Jadwigi, k. XV, nr rej.: 253 z 6.04.1961 i z 20.03.1964 

 

 - d. kościół ewangelicki, ob. nieużytkowany, 1802, nr rej. L-609/A z 23.09.2013  

 - d. cmentarz przy kościele, XIX,  nr rej. j.w. 

 

  - dom nr 52, XVIII/XIX, nr rej.: 1033 z 20.03.1964 

 

 Rokitnica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jadwigi, szach., 2 poł. XIX,  

   nr rej.: 535 z 30.05.1963 

 

  - pałac, XVIII, nr rej.: 1032 z 20.02.1964 

 

  - budynek gospodarczy, 1800, nr rej.: 1061 z 20.03.1964  (nie istnieje) 
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 Węgrzynice 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1885, nr rej.: L-228/A z 29.09.2006 

 

 Zawisze 
  - pałac, 1874, nr rej.: L-610/A z 17.10.2013 

SZCZANIEC – gm. 
 

 Koźminek 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława, drewn., 1740, 1926, nr rej.: 791 (KOK-I-788/64) z 15.02.1964 

 

 Myszęcin 
  - zespół pałacowy, XVIII/XIX, poł. XIX: 

   - pałac, poł. XIX, nr rej.: 1049 z 20.03.1964 

   - park, nr rej.: 3182 z 3.08.1981 

   - spichlerz, nr rej.: 1050 z 20.03.1964 

 

 Ojerzyce 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1910, nr rej.: L-722/A z 16.10.2017 

 
  - zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: 3190 z 1.10.1992: 

   - pałac, nr rej.: 3190 z 19.02.1982 

   - park 

   - stajnia 

   - obora 

   - chlewnia 

   - oficyna 

   - oficyna 

   - magazyn 

   - magazyn 

   - gołębnik 

 

 Smardzewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, 1776,  nr rej.: 1064 z 20.03.1964 

  - dzwonnica, drewn., XVIII, nr rej.: j.w.  (nie istnieje) 

 

  - spichlerz folwarczny, XVIII, nr rej.: 1066 z 20.03.1964 

  - gołębnik, XVIII/XIX, nr rej.: 1067 z 20.03.1964 

 

 Szczaniec 
  - kościół par. pw. św. Anny, 1570, 1825, nr rej.: 254 z 6.04.1961 

 

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

   - folwark „górny”: 

 - pałac, poł. XIX, nr rej.: 3184 z 3.08.1981 

 - park, nr rej.: j.w. 

- folwark „dolny”: 

- pałac, XVI-XVIII, nr rej.: 255 z 6.04.1961 (nie istnieje ?) 

    - spichlerz, XVIII, nr rej.: L-200/A z 20.03.1964 

 

 Wilenko 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 3205 z 27.12.1983 

 

 Wolimierzyce 
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  - dom na folwarku, XVIII/XIX, nr rej.: 1069 z 20.03.1964 

 

 

ŚWIEBODZIN – m. i gm. 
 

 Borów 
  - zespół kościelny, nr rej.: L-67 z 1.04.2003: 

   - kościół fil. pw. Chrystusa Króla, 1855 

   - dzwonnica, drewn., 2 poł. XIX 

   - ogrodzenie, XVIII/XIX 

   - grobowiec rodziny von Elk, 1926 

 

 Chociule 
  - kościół fil. pw. św. Katarzyny, 1 poł. XVI, 1790, nr rej.: 534 z 30.05.1963 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 3175 z 3.08.1981: 

   - pałac 

   - park 

   - ogrodzenie z bramkami 

 

 Glińsk 
  - zespół kościelny, nr rej.: L-227/A z 27.09.2006: 

   - kościół fil. pw. św. Józefa, XVI, 1876-83 

   - kaplica grobowa rodu Magdeburg, ob. kostnica, 2 poł. XIX 

   - cmentarz kościelny 

   - ogrodzenie z bramą, mur, XVI, XIX  

 

 Gościkowo  
  - zespół klasztorny cystersów w Paradyżu, XIII-XVIII: 

   - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: L-214/A z 12.06.1953 

   - klasztor, nr rej.: j.w 

   - teren klasztoru (d. ogrody klasztorne) , nr rej.: L-369/A 9.02.2010 

   - ogrodzenie kościoła i klasztoru, mur kam., XVIII, nr rej.: j.w. 

 

  - 2 budynki folwarczne, XVIII, nr rej.: 788 z 15.02.1964 

 

 Grodziszcze 
  - zespół kościoła fil., nr rej.: L-269/A z 28.09.2007: 

   - kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, XVIII 

   - dzwonnica, drewn., 1859 

   - cmentarz kościelny 

   - ogrodzenie, mur. kam., XIX 

 

 Jordanowo 
  - kościół par. pw. św. Anny, mur.- drewn., XVI, XVII, 1882, nr rej.: 1030 z 20.03.1964 

 

 Kępsko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Serca NMP, 1 poł. XVIII,  

  nr rej.: 1034 z 20.03.1964 

 

 Kupienino 
  - kościół fil. pw. św. Henryka, 1832, nr rej.: 1036 z 20.03.1964 

 

 Lubinicko 
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  - zbór ewangelicki, ob. kościół rzym. kat. fil. pw. Chrystusa Króla, 1909,  

   nr rej.: L-158/A z 24.11.2004 

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

   - pałac, nr rej.: L-718/A z 17.10.1973 

   - park, nr rej.: 3203 z 27.12.1983 

 

 

 Ługów 
  - kościół fil. pw. św. Elżbiety Węgierskiej, poł. XIX, nr rej.: L-439/A z 30.06.2011 

  - cmentarz przy kościele,  XIV-XIX, nr rej.: j.w.    

  - ogrodzenie, mur., XVII,  poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Nowy Dworek 
  - obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,1934-45,  nr rej.: L-460/A z 26.10.2011, 

  dec. → Międzyrzecz, Centralny Odcinek MRU : 

   - schron bojowy  PzW  nr 708 

 

 Raków 
  - kościół fil. pw. św. Jadwigi, 1727, nr rej.: 3084 z 6.09.1978 

 

  - pałac, 1 poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 3085 z 6.09.1978 

 

 Rosin 
  - zespół pałacowy, XVIII, 1900, nr rej.: 3083 z 5.09.1978 oraz 3209 z 27.12.1983: 

   - pałac 

   - park 

 

Rudgerzowice 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 1914, 

   nr rej.: L-463/A z 15.11.2011 

 

 Rusinów 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego, nr rej.: L-313/A z 8.04.2009.: 

   - kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Wawrzyńca, 1860 

   - cmentarz przy kościele,  

   - ogrodzenie, mur. kam., 2 poł. XIX 

 

 Rzeczyca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętego Krzyża,1 poł. XIX,  

  nr rej.: KOK-1031/64 z 20.03.1964 

 

 Świebodzin 
- zespół urbanistyczno-krajobrazowy, nr rej.: I-29/55 z 19.07.1955, 59 z 16.04.1958 oraz 

  2165 z 31.01.1975 

 

  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XV, 1541, XVII-XIX, nr rej.: 257 z 6.04.1961 

 

  - zamek joannitów, ob. szpital, XVI, XVII, XIX, nr rej.: 257 z 6.04.1961 

 

  - mury obronne, pocz. XIV, nr rej.: 258 z 6.04.1961 

  - baszta Kamienna, pocz. XIV, nr rej.: 538 z 30.05.1963 

 

  - ratusz, XVI, k. XIX, nr rej.: 256 z 6.04.1961 
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  - zespół architektoniczny przy Parku Chopina, nr rej.: 2186 z 10.11.1975: 

   - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Królowej Polski, 1898-1900 

   - progimnazjum, ob. szkoła podstawowa, ul. Park Chopina 1, 1876 

   - szkoła dla dziewcząt, ob. LO, ul. Park Chopina 2, 1869 

   - sąd i więzienie, ul. Park Chopina 3, 1879 

 

  - sąd , ul. Park Chopina 3, 1879, nr rej.: L-802/A z 10.11.1975 i z 21.12.1976 

 

  - zespół architektoniczno-urbanistyczny pl. Browarnianego, nr rej.: 537 z 30.05.1963 

 

  - dom, pl. Browarniany 3, k. XIX, nr rej.: 2385 z 21.12.1976  

 

  - dom, pl. Browarniany 4, k. XIX, nr rej.: 2386 z 21.12.1976  

 

  - dom, pl. Browarniany 20, pocz. XX, nr rej.: 2384 z 21.12.1976  

 

  - dom, ul. Głogowska 1 (d. 28), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 2 (d. 3), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 3, nr rej.: 2411 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Głogowska 4 (d. 1), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 6, k. XVIII, nr rej.: 1088 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Głogowska 7, XIX/XX, nr rej.: L-2/99 z 22.04.1999 

 

  - dom, ul. Głogowska 8 (d. 2), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 9 (d. 26), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 10, nr rej.: 2402 z 6.08.1976 

 

  - dom, ul. Głogowska 11 (d. 25), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 12, 1 poł. XIX, nr rej.: 3251 z 30.10.1992 

 

  - dom, ul. Głogowska 13 (d. 21), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 17 (d. 19), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 19 (d. 18), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 20, k. XIX, nr rej.: 2407 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Głogowska 24, k. XVIII, nr rej.: 1087 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Głogowska 25 d. 15), XIX/XX, nr rej.: 2193 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Głogowska 31, nr rej.: 2403 z 6.03.1976 

 

  - domy, pl. Jana Pawła II 7, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, XIX/XX, nr rej.: 2192 z 10.11.1975  

 

- dom, pl. Jana Pawła II 3, 1902, 1936, nr rej.: L-381/A  z 9.03.2010 

 

- dom, pl. Jana Pawła II 4, 1 poł. XIX, nr rej.: L-675/A  z 3.02.2015 



woj. lubuskie – pow. świebodziński 

79 
Stan na 31.12.2022 

 

  - dom, pl. Jana Pawła II 5 (d.7), nr rej.: L-306/A z 21.12.1976 

 

  - dom, pl. Jana Pawła II 7 (d.10), nr rej.: L-358/A z 21.12.1976 

 

  - dom, pl. Jana Pawła II 11, nr rej.: 2426 z 21.12.1976 

 

  - dom, pl. Jana Pawła II 12, nr rej.: 2444 z 21.12.1976 

 

  - dom, pl. Jana Pawła II 13, nr rej.: 2443 z 21.12.1976 

 

  - dom, pl. Jana Pawła II 20 (d. 24), pocz. XX, nr rej.: L-437/A 21.12.1976 

 

 - dom, pl. Jana Pawła II 21 (d. 25), pocz. XX, nr rej.: 2461 z 21.12.1976  

 

  - dom, pl. Jana Pawła II 26, nr rej.: 2460 z 21.12.1976 

 

  - dom, pl. Jana Pawła II 27, nr rej.: 2459 z 21.12.1976 

 

  - dom, pl. Jana Pawła II 28, nr rej.: L-438/A z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Kawaleryjska 10, 1909, nr rej.: L-722/A Z25.08.2017  

 

  - dom, ul. Kilińskiego 1, XIX/XX, nr rej.: 2166 z 6.03.1976  

 

  - dom, ul. Kilińskiego 3, XIX/XX, nr rej.: 2166 z 6.03.1976  

 

  - dom, ul. Kilińskiego 7, 1837, nr rej.: 3275 z 5.05.1993 

 

  - dom, ul. Kilińskiego 11, k. XVIII, nr rej.: 1092 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Kilińskiego 12, nr rej.: 2166 z 6.03.1976 

 

  - dom, ul. Kilińskiego 18, XIX/XX, nr rej.: 2166 z 6.03.1976  

` 

  - kamienica, ul. Kościelna 5, 1 ćw. XX, nr rej.: L-846/A z 16.03.2020  

 

  - dom, ul. Kościelna 6, XIX/XX, nr rej.: 2188 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Kościelna 7, XIX/XX, nr rej.: 2188 z 10.11.1975 

 

  - dom, ul. Kościelna 12, XIX/XX, nr rej.: 2188 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Kościelna 13, k. XVIII, nr rej.: 1097 z 20.03.1964 

 

  - domy, ul. Łagowska 1 i 2, k. XIX, nr rej.: 2190 z 10.11.1975  

 

  - willa „Salet”, ul. Łużycka 29, 1902, nr rej.: L-516/A z 3.08.2012  

 

  - domy, ul. 1 Maja 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 21, XIX/XX, nr rej.: 2167 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. 1 Maja 3, k. XVIII, nr rej.: 1072 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. 1 Maja 5 (d. 21) , nr rej.: L-666/A z 10 11.1965 (dec.→ domy ul. 1 Maja 1-21) 

 

  - dom, ul. 1 Maja 12 (d. 5) , nr rej.: L-738/A z 10 11.1965 (dec.→ domy ul. 1 Maja 1-21) 
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  - dom, ul. 1 Maja 15 (d. 12) , nr rej.: L-752/A z 10 11.1965 (dec.→ domy ul. 1 Maja 1-21) 

 

  - dom, ul. 1 Maja 17 (d. 11) , nr rej.: L-433/A z 10 11.1965 (dec.→ domy ul. 1 Maja 1-21) 

 

  - dom, ul. Młyńska 1, k. XVIII, nr rej.: 1093 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - domy, ul. Piłsudskiego 1-40, XIX/XX, nr rej.: 2184 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 2, nr rej.:  2425 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 4, nr rej.:  2424 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 5, nr rej.:  2457 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 6, nr rej.:  2458 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 8, nr rej.:  2423 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 10, nr rej.: 2422 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 12, nr rej.: 2421 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 15, nr rej.:  2438 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 16, nr rej.: 2418 z  21.12.1976 oraz 2420 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 17, nr rej.:  2439 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 29, nr rej.: 2437 z 21.12.1976   

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 30, nr rej.:  2441 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 45, nr rej.:  2440 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 46, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-701/A z 30.10.2015 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 15, 1866, nr rej.: L-704/A z 5.11.2015 

 

  - domy, ul. Studencka 3, 3a, 4, 5, 6, 7, XIX/XX, nr rej.: 2185 z 10.11.1975 

 

  - dom, ul. Studencka 6, nr rej.: 2391 z 6.08.1976 

 

  - dom, ul. Studencka 7, nr rej.: 2392 z 6.08.1976 

 

  - dom, ul. Studencka 39, pocz. XX, nr rej.: 2388 z 21.12.1976  

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 7, XVIII/XIX, nr rej.: L-695/A z 13.08.2015 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 9  (d.Wałowa 25/26), k. XIX, nr rej.: L-795/A z 10.11.1975 i z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 10  (d. 9), k. XVIII, nr rej.: 1095 z 20.03.1964 

 

  - domy ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego) 4, 6 (nie istnieje), 20, 43, 44, 47, 49, XIX/XX,  

  nr rej.: 2191 z 10.11.1975  

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego 1, k. XVIII, nr rej.: 1077 z 20.03.1964  (nie istnieje) 
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  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego) 2, k. XVIII, nr rej.: 1078 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego) 3, k. XVIII, nr rej.: 1079 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego  8) 10, k. XVIII, nr rej.: L-833/A z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego) 9, k. XVIII, nr rej.: 1081 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego) 10, k. XVIII, nr rej.: 1082 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego ) 13, pocz.XX, nr rej.: L-840/A z 10.11.1975 

 

  - kamienica, ul. Sukiennicza 28, 1905, nr rej.: L-786/A z 27.03.2018 

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymirskiego) 30, 1905, nr rej.: L-724/A z 12.08.2016 

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego) 48, k. XVIII, nr rej.: 1083 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego) 52, k. XVIII, nr rej.: 1085 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Sukiennicza  (d.Roli-Żymierskiego) 56, k. XVIII, nr rej.: 1086 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - szkoła parafialna, ul. Szpitalna 1, XVI, XIX, nr rej.: 537 z 30.05.1963 

 

  - dom, ul. Szpitalna 5, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1075 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 4, nr rej.: 2413 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 5, nr rej.: 2414 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 82, nr rej.: 2415 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 83, nr rej.: 2416 z 21.12.1976 

 

- domy, ul. Wałowa (dec. Obrońców Stalingradu) 6, 7, 8, 15, 18, 21, 25/26, 38, 39, 40, 42, 43a,44,   

   XIX/XX, nr rej.: 2189 z 10.11.1975  

 

- dom, ul. Wałowa 7 (d.44), k. XIX, nr rej.: L- 590/A z 10.11.1975 i z 21.12.1976 

    

  - dom, ul. Wałowa 16, nr rej.: 1073 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Wałowa 17, szach., k. XVIII, nr rej.: 1074 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Wałowa 20, nr rej.: 2453 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Wałowa 24 (d.18), XIX/XX, nr rej.: L-357/A z 10.11.1975 i z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Wałowa 28, nr rej.: 2451 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Wałowa 43, nr rej.: 2432 z 21.12.1976 

 

  - dom, ul. Wiejska 1, k. XVIII, nr rej.: 1096 z 20.03.1964  (nie istnieje) 

 

 Wilkowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Narodzenia NMP, 1908, nr rej.: L-440/A z 1.07.2011   

  - cmentarz kościelny, XIV, nr rej.: j.w. 
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  - ogrodzenie, mur./met., pocz. XX, nr rej.: j.w. 

 
  - pałac, 1550, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: L-651/A z 6.04.1961 

 

 

 

ZBĄSZYNEK – m. i gm. 
 

 Chlastawa 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, drewn., 1637, 1692, k. XIX,  

  nr rej.: 33 z 12.06.1953 

  - dzwonnica-bramka, drewn., 1690, nr rej.: j.w. 

  - cmentarz, XVII, nr rej.: j.w. 

 

 Dąbrówka Wielkopolska 
  - kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 2 poł. XVII - XVIII, nr rej.: 261 z 6.04.1961 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: L-48 z 25.06.2001: 

   - pałac, 1856-1859 

   - park, poł. XIX 

 

 Kosieczyn 
  - kościół par. pw. śś. Szymona i Judy, drewn., 1389, XV, nr rej.: 262 z 6.04.1961 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XV - XX, nr rej.: L-481/A z 29.02.2012 

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

 

  - dom, szach., XVIII, nr rej.: 790 z 15.02.1964  (nie istnieje) 

 

- wiadukt kolejowy, na linii kolejowej nr 358 (Zbąszynek-Gubin), dz. nr ewid. 572/7 obr. Kosieczyn,  

   l. 20. XX, nr rej.: L-862/A z 2.06.2021 

 

 Kręcko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Przemienienia Pańskiego, 1880, 1922-26, 

     nr rej.: L-273/A z 21.01.2008 

 

- zespół dworski i folwarczny, 1 poł. XIX, nr rej.: 792 z 15.02.1964: 

   - dwór, mur.-szach 

   - dworek (rządcówka) 

   - szklarnia 

   - wozownia 

   - obora 

   - stodoła 

   - gorzelnia 

   - brama 

 

 Rogoziniec 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, 1832, nr rej.: 2141 z 8.05.1971 

 

 Zbąszynek 

  - historyczny układ urbanistyczny, 1922-25, nr rej.: L-702/A z 29.03.2018 

 

  - kościół  fil. pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, 1929-30, nr rej.: L-300/A z 22.10.2008 

 

  - zespół kościoła ewangelickiego, ul. Długa 29/30, 1928-29, nr rej.: L-309/A z 26.02.2009: 

   - kościół, ob. rzym.-kat. par. pw. Macierzyństwa NMP 
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   - dom parafialny, ob. plebania 

   - d. dom gminy ewangelickiej 

   - ogrodzenie, mur., z bramami 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, w zespole węzła kolejowego, 1927,  

  nr rej.: L-663/A z 26.09.2014 
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SŁAWA – m. i gm. 
 

 Gola 
  - wiatrak, 1822, nr rej.: 1612 z 15.03.1965  (nie istnieje) 

 

 Krążkowo 
  - park, XIX/XX, nr rej.: 3104 z 28.09.1978 

 

  - oficyna folwarczna, 1 poł. XVI, nr rej.: 1619 z 15.03.1965 

 

 Krzepielów 
  - kościół par. pw. św. Marcina, XVI-XVIII, nr rej.: 131 z 31.07.1958 

 

  - zespół pałacowy, XVIII, nr rej.: 602 z 20.06.1963: 

   - oficyna 

   - spichlerz (nie istnieje) 

 

  - dom nr 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1620 z 15.06.1965 

 

 Kuźnica Głogowska 
  - młyn wodny, XVIII/XIX, nr rej.: 1621 z 15.03.1965  (nie istnieje) 

 

 Przybyszów 
  - kościół fil. pw. MB Bolesnej, 1657, XIX, nr rej.: L-742/A z 31.07.1958 

 

 Przybyszów - Zbiersk 
  - dwór, ok. 1600, nr rej.: 242 z 3.04.1961 

 

 Sława 
  - kościół par. pw. św. Michała, 1604, nr rej.: 19 (208) z 31.05.1950 

 

  - kościół ewangelicki, 1834-1836, nr rej.: 1626 z 15.02.1965  

 

  - zespół pałacowy, XVII-XIX, pocz. XX, nr rej.: 243 z 3.04.1961 oraz 605 z 20.06.1963: 

   - pałac 

   - oficyna z basztą 

   - brama 

   - park, nr rej.: 3106 z 28.09.1978 

 

  - dom, ul. Chopina 7, XVIII/XIX , nr rej.: 1669 z 15.03.1965  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Chopina 9, XVIII/XIX, nr rej.: 1603 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Chopina 20, 1 poł. XIX, nr rej.: 1670 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Powstańców Śląskich 39 (d.5), mur.-szach., XVIII/XIX, nr rej.: L-751/A z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Reja 1, mur.-szach., XVIII, nr rej.: 1672 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Reja 2, XVIII, nr rej.: 1673 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Reja 3, XVIII, nr rej.: 1674 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Reja 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1645 z 15.03.1965 
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  - dom, ul. Reja 6, poł. XIX, nr rej.: 1646 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Reja 7, pocz. XIX, nr rej.: 2684 z 1.08.1977  

 

  - dom, Rynek 1, poł. XIX, nr rej.: 1655 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 2, XVIII/XIX, nr rej.: 1656 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 3, XVIII/XIX,  nr rej.: 1657 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 7, XVIII/XIX, nr rej.: 1658 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 8, XVIII/XIX, nr rej.: 1659 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 9, XVIII/XIX, nr rej.: 1660 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 10, XVIII/XIX, nr rej.: 1661 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 11, XVIII/XIX, nr rej.: 1662 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 12, XVIII, nr rej.: L-781/A z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 13, XVIII, nr rej.: 1664 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 20, 1 poł. XIX, 1 poł. XX, nr rej.: 1665 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 23, XVIII/XIX,  nr rej.: 1666 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 27, XVIII/XIX, nr rej.: 1667 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 29, 1 poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: 1668 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Waryńskiego 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 1647 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Waryńskiego 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 1648 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Waryńskiego 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1649 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Waryńskiego 7, 1 poł. XIX, nr rej.: 1650 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Waryńskiego 9, 1 poł. XIX, nr rej.: L-820/A z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Waryńskiego 11, 1 poł. XIX, 1 poł. XX, nr rej.: 1632 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Waryńskiego 15, 1 poł. XIX, nr rej.: 1633 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Waryńskiego 17, 1 poł. XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: 1654 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Wschowska 5, pocz. XIX, nr rej.: 2685 z 1.08.1977  

 

  - dom, ul. Wschowska 8, pocz. XIX, nr rej.: 2686 z 1.08.1977  

 

 Stare Strącze 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat.par. pw. św. Jadwigi, pocz. XVII, nr rej.: 132 z 31.07.1958 

 

  - zespół dworski I : 
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   - park, XIX, nr rej.: 3107 z 28.09.1978 

   - budynki folwarczne, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: 1627 z 15.03.1965: 

    - oficyna 

    - spichlerz 

 

   - dwór, w zespole dworskim II, pocz. XIX, XIX/XX, nr rej.: L-677/A z 9.02.2015 

 

 Szreniawa 
  - kapliczka przydrożna, XIX, nr rej.: 2030 z 27.04.1971 

 

 Śmieszkowo 
  - kościół par. pw. św. Andrzeja, mur.-drewn., 1730, 1831, nr rej.: 1651 z 15.03.1965 

 

 Tarnów Jezierny 
  - pałac myśliwski, 1624, XX, nr rej.: 92 z 16.04.1958 

 

 

SZLICHTYNGOWA – m. i gm. 
 

 Dryżyna 
  - stodoła, szach., XIX, nr rej.: 1607 z 15.02.1965  (nie istnieje) 

 

 Gola 
  - kościół fil. pw. św. Jadwigi, 1768, nr rej.: 240 (KOK-I-199/61) z 3.04.1961 

  - dzwonnica, drewn., XVIII, nr rej.: 1609 z 15.03.1965 i z 17.04.2012 

 

  - szkoła, pocz. XIX, nr rej.: 1610 z 15.03.1965 

 

  - wiatrak, XVIII, nr rej.: 1611 z 15.03.1965 

 

 Górczyna 
  - cmentarz żydowski, XIX, nr rej.: 1156/A z 28.11.1989 

 

 Jędrzychowice 
  - kościół fil. pw. bł. Jana z Dukli, XIV-XVI, nr rej.: L-492/A z 31.07.1958 

 

  - zajazd, ob. dom mieszkalny nr 76, 1 poł. XIX, nr rej.: 1615 z 15.03.1965 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 605 z 20.06.1963: 

   - pałac, nr rej.: 244 z 3.04.1961  

   - oficyna 

   - park 

   - powozownia, nr rej.: 992/A z 28.11.1985 

   - spichrz, nr rej.: 1441/A z 9.08.1993 

 

  - zespół dworski (nr 29), XIX-XX, nr rej.: 1006/A z 27.06.1986: 

   - dwór 

   - park 

 

 Kowalewo 
  - zagroda nr 47, 1 poł. XIX, nr rej.: 1618 z 15.03.1965  (nie istnieje): 

   - dom (chata) 

   - stodoła 

 

 Stare Drzewce 
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- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. bł. Szymona z Lipnicy, mur.-szach.,  

  XIV-XV, XVII, nr rej.: 129 (KOK-I-78/58) z 31.07.1958  

 

  - zespół dworski i folwarczny, XIX, nr rej.:1489/A z 7.03.1994: 

   - dwór, nr rej.: 614/A z 20.06.1963 

   - park 

   - folwark 

   - spichrz 

 

 Szlichtyngowa 
  - założenie urbanistyczne i zespół budowlany, nr rej.: 1169/A z 21.05.1990 

 

  - dom, Rynek 7, XVIII/XIX, nr rej.: L-198/Az 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 11, XVIII/XIX, nr rej.: 1643 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 13, XVIII/XIX, nr rej.: 1644 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 19, XVIII/XIX, nr rej.: 1635 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 20, XVIII/XIX, nr rej.: 1636 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 36, XVIII/XIX, nr rej.: 1637 z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 37, XVIII/XIX, nr rej.: 1638 z 15.03.1965 

 

  - wiatrak koźlak, dz. nr 343, 1757, nr rej.: 1023/A z 11.08.1987 

 

 Wyszanów 
  - ruina kościoła, XVI, XVII, nr rej.: 720/1634 z 15.03.1965 

 

  - budynek bramny (na terenie folwarku) nr 16, 1907, nr rej.: 1488/A z 4.03.1994 

 

  - dom nr 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 1653 z 15.03.1965 

 

 Zamysłów 
  - kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, 1752, 1965, po 1990, nr rej.: 126 z 31.07.1958 

 

  - pałac, XVIII, nr rej.: 619 z 20.06.1963 oraz 619 z 15.02.1965 

 

  - spichrz dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1604 z 15.03.1965 

 

 

WSCHOWA – m. i gm. 
 

 Dębowa Łęka 
  - kościół par. pw. św. Jadwigi, XV, nr rej.: 239 z 3.04.1961 

  - dzwonnica, drewn., XVIII, nr rej.: 613 z 20.06.1963 

 

  - zespół pałacowy, XIX, nr rej.: 993/A z 28.11.1985: 

   - pałac 

   - powozownia 

   - park 

 

  - stodoła folwarczna (I), k. XIX, nr rej.: 1444/A z 9.08.1993 

  - stodoła folwarczna (II), 1910, nr rej.: 1445/A z 9.08.1993 
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 Hetmanice 
  - kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1775, nr rej.: 1614 z 15.03.1965 

 Konradowo 
  - kościół par. pw. św. Jakuba, XVI-XIX, nr rej.: 128 z 31.07.1958 

  - ogrodzenie z bramą, nr rej.: 1616 z 15.03.1965 

 

  - plebania, pocz. XX, nr rej.: 1617 z 15.03.1965 

 

  - pałac (nr 1), k. XIX, nr rej.: 995/A z 28.11.1985 

 

 Lgiń 
  - kościół par. pw. św. Bartłomieja, 1856, nr rej.: L-776/A z 18.05.1993 

  - schody i ogrodzenie, mur., nr rej.: j.w. 

 

  - zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: L-191/A z 16.01.1986: 

   - dwór 

   - park  

 

  - aleja brzozowa, przy szosie Kijewo - Wolsztyn, nr rej.: 2162 z 1.06.1974 

 

 Łysiny 
- kościół par. pw. MB Bolesnej, 2 poł. XIX, nr rej.: 1495/A z 14.04.1994 

  - figura przydrożna św. Jana Nepomucena, nr rej.: j.w. 

 

  - plebania, XIX, nr rej.: 1623 z 15.03.1965 (wypis z księgi rejestru) 

 

  - spichrz dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1622 z 15.03.1965  (nie istnieje) 

 

  - dom (chałupa) nr 25, drewn., nr rej.: 1623 z 15.03.1965   

 

 Nowa Wieś 
  - wiatrak koźlak, 1764, nr rej.: 2018/A z 20.06.1974 

 

 Osowa Sień (Dolna) 
  - zespół dworski, pocz. XIX: 

   - dwór, nr rej.: 605 z 20.06.1963  

   - 2 oficyny, nr rej.: j.w. 

   - park, nr rej.: 26 z 27.07.1951 

 

 Osowa Sień (Górna) 
  - kościół par. pw. śś. Fabiana i Sebastiana, XV, nr rej.: 127 (KOK-I-76/58) z 31.07.1958 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.:L-182/A z 3.11.2005: 

   - pałac, 1890-1904 

   - park, 2 poł. XVIII-XIX 

   - 2 lodownie, XIX 

   - ogrodzenie mur., k. XIX 

- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 604 z 20.06.1963: 

   - dwór 

   - lamus 

   - stajnia 

   - budynek gospodarczy przy podjeździe 

   - park 
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 Przyczyna Górna 
  - kościół fil. pw. św. Jerzego, XIV, XVII, nr rej.: 35 z 13.06.1953 

 

  - pałac (dom nr 67), 4 ćw. XIX, nr rej.: 1005/A z 27.06.1986 

  - pałac (dom nr 1), poł. XIX, nr rej.: 996/A z 28.11.1985 

 

  - spichrz folwarczny, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1440/A z 9.08.1993 

 

 Siedlnica 
- kościół par. pw. Narodzenia NMP i św. Jana Ewangelisty, 1300, 1604, XIX,  

  nr rej.: 104 z 15.07.1958 (wypis z  księgi rejestru) 

 

  - dwór z fosą (nr 75), XVIII-XX, nr rej.: 994/A z 28.11.1985 

 

  - folwark, XIX-XX, nr rej.: 1442/A z 9.08.1993: 

   - oficyna i spichrz 

   - spichrz 

 

 Tylewice 
 - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XV, nr rej.: 241 z 3.04.1961 

 

  - zespół dworski i folwarczny, 2 poł. XIX/XX, nr rej.: 1538/A z 18.04.1995: 

   - dwór 

   - park 

   - stodoła 

   - spichrz 

   - obora 

   - oficyna 

 

  - wiatrak, XIX, nr rej.: 727/2017 z 20.06.1974 

 

 Wschowa 
  - miasto Wschowa, nr rej.: 134 z 28.08.1958 oraz 2181 z 28.01.1975 

 

  - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa, XIV, XVI, XVIII, nr rej.: L-766/A z 15.02.1965 

 

  - plebania kościoła par., pl. Farny 2, pocz. XIX, nr rej.: 1635 z 15.05.1965 

 

  - zespół klasztorny franciszkanów, XVII-XIX: 

   - kościół pw. św. Józefa, 1639, XVIII,  nr rej.: 53 (KOK-I-25/55) z 29.03.1955 

   - klasztor, 1629, 1730, XIX, nr rej.: j.w. oraz KOK-I-561/63 z 20.06.1963 

   - kaplica pw. Świętego Krzyża, XVIII, nr rej.: 1593 z 15.02.1965 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Trójcy, pl. Kosynierów, 1 ćw. XIX,  

     nr rej.: 1164 z 27.02.1990 

 

  - kościół ewangelicki pw. Żłóbka Pana Jezusa, XVII-XVIII, nr rej.: 271 z 27.09.1951 

 

  - kolegium jezuickie, pl. Farny 3, 1727, nr rej.: 1595 z 15.02.1965 

 

  - cmentarz ewangelicki, ob. Lapidarium Rzeźby Nagrobnej, ul. Spokojna - Solna - Piękna, 

     1609, XIX, nr rej.: L-199/A z 17.03.2006 

   - ogrodzenie z krużgankiem i bramami, XVII, XIX, nr rej.: j.w. 

   - kaplica grobowa rodziny Teschner, XVIII, nr rej.: L-276/1-4/A z 14.02.2008 

   - kaplica grobowa rodziny Lauterbach, XIX, nr rej.: j.w. 

   - kaplica grobowa rodziny Hoffman, XIX, nr rej.: j.w. 



woj. lubuskie – pow. wschowski 

90 
Stan na 31.12.2022 

   - kaplica grobowa rodziny Steiner, XIX, nr rej.: j.w. 

   - kostnica, 1819, nr rej.: 1745 z 16.03.1965 

 

  - aleja lipowa, ul. Lipowa, nr rej.: 2161 z 1.06.1974 

 

  - mury obronne (pozostałości), pocz. XV, XVI, nr rej.: 1596 z 15.02.1965 

 

  - ratusz, 1 poł. XVI, 1860, nr rej.: 607 z 20.06.1963, 727 

 

  - fontanna miejska, nr rej.: 1599/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Bema 11, 1 poł. XIX, nr rej.: 1690/A z 16.03.1965 (nie istnieje ?) 

 

  - dom, ul. Bema 15, 1 poł. XIX, nr rej.: 1687/A z 16.03.1965 (nie istnieje ?) 

 

  - dom, ul. Bema 17, 1 poł. XIX, nr rej.: 1688/A z 16.03.1965 (nie istnieje ?) 

 

  - dom „Pod Murzynkiem”, ul. Bohaterów Westerplatte 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1597/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte 6, 1 poł. XIX, nr rej.: 1697/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte 7, 1 poł. XIX, nr rej.: L-764/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte  6 (d.8), 1 poł. XIX, nr rej.: L-667/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 1700/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte 8 (d.10), 1 poł. XIX, nr rej.: L-683/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte 11, 1 poł. XIX, nr rej.: 1702/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte 12, 1 poł. XIX, nr rej.: 1703/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte 14, 1 poł. XIX, nr rej.: 1704/A z 16.03.1965 (nie istnieje ?) 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 1 poł. XIX, nr rej.: 1705/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 1706/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 7, 1 poł. XIX, nr rej.: 1707/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 1708/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 11, 1 poł. XIX, nr rej.: 1709/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 13, 1 poł. XIX, nr rej.: 1710/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 15, 1 poł. XIX, nr rej.: 1711/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 17, 1 poł. XIX, nr rej.: 1712/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Daszyńskiego 27, 1 poł. XIX, nr rej.: 1713/A z 16.03.1965 

 

  - dom, pl. Farny 1, XVII/XVIII, nr rej.: L-792/A z 20.06.1963 

 

  - budynek „Biały Domek”, szach., ul. Głogowska 3, 1923-28, nr rej.: L-676/A z 5.02.2015 
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  - budynek d. kina., ul. Głogowska 8, 1933-39, nr rej.: L-723/A z 19.07.2016 

 

  - dom, ul. Głogowska 11, 1799, nr rej.: 616/A z 20.06.1963 

 

 

  - domy w zespole cukrowni, XIX/XX, ul. Kazimierza Wielkiego: 

   - willa właściciela (nr 21), nr rej.: 1433/A z 28.07.1993 

   - dom dyrektora (nr 25), nr rej.: 1434/A z 28.07.1993 

   - magazyn (nr 23), nr rej.: 1432/A z 28.07.1993 

 

  - dom, ul. Kilińskiego 2, poł. XVII, nr rej.: 1600 z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Kilińskiego 8,1890,  nr rej.: L-248 z 12.01.2007 

 

  - dom, ul. Kopernika 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 1720 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 2 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: 1721 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 3 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: 1724 z 16.03.1965 

  - dom, ul. ks. Kostki 4 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: 1722 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 6 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: 1723 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 8 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: 1725 z 16.05.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 5 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: 1726 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 7 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: 1727 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 9 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: L-889/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 14 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: 1729 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 20 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: L-829/A z 16.05.1965 

 

  - dom, ul. ks. Kostki 22 (d.1 Maja), 1 poł. XIX, nr rej.: 1731 z 16.05.1965 

 

  - dom, ul. Kościelna 1, XVIII/XIX, nr rej.: L-746 z 20.06.1963   

 

  - dom, ul. Łazienna 4, szach.,  XVII/XVIII, nr rej.: 1684 z 16.03.1965  (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Niepodległości 5, XIX, nr rej.: 1734 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Niepodległości 7, XIX, nr rej.: 1735 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Niepodległości 9, XIX, nr rej.: 1736 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Niepodległości 11, XIX, nr rej.: 1737 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Niepodległości 13, XIX, nr rej.: 1738 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Niepodległości 15, XIX, nr rej.: 1739 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Niepodległości 17, XIX, nr rej.: 1740 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Niepodległości 19, XIX, nr rej.: 1741 z 16.03.1965 
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  - dom, ul. Niepodległości 21, XIX, nr rej.: 1742 z 16.03.1965 

 

  - d. sąd, ob. dom, ul. Pocztowa 1 (d. 3), pocz. XIX, nr rej.: 608 z 20.06.1963 

 

  - dom, ul. Pocztowa 4/6, 1 poł. XIX,  nr rej.: 1732 z 16.03.1965 

 

  - d. szkoła ewangelicka, ul. Powstańców Wielkopolskich 12 (d.16), 1 poł. XIX,  

  nr rej.: L-765/A z 20.06.1963 

 

  - dom, ul. Powstańców Wielkopolskich (d. Ratuszowa) 1, XVIII, nr rej.: L-754/A z 20.06.1963 

 

  - dom, ul. Ratuszowa 2, 2 poł. XVII, poł. XIX, nr rej.: L-794/A z 30.05.1963 

 

  - dom, ul. Ratuszowa 10, 2 poł. XVII, poł. XIX,  nr rej.: 1714 z 16.02.1965  (nie istnieje) 

 

  - dom, Rynek 1, 2 poł. XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: 1685 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 2, poł. XVII, poł. XIX, nr rej.: 1691 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 3, 1 poł. XVII,  XIX/XX, nr rej.: 1692 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 4, 1 poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: 1686 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 6 (d.5),  XVII, 1 poł. XX, nr rej.: L-753/A z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 6, XVII, XVII/ XIX, nr rej.: 1693 z 16.03.1965 

 

  - dom (1), Rynek 8, XVII, nr rej.: L-777/A z 20.02.1963 

 

  - dom (2), Rynek 8 (d.9), XVII, XVIII/ XIX, nr rej.: L-777/A z 15.03.1965 

 

  - dom, Rynek 10, XVII, 1 poł. XIX, nr rej.: L-886/A z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 11,  XVII, k. XIX, nr rej.: 1679 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 11 (d.12), poł. XVII, pocz. XIX, nr rej.: L-783/A z 16.03.1965   

 

  - dom, Rynek 13 → ul. Rzeźnicka 1  

 

  - dom, Rynek 14 (d.16),  XVII, k. XIX, nr rej.: L-799 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 17, XVII, 1 poł. XIX, nr rej.: 1689 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 18, nr rej.: 1682 z 16.03.1965   

 

  - dom, Rynek 19, XVII, 1 poł. XIX, nr rej.: 1683 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Rzeźnicka 1, 1677, nr rej.: L-798/A z 15.02.1965 

 

  - dom, ul. Strażacka 8, XIX, nr rej.: 1733 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Targowa 1, XIX, nr rej.: 1744 z 16.03.1965 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Wolsztyńska 19, pocz. XX, nr rej.: 1114/A z 30.11.1988 

 

  - dom, pl. Zamkowy 2 (dec. ul. Jedności Robotniczej), 1679, 1 poł. XIX, nr rej.: 1716/A z 16.03.1965  



woj. lubuskie – pow. wschowski 

93 
Stan na 31.12.2022 

 

- 3 domy, pl. Zamkowy 2 (d. 3), 3 (d. 5), 4 (d. 7) ,  XVII, 2 poł. XVII, nr rej.: L-64  z 3.04.1967 

 

  - dom, pl. Zamkowy 9, nr rej.: 1718/A z 16.03.1965 

 

- dom, pl. Zamkowy 14,  XIX, nr rej.: 1719 z 16.03.1965 

 

- dom z reliktami zamku, pl. Zamkowy 14,  1 poł. XIX, nr rej.: 606/A z 20.06.1963  

 

  - wiatrak I , przy drodze do Nowego Tomyśla, XIX, nr rej.: 1640 z 15.03.1965 (nie istnieje ?) 

 

- wiatrak II, przy drodze do Nowego Tomyśla, poł. XIX, nr rej.: 1641 z 15.02.1965  

  (nie istnieje ?) 
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ZIELONA GÓRA – m. 
 

  - miasto, nr rej.: 75 z 7.11.1957 oraz 2183 z 14.03.1975 

 

  - kościół par. pw. św. Jadwigi, ul. Św. Jadwigi, 1372-94, 1572, 1 poł. XIX, nr rej.: 28 z 31.01.1952 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Częstochowskiej, ul. Mickiewicza, szach., 1743-77,  

  nr rej.: 552 z 30.05.1965 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Ułańska, 1915-17, 

  nr rej.: L-157/A z 22.11.2004 

 

- kościół staroluterański, ob. ewangelicki  Kościół Jezusowy, ul. Kazimierza Wielkiego, 1909-11, 

  nr rej.: L-159/A z 9.12.2004 

 

- kaplica staroluterańska, ob. kościół polsko-kat. pw. MB Królowej Polski, ul. Pieniężnego 25 b, 

  1860, 1927, nr rej.: L-219/A z 21.08.2006 

 

  - zakład opiekuńczo-leczniczy elżbietanek z kaplicą i domem zakonnym, 1885-1908,  

  nr rej.: L-719/A z 30.06.2016 

 

  - kapliczka, Osiedle Pomorskie, 1780, nr rej.: 3279 z 13.06.1993 

  - park (zieleń otaczająca), nr rej.: j.w. 

 

  - kapliczka na Winnicy, ul. Słowackiego 16, XIV, poł. XIX,  nr rej.: 554 z 30.05.1963 

 

  - d. cmentarz Zielonego Krzyża i Cmentarz Pamięci, ob. Park Tysiąclecia,  

  ul. Kołłątaja-Bolesława Krzywoustego-Mieszka I-Bolesława Chrobrego-Staszica-Wazów, 1626,  

  1851, 1914-18, 1923,nr rej.: L-876/A z 11.03.2022 

- kaplica z krematorium, jw. 

- grobowiec Georga Beuchelta, jw. 

- historyczne elementy zagospodarowania, jw. 

- mur oporowy, jw. 

- ogrodzenie, jw. 

 

 

- cmentarz żydowski, ul. Wrocławska 60a, 1814, nr rej.: L-189/A z 6.01.2005 

  - dom pogrzebowy, jw. 

  - ogrodzenie mur., jw. 

 

  - wieża widokowa,, tzw. Wieża Braniborska z otoczeniem (część wzgórza), ul. Lubuska i Braniborska, 

    2 poł. XIX, nr rej.: L-841/A z 12.11.2019   

 

  - szpaler morwowy przy ul. Amelii, pocz. XX, nr rej.: L-834/A z 24.06.2019 

 

  - fragmenty murów obronnych, XIV, nr rej.: 151 z 16.03.1965  

  - wieża Głodowa, pl. Pocztowy, XV, nr rej.: j.w. 

 

  - ratusz, Stary Rynek, XVI, XVIII, nr rej.: 29 z 7.06.1952  

 

  - dom, ul. Bankowa 1, k. XIX, nr rej.: 2481 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bankowa 4, XIX/XX, nr rej.: 2480 z 21.11.1976  

 

  - bank, ul. Bankowa 5, k. XIX, nr rej.: 3009 z 21.02.1977  
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  - dom, ul. Bankowa 6, k. XIX, nr rej.: 3008 z 21.02.1977  

 

  - willa, ul. Batorego 53, 2 poł. XIX, nr rej.: L-295/A z 29.09.2008 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, met., nr rej.: j.w. 

 

- willa,  ul. Bohaterów Westerplatte 27, po 1910, nr rej.: L-639/A z 25.02.2014 

 

  - dom,  ul. Bohaterów Westerplatte 32, 1898, nr rej.: L-363/A z 9.11.2009 

 

- willa,  ul. Bohaterów Westerplatte 45, 3 ćw. XIX, nr rej.: L-351/A z 22.12.2009 

 

  - dom winiarza „Winnica”, ul. Ceglana 12a, nr rej.: 550 z 30.05.1963 

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 1, XIX/XX, nr rej.: 2607 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 2, XIX/XX, nr rej.: 2608 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 3, XIX/XX, nr rej.: 2609 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 4, k. XIX, nr rej.: L-387/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 5, XIX/XX, nr rej.: 2610 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 6, XIX/XX, nr rej.: 2611 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 12, k. XIX, nr rej.: L-801/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 18, XIX/XX, nr rej.: L-165/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 20, k. XIX, nr rej.: 2575 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 21, k. XIX, nr rej.: L-397/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 23, k. XIX, nr rej.: 2577 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 24, k. XIX, nr rej.: 2578 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 25, k. XIX, nr rej.: L-235/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 28, XIX/XX, nr rej.: 2613 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 30, k. XIX, nr rej.: 2580 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 44, nr rej.: 1868 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 46-48, nr rej.: L-153/A z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 50, XVIII/XIX, nr rej.: 1798 z 13.03.1965  

 

  - hala sportowa, ul. Chopina 19, ok. 1930, nr rej.: L-472/A z 23.01.2012 

 

  - budynek d. Urzędu Finansów, ul. Chopina 21, ok. 1927-28, nr rej.: L-478/A z 28.09.2012 

 

  - dom, ul. Drzewna 1, 2 poł. XIX, nr rej.: 3342 z 30.12.1996 

 

  - dom, ul. Drzewna 20, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 1861 z 10.09.1965  
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  - dom, ul. Drzewna 24, 1903, nr rej.: 3332 z 16.04.1996 

 

  - willa, ul. Dworcowa 33, k. XIX, nr rej.: 2502 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Dworcowa 41, nr rej.: 2552 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Fabryczna 15, XIX, nr rej.: L-232/A z 30.05.1963 

 

  - dom, ul. Głowackiego 2, XIX/XX, nr rej.: L-705/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Głowackiego 3/5, XIX/XX, nr rej.: 2621 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Głowackiego 6/8, XIX/XX, nr rej.: 2622 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Głowackiego 7, XIX/XX, nr rej.: 2623 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Głowackiego 10, XIX/XX, nr rej.: 2624 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Grottgera 1, XVIII/XIX, nr rej.: L-659/A z 26.08.1965  

 

  - dom, ul. Grottgera 3, XVIII/XIX, nr rej.: 1802 z 26.03.1965  

 

  - dom, ul. Grottgera 5, ok. 1900, nr rej.: 3021 z 6.05.1978 

 

  - dom, ul. Grottgera 7, k. XIX, nr rej.: 3022 z 9.05.1978 

 

  - dom, ul. Grottgera 9, k. XIX, nr rej.: 3023 z 9.05.1978 

 

  - dom, ul. Grottgera 11, 1895, nr rej.: L-612/A z 10.05.1978 

 

  - dom, ul. Grottgera 19, XVIII/XIX, nr rej.: L-285/A z 26.03.1965  

 

  - dom, ul. Jedności 1, pocz. XIX, nr rej.: L-350/A z 4.08.1978 

 

  - dom, ul. Jedności 3, pocz. XIX, nr rej.: 1880 z 10.09.1965 

 

  - dom z oficyną, ul. Jedności 4, 4 ćw. XIX, nr rej.: 3309 z 9.08.1994 

 

  - dom, ul. Jedności 5, nr rej.: 1871 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Jedności 12, XVII, XIX, nr rej.: 1791 z 16.03.1965  

 

  - dom, ul. Jedności 16a (dec.14), nr rej.: L-891/A z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Jedności 15, 1 poł. XIX, nr rej.: L-260/A z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Jedności 17, 1 poł. XIX, nr rej.: 1882 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Jedności 19, 1 poł. XIX, nr rej.: 1883 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Jedności 33, 1899, nr rej.: 3293 z 22.02.1994 

 

  - dom z oficyną, ul. Jedności 38, 1900, nr rej.: 3288 z 13.01.1994 

 

  - dom, ul. Jedności 46, nr rej.: 1884 z 10.09.1965 
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  - stajnia pocztowa, ul. Jedności 76, XVIII/XIX, nr rej.: 1894 z 10.09.1965  

 

  - poczta konna, ul. Jedności 78, ok. 1770, nr rej.: 1807 z 26.03.1965  

 

  - dom, ul. Jedności 80, XVIII/XIX, nr rej.: L-349/A z 26.03.1965  

 

  - dom, ul. Jedności 100, 1899, nr rej.: 3290 z 31.01.1994 

 

  - dom, ul. Kasprowicza 1, nr rej.: 1873 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Kazimierza Wielkiego 6, k. XIX, nr rej.: L-644/A z 21.02.1977 

   

- dom, ul. Kazimierza Wielkiego 8, XIX/XX, nr rej.: 2501 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Kazimierza Wielkiego 10, k. XIX, nr rej.: 3014 z 21.02.1977  

 

  - dom, ul. Kazimierza Wielkiego 13, XIX/XX, nr rej.: L-500 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Kazimierza Wielkiego 14, XIX/XX, nr rej.: 2499 z 21.11.1975  

 

  - dom, ul. Kopernika 1, XVIII, nr rej.: L-787/A z 20.02.1974 

 

  - dom, ul. Kopernika 13, 1884, 1903, nr rej.: 3287 z 21.12.1993 

 

  - dom, ul. Kościelna 1- 1a, k. XIX, nr rej.: L-796/A z 2.10.1978 

 

  - dom, ul. Kościelna 2, 1899, nr rej.: 3114 z 2.10.1978 

 

  - dom, ul. Kościelna 4, k. XIX, nr rej.: 3119 z 2.10.1978 

 

  - dom, ul. Kościelna 5, k. XIX, nr rej.: 3118 z 2.10.1978 

 

  - dom, ul. Kościelna 9, 1899, nr rej.: L-413/A z 3.10.1978 

 

  - wikarówka, ul. Kościelna 11, XVIII/XIX, nr rej.: 1796 z 16.03.1965  

 

- szkoła katolicka, ob. wikariat, ul. Kościelna 13, 2 poł. XVII, XVIII, XIX, nr rej.: 553 z 30.05.1963 

 

  - dom, ul. Kożuchowska 1, XIX/XX, nr rej.: 2617 z 21.11.1976   

 

  - dom, ul. Kożuchowska 3, XIX/XX, nr rej.: 2619 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Krasickiego 25, XIX, nr rej.: L-197/A z 30.05.1963  

 

  - dom, ul. Krawiecka 5, 1906, nr rej.: 3341 z 25.11.1996 

 

  - dom, ul. Kupiecka 2, XVIII/XIX, nr rej.: 1835 z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Kupiecka 3, 4 ćw. XIX, nr rej.: 9/99 z 11.05.1999 

 

  - dom, ul. Kupiecka 5, nr rej.: 1890 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Kupiecka 12, XVIII/XIX, nr rej.: L-461/A z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Kupiecka 13, nr rej.: 1891 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Kupiecka 20, XVIII/XIX, nr rej.: 1892 z 10.09.1965  
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  - dom, ul. Kupiecka 22, XVIII/XIX, nr rej.: 1837 z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Kupiecka 23, nr rej.: L-310/A z 30.05.1963  

 

  - kamienica, ul. Kupiecka 25, XVIII, XIX, nr rej.: L-721/A z 13.07.2016  

 

  - dom, ul. Kupiecka 32, pocz. XIX, nr rej.: 3320 z 29.12.1994 

 

  - dom, ul. Kupiecka 38, k. XIX, nr rej.:  L-231/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Kupiecka 40, XIX-XX, nr rej.: L-172/A z 12.11.1996 

   

- dom, ul. Kupiecka 43, XIX-XX, nr rej.: 3311 z 31.05.1995 

 

  - dom, ul. Kupiecka 70, XVIII/XIX, nr rej.: 1838 z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Kupiecka 72, 1864-60, nr rej.: L-18/99 z 25.08.1999 

 

  - Liceum Żeńskie, ob. szkoła, ul. Licealna 9, 1909-11, nr rej.: L-167/A z 5.05.2005 

 

  - d. szkoła ewangelicka, ul. Lisowskiego 1/3 (d. ul. Szkolna), nr rej.: L-553 z 17.04.1959  

 

 - dom, ul. Lisowskiego 2, 2 poł. XIX, nr rej.: L-238/A z 22.10.1992 

 

  - dom, ul. Lisowskiego 4, k. XVIII, XX, nr rej.: 3340 z 12.11.1996 

 

  - dom, ul. Lisowskiego 5 , XVIII, nr rej.: 43 z 30.05.1963 (dec. ul. Szkolna), 

 

 - dom, ul. Lisowskiego 10, XVIII/XIX, nr rej.: 1888 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Lisowskiego 14, nr rej.: L-173/A z 30.03.1965 

 

  - dom, ul. Lisowskiego 15, XVIII/XIX, nr rej.: 1886 z 10.09.1965  

 

  - dom, ul. Lisowskiego 18, XVIII/XIX, nr rej.: 1889 z 10.09.1965  

 

  - dom, ul. Mariacka 2, k. XIX, nr rej.: 3011 z 21.02.1977  

 

  - dom, ul. Mariacka 3, XVIII/XIX, nr rej.: L-747/A z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Mariacka 5, nr rej.: 1794 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Mariacka 7, k. XIX, nr rej.: 3012 z 21.02.1977  

 

  - dom, ul. Masarska 2, nr rej.: 1854 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Masarska 3, 2 poł. XIX, nr rej.: 3100 z 12.09.1978 

 

  - dom, ul. Masarska 4, nr rej.: 1852 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Masarska 5, pocz. XX, nr rej.: 3099 z 12.09.1978 

 

  - dom, ul. Masarska 6, nr rej.: 1851 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Masarska 8, nr rej.: L-286/A z 10.09.1965 
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  - dom, ul. Masarska 9, XVII, nr rej.: 1795 z 16.03.1965  

 

  - ściana frontowa domu, ul. Masarska 11, 2 poł. XIX, nr rej.: 3098 z 8.09.1978 

 

  - dom, ul. Masarska 13, 2 poł. XIX, nr rej.: 3097 z 8.09.1978 

 

  - dom, pl. Matejki 7, 2 poł. XIX, nr rej.: L-859/A z 26.01.2021  

 

  - dom, pl. Matejki 10, XVIII/XIX, nr rej.: 1810 z 26.03.1965  

 

  - dom, pl. Matejki 11, XVIII/XIX, nr rej.: 1811 z 26.03.1965  

 

  - dom, pl. Matejki 12, XVIII/XIX, nr rej.: 1812 z 26.03.1965  

   

- dom, pl. Matejki 17, XIX/XX, nr rej.: L-281 z 26.03.2008  

 

  - dom, ul. Mickiewicza 1, pocz. XIX, nr rej.: 1749 z 10.09.1965  

 

  - dom, ul. Mickiewicza 3 a (d.3), nr rej.: L-593/A z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 13, k. XIX, nr rej.: 3124 z 4.10.1978 

 

  - plebania, ul. Mickiewicza 14, XVIII/XIX, nr rej.: 1858 z 10.09.1965 

 

  - dom z oficyną i leżakownią wina,  ul. Moniuszki 5, k. XIX, nr rej.: L-364/A z 1.02.2010 i 31.05.2022 

 

  - dom, ul. Moniuszki 7, nr rej.: 1859 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Moniuszki 11, nr rej.: 1866 z 10.09.1965   

 

  - sala sportowa (d. kościół starokatolicki), ul. Moniuszki 14, 1850, 1870, nr rej.: 3351 z 7.01.1998 

 

  - willa, ul. Moniuszki 31, 18966, nr rej.: L-646/A z 18.04.2014 

 

  - dom, al. Niepodległości 1, XIX/XX, nr rej.: L-237/A z 21.11.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 2, XIX/XX, nr rej.: 2570 z 21.11.1976  

 

 - Hala Miejska z budynkiem administracyjnym, ob. Teatr Lubuski, Al. Niepodległości 3/5,  

    1931, 1974-78, nr rej.: L-296/A z 5.09.2008 

 

  - dom, al. Niepodległości 4, XIX/XX, nr rej.: 2571 z 21.11.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 6, XIX/XX, nr rej.: 2494 z 21.11.1976  

 

  - dom (kamienica), al. Niepodległości 7, 1890-1891, nr rej.: L-50 z 7.11.2001 

 

  - dom, al. Niepodległości 8, k. XIX, nr rej.: 2553 z 21.11.1976  

 

  - dom, al. Niepodległości 13, k. XIX, nr rej.: 2554 z 21.11.1976 

 

- dom, al. Niepodległości 15, XIX, nr rej.: 1987 z 25.03.1976  

  oraz 2555 z 21.11.1976 (brak decyzji w NID) 

 

  - dom, al. Niepodległości 16, k. XIX, nr rej.: 2556 z 21.11.1976  

 

  - dom, al. Niepodległości 18, k. XIX, nr rej.: 2557 z 21.11.1976  
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  - portal domu, al. Niepodległości 19, XVI, nr rej.: 551 z 30.05.1963 

 

  - dom, al. Niepodległości 21, 1887, nr rej.: L-8 z 14.05.1999 

 

  - dom, al. Niepodległości 22, 1897, nr rej.: 3343 z 16.07.1997 

 

  - dom, al. Niepodległości 24, k. XIX, nr rej.: L-251/A z 21.11.1976  

 

  - dom, al. Niepodległości 25, 4 ćw. XIX, nr rej.: 7 z 12.05.1999 

 

  - dom, al. Niepodległości 28, XIX/XX, nr rej.: 2493 z 21.11.1976  

 

  - willa, ob. przedszkole, al. Niepodległości 29, XIX/XX, nr rej.: L-168/A z 9.06.2005 

 

  - dom, al. Niepodległości 33, 1910, nr rej.: 2492 z 21.11.1976  

 

  - dom, al. Niepodległości 35, XIX/XX, nr rej.: 2559 z 21.11.1976  

 

  - willa, al. Niepodległości 36, 4 ćw. XIX, nr rej.: 2560 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Ogrodowa 12, XVIII, nr rej.: 1867 z 10.09.1965 

 

  - dom winiarski, ob. mieszkalny, ul. Piękna 20, 1820, 2 poł. XIX, 1916, nr rej.: L-555/A z 8.02.2013 

 

  - budynek poczty, pl. Pocztowy 1, 1869-71, 1916, nr rej.: L-858/A z 15.01.2021 

 

  - dom, pl. Pocztowy 2 (?), pocz. XIX, nr rej.: 3075 z 1.08.1978 

 

  - dom, pl. Pocztowy 2, k. XVIII, nr rej.: L-503/A z 1.08.1978 

 

  - dom, pl. Pocztowy 3, k. XVIII, nr rej.: L-504/A z 1.08.1978 

 

  - dom, pl. Pocztowy 4, 2 poł. XIX, nr rej.: L-143/A z 1.08.1978 

 

  - dom, pl. Pocztowy 5, 2 poł. XIX, nr rej.: L-773/A z 1.08.1978 

 

  - dom, pl. Pocztowy 6, 2 poł. XIX, nr rej.: 3071 z 1.08.1978 

 

  - dom, pl. Pocztowy 7, pocz. XIX, nr rej.: 3070 z 1.08.1978 

 

  - dom, pl. Pocztowy 9, XVIII/XIX, 1877, nr rej.: 3282 z 5.10.1993 

 

  - dom, pl. Pocztowy 10, 1867, 1938, nr rej.: 3283 z 8.10.1993 

 

  - dom, pl. Pocztowy 11, 1892, 1900, nr rej.: 3284 z 22.10.1993 

 

  - dom, pl. Pocztowy 16, 1900-1901, nr rej.: L-254/A z 7.01.1996 

 

  - dom, pl. Pocztowy 17, 1804, pocz. XX, nr rej.: L-161/A z 10.01.2005 

 

  - dom, ul. Pod Filarami 1, 2 poł. XIX, nr rej.: L-630/A z 11.08.1978 

 

  - dom, ul. Pod Filarami 2/4, 1925, nr rej.: L-175/A z 6.09.1978 

 

 - dom, ul. Pod Filarami 3, 2 poł. XIX, nr rej.: L-631/A z 11.08.1978 
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  - dom, pl. Powstańców Wielkopolskich 7, 1800, nr rej.: L-716/A z 30.09.1965 

 

  - dom, ul. Reja 2, pocz. XX, nr rej.: L-222/A z 15.03.1994 

 

  - dom, ul. Reja 3, pocz. XX, nr rej.: 3000 z 15.03.1994 

 

  - dom z 2 budynkami gospodarczymi, ul. Reja 4, pocz. XX, nr rej.: 3301 z 15.03.1994 

 

  - dom, ul. Reja 5, pocz. XX, nr rej.: 3302 z 15.03.1994 

 

  - dom, ul. Reja 6, 1902, nr rej.: 3303 z 17.03.1994 

 

  - dom z oficyną i stolarnią, ul. Reja 7, pocz. XX, nr rej.: L-178/A z 21.03.1994 

 

  - dom z oficyną i budynkiem gospodarczym, ul. Reja 8, pocz. XX, nr rej.: 3305 z 10.05.1994 

 

  - dom, ul. Reja 9, 1902, nr rej.: 3306 z 10.05.1994 

 

  - dom, ul. Reja 10, 1904, nr rej.: 3298 z 9.06.1994 

 

  - dom, ul. Reja 11, pocz. XX, nr rej.: 3307 z 18.05.1994 

 

  - dom, ul. Reja 13, pocz. XX, nr rej.: L-163/A z 18.05.1994 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 2/4, k. XIX, nr rej.: 2591 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 6, k. XIX, nr rej.: 2592 z 21.11.1976 

  

  - dom, ul. Sienkiewicza 10, k. XIX, nr rej.: L-569/A z 21.11.1976  

 

  - zespół willowy, ul. Sienkiewicza 11, poł. XIX: 

- willa, nr rej.: 2594 z 21.11.1976  

- ogród, nr rej.: L-282/A z 3.04.2008 

- ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 14, k. XIX, nr rej.: 2595 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 16/18, k. XIX, nr rej.: 2596 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 21, k. XIX, nr rej.: 2597 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 22, k. XIX, nr rej.: L-789/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 24, k. XIX, nr rej.: 2599 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 26, XIX/XX, nr rej.: 2625 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 27, XIX/XX, nr rej.: 2626 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 29, k. XIX, nr rej.: 2600 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 30, k. XIX, nr rej.: 2601 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 33, XIX/XX, nr rej.: 2477 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 38, XIX/XX, nr rej.: 2476 z 21.11.1976  
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- dom, ul. Sienkiewicza 54, XIX/XX nr rej.: 2602 z 21.11.1976 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 1, XIX/XX nr rej.: 2471 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 2, k. XIX, nr rej.: 2472 z 21.11.1976  

 

  - Dom Stanów Ziemskich, ob. bud. biurowy, ul. Sikorskiego 6, k. XVII, 1788, XX, 

  nr rej.: L-717/A z 31.05.2016 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 15, k. XIX, nr rej.: 2473 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 18, k. XIX, nr rej.: 2546 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 18-20, XIX/XX, nr rej.: L-155/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 24, 2 poł. XVIII, nr rej.: 3349 z 24.09.1997 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 25, k. XIX, nr rej.: 2475 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 29, XVIII/XIX, nr rej.: 1814 z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 33, XIX/XX, nr rej.: 2604 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 36, k. XIX, nr rej.: 2489 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 47 a, XVIII/XIX, nr rej.: 1818 z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 49, k. XIX, nr rej.: L-689/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 52, XIX/XX, nr rej.: 2605 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 53, k. XIX, nr rej.: 2548 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 55, XVIII/XIX, nr rej.: L-537/A z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 62, XIX/XX, nr rej.: 2606 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 63, k. XIX, nr rej.: 2478 z 21.11.1976  

 

  - dom mieszkalny sukienników, ul. Sikorskiego 66-76, 1781, nr rej.: L-487/A z 20.04.2012  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 71, k. XIX, nr rej.: 2549 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 84, k. XIX, nr rej.: 2550 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Skargi 7, 1800, nr rej.: 1874 z 10.09.1965 

 

  - dom, ul. Skargi 12, XVIII/XIX, nr rej.: 1819 z 30.03.1965  

 

  - sąd wojewódzki, pl. Słowiański 1/ Jedności 6, 1855-1856, nr rej.: 3353 z 8.04.1998 

 

  - d. gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma IV, pl. Słowiański 6, 1846, 1 ćw. XX,  

    nr rej.: L-126/Az 22.01.2004 

 

  - dom, pl. Słowiański 7, 2 poł. XIX, nr rej.: L-664/A z 29.09.2014 

 

  - Resursa Kupiecka, ob. Wyższa Szkoła Handlu, pl. Słowiański 9, 1 poł. XIX, 1901, 
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    nr rej.: L-258/A z 13.07.2007 

 

  - d. szkoła, tzw. „czerwona szkoła”, pl. Słowiański 12, 1882-83, nr rej.: L-565/A z 13.03.2013 

 

  - dom, ul. Sobieskiego 2, k. XIX, nr rej.: L-174/A z 21.02.1977  

 

  - dom, ul. Sobieskiego 3, XVIII/XIX, nr rej.: 1820 z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Sobieskiego 4/6, XIX/XX, nr rej.: 2614 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sobieskiego 5, XIX, nr rej.: 1875 z 10.09.1965  

 

  - dom, ul. Sobieskiego 8/10, XIX/XX, nr rej.: 2615 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sobieskiego 9, XIX, nr rej.: L-236/A z 10.09.1965  

 

  - dom, ul. Sobieskiego 9a, XIX, nr rej.: 3336 z 19.06.1996 

 

  - dom, ul. Sobieskiego 12, XIX/XX, nr rej.: 2616 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Sobieskiego 14, pocz. XIX, nr rej.: 3087 z 6.09.1978 

 

  - dom, ul. Sowińskiego 2, pocz. XX, nr rej.: L-164/A z 26.04.2005 

 

  - dom, Stary Rynek 3, 2 poł. XIX, nr rej.: 3117 z 2.10.1978 

 

  - dom, Stary Rynek 4, 2 poł. XIX, nr rej.: 2565 z 21.11.1976  

 

  - dom, Stary Rynek 5, 2 poł. XIX, nr rej.: 2566 z 21.11.1976  

 

  - dom, Stary Rynek 6, 2 poł. XIX, nr rej.: 2567 z 21.11.1976  

 

  - dom, Stary Rynek 7, k. XIX, nr rej.: 2568 z 21.11.1976  

 

  - dom, Stary Rynek 8, k. XIX, nr rej.: 3102 z 14.09.1978 

 

  - dom, Stary Rynek 10, k. XIX, nr rej.: 1790 z 16.03.1965 

 

  - dom, Stary Rynek 11, k. XIX, nr rej.: 3112 z 2.10.1978 

 

  - dom, Stary Rynek 13, pocz. XX, nr rej.: L-583/A z 8.09.1978 

 

  - dom, Stary Rynek 16, 2 poł. XIX, nr rej.: 3095 z 8.09.1978 

 

  - dom, Stary Rynek 17, 2 poł. XIX, nr rej.: 2569 z 21.11.1976  

 

  - dom, Stary Rynek 18, pocz. XX, nr rej.: 3093 z 7.09.1978 

 

  - dom, Stary Rynek 19, pocz. XX, nr rej.: L-252/A z 7.09.1978 

 

  - dom, Stary Rynek 20, XIX/XX, nr rej.: 3091 z 7.09.1978   

 

  - dom, Stary Rynek 21, XVIII, XX, nr rej.: L-779/A z 26.08.1996 

 

  - dom, Stary Rynek 22, k. XIX, nr rej.: 3089 z 7.09.1978 

 

  - dom, Stary Rynek 23, XIX/XX, nr rej.: 2490 z 21.11.1976  
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  - dom, Stary Rynek 24, 1903, nr rej.: 3088 z 6.09.1978 

 

  - piwnice domu, Stary Rynek 28, XVII, nr rej.: 2498 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Strzelecka 3, k. XIX, nr rej.: L-412/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Strzelecka 4, XVIII/XIX, nr rej.: 1828 z 30.03.1965  

 

- dom, ul. Strzelecka 12, XVIII/XIX, nr rej.: 1829 z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Strzelecka 14, XVIII/XIX, nr rej.: 1830 z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Strzelecka 16, XVIII/XIX, nr rej.: 1831 z 30.03.1965  

 

  - dom, ul. Strzelecka 18, k. XIX, nr rej.: 2589 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Strzelecka 22, k. XIX, nr rej.: 2590 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Świętojańska 6, XVIII/XIX, nr rej.: 1839 z 30.03.1965 

 

  - dom, ul. Tylna 31, 1796nr rej.: 68 z 25.04.1957 

 

  - willa, ul. Ułańska 7, 1926, nr rej.: L-422/A z 2.02.2011 

 

  - dom, ul. Wandy 46, XVIII/XIX, nr rej.: 1846 z 3.07.1965 

 

  - piwnica winiarska, ul. Wodna, XIX, nr rej.: 2153 z 27.03.1972 

 

  - dom, al. Wojska Polskiego 1, 1929-30, nr rej.: L-234/A z 21.11.2006 

 

  - dom winiarski, ob. mieszkalny, al. Wojska Polskiego 96, 1819, k. XIX, nr rej.: L-507/A z 29.06.2012 

 

  - dom, ul. Wrocławska 7, XIX/XX, nr rej.: 2335 z 14.05.1976 

 

- dom z budynkiem gospodarczym, ul. Wrocławska 12, 1907, nr rej.: L-9/99 z 14.05.1999 

 

- budynek mieszkalny i produkcyjny, ul. Wrocławska 16, 1 poł. XIX,  nr rej.: L-883/A z 22.07.2022 

 

  - dom, ul. Wrocławska 24, XIX/XX, nr rej.: 2491 z 21.11.1976 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Wrocławska 26, XIX/XX, nr rej.: 2512 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wrocławska 27, XIX/XX, nr rej.: 2511 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wrocławska 28, XIX/XX, nr rej.: 2510 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wrocławska 29, XIX/XX,, nr rej.: L-633/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wrocławska 30, XIX/XX, nr rej.: 2488 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wrocławska 31, XIX/XX, nr rej.: 2487 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wrocławska 35, XIX/XX, nr rej.: 2486 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wrocławska 37, XIX/XX, nr rej.: 2485 z 21.11.1976  
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- dom, ul. Wrocławska 40, XIX/XX, nr rej.: L-246/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wyspiańskiego 2, k. XX, nr rej.: 2583 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wyspiańskiego 4, k. XIX, nr rej.: 2584 z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Wyspiańskiego 5, XIX/XX, nr rej.: 2483 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wyspiańskiego 8, k. XIX, nr rej.: 2585 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wyspiańskiego 10, k. XIX, nr rej.: 2586 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wyspiańskiego 12, k. XIX, nr rej.: 2587 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Wyspiańskiego 16, XIX/XX, nr rej.: 2482 z 21.11.1976 

 

  - dom winiarski, ob. mieszkalny, ul. Zakręt 2, poł. XIX, nr rej.: L-407/A z 4.08.2010 

 

  - dom, ul. Zamkowa 11, mur./szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 1848 z 3.07.1965 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Zamkowa 16 A, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: L-848/A z 25.06.2020 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 1, k. XIX, nr rej.: 2561 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Żeromskiego 2, XIX/XX, nr rej.: L-154/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Żeromskiego 4, k. XIX, nr rej.: L-494/A z 4.10.1978 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 6, k. XIX, nr rej.: 3122 z 4.10.1978 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 10, k. XIX, nr rej.: 3123 z 4.10.1978 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 13, k. XIX, nr rej.: 2562 z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Żeromskiego 14, 1909, nr rej.: 3348 z 10.09.1997 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 15, 1930, nr rej.: L-220/A z 16.04.1996 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 16, k. XIX, nr rej.: L-271/A z 21.11.1976 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 17, 1900, nr rej.: L-176/A z 16.04.1996 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 18, XIX/XX, nr rej.: L-731/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Żeromskiego 19, XIX/XX, nr rej.: L-162/A z 21.11.1976  

 

  - dom, ul. Żeromskiego 21, XVIII/XIX, nr rej.: 1849 z 3.07.1965  

 

  - dom, ul. Żeromskiego 23, XIX/XX, nr rej.: 2495 z 21.11.1976  

 

  - zespół produkcyjno-gospodarczy d. winiarni, ul. Ceglana 2, XIX/XX, nr rej.: 3243 z 18.05.1992 

 

- zespół d. tkalni, ul. Fabryczna 13, k. XIX, nr rej.: 3241 z 22.04.1992 i z 23.11.2009  

 - budynek, ob. produkcyjno-mieszkalny 

 - magazyn 

 

  - zespół fabryk włókienniczych, ul. Fabryczna 14, 1872 - XX, nr rej.: 3237 z 26.11.1991: 
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   - 2 hale fabryczne 

   - magazyn 

   - fabryka sukna 

 

  - d. wytwórnia koniaków i szampana, pl. Matejki 20 i 21, 4 ćw. XIX – pocz . XX,  

  nr rej.: L-836/A z 16.07.2020 

 

  - budynki wytwórni win, ul. Moniuszki 16, 1870-XX, nr rej.: L-29/A z 18.04.2000: 

   - budynek administracyjny 

   - budynek produkcyjny z piwnicami 

 

- zespół d. Zakładów Budowy Mostów i Konstrukcji Żelaznych Beuchelt i Sp., ob. Zakład Konstrukcji 

  Stalowych „ZASTAL”, ul. Sulechowska, po 1872-l.30. XX, nr rej.: L-871/A z 25.01.2022: 

   - willa Georga Beuchelta z ogrodem i ogrodzeniem, 1882 

   - budynek administracyjno-biurowy, 1905, 1935 

- hala budowy mostów (część wschodnia), 1872, 1889, 1931 

- hala budowy wagonów (część wschodnia), 1912, 1922, 1931-32 

- d. kuźnia (elewacje południowa i wschodnia), 1872 

- budynek d. łaźni i kantyny, 1902 

- komin d. kotłowni parowej, 1872 

- d. magazyn, po 1872, l.30. XX 

- d. warsztaty, po 1872, l.30. XX 

- budynek d. biura projektowego, 1912, l.30. XX 

 

  - zespół fabryczny „Polska Wełna”, ul. Wrocławska 17, 1920-1937,  

  nr rej.: 3326 z 26.07.1995 i z 9.08.2010: 

   - wykańczalnia tkanin 

   - tkalnia, przędzalnia, magazyn i biura 

   - kotłownia 

   - farbiarnia 

   - zmiękczalnia wody 

 

  - obiekty w zespole d. parowozowni, nr rej.: L-506/A z 29.06.2012 : 

   - parowozownia wachlarzowa, XIX/XX, po 1920 

   - obrotnica trakcyjna z infrastrukturą torową, 1928 

   - wodociągowa wieża ciśnień, 1932 

   

  - część linii d. Kolei Szprotawskiej, pocz. XIX, nr rej.: L-702/A z 2.11.2015 : 

   - teren d. linii kolejowej na odcinku : od ul. Zjednoczenia → do ul. Ogrodowej 

   - d. dworzec kolejowy „Zielona Góra Południe” z magazynem ekspedycji, 1911 

   - wiadukt w ciągu ul. Łużyckiej, żelbet., 1911 

 

 Zielona Góra – Drzonków 
  - dwór (nr 32a), XVIII/XIX, nr rej.: 2034 z 29.04.1971 

 

  - dom nr 56, XIX, nr rej.: 1752 z 16.03.1965 (nie istnieje) 

 

Zielona Góra – Jarogniewice 
- kościół ewangelicki, ob. fil. rzym.-kat. pw. św. Antoniego, mur.-szach., 1749-1750, 1857,  

  nr rej.: 1423 z 2.02.1965 

 

  - plebania, 1 poł. XIX, nr rej.: 1425 z 2.02.1965 

 

  - szkoła, ob. dom nr 28, 1 poł. XIX, nr rej.: L-574/A z  z 2.02.1965 

 

 Zielona Góra – Jeleniów 
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  - dzwonnica cmentarna, XIX, drewn., nr rej.: 1753 z 16.03.1965 

  - kostnica na cmentarzu, XVIII/XIX, nr rej.: 1754 z 16.03.1965 (nie istnieje) 

 

  - dwór, XVIII, XIX, nr rej.: 515 z 30.05.1963 i z 30.05.1965 (nie istnieje) 

 

 Zielona Góra – Kiełpin  
  - pałac, ul. Kiełpin 28 A, XVIII, nr rej.: L-743/A z 29.04.1971 

 

Zielona Góra – Krępa 
- fabryka tektury, XIX/XX, nr rej.: 1996 z 15.04.1971 oraz 1996 z 19.05.1992: 

   - budynek produkcyjny główny 

   - magazyn i kotłownia 

   - magazyn makulatury i stolarnia 

   - magazyn i szatnia 

   - budynek mieszkalno-biurowy 

   - budynek mieszkalno-magazynowy 

   - budynek gospodarczy 

 

  - młyn wodny, nr rej.: 1761 z 16.03.1965 

 

 Zielona Góra – Łężyca 
  - kaplica cmentarna z dzwonnicą, drewn., 1727, nr rej.: 1763 z 16.03.1965 

 

  - dom nr 4, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 1764 z 16.03.1965 

 

  - dom nr 56, nr rej.: 1766 z 16.03.1965 (nie istnieje) 

 

  - dom nr 75, 1 poł. XIX, nr rej.: 2041 z 29.04.1971 

 

  - dom nr 83, szach., k. XVIII, nr rej.: 1765 z 16.03.1965 

 

  - dom nr 85, szach., 1868, nr rej.: 1767 z 16.03.1965 

 

 Zielona Góra – Ługowo 
  - dom nr 11, nr rej.: 1768 z 16.03.1965 

 Zielona Góra – Nowy Kisielin 
  - dzwonnica, 1840, nr rej.: 2039 z 29.04.1971 

 

  - pałac, XVII/XVIII, nr rej.: 2038 z 29.04.1971 

 

 Zielona Góra – Ochla 
- kościół fil. pw. Wszystkich Świętych, mur.-drewn., 1 poł. XIV, XVII-XVIII,  

   nr rej.: 306 z 19.04.1961 

 

  - pałac (I), XVII, nr rej.: 2044 z 19.04.1961 

 

  - zespół pałacowy i folwarczny (II), XVIII-XIX: 

   - pałac, nr rej.: 2045 z 29.04.1961 

   - 2 oficyny, nr rej.: j.w. 

   - folwark, nr rej.: 3327 z 24.07.1995: 

   - 3 domy mieszkalne 

    - 4 budynki gospodarcze 

    - remiza strażacka 

    - park 
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  - leśniczówka i teren skansenu, nr rej.: 2090 z 26.11.1971 

 

 Zielona Góra – Racula 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, XIV, XVIII, nr rej.: 34 z 13.06.1953 

  - dzwonnica, drewn., nr rej.: 524 z 30.05.1963 

 

 Zielona Góra – Stary Kisielin 
  - zespół pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: L—595/A z 21.12.1992: 

   - pałac 

   - park 

   - stajnia, nr rej.: 1755 z 16.03.1965 

 

 Zielona Góra – Sucha 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Marcina, 1821, nr rej.: 1786 z 16.03.1965 

 

 Zielona Góra – Zatonie 
  - ruina kościoła, 2 poł. XIV, nr rej.: 1992 z 29.01.1974 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1765, 1865-66, 

    nr rej.: L-184/A z 7.11.2005 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: 1787 z 16.03.1965: 

   - ruina pałacu, 1689, 1850 

   - ruina oranżerii, XVIII/XIX 

   - czworak, 1 poł. XIX 

   - park, poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1747 z 16.03.1965 i z 15.02.2007 

 

  - dom nr 47, k. XVIII, nr rej.: 1788 z 16.03.1965  
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BABIMOST – m. i gm. 
 

 Babimost 
- miasto, nr rej.: 88 z 16.04.1958 i z 16.03.2018 

 

  - kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 1730, nr rej.: 47 (KOK-I-18/54) z 10.06.1954 

 

  - d. kościół ewangelicki, ob. nieużytkowany,  ul. Kargowska, 1782-89, nr rej.: L-725/A z 19.08.2016 

 

  - kaplica cmentarna pw. św. Jacka, XVIII/XIX, nr rej.: 1928 z 21.04.1971 

 

  - ratusz, 1 poł. XIX, nr rej.: 1929 z 21.04.1971 

 

  - dom, ul. Kościelna 3, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: 1930 z 21.04.1971 

 

 Kolesin 
  - dwór, 1 poł. XVIII, nr rej.: 1942 z 21.04.1971 

 

 Nowe Kramsko 
  - zespół kościelny i plebański, nr rej.: L-127/A z 22.01.2004: 

   - kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1769 

   - cmentarz przykościelny 

   - ogrodzenie  

   - plebania, pocz. XIX 

   - budynek gospodarczy, k. XIX 

   - kuźnia, ob. garaż, pocz. XX 

   - ogród plebański 

    

- wiatrak koźlak, drewn., nr rej.: 3169 z 19.06.1980 (brak decyzji w NID) 

 

 Podmokłe Małe 
  - wiatrak koźlak, 1854, przeniesiony na teren skansenu z Potrzebowa, gm. Wijewo, pow. leszczyński,   

  nr rej.: L-454/A z 10.04.1990 

 

 Stare Kramsko 
  - dzwonnica wiejska, drewn., XIX, nr rej.: 1948 z 21.04.1971 

 

 

BOJADŁA – gm. 
 

 Bojadła 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Teresy, szach., 1757, nr rej.: 1931 z 21.04.1971 

 

  - plebania, XVIII/XIX, nr rej.: 2932 z 21.04.1971 

 

  - zespół pałacowy, 1 poł. XVIII, nr rej.: 205 z 20.03.1961: 

   - pałac 

   - 2 oficyny 

   - 2 kordegardy 

  - park 

 

 Klenica 
  - kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, 1 poł. XIX, nr rej.: L-650/A z 21.04.1971 
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  - zespół pałacowy, k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 3244 z 9.06.1992: 

   - pałac myśliwski 

   - budynek gospodarczy (nie istnieje) 

   - park, nr rej.: 3181 z 3.08.1981 

   - Dom Gościnny jezuitów („pałac”), nr rej.: 1940 z 21.04.1971 

 

 Pyrnik 
  - dzwonnica wiejska, szach., 2 poł. XIX, nr rej.: 1946 z 21.04.1971 

 

 

CZERWIEŃSK – m. i gm. 
 

 Będów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Trójcy, 1882, nr rej.: 3291 z 21.02.1994 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. (nie istnieje) 

 

 Czerwieńsk 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. par. pw. św. Wojciecha, ul. Chrobrego, 1877,  

  nr rej.: L-782/A z 2.02.2018 

 
  - kościół ewangelicki, ob. magazyn (?), ul. Zielonogórska 5, poł. XIX, nr rej.: 3330 z 1.12.1995 

 

  - budynki folwarczne, XVII-XIX, nr rej.: 1748 z 16.03.1965: 

   - obora i stajnia (nie istnieje) 

   - chlewnia 

 

 Laski 
  - park pałacowy, XIX, nr rej.: 55 z 29.04.1955 

  - oranżeria, pocz. XIX, nr rej.: L-502/A z 29.04.1971 

 

 Leśniów Wielki 
  - zespół kościoła: 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV, XVII, XIX, nr rej.: 60 z 23.07.1955 

- kaplica grobowa, 1714, nr rej.: 516 z 30.05.1963 

- d. cmentarz przykościelny, XIV-l.70.XX, nr rej.: L-875/A z 16.02.2022 

   - ogrodzenie, mur., nr rej.: jw. 

 

  - gorzelnia, ob. dom mieszk.,  1714, nr rej.: 1762 z 16.03.1965 (nie istnieje) 

 

  - wiatrak koźlak, XVIII/XIX, nr rej.: 302 z 19.04.1961 

 

 Nietkowice 
- stajnia i obora w d. zespole dworskim, XIX,  nr rej.: 1770 z 16.03.1965 (nie istnieje) 

 

 Nietków 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 1866-67,   

      nr rej.: L-343/A z 24.08.2009 

 
  - oranżeria pałacowa, XVIII, nr rej.: 520 z 30.05.1963 (nie istnieje) 

 

  - park pałacowy, poł. XVIII, nr rej.: 54 z 29.04.1955 

 

  - park - arboretum, k. XIX, nr rej.: 3363 z 31.12.1998 
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 Sycowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, szach., poł. XVIII, XIX, 

   nr rej.: 525 z 30.05.1963 

KARGOWA – m. i gm. 
 

 Chwalim 
- dom nr 29, k. XIX, nr rej.: L-879/A z 14.03.2022 (brak dec. w NID) 

 

Kargowa 
  - miasto, nr rej.: 67 z 16.04.1956 oraz 3030 z 20.07.1978 i z 17.04.1997 

  - zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. św. Maksymiliana Kolbe, ul. Górna 2, 

     1801-05, nr rej.: L-169/A z 28.06.2005 

 

  - ratusz, XIX, nr rej.: 544 z 30.05.1963 

 

  - zespół pałacowy, XVIII: 

   - pałac, nr rej.: 1004 z 20.03.1964 

   - spichlerz, nr rej.: 1936 z 21.04.1971 

   - oficyna, nr rej.: 1937 z 21.04.1971 

   - park, nr rej.: 3199 z 27.12.1983 

 

  - dom, ul. 27 Stycznia 4, szach., XVIII, nr rej.: 1015 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. 27 Stycznia 5b, XVIII, nr rej.: 1016 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. 27 Stycznia 11, szach., ok. 1800, nr rej.: 1020 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. 27 Stycznia 12, szach., ok. 1800, nr rej.: 1021 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. 27 Stycznia 14, szach., ok. 1800, nr rej.: 1022 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. 27 Stycznia 15, szach., ok. 1800, nr rej.: 1023 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. 27 Stycznia 16, szach., ok. 1800, nr rej.: 1017 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. 27 Stycznia 18, szach.-mur., 1 poł. XIX, nr rej.: 1024 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. 27 Stycznia 36, szach.-mur., pocz. XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: 1018 z 20.03.1964 

 

 Karszyn 
  - kościół fil. pw. św. Jadwigi, 1792, 1922, nr rej.: 1939 z 21.04.1971 

 

 Smolno Małe 
  - młyn wodny, pocz. XIX, nr rej.: 1947 z 21.04.1971 (nie istnieje ?) 

 

Smolno Wielkie 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Chrystusa Króla, 1854, nr rej.: L-470/A z 6.12.2011 

 

  - wiadukt kolejowy, nad drogą lokalną, mur./stal., 1905, nr rej.: L-856/A z 28.01.2021 

  - most kolejowy, nad rzeką Obrzyca, bet../stal., 1905, nr rej.: L-857/A z 28.01.2021 

 

 Stary Jaromierz 
  - dom nr 58, drewn., pocz. XIX, nr rej.: 3144 z 3.12.1979 

 

  - dom na skraju wsi, drewn., pocz. XIX, nr rej.: 3143 z 3.12.1979 (nie istnieje) 
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 Wojnowo 
  - zespół pałacowy i folwarczny, 1 poł. XIX, nr rej.: 3280 z 6.07.1993: 

   - pałac 

   - park 

   - gorzelnia 

   - spichrz 

   - budynek gospodarczy, drewn. 

   - spichlerz, ob. kaplica pw. MB Częstochowskiej, drewn., nr rej.: 1951 z 21.04.1971 

 

 

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI – m. i gm. 
 

 Białowice 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Jezusa, XV/XVI, nr rej.: 311 z 2.05.1961 

 

  - plebania, 1765, nr rej.: 489 z 20.05.1963 

 

  - zamek, ob. spichlerz, XVI, XVIII, nr rej.: 2132 z 2.05.1963 

 

 Bogaczów 
  - kościół fil. pw. św. Wawrzyńca, XV, 1619, nr rej.: 300 z 19.04.1961 

 

  - zespół dworski, XVII-XIX: 

   - dwór, nr rej.: 20 z 14.07.1950 oraz 3034 z 26.07.1978 

   - park, nr rej.: 22 z 15.07.1950 (nie istnieje) 

 

 Dobroszów Wielki 
  - dwór, 1789, nr rej.: 1750 z 16.03.1965 

 

 Drągowina 
  - kościół par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, XV, XVII, nr rej.: 120 z 16.07.1958 

 

  - plebania, XVII, nr rej.: 2033 z 29.04.1971 

 

Kaczenice  
- dzwonnica wiejska, 1860, nr rej.: L-711/A z 16.02.2016 

 

Kamionka  
- dzwonnica kościelna, drewn., 2 poł. XVIII, nr rej.: L-419/A z 13.01.2011 

 

- dwór, XVII (?), 1850, nr rej.: L-345/A z 30.09.2009 

 

 Kotowice 
- zespół  d. kościoła ewangelickiego : 

   - kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Szkaplerznej, 1840, nr rej.: 1757 z 16.03.1965 

   - d. cmentarz przy kościele, XIV – 1896, nr rej.: L-762/A z 23.12.2019 

   - ogrodzenie, mur., nr rej.: j.w. 

- 2 budynki bramne., nr rej.: j.w. 

 

  - spichlerz dworski, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1758 z 16.03.1965: 

 

 Niwiska 
  - kościół fil. pw. św. Katarzyny, XIII/XIV, 1766, nr rej.: 304 z 19.04.1961 
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  - kościół ewangelicki, ob. ruina, ul. Szkolna, 1 poł. XIX, nr rej.: L-225/A z 12.09.2006 

 

  - zespół pałacowy i folwarczny, XVIII, XIX: 

   - pałac, nr rej.: 305 z 19.04.1961 

   - park leśny, nr rej.: L-821/A z 8.12.1986 

   - folwark, nr rej.: 2043 z 29.04.1971: 

    - obora (nie istnieje) 

    - gorzelnia  

    - piwnica-lodownia 

    - oficyna mieszkalna 

 

 Nowogród Bobrzański 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: 107 z 16.07.1958 

  - plebania, k. XVII, nr rej.: 521 z 30.05.1963 

  

  - kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XIII/XIV, 1712-1720, nr rej.: 106 z 16.07.1958 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Kościuszki 13, ok. 1800, nr rej.: 1777 z 16.03.1965 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Kościuszki 15, 1 poł. XIX, nr rej.: 1775 z 16.03.1965 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Kościuszki 18, XVIII, nr rej.: 1771 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Kościuszki 19, 1734, nr rej.: 1769 z 16.03.1965 

 

  - dom, ul. Majowa 3, k. XVIII, nr rej.: 1773 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 6, ok. 1800, nr rej.: 1779 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 7, 1 poł. XIX, nr rej.: 1780 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 8, ok. 1800, nr rej.: 1781 z 16.03.1965 

 

  - dom, Rynek 20 (d.9), XVIII/XIX, nr rej.: L-623/A z 16.03.1965 

 

- willa właściciela młyna, ul. Młyńska 7, 1902, 1925, nr rej.: L-268/A z 26.05.2009 

- zespół budynków młyna, ul. Młyńska, nr rej.: L-864/A z 9.07.2021 

- młyn, 1925  

- „stary” młyn żytni, mączarnia, 1844, 1925 

- spichlerz, 1844 

- rozdzielnia prądu 

- kotłownia 

- stolarnia, 1925 

- elewator silosowy, 1925 

- komin 

 

 

 Podgórzyce 
  - kościół (ruina), XIV, XVII, nr rej.: 522 z 30.05.1963 i z 16.03.1965 

 

 Przybymierz 
- zespół kościoła filialnego : 

-kościół  pw. Wniebowzięcia NMP, XV, XVII, nr rej.: L-735/A z 16.07.1958 i z 29.04.1971 

   - d. cmentarz przy kościele, XV-1945, nr rej.: L-745/A z 7.04.2016 

   - budynek bramny, XV(?), XX, nr rej.: j.w. 
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   - ogrodzenie z bramką, mur., XV(?), XX, nr rej.: j.w. 

 

  - dwór, XVIII/XIX, nr rej.: 2048 z 29.04.1971 

 

 Skibice 
  - kościół fil. pw. św. Marcina, XIV, XVIII, nr rej.: 2049 z 29.04.1971 

 

 Wysoka 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, XV, XIX, nr rej.: 2051 z 29.04.1971 

 

 

SULECHÓW – m. i gm. 
 

 Buków 
  - zespół pałacowy i folwarczny, 1 poł. XIX, nr rej.: 3174 z 3.08.1981: 

   - pałac 

   - park 

   - 5 budynków folwarcznych (obora, lamus i gorzelnia nie istnieją) 

Głogusz 
   

- pole Bitwy pod Kijami z 25 lipca 1759, na południe od drogi Nr 277 (Sulechów-Skape),   

  nr rej.: L-881/A z 6.05.2022 

  → Pałck, gm. Skąpe - pole Bitwy pod Kijami na terenie m. Głogusz i Pałck 

 

 Górzykowo 
  - dom nr 8, szach., poł. XIX, nr rej.: L-878/A z 11.03.2022 

- dom nr 23, 1814, nr rej.: L-854/A z 17.09.2020 

 

Kalsk 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., mur.-drewn., pocz. XVI, 1826, nr rej.: 206 z 20.03.1961 

     oraz 596 z 20.06.1963 

 

  - pałac, XVII/XVIII, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: 3015 z 6.04.1978 

 

 Klępsk 
- zespół d. kościoła ewangelickiego, nr rej.: L-366/A z 12.06.1953, z 20.03.1961 i z 8.02.2010 : 

- kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. Nawiedzenia NMP, szach.-drewn.-mur., XVI-XVIII,  

   - kaplica grobowa rodziny Philipsborn, 1915 

 - d. cmentarz z aleją lipową, XVI-XX  

   - ogrodzenie z bramami, mur., XVI, pocz. XX 

 

 Krężoły 
  - gołębnik w zagrodzie nr 47, drewn., XIX, nr rej.: 3194 z 21.10.1982 (nie istnieje) 

 

 Kruszyna 
  - pałac, 1 poł. XIX, nr rej.: 1943 z 21.04.1971 

 

  - dwór (rządcówka), 1816, nr rej.: 1944 z 21.04.1971 

 

  - aleja lipowa na odcinku Kruszyna – Radowice, XIX, nr rej.: L-823/A z 30.09.2019 

 

Łęgowo  
  - zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: A-3192 z 21.10.1982 i z 1.12.2009: 

   - pałac, 2 poł. XIX 
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   - oficyna (nr 54/55) 

   - czworak, szach. (nr 49/50) 

   - folwark : 

    - lamus, szach. 

    - stodoła i dom (nr 52) 

    - 2 obory 

    - dom (nr 53) 

    - stajnia 

    - stodoła 

    - spichrz 

 

 Mozów 
  - oficyna dworska, pocz. XIX, nr rej.: 1945 z 21.04.1971 

 

 Okunin 
  - dwór, ok. 1800, nr rej.: 213 z 27.03.1961 

 

 Pomorsko 
  - zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: 3193 z 21.10.1982: 

   - pałac 

   - oficyna 

   - dom obok bramy wjazdowej 

   - park 

 

 Sulechów 
  - miasto, nr rej.: 27 z 4.06.1955, 58 z 7.11.1957 oraz 2164 z 31.01.1975 

  - kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, XIV-XVII, nr rej.: 209 z 27.03.1961 

  - plebania, XVIII, nr rej.: 547 z 30.05.1963 i z 20.03.1964 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stanisława Kostki, ul. Odrzańska 63, 1897-1905,  

  nr rej.: L-885/A z 3.08.2022 

 

- kościół ewangelicki, nast. rzymskokatolicki (od 1864), ob. garnizonowy par. pw. Najświętszego  

  Imienia Maryi, ul. Żeromskiego, 1780-1790, nr rej.: L-895/A z 18.10.2022 

 

- zbór kalwiński, ob. Dom Kultury, 2 poł. XVIII, 1959, nr rej.: 210 z 27.07.1961 

 

  - zamek  z wieżą, ul. Wielkopolska 2, XV-XVIII, nr rej.: 548 z 30.05.1963 

 

  - mury obronne, 2 poł. XIV, XVI, nr rej.: 146 z 20.03.1961 oraz 1950 z 21.04.1971 

  - brama Krośnieńska, 1704, nr rej.: j.w. 

 

  - ratusz, XVIII, XIX, nr rej.: 64 z 15.10.1955 

 

  - budynek dworca PKS z dwoma aneksami (pokój dyżurnego ruchu i kiosk RUCH), ul. PCK 10,  

  1963-65, 1968, nr rej.: L-853/A z 13.10.2020 

 

  - aleja lipowa, przy drodze Sulechów – Krężoły, 2 poł. XIX, nr rej.: 2160 z 1.06.1974 

 

  - aleja lipowo-klonowo-kasztanowcowa, przy drodze Sulechów – Skąpe, XIX/XX,  

   nr rej.: L-278/A z 22.02.2008 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 1, XIX/XX, nr rej.: 2973 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 1a, XIX/XX, nr rej.: 2974 z 11.03.1977 (niezidentyfikowany) 
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  - dom, ul. Armii Krajowej 7, XIX/XX, nr rej.: L-180/A z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 21, pocz. XIX, pocz. XX, nr rej.: 2326 z 12.07.1976 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 22 (d.22/23), XIX/XX, nr rej.: L-687/A z 11.03.1977 i z 24.06.2015 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 23 (d.22/23), XIX/XX, nr rej.: L-636/A z 11.03.1977 i z 24.01.2014 

 

 - dom, ul. Armii Krajowej 25/26, XIX/XX, nr rej.: 2977 z 11.03.1977  

 

  - zespół szkolny „Pedagogium”, ul. Armii Krajowej 46-51, 1733, 1 poł. XIX,  nr rej.: L-34 z 5.01.2001: 

   - gimnazjum „Pedagogium”, ob. Wyższa Szkoła Administracji  (nr 51) 

- szkoła, ob. ośrodek szkolno-wychowawczy (nr 50), nr rej.: 2979 z 11.03.1977 

   - internat, ob. dom studenta (nr 48) 

   - sala gimnastyczna (nr 46) 

   - dom mieszkalny (nr 46) 

   - park szkolny, XIX 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 56, XIX/XX, nr rej.: 2980 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 57, XIX/XX, nr rej.: 2981 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 59, XIX/XX, nr rej.: L-221/A z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 61, XIX/XX, nr rej.: 2983 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 62, XIX/XX nr rej.: L-730/A z 21.11.1976 i z 4.04.1977 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 67, XIX/XX nr rej.: 2327 z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 74, XIX/XX, nr rej.: 2985 z 11.03.1977 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 75, XIX/XX nr rej.: 2328 z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Brama Piastowska 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 1012 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Handlowa 5, XVIII, nr rej.: L-179/A z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 2, XIX/XX, nr rej.: 2989 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 3, XIX/XX, nr rej.: 2990 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 11, 2 poł. XIX, nr rej.: 2917 z 12.04.1977  

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 14, XIX/XX, nr rej.: 2991 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 16/17, nr rej.: L-714/A z 12.07.1976  

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 24, XIX/XX, nr rej.: 2992 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 25, XIX/XX, nr rej.: 2330 z 12.07.1976  

 

 - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 27, XIX/XX, nr rej.: 2993 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Łukasiewicza 12, XIX/XX, nr rej.: 2986 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Łukasiewicza 13, XIX/XX, nr rej.: 2987 z 11.03.1977  
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  - dom, ul. Łukasiewicza 14, XIX/XX, nr rej.: 2988 z 11.03.1977  

 

  - dom, al. Niepodległości 2, XIX/XX,  nr rej.: 2315 z 12.07.1976 (nie istnieje) 

 

  - dom, al. Niepodległości 9, XIX/XX, nr rej.: 2316 z 12.07.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 10, XIX/XX,  nr rej.: L-498/A z 12.07.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 11, XIX/XX,  nr rej.: 2318 z 12.07.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 15, XIX/XX,  nr rej.: 2319 z 12.07.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 16, XIX/XX,  nr rej.: 2320 z 12.07.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 25, XIX/XX,  nr rej.: 2321 z 12.07.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 28, XIX/XX, nr rej.: 2538 z 11.03.1977  

 

  - dom, al. Niepodległości 29, XIX/XX, nr rej.: 2539 z 11.03.1977  

 

  - willa, al. Niepodległości 30, XIX/XX, nr rej.: L-527/A z 11.03.1977 i z 1.09.1992 

  - budynek gospodarczy, nr rej.: j.w. 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

  - dom, al. Niepodległości 35, XIX/XX,  nr rej.: 2323 z 12.07.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 42, XIX/XX, nr rej.: L-579/A z 12.07.1976 

 

  - dom, al. Niepodległości 43, XIX/XX, nr rej.: L-216/A z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Okrężna 4, XVIII, nr rej.: 549 z 30.05.1963 

 

  - dom, ul. Okrężna 13, XVIII/XIX, nr rej.: 1014 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Okrężna 14, 1 ćw. XIX, nr rej.: 1009 z 20.03.1964 

 

  - dom, pl. Ratuszowy 7, 2 poł. XIX, nr rej.: L-28 z 6.02.2000 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 5, XIX/XX, nr rej.: 2541 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 8, XIX/XX, nr rej.: 2542 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 9, XIX/XX, nr rej.: 2543 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 10, XIX/XX, nr rej.: 2544 z 11.03.1977  

 

  - kamienica, ul. Sikorskiego 20, XIX/XX, nr rej.: L-310/A z 4.03.2009  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 21, XIX/XX, nr rej.: L-839/A z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 22, XIX/XX, nr rej.: 2629 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Sikorskiego 25, XIX/XX, nr rej.: L-602/A z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 6, XIX/XX, nr rej.: 3000 z 11.03.1977  
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 - dom, ul. 30 Stycznia 21, XIX/XX, nr rej.: 3001 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 24, XIX/XX, nr rej.: 3003 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 27 (ob. ul. Styczniowa 30), XIX/XX, nr rej.: L-861/A z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 31, XIX/XX, nr rej.: 3005 z 11.03.1977 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 35, XIX/XX, nr rej.: 3006 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. 30 Stycznia 39, XIX/XX, nr rej.: 3007 z 11.03.1977 

  

  - dom, ul. 30 Stycznia (niezidentyfikowany), XIX/XX, nr rej.: 3002 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Szkolna 5, szach., XVIII, nr rej.: 1010 z 20.03.1964 

 

  - dom, ul. Wielkopolska 4, XIX/XX,  nr rej.: 2994 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Zwycięstwa 15, XIX/XX,  nr rej.: 2331 z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Zwycięstwa 21a, XIX/XX,  nr rej.: L-459/A z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Zwycięstwa 25, XIX/XX, nr rej.: 2995 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Zwycięstwa 32, XIX/XX, nr rej.: 2996 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Żeromskiego 12, XIX/XX,  nr rej.: 2314 z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 28, XIX/XX,  nr rej.: 2313 z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 33, XIX/XX,  nr rej.: 2312 z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 34, XIX/XX,  nr rej.: 2311 z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 35, XIX/XX,  nr rej.: 2310 z 12.07.1976 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 39, XIX/XX, nr rej.: 2537 z 4.04.1977  

 

  - dom, ul. Żwirki i Wigury 7, XIX/XX, nr rej.: 2997 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Żwirki i Wigury 8, XIX/XX, nr rej.: 2998 z 11.03.1977  

 

  - dom, ul. Żwirki i Wigury 10, XIX/XX, nr rej.: 2999 z 11.03.1977  

 

  - wieża ciśnień, ul. 31 Stycznia, k. XIX, nr rej.: 2287 z 2.08.1976  

 

 

ŚWIDNICA – gm. 
 

 Drzonów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Mikołaja, 1 poł. XIX, nr rej.: 2035 z 29.04.1971 

 

  - zespół pałacowy, pocz. XIX: 

   - pałac, nr rej.: 2036 z 29.04.1971 

   - park, nr rej.: 3273 z 19.03.1993 
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 Koźla 
  - kościół par. pw. św. Jadwigi, XV, XVI, XIX, nr rej.: 1759 z 16.03.1965 

 

  - dwór, mur.-szach., 1710, 1870, nr rej.: 1760 z 16.03.1965 

 

 Letnica 
  - kościół fil. pw. św.św. Szymona i Judy, XVI/XVI, nr rej.: 301 z 19.04.1961 

 

  - kościół ewangelicki, ob. magazyn (?), 1819, nr rej.: 517 z 30.04.1963 i z 16.03.1965 

 

  - dwór (pałacyk), XVII, XVIII, 1867, nr rej.: L-691/A z 30.04.1963 i z 16.03.1965 

 

 Lipno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach., 1842,  

  nr rej.: 519 z 30.05.1993 i z 16.03.1965 

  - plebania, 2 poł. XVIII, nr rej.: j.w. (nie istnieje) 

 

 Świdnica 
  - kościół par. pw. św. Marcina, XIV, XVI, XIX, nr rej.: 307 z 19.04.1961 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, k. XVIII, XIX,  

   nr rej.: 1784 z 16.04.1965 

 

  - zespół pałacowy, ul. Długa 27, 1607, XIX: 

   - pałac, nr rej.: 308 z 19.04.1961 

   - park, nr rej.: 3274 z 19.03.1993 

   - stajnia, nr rej.: 1785 z 16.03.1965 

   - chlewnia, nr rej.: j.w. 

 

  - park dworski (II), 2 poł. XIX, nr rej.: 3186 z 3.09.1981 

 

 

 

 

TRZEBIECHÓW – gm. 
 

 Podlegórz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1876-1902,  

     nr rej.: L-259/A z 4.09.2007 

 

Radowice 
  - odcinek alei lipowej przy ul. Sulechowskiej  → Kruszyna,  gm. Sulechów 

 

Swarzynice 
  - dzwonnica wiejska, 1889, nr rej.: L-635/A z 21.01.2014 

 
  - dom nr 74, 1820, nr rej.: 1949 z 21.04.1971 

 

 Trzebiechów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1 poł. XIX,  

   nr rej.: L-77/A z 11.08.1998 

 

- aleja dębowa, wzdłuż drogi do Ostrzyc, k. XIX, nr rej.: L-482/A z 6.03.2012 

 

- aleja dębowa, wzdłuż drogi po wschodniej stronie parku, XIX, nr rej.: L-485/A z 13.04.2012 
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  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 212 z 27.03.1961: 

   - pałac 

   - 2 oficyny 

   - park 

 

  - zespół sanatoryjny, ul. Sulechowska 1, 1903-1905, nr rej.: L-106/A z 3.08.1981 i z 1.08.2003 

   - sanatorium (budynek główny) 

   - budynek administracyjny 

   - łącznik (galeria) 

   - dom mieszkalny z portiernią 

   - stolarnia 

   - wiata 

   - garaże 

- świniarnia, ob. warsztaty 

- kostnica 

   - park 

   - ogrodzenie z bramą 

 

 

ZABÓR – gm. 
 

 Milsko 
  - kościół fil. pw. św. Jadwigi, XVIII, k. XIX, nr rej.: 303 z 19.04.1961 

 

 Przytok 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP, XVIII/XIX, 

   nr rej.: 523 z 30.05.1963 i z 16.03.1965 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 3183 z 3.03.1981: 

   - pałac 

   - brama wjazdowa 

   - czworak 

   - park 

 Zabór 
  - zespół zamkowy: 

   - zamek (pałac), 1677, 1745, 1957, nr rej.: 25 z 17.07.1951 

   - folwark, nr rej.: j.w. i z 9.03.2001: 

    - 3 oficyny 

    - oficyna, ob. szkoła 

    - stajnia, ob. hotel 

    - kostnica 

    - szklarnia 

    - 2 budynki gospodarcze 

   - park, nr rej.: 24 z 17.07.1951  
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BRZEŹNICA – gm. 
 

 Brzeźnica 
  - kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, pocz. XVIII, nr rej.: 100 z 5.07.1958 

  - plebania, nr rej.: 320 z 5.06.1961 

 

 Chotków 
  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, XIV, XVI, nr rej.: 323 z 5.06.1961 

  - dzwonnica, nr rej.: 570 z 30.05.1963 

 

  - zespół pałacowy, XVIII, nr rej.: 571 z 10.06.1963: 

   - pałac 

   - 2 wieże (basteje) 

   - brama na dziedziniec gospodarczy (nie istnieje) 

   - wozownia (nie istnieje) 

   - obora 

 

 Jabłonów 
  - kościół par. pw. św. Andrzeja, 2 poł. XIII, XVIII/XIX, nr rej.: 114 z 16.07.1958 

  - d. cmentarz przy kościele, XIII – 1945,  nr rej.: L-529/A z 10.10.2012 

  - ogrodzenie, mur., z bramą,  XVIII, nr rej.: j.w. 

 

  - kaplica pasyjna, 1736, nr rej.: L-842/A z 29.01.2020 

 

  - zespół dworski, XVIII-XIX: 

   - dwór, nr rej.: 1285 z 28.09.1964 

   - oficyna, nr rej.: j.w. 

   - park, nr rej.: 3178 z 3.08.1981 

 

  - dom nr 47 (przy kościele), nr rej.: 1155 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

 Karczówka 
  - kościół fil. pw. MB Bolesnej, k. XVII, nr rej.: 116 z 16.07.1958 

 

 Stanów 
  - kościół fil. pw. św. Mikołaja, 1740-1743, nr rej.: 575 z 10.06.1963 

 

 Wichów 
  - kościół par. pw. św. Marcina, 1 poł. XIV, XVI, XIX, nr rej.: 2080 z 29.04.1971 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV, nr rej.: L-682/A z 8.04.2015 

  - ogrodzenie z bramami, mur., XV, XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - zajazd, ob. dom, 1 poł. XIX, nr rej.: 2081 z 29.04.1971 

 

 Wrzesiny 
  - kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XIV, XV, 1771, nr rej.: 118 z 16.07.1958 

 

 

GOZDNICA – m. 
  - willa z ogrodem, ul. Świerczewskiego 35, pocz. XX, nr rej.: L-657/A z 31.07.2014 

 

IŁOWA – m. i gm. 
 

 Borowe 



woj. lubuskie – pow. żagański 

122 
Stan na 31.12.2022 

  - pałac, XVI/XII, XIX, nr rej.: 318 z 5.06.1961 

 Czerna 
  - zespół pałacowy, nr rej.: L-740/A z 27.08.1978 i z 27.12.2016: 

   - pałac, 1905 

   - park, XIX, 1905, nr rej.: 3176 z 3.08.1981 

 

 Iłowa 
- kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, 1729, nr rej.: L-396/A z 10.06.1963 

 

  - d. plebania, Rynek 10, mur.-szach., XVII ?, nr rej.: 1154 z 15.04.1964 

 

  - zespół pałacowy, XVII-XX: 

   - pałac, nr rej.: 112 z 16.07.1958 

- park, nr rej.: 3227 z 30.12.1986 

- aleja grabowa, nr rej.: 2157 z 1.06.1974 

- brama wjazdowa „Mostek Miłości”, 1905, nr rej.: L-290/A z 30.06.2008 

   

  - zespół willowy, ul. Kolejowa 15, pocz. XX, nr rej.: L-70 z 16.04.2003:   

   - willa  

   - budynek gospodarczy 

   - ogród 

   - brama wjazdowa z furtą 

   

  - dom, Rynek 3, 1752, nr rej.: 1152 z 15.04.1964 

 

  - dom, Rynek 5, poł. XVIII, nr rej.: 1153 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - gospoda (zajazd), ul. Żagańska 21, XVIII, nr rej.: 1151 z 15.04.1964 

 

  - młyn wodny, ul. Młyńska 5, 1 poł. XVIII, nr rej.: L-700/A z 8.04.1992, z 2.08.2002 i z 18.06.2003 

  - urządzenia hydrotechniczne (zbiornik wodny, 2 jazy), nr rej.: j.w. 

 

Jankowa Żagańska 

  - zespół stacji kolejowej, nr rej.: L-582/A z 28.05.2013 : 

   - d. budynek dworca, ob. mieszkalny, 1850-60 

   - d. budynek poczty, 1878 

   - wodociągowa wieża ciśnień, 1920 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, na terenie d. cegielni, 1922, nr rej.: L-514/A z 25.07.2012 

 

 Konin Żagański 
  - kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XVI, XVII, nr rej.: 115 z 16.07.1958 

 

 

MAŁOMICE – m. i gm. 
 

 Bobrzany 
  - ruina klasztoru, nr rej.: 1821 z 30.03.1965 (nie istnieje ?) 

 

 Chichy 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła (św. Jana Chrzciciela ?), 2 poł. XIII, 1679,  

   nr rej.: 225 z 27.03.1961 

  - budynek bramny, nr rej.: 621 z 5.07.1963 

 

  - zespół pałacowy, XVIII, 1840: 



woj. lubuskie – pow. żagański 

123 
Stan na 31.12.2022 

   - pałac, nr rej.: 622 z 5.07.1963 

   - park, nr rej.: 3065 z 31.07.1978 i z 6.10.1997 

  - dom nr 16, 1 poł. XIX, nr rej.: L-750/A z 27.04.1971 

 

 Janowiec 
  - zespół zamkowy, XVI-XIX: 

- zamek (ruina), k. XV, poł. XVI, XIX-XX, nr rej.: 223 z 27.03.1961 oraz  

   1898 z 10.09.1965 

   - park, nr rej.: 3062 z 29.07.1978 

   - 2 spichlerze, nr rej.: 1899 z 10.09.1965 (nie istnieją) 

 

 Małomice 
  - zbór ewangelicki, ob. kościół polsko-kat. pw. MB Nieustającej Pomocy, 1732,  

     nr rej.: 3344 z 16.07.1997 

 

  - park dworski, nr rej.: 193 z 31.05.1950 

 

  - willa, ul. Kościuszki 39, 1920, nr rej.: L-551/A z 26.07.1993 

 

 

NIEGOSŁAWICE – gm. 
 

 Bukowica 
- kościół fil. pw. św. Andrzeja Boboli, 2 poł. XII, pocz. XVI, pocz. XX, nr rej.: 229 z 27.03.1961  

  oraz 1969 z 27. 04. 1971 

 

 Gościszowice 
  - kościół fil. pw. św. Katarzyny, XV-XVII, nr rej.: 228 z 27.03.1961 

  - budynek bramny, nr rej.: 228 z 5.07.1963 

 

  - park, XIX/XX, nr rej.: 3053 z 28.07.1978 

 

 Mycielin 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, 4 ćw. XIII, XVI, XIX, nr rej.: 230 z 27.03.1961 

  - budynek bramny, nr rej.: 230 z 5.07.1963 

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 3045 z 28.07.1963 

  - oficyna, nr rej.: 135 z 5.07.1963 

 

 Międzylesie 
  - pałac, 1poł. XIX, 1870, nr rej.: L-645/A z 4.04.2014 

    

 Niegosławice 
  - kościół par. pw. św. Anny, XV, nr rej.: L-805/A z 28.08.1958 i z 29.01.2018 

  - brama na cmentarz kościelny, XVI, nr rej.: L-805/A z 5.07.1963 

  - plebania, XVIII, nr rej.: L-805/A z 27.04.1971 

 

 Nowa Jabłona 
  - kościół fil. pw. św. Jadwigi, XV-XVI, XIX, nr rej.: 1977 z 27.04.1971 

 

 Przecław 
  - kościół fil. pw. św. Jakuba, k. XIII, XIV-XVII, nr rej.: 231 z 27.03.1961 

 

  - kościół ewangelicki, ob. nieużytkowany, 1769, nr rej.: L-342/A  z 30.07.2009 
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  - plebania ewangelicka, ob. dom mieszkalny, 1770, nr rej.: 1978 z 27.04.1971 

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: L-672/A z 28.07.1978 

 

 Rudziny 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 3047 z 28.07.1978 

  - brama, 1698, nr rej.: 1902 z 10.09.1965 

 

 Stara Jabłona 
  - dzwonnica, mur.-drewn., XVIII, 1926, nr rej.: L-761/A z 17.12.1993 

 

  - zespół dworski i folwarczny,1 poł. XIX, nr rej.: L-344/A z 27.04.1971 i z 31.08.2009: 

   - dwór 

   - budynek mieszkalny   

   - powozownia 

   - stajnia 

   - stróżówka 

   - dom przy wjeździe na folwark    

 

 Sucha Dolna 
  - zespół pałacowy, XVII-XIX: 

   - pałac, nr rej.: 136 z 1958 oraz 2020 z 27.04.1971 

   - folwark, nr rej.: j.w. 

   - park, pocz. XX, nr rej.: 3061 z 29.07.1978 

 

 Zimna Brzeźnica 
  - dzwonnica z terenem d. cmentarza, k. XVIII, nr rej.: L-642/A z 11.03.2014 

 
  - zespół pałacowy, XVI-XVIII: 

   - pałac, nr rej.: 631 z 5.07.1963 

   - park, nr rej.: 3051 z 28.07.1978 

 

 

SZPROTAWA – m. i gm. 
 

 Bobrowice 
  - dom nr 10, nr rej.: 1789 z 16.03.1965 

 

 Borowina 
  - ruina kościoła pw. św. Bartłomieja, pocz. XIV, XV, 1584, nr rej.: 1865 z 10.09.1965 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: L-434/A z 27.03.1961, z 10.09.1965 i z 27.04.1971: 

   - pałac, XVIII, XIX 

   - 2 oficyny, pocz. XIX 

   - budynek gospodarczy, XVIII/XIX 

   - park, 1810-70, nr rej.: 3059 z 29.07.1978 

 

 Cieciszów 
  - zespół pałacowy i folwarczny, XVIII-XIX, nr rej.: 1971 z 27.04.1971: 

   - pałac 

   - budynek bramny 

   - czworak 

   - stajnia 

   - obora 

   - dom z wozownią i oborą 
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   - stodoła 

   - budynek gospodarczy z bramą, nr rej.: 620 z 5.07.1963 

   - park, nr rej.: 3050 z 28.07.1978 

 

 Długie 
  - ruina kościoła z ruiną bramy kościelnej, XIV, 1550, nr rej.: L-431/A z 30.03.1965 

 

  - zespół dworski, XIX: 

   - dwór, 1 poł. XIX, nr rej.: L-831/A z 27.07.1971 

   - park, nr rej.: 3060 z 29.07.1978 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

   - pałac, nr rej.: 226 z 27.03.1961 

   - 2 oficyny, nr rej.: 226 z 5.07.1963 

   - park, nr rej.: 3058 z 29.07.1978 

 

  - dwór obronny, ob. dom nr 131, 1 poł. XVI, nr rej.: 3234 z 12.09.1990 

 

Dzikowice 
  - kościół fil. pw. św. Marcina, XV, XVII, nr rej.: 227 z 27.03.1961 

  - brama cmentarna, nr rej.: 227 z 5.07.1963 

 

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

   - pałac, nr rej.: 105 z 31.03.1961 

   - oficyna, nr rej.: 105 z 5.07.1963 

   - park, nr rej.: 3066 z 31.07.1978 

   - folwark, 1 poł. XIX, nr rej.: 1973 z 27 4.1973: 

    - spichrz z cz. mieszkalną 

    - budynek inwentarski 

    - 2 stodoły 

 

 Leszno Dolne 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XVIII, nr rej.: 1826 z 30.03.1965 

 

  - kościół ewangelicki, , ob. ruina, mur.-szach., 1787, nr rej.: L-441/A z 30.03.1965 

 

  - plebania, ob. dom mieszkalny, XVIII, nr rej.: 623 z 5.07.1963 

 

  - zespół dworski, 1 poł. XIX: 

   - dwór, nr rej.: 1974 z 27.04.1971 

   - folwark, nr rej.: j.w. 

   - park, nr rej.: 3063 z 29.07.1978 

 

  - dom nr 7, mur.-szach, poł. XIX, nr rej.: 1975 z 27.04.1971 

 

 Leszno Górne 
  - budynek gospodarczy, ul. Bolesławicka, 1 poł. XIX, nr rej.: 1975 z 27.04.1971 (nie istnieje) 

 

 Pasterzowice 
  - zespół pałacowy: 

   - pałac, 1890, nr rej.: 3126 z 9.04.1987  

   - park, nr rej.: 3064 z 31.07.1978 

 

 Siecieborzyce 
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  - kościół fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1260, XIV, 1508, nr rej.: 625 z 5.07.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XIII-1970, nr rej.: L-456/A z 14.11.2011 

  - ogrodzenie z bramą, mur., XV, XVIII, nr rej.: j.w. 

  - zespół pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: 626 z 5.07.1963: 

   - pałac, XVI, XVIII, XIX 

   - dom mieszkalny 

   - obora 

   - brama wjazdowa 

   - park, nr rej.: 3067 z 31.07.1978 

 

 Szprotawa 
  - miasto, nr rej.: R.103 z 8.07.1958 oraz 2180 z 31.01.1975 

 

  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XIII/XIV, XV-XVII, nr rej.: 234 z 27.03.1961 

 

- kościół ewangelicki pw. Zbawiciela, 1747, 1825, nr rej.: 635 z 5.07.1963 oraz 1895 z 10.09.1965 

 

  - klasztor magdalenek, pl. Kościelny 2, XVII, nr rej.: 3323 z 7.04.1995 

 

  - cmentarz żydowski, ul. Kraszewskiego, 2 poł. XIX, nr rej.: 3232 z 21.01.1990 

 

  - pozostałości murów obronnych z basztami, XIV, nr rej.: 145 z 27.03.1961 

  - brama Żagańska, ul. Świerczewskiego, XIV, 1480, nr rej.: 630 z 5.07.1963 

  - relikty średniowiecznych murów obronnych → dom, ul. Świerczewskiego 9, 

 

  - ratusz, 1583-1586, XVII-XIX, nr rej.: 233 z 27.03.1961 

 

  - dom, pl. Ewangelicki 1, XVI/XVII, 1840, nr rej.: 634 z 7.05.1963 

 

  - szkoła ewangelicka, pl. Ewangelicki 2, 1773, nr rej.: 633 z 7.05.1963 oraz  1896 z 10.09.1965 

 

  - dom, pl. Ewangelicki 3, nr rej.: 632 z 7.05.1963 

 

  - dom, ul. Konopnickiej 13, 1899, 1904, nr rej.: 3328 z 2.08.1995 

 

- d. gimnazjum, ob. szkoła podstawowa, pl. Kościelny 3, 1854, 1919, nr rej.: L-800/A z 26.06.2018 

 

- szkoła katolicka, pl. Kościelny 4, 1598, XVIII/XIX, nr rej.: 627 z 5.07.1963 oraz 1897 z 10.09.1965  

 

  - dom, pl. Kościuszki 9, XVIII, nr rej.: 628 z 5.07.1963 

 

  - dom, ob. budynek administracyjny, ul. Niepodległości 6, XIX/XX, nr rej.: L-649/A z 15.02.2014 

 

  - dom, ob. Biblioteka Miejska, ul. Niepodległości 16, k. XIX, nr rej.: L-38/00 z 17.07.2000 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 1, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 2, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 3, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 4, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 5, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 6, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 
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  - dom, ul. Odrodzenia 7, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 8, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 9, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 10, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 11, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 12, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 13, nr rej.: 2252 z 12.07.1976 i z 28.07.1998 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 13, XVIII, nr rej.: 6292 z 5.07.1963 i z 17.07.1998 

 

  - dom, ul. Świerczewskiego 2/3, XVIII-XIX, nr rej.: 1995 z 20.01.1976 

 

  - kamienica, ul. Świerczewskiego 4, XVII/XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: L-603/A z 21.03.2014 

 

  - dom z reliktami średniowiecznych murów obronnych, ul. Świerczewskiego 9, 

   XIV, XVI, XVIII, 1842, nr rej.: L-599/A z 9.08.2013 

 

  - budynki w zespole rzeźni, u. Sobieskiego, nr rej.: L-469 z 5.12.2011 : 

   - ubojnia, 1888-89 

   - chłodnia i aparatownia, 1909 

   - budynek administracyjno-mieszkalny, 1888-89 

 

  - budynki w zespole d. wodociągów, ul. Młynarska, 1928-29, nr rej.: L-660/A z 9.09.2014 : 

   - budynek pompowni i hali filtrów z wyposażeniem technicznym 

   - budynek napowietrzania wody z wyposażeniem technicznym 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, ul. Sądowa, 1867, 1903, nr rej.: L-528/A z 5.10.2012 

 

 Szprotawa - Iława 
  - kościół fil. pw. św. Andrzeja, poł. XIII, XVI-XIX, nr rej.: 45 z 20.01.1976 

  - dzwonnica-brama, nr rej.: 45 z 5.07.1965  

 

 Szprotawa - Puszczyków 
  - kościół par. pw. Zbawiciela Świata, 1 poł. XIV, XIX, nr rej.: 3324 z 19.05.1995 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w.  

 

 Wiechlice 
  - zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: 2025 z 27.04.1971: 

   - dwór, nr rej.: 235 z 27.03.1961 

   - rządcówka 

   - budynek mieszkalno-gospodarczy 

   - spichlerz 

   - stajnia 

   - wozownia 

   - park, nr rej.: 3055 z 29.07.1978 

 

 Witków 
- kościół fil. pw. MB Rokitniańskiej i św. Michała Archanioła, 1 poł. XIV, XV-XVI,  

  nr rej.: 236 z 27.03.1961 
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  - brama cmentarna, nr rej.: 236 z 5.07.1963 

 

  - zespół zamkowy, XV-XVI, nr rej.: 237 z 5.07.1963: 

   - zamek - wieża mieszkalna, nr rej.: 237 z 27.03.1961 

   - oficyna 

   - fortyfikacje ziemne 

   - bastion i resztki murów obronnych 

 

 

WYMIARKI – gm. 
 

 Lutynka 
  - kościół fil. pw. św. Anny, k. XIII, k. XV, 1500, XVIII/XIX, nr rej.: 324 z 5.06.1961 

  - brama-dzwonnica, XV, nr rej.: j.w. 

 

 Witoszyn 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XIV, XVI, nr rej.: 322 z 5.06.1961 

 

  - kościół ewangelicki, 1 poł. XIX, nr rej.: 1150 z 15.04.1964 

 

  - d. plebania, ob. leśniczówka, pocz. XIX, nr rej.: 2082 z 29.04.1971 

 

  - wiatrak holender, 1852, nr rej.: 577 z 10.06.1963 

 

 Wymiarki 
  - budynki w zespole  d. hut szkła "Augusta" i "Hadriana", ul. Księcia Witolda 11   

   nr rej.: L-626/A z 6.10.2014: 

   - willa właściciela, ob.  budynek administracyjny, 1900 

   - d. budynek bramny, ob. wielofunkcyjny, 1905 

   - budynek d. warsztatu mechanicznego, ob. warsztaty regeneracji i  elektryczny 

   - budynek głównego technologa, pocz. XX 

   - komin, po 1880 

   - budynek gospodarczy, pocz. XX 

 

 

ŻAGAŃ – gm. 
 

 Bożnów 
- kościół par. pw. Zwiastowania NMP, XIV, XVI, XIX, nr rej.: 99 z 16.07.1958 

 

  - plebania, XVII, nr rej.: 2075 z 21.04.1971 

 

  - dom nr 64, XVIII, nr rej.: L-588/A z 29.04.1971 

 

 Bukowina Bobrzańska 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, XIV, XIX, nr rej.: 2077 z 29.04.1971 

   

  - skrzydło pałacu (barokowe), 1730-40, k. XIX, nr rej.: L-464/A z 15.11.2011 

 

 Chrobrów 
  - kościół fil. pw. św. Augustyna, 2 poł. XIII, XIV, XVIII/XIX, nr rej.: 110 z 16.07.1958 

 

  - spichrz z przyległymi budynkami gospodarczymi, 1 poł. XIX, nr rej.: 2078 z 29.04.1971 

 

 Dybów 
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  - zespół dworski, XVII-XIX, XX, nr rej.: 3352 z 26.03.1998: 

   - dwór, XVII/XVIII 

   - park 

 

 

 Dzietrzychowice 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XIV, XVI, XVII, nr rej.: 111 z 16.07.1958 

 

  - ruina zamku, 2 poł. XVI, nr rej.: 1284 z 28.09.1964 

 

  - zespół pałacowy : 

   - pałac, XVII, XVIII, 1900, 1970, nr rej.: L-770/A z 5.09.2017 

- park, XVIII-XX, nr rej.: 3177 z 3.08.1981 

 

 Gorzupia Dolna 
  - zespół cmentarny, nr rej.: L-844/A z 18.03.2020 : 

- kościół fil. pw. św. Jerzego, 3 ćw. XIII, pocz. XVI,. nr rej.: 109 z 16.07.1958 

- d. cmentarz przy kościele 

   - kaplica grobowa z kryptą, XVIII 

   - ogrodzenie, mur., z bramą i furtkami, XVI (?), XIX 

 

 Jelenin 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, 3 ćw. XIII, 1 poł. XIV, XVI, 1900, nr rej.: 113 z 16.07.1958 

 

 Jelenin  Dolny 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XVIII – XIX, nr rej.: 3080 z 23.08.1978: 

   - pałac 

   - park, nr rej.: 3179 z 3.08.1981 

 

 Jelenin  Górny 
  - zespół pałacowy, XVIII – XIX: 

   - pałac, nr rej.: 3079 z 23.08.1979 

   - park, nr rej.: 3180 z 3.08.1981 

 

 Miodnica 
  - kościół par. pw. św. Sebastiana, 1 poł. XIV, 1668, nr rej.: 61 z 15.09.1955 

 

  - zamek, poł. XVI, XVIII-XX, nr rej.: 319 z 5.06.1961 

 

 Niemcza 
  - pałac, XVIII/XIX, nr rej.: 574 z 10.06.1963 (nie istnieje) 

 

 Rudawica 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV-XVIII, nr rej.: L-525 z 16.07.1958 i z 30.05.1963 

 

  - plebania, XVIII, nr rej.: 578 z 10.06.1963 

 

 Stara Kopernia 
  - kościół par. pw. św. Jadwigi, 2 pol. XIII, XIV, 1 poł. XVI, nr rej.: 576 z 10.06.1963 

  - dzwonnica, drewn.-mur., XVIII, nr rej.: j.w. 

  

Stary Żagań 
- kościół par. pw. św. Wincentego, ob. NMP Królowej Polski , ok. poł. XII, XIII, XV-XIX,  

  nr rej.: 108 z 16.07.1958 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-1945, nr rej.: L-679/A z 24.02.2015 



woj. lubuskie – pow. żagański 

130 
Stan na 31.12.2022 

  - ogrodzenie cmentarza kościelnego z bramami, mur., XV, XVIII, nr rej.: j.w. 

 

 

 

 

ŻAGAŃ – m. 
 

  - miasto, XVI, XVIII, nr rej.: 70 z 7.11.1957 oraz  2169 z 31.01.1975 

 

  - kościół fil. pw. Świętego Ducha, ul. Armii Krajowej, XVIII, nr rej.: 340 z 5.06.1961 

 

  - kościół szpitalny, ob. par. pw. Świętego Krzyża, ul. Żelazna, 1848, nr rej.: 3029 z 20.07.1978  

 

- kościół cmentarny pw. Nawiedzenia NMP, ul. Piastowska / Podgórna, 1484, XVII/XVIII,  

  nr rej.: 326 z 5.06.1961 

  - cmentarz przy kościele, 1539, nr rej.: L-49/01 z 1.10.2001 

   - kaplica, ob. kostnica, 1691, nr rej.: j.w. 

   - kaplica „Namaszczenia”, 1691, nr rej.: j.w. 

   - 2 bramy, XVII/XVIII, nr rej.: j.w.  

   - mauzoleum księżnej żagańskiej Rachel de Talleyrand-Prigord, 1895, nr rej.: j.w. 

   - kaplica „Bożego Grobu”, 1598, nr rej.: 2083 z 21.04.1971 

   - mur otaczający teren cmentarza, 1690 – 1 poł. XX, nr rej.: L-713/A z 30.03.2016 

 

  - kaplica staroluterańska, ob. kościół polsko-kat. par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,  

    ul. Wojska Polskiego, 1902, nr rej.: L-229/A z 16.10.2006 

 

- zespół klasztorny augustianów, XIV-XVIII, pl. Kościelny,  

  nr rej.: L-99/1-4/A z 12.06.1953 i z 5.06.1961: 

- kościół, ob. par.  pw. Wniebowzięcia NMP, XIV, 2 poł. XV, 1515-1516, nr rej.: jw. 

   - klasztor, ob. plebania, XV, XVII, XVIII, XX, nr rej.: jw. 

   - budynek mieszkalno-gospodarczy, ob. hotel  PTTK, XV, 1730-1737, nr rej.: jw. 

   - spichlerz, ob. hotel  PTTK, XV/XVI, nr rej.: jw. 

- dziedziniec klasztorny z bramą i drogami dojazdowymi, nr rej.: L-887/A z 6.09.2022 

- wirydarz, nr rej.: jw. 

 

  - zespół klasztorny franciszkanów, później jezuitów, XIII, XIV, XVI-XIX: 

   - kościół pw. śś. Piotra i Pawła, pl. Słowiański, nr rej.: 338 z 5.06.1961 

   - kolegium jezuitów, ul. Gimnazjalna 13, XVII, nr rej.: L-458 z 5.06.1961 

 

  - wieża kościoła ewangelickiego, pl. Królowej Jadwigi, 1843-1846, nr rej.: 3337 z 16.07.1996 

 

  - zespół cmentarny, ul. Kożuchowska, XIX, nr rej.: 2237 z 20.01.1977  

 

  - mury obronne, XIV-XVI, nr rej.: 1148 z 15.04.1964 

 

- zespół zamkowy, ul. Szprotawska 4,  nr rej.: L-116/1-3/A  z 29.03.1948, 15.04.1964 i z 7.06.1984: 

   - zamek (pałac), 1631-33, 1670-86, XVIII, XIX   

   - oranżeria z rampami, poł. XIX 

- park, XVII – XX 

- Domek Portiera, ul. Szprotawska 24, 1848, nr rej.: L-589/A z 9.07.2013 

 

- zespół zabudowy dworca kolejowego, ul. Kolejowa, 2 poł. XIX, 1911-12, nr rej.: L-556/A  z 8.02.2013: 

   - budynek główny   

   - d. poczta 

- perony z wiatami 

- tunele techniczne i przejście podziemne z wiatą wyjściową 
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- d. noclegownia 

- d. świetlica 

- wieża ciśnień, 1930, po 1945 

- 2 schrony, po 1930 

- żuraw wodny,  

 

  - ratusz, XIX, nr rej.: 330 z 5.06.1961 

 

  - dom, ul. Armii Czerwonej 21, XVIII, nr rej.: 1187 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Armii Czerwonej / Rynek 17, XIV-XIX, nr rej.: 334 z 5.06.1961 

 

  - dom, ul. II Armii WP 21, nr rej.: 1199/64 z 20.06.1964 (nie istnieje) 

 

  - kamienica, ul. Berka Joselewicza 2, pocz. XX, nr rej.: L-540/A z 21.12.2012 

 

  - kamienica, ul. Berka Joselewicza 4, pocz. XX, nr rej.: L-541/A z 27.12.2012 

 

  - dom, ul. Bracka 11, nr rej.: 1176/64 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Bracka 12, nr rej.: 1177/64 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Bracka 18, nr rej.: 1186/64 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Bracka 25, nr rej.: 1185/64 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - willa, ul. Bolesława Chrobrego 16b, 2 poł. XIX, nr rej.: 3130 z 18.07.1979  

 

  - dom, ul. Dąbrowskiego 3, XVIII, nr rej.: 638 z 16.09.1963 

 

  - dom, ul. Dworcowa 30, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-32 z 18.06.2002 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Gimnazjalna (d. Wasilewskiej) 1, XVIII, nr rej.: 1212 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Gimnazjalna (d. Wasilewskiej)  3, nr rej.: 1229/64 z 20.06.1964 (nie istnieje ?) 

 

  - dom, ul. Gimnazjalna (d. Wasilewskiej)  4, XIX, nr rej.: 1166 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Jana Pawłą II (d. Świerczewskiego) 7, XVIII, nr rej.: 1189 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Jana Pawłą II (d. Świerczewskiego 10, XVIII, nr rej.: L-710/A z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Jana Pawłą II (d. Świerczewskiego 11, XVIII, nr rej.: 1202 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Keplera 22, XVIII, nr rej.: 1180 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Keplera 38, XVIII/XIX, nr rej.: L-648/A z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Keplera 39, XVIII, nr rej.: 1167 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Keplera 40, XVIII, nr rej.: L-613/A z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Keplera 41, XVIII, nr rej.: L-329/A z 20.04.1964 

 

  - dom, ul. Keplera 44, XVIII, nr rej.: L-190/A z 15.04.1964 
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  - dom, ul. Keplera 61, nr rej.: 1184 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, pl. Klasztorny 5, XVIII, nr rej.: 327 z 5.05.1961 

 

  - kamienica, ul. Księżnej Żaganny 1, pocz. XX, nr rej.: L-543/A z 2.01.2013 

 

  - kamienica, ul. Księżnej Żaganny 4, pocz. XX, nr rej.: L-544/A z 2.01.2013 

 

  - dom, ul. Libelta 13, nr rej.: 1200/64 z 20.06.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Nowotki 6, XIX, nr rej.: 1159 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Nowotki 7, XVIII, nr rej.: 1179 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Nowotki 15, XVIII, nr rej.: 1180 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Nowotki 23, nr rej.: 1165/64 z 15.06.1964 (nie istnieje) 

 

  - d. szkoła ewangelicka, ob. zespół szkół ogólnokształcących, pl. Orląt Lwowskich 4, 1923, 1940,  

  nr rej.: L-697/A z 10.09.2015 

 

  - dom, ul. Pomorska 1, 1894, nr rej.: L-44/A z 30.04.2001 

 

  - kamienice, Rynek 7, 8, 9, 10, nr rej.: 124 z 30.07.1958 

 

  - kamienica, Rynek 7, XVIII, nr rej.: L-851/A z 30.07.1958 (dec. → kamienice, Rynek 7, 8, 9, 10 ) 

 

  - kamienica, Rynek 8, XVIII, nr rej.: L-617/A z 30.07.1958 (dec. → kamienice, Rynek 7, 8, 9, 10 ) 

 

  - kamienica, Rynek 9, XVIII, nr rej.: L-852/A z 30.07.1958 (dec. → kamienice, Rynek 7, 8, 9, 10 ) 

 

  - kamienica, Rynek 10, XVIII, nr rej.: L-616/A z 30.07.1958 (dec. → kamienice, Rynek 7, 8, 9, 10 ) 

 

  - dom, Rynek 11, XVII, nr rej.: 1158 z 15.04.1964 

 

  - dom, Rynek 27, XVIII, nr rej.: 1168 z 15.04.1964 

 

  - dom, Rynek 28, XVII/XVIII, nr rej.: 1990 z 5.05.1961 

 

  - dom, Rynek 29, XVII/XVIII, nr rej.: 2513 z 5.05.1961 

 

  - dom, Rynek 30, XVII/XVIII, nr rej.: 2627 z 5.05.1961 

 

  - dom, Rynek 31, XVII/XVIII, nr rej.: 2628 z 5.05.1961 

 

  - kamienica, Rynek 35, pocz. XX, nr rej.: L-66 z 12.11.2002 

 

  - dom, ul. Słowackiego 2, XVIII, nr rej.: 1191 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Słowackiego 3, XVIII, nr rej.: 1192 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Słowackiego 4, XVIII, nr rej.: 1193 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Słowackiego 5, XIX, nr rej.: 1162 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Słowackiego 6, XVIII, nr rej.: 1194 z 20.06.1964 
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  - dom, ul. Słowackiego 17, XVIII, nr rej.: L-788/A z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Słowackiego 18, XVIII, nr rej.: 1196 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Słowackiego 19, XIX, nr rej.: 1163 z 15.04.1964 

 

  - dom, pl. Słowiański 9, XVIII, nr rej.: 1181 z 15.04.1964 

 

  - dom, pl. Słowiański 11, XVIII, nr rej.: 1182 z 15.04.1964 

 

  - dom, pl. Słowiański 12, XVIII, nr rej.: 1183 z 20.06.1964 

 

  - dom, pl. Słowiański 13, XVIII, nr rej.: 1184 z 20.06.1964 

 

  - pałac, pl. Słowiański 17, 1793, nr rej.: 331 z 5.06.1961 

 

  - dom, pl. Słowiański 18, nr rej.: 1166/64 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, pl. Słowiański 21, XVIII, nr rej.: 1185 z 20.06.1961 

 

  - dom, pl. Słowiański 24, XVII, nr rej.: 1157 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Sobieskiego 16, nr rej.: 1189/66 z 15.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Szprotawska 1, XVIII, nr rej.: 1888 z 15.04.1961 (nie istnieje) 

 

- pałac kamery książęcej, ob. sąd rejonowy, ul. Szprotawska 3, XVIII, nr rej.: L-480/A z  5.06.1961 

 

  - dom, ul. Szprotawska 3, XVIII, nr rej.: 1213 z 20.06.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Szprotawska 4, XVIII, nr rej.: 1214 z 20.06.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Szprotawska 5, XVIII, nr rej.: 1215 z 20.06.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Szprotawska 8, XVIII, nr rej.: 1216 z 20.06.1964 (nie istnieje) 

 

 - dom, ul. Śląska 21, pocz. XX, nr rej.: L-40/01 z 3.04.2001 

 

  - dom, ul. Śląska 23, pocz. XX, nr rej.: L-42/01 z 3.04.2001 

 

  - dom, ul. Śląska 25, 1905, nr rej.: L-42 z 8.05.2001 

 

  - dom, ul. Warszawska 6, XVIII, nr rej.: 1171 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Warszawska 7, XVIII, nr rej.: 1205 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Warszawska 10, pocz. XX, nr rej.: 3239 z 24.02.1992 

 

  - dom, ul. Warszawska 11, XIX, nr rej.: 1164 z 15.04.1964 

 

  - dom, ul. Warszawska 12, XVIII, nr rej.: 1206 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Warszawska 13, XVIII, nr rej.: 1207 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Warszawska 15, XVIII, nr rej.: L-868/A z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Warszawska 19, XVIII, nr rej.: 1165 z 15.04.1964 
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  - dom, ul. Warszawska 21, XVIII, nr rej.: 1209 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Warszawska 22, XVIII, nr rej.: 1210 z 20.06.1964 

 

  - dom, ul. Warszawska 23, XVIII, nr rej.: 1211 z 20.06.1964 

 

- zespół szpitala pw. św. Doroty, ul. Żelazna 1,: 

- kościół → kościół par.  pw. Świętego Krzyża  

   - budynek szpitalny, 2 poł. XIX, nr rej.: 3134 z 23.08.1979 i z 25.01.2012 

   - dom sióstr zakonnych, 2 poł. XIX, nr rej.: 3135 z 23.08.1979 i z 25.01.2012 

- ogrodzenie, od ul. Żelaznej i Szprotawskiej, z bramą, mur., 2 poł. XIX, XX, 

   nr rej.: L-455/A z 28.09.2011 
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BRODY – gm. 
 

 Biecz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1721,  

  nr rej.: 491 z  20.05.1963 

 

  - zespół pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: L-815/A z 20.05.1963 i z 7.05.1971:  

   - pałac 

  - wieża bramna 

   - 2 oficyny  (1 nie istnieje) 

   - park 

 

 Brody 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Wszystkich Świętych, XVII, 1725, 1981-1983, 

   nr rej.: 310 z 2.05.1961 

 

  - cmentarz, XVII, nr rej.: 2200 z 10.11.1975 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: L-591/A z 2.05.1961, z 20.05.1963 i z 7.05.1971: 

- pałac   

- oficyna zachodnia   

   - oranżeria 

   - park 

   - brama pałacowa, 1741, nr rej.: L-592/A z 28.09.1964 

 

  - zespół zabudowy mieszkalno-gospodarczej przy zespole pałacowym, poł. XVIII,  

  nr rej.: 479 z 20.05.1963: 

   - 2 budynki gospodarcze 

   - oficyna „pałacyku Marianny”, szach. 

   - browar 

   - brama miejska 

   - dom ubogich 

   - zajazd 

   - koszary pałacowe (2 budynki), nr rej.: 2691 z 8.04.1977 

   - stodoła, nr rej.: 1237 z 30.06.1964 

 

  - dom, ul. Kilińskiego 5, mur.-szach., XVIII/XIX, nr rej.: 481 z 20.05.1963 

 

  - dom, ul. Przedmieście Mariańskie 1, XVIII, nr rej.: 484 z 20.05.1963 

 

  - dom, Rynek 5, XVIII, nr rej.: 1355 z 28.09.1964 

 

  - dom, Rynek 7, XVIII, nr rej.: 1357 z 28.09.1964 

 

  - dom, Rynek 8, XVIII, nr rej.: 1358 z 28.09.1964 

 

  - dom, Rynek 9, mur.-szach., XVIII, nr rej.: 485 z 20.05.1963 

 

  - dom, ul. Szkolna 7, poł. XVIII, nr rej.: 487 z 20.05.1963 

 

  - dom, ul. Szkolna 8, poł. XVIII, nr rej.: 487 z 20.05.1963 

 

  - dom, ul. Traugutta 10 (d. 8), poł. XVIII, nr rej.: 1360 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Traugutta 12 (d. 10), poł. XVIII, nr rej.: 1361 z 28.09.1964 
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  - domy, ul. Wolności 1; 6; 7; 14; 18; 19; 20, poł. XVIII, nr rej.: 482 z 20.05.1963   

 

  - dom, ul. Wolności 1a (d. 1), poł. XVIII, nr rej.: L-775/A z 20.05.1963 (dec. domy, ul. Wolności 1-20) 

 

  - dom, ul. Wolności 4,  poł. XVIII, nr rej.: 1352 z 28.04.1964 

 

- dom , ul. Wolności d. 6, poł. XVIII,  nr rej.: 482 z 20.05.1963 (dec. domy, ul. Wolności 1-20) 

 

  - poczta, ul. Wolności 6 (d. 8), ok. 1750, nr rej. 480 z 20.05.1963   

 

  - dom (apteka), ul. Wolności d. 10, poł. XVIII, nr rej.: 1353 z 28.09.1964 

 

- dom, ul. Wolności 11 (d. 19), poł. XVIII, 

   nr rej.: 482 z 20.05.1963 (dec. domy, ul. Wolności 1-20) oraz 1359 z 28.04.1964 

 

  - dom, ul. Wolności 12 (d. 14), poł. XVIII, nr rej.: L-562/A z 20.05.1963  

  (dec. domy, ul. Wolności 1-20) 

 

  - dom, ul. Wolności 16 (d. 18), poł. XVIII, nr rej.: 482 z 20.05.1963 (dec. domy, ul. Wolności 1-20) 

 

- dom, ul. Wolności 18 (d. 20), poł. XVIII, nr rej.: 482 z 20.05.1963 (dec. domy, ul. Wolności 1-20)     

  oraz 1348 z 28.04.1964 

 

  - dom, ul. Wolności 21, poł.. XVIII, nr rej.: 1350 z 28.04.1964 

 

- dom, pl. Zamkowy 1 (d. Wolności 7), poł. XVIII, 

  nr rej.: 482 z 20.05.1963 (dec. domy, ul. Wolności 1-20) 

 

  - dom, pl. Zamkowy 5, mur.-szach., XVIII, nr rej.: 486 z 20.05.1963 

 

 Jasienica 
  - zespół dworski, XVIII/XIX: 

   - dwór, nr rej.: 496 z 20.05.1963 

   - park, nr rej.: 3200 z 27.12.1983 

 

 Jeziory Dolne 
  - kościół ewangelicki, XVII, 1818, nr rej.: 498 z 20.05.1963 

  - cmentarz ewangelicki, nr rej.: 2199 z 10.11.1975 

 

  - bażanciarnia pałacowa, 2 poł. XVIII, 1847, nr rej.: 499 z 20.05.1963 

 

 Koło 
  - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XIII/XIV, 1731, nr rej.: 500 z 20.05.1963 

 

 

JASIEŃ – m. i gm. 
 

 Budziechów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa  Robotnika, 1768,  

  nr rej.: 2698 z 12.04.1977 

  - dwór, nr rej.: 2699 z 12.04.1977  

  

Golin 
  - szkoła (nr 2), k. XVIII, nr rej.: 2706 z 12.04.1977  
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 Jabłoniec 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Anny, ul. Młyńska 5, 1717-1719,  

  nr rej: L-201/A z 12.04.1977 

 Jasień 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Różańcowej, XVIII, nr rej.: 475 z 20.05.1963 

 

  - kaplica grobowa rodziny von Rabenau, na cmentarzu komunalnym, 1781,  

  nr rej.: L- 785/A z 16.03.2018 

 

  - pałac, 1776-1780, nr rej.: 476 z 20.05.1963 

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 3, pocz. XIX, nr rej.: 2726 z 12.07.1977 (nie istnieje)  

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 9, pocz. XIX, nr rej.: 2727 z 12.04.1977  

 

  - dom, ul. Jana Pawła II (d. Świerczewskiego) 16, poł. XIX, nr rej.: L-539/A z 12.04.1977  

 

  - dom, ul. Kościuszki 3, nr rej.: 2353 z 11.07.1976 oraz 2723 z 12.04.1977 

 

  - zajazd, ob. dom, ul. Krótka 1, k. XVIII, nr rej.: 2724 z 12.07.1977  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 40, k. XVIII, nr rej.: 2725 z 12.07.1977  

 

  - część podziemna domu, pl. Wolności 16, XVIII, nr rej.: 1322 z 28.09.1964 

 

  - dom, pl. Wolności 17, XVIII, nr rej.: 1323 z 28.09.1964 

 

 Jasionna 
  - zespół pałacowy i folwarczny , nr rej.: L-662/A z 20.05.1963 i z 1.06.2015 : 

   - pałac, 1754 

   - park, XVIII, XIX 

   - folwark : 

    - relikty budynków z przejazdem bramnym, 1767, poł. XIX, XX 

    - budynek mieszkalno-gospodarczy, XVIII, XIX 

    - stodoła z chłodnią na mleko, poł. XIX 

    - chlew, XVIII, 2 poł. XIX 

 

  - dom w zagrodzie nr 5, drewn., 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 317 z 2.05.1961 

 

 Jurzyn 
  - dom (chata) nr 21, drewn., XVIII/XIX, nr rej.: 1326 z 28.09.1964 

      ( przeniesiony → skansen w Ochli) 

 Świbna 
  - dwór, nr rej.: 2066 z 30.03.1971 

  - spichlerz, nr rej.: j.w. 

 

 Wicina 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. Najświętszego Serca Jezusa, 1862-65,  

    nr rej.: L-188/A z 30.12.2005 

 

 Zabłocie 
  - leśniczówka, pocz. XIX, nr rej.: 1324 z 28.09.1964 i z 15.12.1999 
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LIPINKI ŁUŻYCKIE – gm. 
 

 Brzostowa 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Franciszka z Asyżu, 1869, nr rej.: L-688/A z 24.06.2015 

- d. cmentarz przy kościele, XVIII, nr rej.: j.w. 

  - zespół pałacowy: 

   - pałac, 1860-70, nr rej.: L-410/A z 7.09.2010 

   - park, 2 poł. XIX, nr rej.: 3196 z 27.12.1983 

 

 Cisów 
  - dom nr 4, drewn., k. XVIII, nr rej.: 3141 z 18.11.1979   ( przeniesiony → skansen w Ochli) 

 

 Grotów 
  - ruina kościoła, nr rej. 1257/64 z 30.06.1964 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Narodzenia NMP, 1829-1830,  

  nr rej.: 1253 z 30.06.1964 i z 28.09.1964 

 

 Lipinki Łużyckie 
  - kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego, XIV, 1518, 1822-1823, nr rej.: L-451/A z 5.06.1961 

 

  - zespół dworski, ul. Główna : 

- dwór, XV, XVIII, 1901, nr rej.: L-803/A z 10.07.2018 

   - park dworski, XIX/XX, nr rej.: A-3198 z 27.12.1983 

   

  - dwór (nr 52), 2 poł. XVIII - XIX, nr rej.: 2058 z 30.04.1971 

  - oficyny, nr rej.: j.w.  

 

 

 Pietrzyków 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Dobrego Pasterza, XIV, 1688, 1884,  

  nr rej.: 1249 z 28.09.1964 

 

  - park dworski, nr rej.: 3208 z 27.12.1983 

 

 Sieciejów 
  - zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: 2194 z 10.11.1975 (brak decyzji w NID): 

   - dwór, XVIII, pocz. XIX 

   - budynki gospodarcze 

   - park 

 

 

LUBSKO – m. i gm. 
 

 Chocimek   
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Nieustającej Pomocy, szach., 1687,  

  nr rej.: 312 z 2.05.1961 

 

  - dwór, nr rej.: 492 z 20.05.1963 (nie istnieje) 

 

 Dłużek 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV, 2 poł. XVIII,  

  nr rej.: 2609 z 3.08.1077 

 

  - zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: L-368/A z 3.08.1977: 
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  - pałac, poł. XVIII, 2 poł. XIX  

  - stodoła dworska, XIX 

   - folwark, 2 poł. XIX: 

    - stodoła 

    - chlewnia 

    - obora-stajnia 

    - obora 

    - gołębnik 

    - kurnik    

Górzyn 
  - cmentarz, nr rej.: 2195 z 10.11.1975 

  - kaplica cmentarna, 1835, nr rej.: 1329 z 28.09.1964 

 

  - wieża więzienna, XV-XVI, XVIII, nr rej.: 495 z 20.05.1963 

 

  - dom (chałupa) nr 13, drew., 1 poł. XIX, nr rej.: 1342 z 28.09.1964 

 

  - dom (chałupa) nr 14, drew., 1 poł. XIX,  nr rej.: 1343 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom (chałupa) nr 22, drew., 1 poł. XIX,  nr rej.: 1344 z 28.09.1964 

 

  - dom (chałupa) nr 23, drew., 1 poł. XIX,  nr rej.: 1345 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom (chałupa) nr 24, drew., 1 poł. XIX,  nr rej.: 1346 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom nr 42, 1 poł. XIX, nr rej.: 2712 z 3.09.1977  

 

  - dom nr 46, 1 poł. XIX, nr rej.: 2713 z 3.09.1977  

 

  - dom nr 137, 1 poł. XIX,  nr rej.: 2714 z 3.09.1977 (nie istnieje)  

 

  - dom nr 161, 1 poł. XIX,  nr rej.: 3142 z 3.09.1977  (nie istnieje) 

 

  - dom nr 188, 1 poł. XIX,  nr rej.: 2715 z 3.07.1977  

 

  - wiatrak holender, XIX, nr rej.: 1330 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

 Lubsko 
  - miasto, nr rej.: 74 z 13.11.1957 oraz 2173 z 31.01.1975 

 

- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, pl. Wolności 2, 1 poł. XIII, XIV-XV, nr rej.: L-95/A z 10.06.1954 

 

  - zamek, ul. Zamkowa 10, 1570, XVIII, XIX, nr rej.: 315 z 2.05.1961 

 

  - baszta „Wieża Głodowa”, ul. Popławskiego, XIV/XV, 1935, nr rej.: 316 z 2.05.1961 

 

  - ratusz, 1580, nr rej.: 314 z 2.05.1961 

 

  - zespół stacji kolejowej, nr rej.: L-607/A z 5.09.2013 : 

   - d. budynek dworca kolei państwowej, pocz. XX 

   - wiata peronowa przy budynku, drewn., pocz. XX 

   - d. budynek dworca kolei prywatnej, po 1890 

   - wodociągowa wieża ciśnień przy dworcu państwowym, 1877-80 

   - wodociągowa wieża ciśnień przy dworcu towarowym, 1913 

 

  - dom z oficynami, ul. Kopernika 20a, 1690, 1859, nr rej.: 3270 z 25.02.1993 
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  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 3, XVIII/XIX, nr rej.: L-493/A z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 6, XVIII/XIX, nr rej.: 1336 z 28.09.1964 (nie istnieje ?) 

 

  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 1 poł. XVIII, 1873, nr rej.: L-39 z 11.01.2001 

 

  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 19/Mickiewicza 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-166/A z 22.03.2005 

 

  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 21, k. XVIII, nr rej.: 1337 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 29, XVIII/XIX, nr rej.: 1338 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 30, XVIII/XIX, nr rej.: 1340 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 55, XVIII, nr rej.: L-674/A z 12.04.1076 i z 21.12.2014 

 

  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 65, XVIII/XIX, nr rej.: 1339 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Krakowskie Przedmieście 65 a-b, 4 ćw. XIX,  nr rej.: L-385/A z 15.03.2010 

 

  - zajazd, ul. Mickiewicza 4 (d.24), XVIII/XIX, nr rej.: L-297/A z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 11, XVIII/XIX, nr rej.: L-533/A z 12.04.1977 i z 8.06.2012 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 18 (d.14), XVIII/XIX, nr rej.: L-530/A z 12.04.1977 i z 6.07.2012 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 28 (d.22), XVIII, nr rej.: L-601/A z 12.04.1977 i z 31.07.2013 

 

  - dom, ul. Emilii Plater 2-4 / Krakowskie Przedmieście, 1904-1905, nr rej.: L-19/99 z 11.10.1999 

 

  - zajazd, ul. Popławskiego 6, XVIII, nr rej.: 2800 z 28.09.1964 

 

  - zajazd, ul. Popławskiego 18, XVIII, nr rej.: 2807 z 12.04.1977  

   

- dom , ul. Poznańska 8, pocz. XIX, nr rej.: 2809 z 12.04.1997 i z 13.01.2010 

 

  - dom, ul. Przemysłowa 14, 1 poł. XIX, nr rej.: L-546/A z 18.01.2013 

 

  - 7 domów, ul. Sienkiewicza 1, 2, 3, 6 (nie istnieje), 7, 12 (nie istnieje), 14, XVIII/XIX,  

   nr rej.: 150 z 10.03.1960 

 

  - willa z ogrodzeniem posesji, ul. Traugutta 1, 1910, nr rej.: L-647 z 29.04.2014 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 4, XIX/XX, nr rej.: L-784/A z 26.02.2018 

 

- zabudowa pl. Wolności, nr: 3/4,7,8,9,11,12,14,15,19,20,23,25,30,31,32,33,  XIX,  

  nr rej.: 2008 z 10.05.1974 

 

  - dom, pl. Wolności 10, pocz. XX, nr rej.: L-830/A z 11.03.1993 

 

  - dom, pl. Wolności 20, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-767/A z 6.05.1992 (dec. → zabudowa pl. Wolności) 

 

  - dom, pl. Wolności 22, 4 ćw. XIX, nr rej.: 3242 z 6.05.1992 

 

  - dom, pl. Wolności 29, XVIII, 1891, nr rej.: L-20/99 z 25.08.1999 
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  - kamienica, pl. Wolności 31, XIX, nr rej.: L-671 z 10.05.1974 

 

  - remiza, pl. Wolności 34, XVIII, nr rej.: 1321 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

  

 Lutol 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Wojciecha, 1830, 2 poł. XX,  

     nr rej.: L-132/A z 9.03.2003  

 

Osiek 
  - dwór (ruina), 2 poł. XVII, poł. XIX, nr rej.: 503 z 20.05.1963  

  - 2 pawilony, nr rej.: j.w.  

 Stara Woda 
  - dom, drewn., XVIII, nr rej.: 1328 z 28.09.1964 

 

 Tuchola Żarska 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Biskupa, 1597, 1750,  

  nr rej.: 504 z 20.05.1963 

  - zespół pałacowy, 1741, XIX: 

   - pałac, nr rej.: 313 z 2.05.1961 

   - park, nr rej.: 3131 z 8.12.1987 

 

  - stajnia dworska, XVIII, XIX, nr rej.: 1365 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

 

ŁĘKNICA – m.  
 

  - zespół Parku Mużakowskiego, 1815-45, 2 poł. XIX: 

- park krajobrazowy, nr rej.: L-76/A z 31.12.1998 

   - park zewnętrzny „pola Bronowickie”, nr rej.: L-58/A z 28.05.2002 

 

  - zespół pałacowy „Belweder”, ul. Wojska Polskiego 2, nr rej.: L-283/A z 14.05.2008: 

   - pałac, ob. miejski ośrodek kultury, 1925 

   - park,  XIX, 1925 

 

  - budynek mieszkalno-usługowy, ul. Żurawska 2, po 1920, nr rej.: L-728/A z 2.11.2016 

 

 

PRZEWÓZ – gm. 
 

 Lipna 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Katarzyny, 1807, nr rej.: 2059 z 30.04.1971 

 

  - zespół pałacowy i folwarczny, XVIII - XIX, nr rej.: L-755/A z 30.06.1995: 

   - pałac, nr rej.: 1234 z 27.11.1964 

   - park 

   - budynek mieszkalno-inwentarzowy 

   - wozownia 

   - obora 

   - stajnia 

   - obora ze spichrzem 

   - obora 

 

 Piotrów 
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XIV, XVI, XVIII-XIX,  

  nr rej.: 2065 z 30.04.1971 
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 Przewóz 
  - kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV, nr rej.: 56 z 2.06.1955 

 

  - baszta zamkowa, XIV, nr rej.: 343 z 5.06.1961 

 

 Sobolice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1865,  

  nr rej.: L-526/A z 20.09.2012 

- d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XIX,  nr rej.: j.w. 

 
- aleja dębowa, wzdłuż drogi w kierunku rzeki, ok. 1930, nr rej.: L-482/A z 6.03.2012 

 
- pałac, XIX/XX, nr rej.: L-468/A z 1.12..2011 

 

 Straszów 
  - ruina kościoła, XIV, nr rej.: 342 z 5.06.1961 

 

- dwór, pocz, XIX, nr rej.: L-351/A z 9.11.2009 

 

 

TRZEBIEL – gm. 
 

 Buczyny 
  - zagroda nr 7, k. XVIII, XIX, nr rej.: 3268 z 5.02.1993: 

   - dom, drewn. 

   - szopa, drewn. 

   - szopa, glin. 

 

 Dębinka 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Jezusa, XIV, XVII-XVIII, nr rej.: 1246 z 28.09.1964 

  - dzwonnica-brama, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: 3127 z 28.06.1997 i z 25.10.2010 : 

   - pałac, XVI, XVIII, XIX/XX 

   - park, XIX 

   - ogrodzenie, mur., 1913 

   - folwark, XIX/XX : 

    - wozownia 

    - stodoła 

    - stajnia  

    - budynek gospodarczy, wielofunkcyjny 

 

 Marcinów 
  - dom (chata) nr 11, drewn., XVIII, nr rej.: 3147 z 12.05.1980  ( przeniesiony → skansen w Ochli) 

 

Mieszków 
- dwór, XIX, nr rej.: 2063 z 30.04.1971 

 

 Niwica 
- kościół par. pw. Świętej Trójcy, XIII, XVII, pocz. XX, nr rej.: 1229 z 30.06.1964  

 

 Stare Czaple 
  - dwór nr 12, XVIII, nr rej.: 2054 z 4.05.1971 



woj. lubuskie – pow. żarski 

143 
Stan na 31.12.2022 

 

 Strzeszowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1823,  

   nr rej.: 2067 z 30.04.1971 

 

 Trzebiel 
- układ urbanistyczny, XIV-XIX, nr rej.: L-404/A z 9.07.2010 

 

- zamek (pałac), XVI-XVII, 1729, nr rej.: 77 z 30.06.1957  

- obwarowania, nr rej.: 77 z 30.06.1964 

  - wieża mieszkalna „Zameczek”, XVI, nr rej.: L-115/A z 30.04.1971 

 

  - mury obronne, XV, nr rej.: 1282 z 28.09.1964 

  - ruina baszty, nr rej.: 79 z 7.11.1957 

 

  - miejsce straceń z pozostałością szubienicy, XV, nr rej.: L-465/A z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Żarska 11, 1 poł. XIX, nr rej.: L-103/A z 4.05.1971 

 

  - dom, ul. Żarska 13, 1 poł. XIX, nr rej.: L-102/A z 4.05.1971 

 

  - dom, ul. Żarska 15, 1 poł. XIX, nr rej.: L-100/A z 4.05.1971 

 

  - dom, ul. Żarska 16, 1 poł. XIX, nr rej.: L-98/A z 30.04.1971 

 

  - dom, ul. Żarska 20, XVIII/XIX, nr rej.: L-97/A z 30.04.1971 

 

 Żarki Wielkie 
  - kościół, pocz. XIX, nr rej.: 1236 z 30.06.1964 i  z 28.09.1964 

 
  - dom Józefa Górskiego, 1790, nr rej.: 2074 z 30.04.1971 

 

  - dom, ul. Zwycięstwa 30, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: L-61 z 3.09.2002 

 

 

TUPLICE – gm. 
 

 Chełmica 
  - kaplica cmentarna, nr rej.: 2700 z 12.04.1977 (nie istnieje)  

 

 Czerna 
  - oficyna dworska, XVIII, nr rej.: 493 z 20.05.1963 (nie istnieje) 

 

  - karczma, XVIII, nr rej.: 1332 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

 Grabów  
  - dwór, XVIII/XIX, nr rej.: 2716 z 3.08.1977 

 

  - karczma, nr rej.: 2717 z 3.08.1977 

 

 Matuszowice 
  - cmentarz, nr rej.: 2198 z 10.11.1975 

 

  - zespół folwarczny, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1327 z 28.09.1964  (nie istnieje): 

   - dom mieszkalny 
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   - dom rządcy 

   - kordegarda 

   - wozownia 

   - obora 

 

 Nowa Rola 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. NMP Królowej Polski, 1867, nr rej.: L-72 z 28.04.2003 

  - ogrodzenie, poł. XVIII, nr rej.: j.w. 

 

 

 Tuplice 
  - dom, ul. Świerczewskiego 32, 1726, XIX/XX, szach., nr rej.: 506 z 20.05.1963 (nie istnieje) 

 

 

ŻARY – gm. 
 

 Biedrzychowice 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża Św., XIII-XVII, nr rej.: 1226 z 20.06.1964 

  - dzwonnica-brama, mur.-szach., nr rej.: 1244 z 28.09.1964 

  - dom (obok kościoła), 1789, nr rej.: 1245 z 28.09.1964 

 

 Bieniów 
  - kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XIV-XVIII, nr rej.: L-394/A z 5.06.1961 

 

  - plebania, XVIII, nr rej.: 2052 z 30.04.1971 

 

  - dwór, ul. Górna 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 2202 z 3.04.1976 i z 5.06.2015 

 

  - dom nr 11, szach., 1740, nr rej.: 1232 z 30.06.1964 (nie istnieje) 

 

 Bogumiłów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XVII-XVIII,  

   nr rej.: 341 z 5.06.1961 

 

  - spichlerz, XVII-XVIII, nr rej.: 2053 z 30.04.1971 

 

 Chudzowice 
  - dom, drewn., 1798, nr rej.: 3146 z 12.05.1980 

 

 Drożków 
  - zespół kościoła parafialnego : 

- kościół   pw. Podwyższenia Krzyża Św., 2 poł. XIII, pocz. XV, XIX,  

  nr rej.: L-390/A z 5.06.1961 

   - cmentarz przy kościele, XV-1940, nr rej.: L-417/A z 10.12.2010 

   - ogrodzenie, mur.kam., nr rej.: j.w. 

   - otoczenie (teren nowego cmentarza)., nr rej.: j.w. 

 

  - dom nr 21, szach., XVIII, nr rej.: 1240 z 30.06.1964 

 

  - dom nr 23, szach., XVIII, nr rej.: 1241 z 30.06.1964 

 

  - dom nr 27, szach., XVIII, nr rej.: 1242 z 30.06.1964 

 

  - dom nr 32, 1800, nr rej.: 2056 z 30.04.1971 
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  - dom nr 101, 1848, nr rej.: 2055 z 30.04.1971 

 

  - stodoła z bramą, w zagrodzie nr 5, szach., XVIII, nr rej.: 1239 z 30.06.1964 

 

  - gołębnik w zagrodzie nr 20, k. XIX, nr rej.: 3027 z 15.05.1978 

 

  - gołębnik w zagrodzie nr 105, drewn., k. XIX, nr rej.: 3028 z 15.05.1978 

     ( przeniesiony → skansen w Ochli) 

 

 

 Lubanice 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, XIII, XIV-XVI, 1884, nr rej.: L-484/A z 30.06.1964 

 

 Miłowice 
- kościół  fil. pw. św. Antoniego, XIV/XV, XVIII, nr rej.: 1228 z 30.06.1964 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 2015 z 20.06.1974: 

   - pałac 

   - park, nr rej.: 3197 z 27.12.1983 

 

 Mirostowice Dolne 
  - kościół par. pw. św. Barbary, 2 poł. XIII, XV, XVIII, nr rej.: L-289 z 24.06.2008 

  - cmentarz kościelny, nr rej.:j.w. 

  - ogrodzenie, mur . kam., XV-XVIII, nr rej.: j.w 

 

- budynki w zespole d.  Zakładów Ceramicznych, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-505/A z 29.06.2012 : 

 - hala produkcyjna nr 1, z piecem i kominem 

- hala produkcyjna nr 2 

- budynek administracyjny 

- rampa przeładunkowa 

- 2 kominy fabryczne 

- budynek d. siłowni energetycznej 

- budynek administracyjno-socjalny 

- portale ceramiczne i obramienia okienne (wmurowane w nowy budynek z 1960 r.) 

 

- budynek gospodarczy, pl. Kościelny 14, XVIII, nr rej.: 1233 z 30.06.1965 

 

 Mirostowice Górne 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XIV, XV, XVIII, nr rej.: 345 z 5.06.1961 

- dzwonnica, 1781,  nr rej.: L-515/A z 1.08.2012 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-1945, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, mur.kam., XVI-XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - stodoła dworska (przy polu nr 19), poł. XIX, nr rej.: 2060 z 30.04.1971 (nie istnieje) 

 

  - dom nr 6, ok. 1800, nr rej.: 2062 z 30.04.1971 

 

 Olbrachtów 
  - kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, XIV/XV, XVII/XVIII, nr rej.: 344 z 5.06.1961 

 

 Olszyniec 
  - zameczek (nr 32), XVI, nr rej.: 2064 z 30.04.1971 

 

 Sieniawa Żarska 
  - kościół fil. pw. śś. Piotra i Pawła, XIV, XVI, 1809, nr rej.: 347 z 5.06.1961 
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  - plebania, ob. przedszkole, 1737, XX, nr rej.: 1247 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, drewn., nr 55, XVIII, nr rej.: L-845/A z 16.03.2020 

 

  - dom, drewn., nr 115, XVIII, XIX, nr rej.: L-828/A z 20.03.2019 

 

 Włostów 
  - zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: 1231 z 30.06.1964: 

   - pałac 

   - park 

 

 

 Złotnik 
  - ruina kościoła, XV, nr rej.: 349 z 5.06.1961 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1876, 1904 , 

  nr rej.: L-778/A z 143.11.2017 

 

  - spichlerz, d. dwór sołtysi, XVI, XVIII, nr rej.: 350 z 5.06.1961 

 

 

ŻARY – m. 
  - miasto, nr rej.: I-33/55 z 15.03.1955, 71 z 7.11.1957 oraz 2170 z 31.01.1975 

  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. 11 Listopada, 1914-1917, nr rej.: L-442/L z 28.09.1964 

 

- kościół szpitalny pw. Świętego Ducha, ob. polsko-kat. pw. Dobrego Pasterza, ul. Żagańska, 

   XIV, 1702, nr rej.: 1216 z 30.06.1964 

 

  - kościół cmentarny, ob. fil. pw. św. Piotra, XIV, XV/XVI, XVIII, nr rej.: 1215 z 30.06.1964 

 

  - kościół pw. NMP, ob. polsko-kat. pw. Dobrego Pasterza, pl. Wyszyńskiego (d. pl. Kościelny  →  

  zespół zabudowy, pl. Wyszyńskiego (d. pl. Kościelny) 

 

  - zespół klasztorny franciszkanów, XIII-XIX, XX: 

- kościół pw. św. Barbary, ob. garnizonowy, pl. Jagiełły, XIX/XV, XVIII,  

  nr rej.: 359 z 5.06.1961 

- część klasztoru przebudowana na słodownię, Kaczy Rynek 9, XIV/XV, XIX, 

   nr rej.: 3321 z 2.02.1995 

- szkoła (na fundamentach skrzydła klasztornego), pl. Botwina, 

   nr rej.: 1258 z 18.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - katakumby na cmentarzu, XVII-XIX, nr rej.: 637 z 16.09.1963 i z 30.06.1964 (nie istnieją) 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej,  pl. Inwalidów 13/14,  

  XVIII,1873, 1988, nr rej.: 1256 z 28.09.1964 

 

  - mury obronne, XIV/XVI,  nr rej.: 321 z 30.06.1964 

  - Brama Dolna, ul. Osadników Wojskowych, XIV, XVI, nr rej.: 356 z 5.06.1961 

 

  - zespół zamkowy, XIV-XVIII: 

   - zamek Dewinów, nr rej.: 143 z 10.03.1963 

   - pałac Promnitzów, nr rej.: 636 z 16.09.1963 i z 30.06.1964 

   - pałac ogrodowy „Akademia Rycerska”, ob. szpital wojskowy, ul. Domańskiego, 1725, 

     nr rej.: 1213 z 30.06.1964 

   - park, ul. Domańskiego, XVIII, nr rej.: 1214 z 30.06.1964 i z 26.06.2015 
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   - d. folwark zamkowy, ul. Poznańska, XVIII, nr rej.: L-467/A z 28.09.1964 i z 28.11.2011: 

    - spichrz 

    - stajnia 

    - budynek gospodarczy 

    - gorzelnia 

    - obora 

    - 4 domy, ul. Poznańska 3-a-b-c-d 

 

  - ratusz, Rynek, XIV-XVI, XVIII, XX, nr rej.: 325 z 5.06.1961 

 

  - domy, ul. Artylerzystów 6, 7, 10, XIX/XX, nr rej.: 2061 z 10.11.1975 oraz 2239 z 9.07.1976  

 

 - domy, ul. Bohaterów Getta 1, 23, 25, 29, XIX/XX, nr rej.: 2249 z 12.07.1976 

 - dom, ul. Bohaterów Getta 23, XIX/XX, nr rej.: L-774/4 z 12.07.1976  

  (dec. → domy, ul. Bohaterów Getta 1, 23, 25, 29 

 

  - dom, ul. Broni Pancernej 1, 1901, nr rej.: 3322 z 6.04.1995 

 

  - dom, ul. Broni Pancernej 6, k. XIX, nr rej.: 3277 z 24.05.1993 

 

  - domy, ul. Buczka : 1 (nie istnieje), 4, 5, 7, 11, 15, XIX/XX,  

  nr rej.: 2105 z 10.11.1975 oraz 2245 z 9.07.1976 

      

  - dom, ul. Buczka 14, 1930, nr rej.: L-16/99 z 8.07.1999 

 

  - dom, ul. Buczka 20, 1905, nr rej.: 3361 z 31.12.199 

 

  - dom, ul. Buczka 26, 3 ćw. XIX, nr rej.: 3356 z 8.06.1998 

 

  - dom, ul. Buczka 28, XVIII, 1905, nr rej.: 3278 z 26.05.1993 

 

- domy, ul. Chrobrego 1, 1a, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, XVIII, XIX/XX, 1905, 

   nr rej.: 2130 z 10.11.1975 oraz 2242 z 9.07.1976  

 

  - dom, ul. Chrobrego 3, k. XVIII, XX, nr rej.: 4 z 26.04.1999 

 

- dom, ul. Chrobrego 4, XIX/XX, nr rej.: L-399/A z 10.11.1975 i z 9.07.1976  

 

  - dom z oficynami, ul. Chrobrego 8/8a, 3 ćw. XIX, nr rej.: L-57 z 1.03.2002 

 

  - dom, ul. Chrobrego 9, XVIII/XIX, nr rej.: L-15/99 z 15.06.1999 

 

  - dom, ul. Chrobrego 10, XVI, XIX, nr rej.: 1217 z 30.04.1964 

 

  - dom, ul. Chrobrego 14, XVIII/XIX, nr rej.: 1275 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Chrobrego 15, XVIII/XIX, nr rej.: 1276 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Chrobrego 16, XVIII/XIX, nr rej.: 1277 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Chrobrego 21, XVIII, XX, nr rej.: 3358 z 16.12.1998 

 

  - dom (pierwotnie kaplica), ul. Chrobrego 23, XV, XVIII, poł. XIX, nr rej.: L-73 z 24.04.2003 

 

  - dom, ul. Chrobrego 25, XIV/XV, 2 poł. XIX, nr rej.: L-474/A z 16.12.1998 

 

  - 2 domy, ul. Chrobrego 26-27,  XVIII/XIX, nr rej.: L-475/A z 28.09.1964 
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  - dom, ul. Chrobrego 28, XVIII/XIX, nr rej.: L-476/A z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Chrobrego 29, XVIII/XIX, nr rej.: 1281 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Chrobrego 35, XVII, nr rej.: 355 z 5.06.1961 

 

  - dom, ul. Chrobrego 40, XVIII, XIX, nr rej.: 1219 z 30.06.1964 

 

  - dom, ul. Cicha 1, XVII/XVIII, nr rej.: 1299 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - kamienica, ul. Górnośląska 2, XIX/XX, nr rej.: L-473/A z 26.01.2012 

 

  - dom, pl. Inwalidów 2, XVII, nr rej.: 1393 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, pl. Inwalidów 7, XVIII, nr rej.: 1266 z 28.09.1964 

 

  - willa, pl. Inwalidów 11, k. XIX, nr rej.: L-267/A z 10.09.2007 

 

  - dom, ul. Kąpielowa 15, nr rej.: 1327/64 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Kąpielowa 24, nr rej.: 1328/64 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Kościelna 1, XVI, XIX, nr rej.: 3546 z 5.06.1964 

 

  - dom, ul. Kościelna 12, XVII/XVIII, nr rej.: 1292 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Kościelna 13, XIX, nr rej.: 1293 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

- willa, ul. Lotników 1, k. XIX, L-843/A z 17.02.2020 

 

  - kamienica, ul. Lotników 9, XIX/XX, nr rej.: L-523/A z 10.11.1975   

 

  - kamienica, ul. Lotników 17, XIX/XX, nr rej.: 2093 z 10.11.1975   

 

  - dom z bramą wjazdową na podwórze, ul. Lotników 18, k. XIX, nr rej.: L-643/A z 14.03.2014 

 

  - domy, pl. 1 Maja 1, 1a, 3a, 4, 4a, XIX/XX, nr rej.: 2029 z 10.11.1975 oraz 2241 z 9.07.1976 

 

  - dom, pl. 9 Maja 1, XIX/XX, nr rej.: 2248 z 9.07.1976  

 

  - dom, ul. Mieszka I 24, XVII, nr rej.: 1298 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

- domy, ul. Moniuszki 32, 46, 58, XVII, XIX/XX, nr rej.: 2022 z 10.11.1975 oraz 2243 z 9.07.1976 

      

  - dom, ul. Nowe Miasto 10, nr rej.: 1322/64 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Nowe Miasto 11, XVIII/XIX, nr rej.: 1295 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Nowe Miasto 12, XIX, nr rej.: 1296 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Nowe Miasto 24, XVIII, nr rej.: 352 z 5.06.1961 (nie istnieje) 

 

  - kamienica, ul. Ogrodowa 1, pocz. XX, nr rej.: 2107 z 10.11.1975 oraz 2246 z 9.07.1976 

 

  - kamienica, ul. Ogrodowa  2, 2a, k. XIX, nr rej.: 2107 z 10.11.1975 oraz 2246 z 9.07.1976 
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  - kamienica, ul. Ogrodowa  3, pocz. XX, nr rej.: 2107 z 10.11.1975 oraz 2246 z 9.07.1976 

 

  - kamienica, ul. Osadników Wojskowych 1/2, 1910, nr rej.: L-51 z 23.11.2001 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 10, XVII/XVIII, nr rej.: 1287 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 11, nr rej.: 1314/64 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 12, XVII/XVIII, nr rej.: 1288 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 13, XVII/XVIII, nr rej.: 1289 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 31/33, po 1920, nr rej.: 3359 z 16.12.1998 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 34, XVIII, nr rej.: 353 z 5.06.1961 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 35, k. XIX, nr rej.: L-275 /A z 15.02.2008 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 40, XVII/XVIII, nr rej.: 1290 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 46, XVII/XVIII, nr rej.: 1291 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 52, XVI, nr rej.: 1986 z 6.05.1961 

 

  - dom, ul. Osadników Wojskowych 53, XVII, nr rej.: 1989 z 6.05.1964 

 

  - kamienica z oficyną, ul. Podchorążych 2, 1907, nr rej.: L-452/A z 2.09.2011 

 

  - dom, ul. Podchorążych 3, XVIII/XIX, nr rej.: 1268 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Podchorążych 6, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-24/99 z 1.12.1999 

 

  - dom z oficyną, ul. Podchorążych 7, 1 poł. XIX, k. XIX, nr rej.: L-43 z 7.05.2001 

 

  - dom, ul. Podchorążych 9/10, 3 ćw. XIX, nr rej.: L-11 z 25.05.1999 

 

  - dom, ul. Podchorążych 11, XVIII/XIX, nr rej.: 1269 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Podchorążych 25, XVIII/XIX, nr rej.: 1270 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Podchorążych 26, XVIII/XIX, nr rej.: 1271 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, pl. Podchorążych 32, 1893, nr rej.: L-26/2000 z 18.02.2000 

 

  - dom, ul. Podchorążych 35, XVIII/XIX, nr rej.: 1272 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Podchorążych 38, nr rej.: 1298 z 28.09.1964 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Podchorążych 39, XVIII/XIX, nr rej.: 1273 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Podchorążych 40, XVIII/XIX, nr rej.: L-388/A z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Podchorążych 45, poł. XIX, XX, L-196/A 

 

  - dom, ul. Podchorążych 46, k. XVIII, poł. XIX, nr rej.: 3360 z 16.12.1998 

 

- domy, ul. Podwale (d. Armii Czerwonej) 2, 3a, 4, 5, 6, XIX/XX,  

  nr rej.: 2047 z 10.11.1975 oraz  2240 z 9.07.1976 
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- dom, ul. Podwale 2 (d. Armii Czerwonej 2), XIX/XX, nr rej.: L-522/A z 10.11.1975 i z 9.07.1976 

 

- dom, ul. Podwale 4 (d. Armii Czerwonej 3a), XIX/XX, nr rej.: L-890/A z 10.11.1975 i z 9.07.1976 

 

- dom, ul. Podwale 10 (d. Armii Czerwonej 5), XIX/XX, nr rej.: L-510/A z 10.11.1975 i z 9.07.1976 

 

  - dom, pl. Przyjaźni 1, 1898, nr rej.: L-571/A z 12.08.1994 

 

  - dom, pl. Przyjaźni 1 a, 1890, nr rej.: L-314/A z 12.08.1994 

 

  - dom, pl. Przyjaźni 4, k. XIX, nr rej.: L-5/99 z 26.04.1999 

 

  - dom, pl. Przyjaźni 5, 1880, nr rej.: L-25/2000 z 18.02.2000 

 

  - dom, pl. Przyjaźni 9, 1880, nr rej.: 3355 z 8.06.1998 

 

  - kamienica, pl. Przyjaźni 11/12, 1898, nr rej.: L-3/99 z 26.04.1999 

 

  - dom, pl. Przyjaźni 17, pocz. XX, nr rej.: 3314 z 12.08.1994 

 

- domy, Rynek 6/7, 10, 11, 31, 32/33, 35, 36, XIX/XX, nr rej.: 2114 z 10.11.1975 oraz 2247 z 9.07.1976  

 

  - gospoda „Pod Złotą Gwiazdą”, Rynek 12, 1770, XIX, nr rej.: L-294/A z 30.06.1964 

 

  - dom, Rynek 13, XVIII, nr rej.: 1262 z 28.09.1964 

 

  - dom, Rynek 15, XVIII, nr rej.: 1263 z 28.09.1964 

 

  - dom, Rynek 16, XVIII, nr rej.: L-860/A z 28.09.1964 

 

  - dom, Rynek 17, XVIII, nr rej.: 357 z 5.06.1961 

 

  - dom, Rynek 18, XVII, XIX, XX, nr rej.: 1221 z 30.06.1964 

 

  - dom, Rynek 19, XVII, XIX, XX, nr rej.: 1222 z 30.06.1964 

 

  - dom, Rynek 20, XVII/XVIII, nr rej.: 1223 z 30.06.1964 

 

  - dom, Rynek 37, XVIII, nr rej.: L-566/A z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Spokojna 1, XIX/XX, nr rej.: 10 z 25.05.1999 

 

  - dom, ul. Wartownicza 1, k. XIX, nr rej.: L-656/A z 31.07.2014 

 

  - dom, ul. Wrocławska 7, nr rej.: 2260 z 19.07.1976 

 

  - dom, ul. Wrocławska 11, nr rej.: 2261 z 19.07.1976 

 

  - kamienica, ul. Wrocławska (d. Ogrodowa) 13, k. XIX, nr rej.: L-573/A z 10.11.1975 i z 9.07.1976 

  - 2 przybudówki (d. piekarnia) 

 

- domy , ul. Wrocławska 14, 16, 17, 19 (nie istnieje), 21, XIX/XX,  

   nr rej.: 2023 z 10.11.1975 i 2244 z 9.07.1976 

 

  - kamienica, ul. Wrocławska 14, k. XIX, nr rej.: L-703/A z 10.11.1975 i z 9.07.1976 
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  - kamienica, ul. Wrocławska 17-17a, k. XIX, nr rej.: L-818/A z 10.11.1975 i z 9.07.1976 

 

  - zespół zabudowy, pl. Wyszyńskiego (d. pl. Kościelny), nr rej.: 123 z 23.07.1958: 

   - kościół pw. NMP, ob. polsko-kat. pw. Dobrego Pasterza 

   - dzwonnica (d. wieża obronna), nr rej.: 329 z 5.06.1961 

  - 2 domy przy murach obronnych (nie istnieją) 

   - domy nr: 7, 8, 9/10, 11,  12, 13, 14 (nie istnieją) 

   - d. plebania, pl. Wyszyńskiego 2, nr rej.: L-624/A z 23.07.1958 

   - nadintendentura, pl. Wyszyńskiego 2, XV, nr rej.: L-625/A z 5.06.1961 

   - dom, pl. Wyszyńskiego (d. pl. Kościelny) 1/2, XIV/XV, nr rej.: 1988 z 5.06.1961 

 

  - dom, pl. Zamkowy 1, XVI, XVIII, XIX, nr rej.: 1224 z 30.06.1964 oraz 1267 z 28.09.1964 

     (nie istnieje)  

 

  - dom, ul. Zielona 1/2, XIX/XX, nr rej.: 2251 z 10.07.1976  

- domy, ul. Żagańska 1, 4, 9, 15, 22, 23/25, 26, 28, 34, 37-37a, 42, XIX/XX, nr rej.: 2250 z 9.07.1976 

  

  - dom, ul. Żagańska 2, XVII, nr rej.: 358 z 5.06.1961 

 

  - dom, ul. Żagańska 4, XIX/XX, nr rej.: L-715/A z 5.06.1961  (dec. → domy, ul. Żagańska 1…….) 

 

  - szpital, ul. Żagańska 11, 1 poł. XIX, nr rej.: 1261 z 28.09.1964 

 

  - dom, ul. Żagańska 17, XVII/XVIII, nr rej.: 1225 z 30.06.1964 

 

  - dom, ul. Żagańska 22, XIX/XX, nr rej.: L-768/A z 5.06.1961  (dec. → domy, ul. Żagańska 1…….) 

 

  - d. hotel z restauracją, ul. Żagańska 24, k. XIX, nr rej.: L-804/A z 21.08.2018 

 

  - dom, ul. Żagańska 37-37a, XIX/XX, nr rej.: L-738/A z 5.06.1961  (dec. → domy, ul. Żagańska 1…) 

 

  - dom, ul. Żagańska 56, pocz. XX, nr rej.: L-706/A z 1.12.2015 

 

- obrotnica kolejowa w zespole dworca kolejowego, ul. Długosza 2, 1899, nr rej.: L-865/A z 14.09.2021 

 

- wieża ciśnień, ul. Lotników, pocz. XX, nr rej.: 2238 z 12.07.1976 

  

  - browar (ruina), ul. Świerczewskiego, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1260 z 28.09.1964 (nie istnieje ?) 

 

  - zespół d. fabryki włókienniczej Stillera, ul. Kaszubska 41, 1900-1902, nr rej.: L-160/A z 31.12.2004 

   - budynek administracyjny 

   - garaże 

   - warsztat stolarski 

   - warsztat elektryczny 

   - kotłownia 

   - magazyn 

 

  - budynek produkcyjny, ob. biurowy w zespole d. tkalni Frenzla, ul. Broni Pancernej 6, k. XIX, 

     nr rej.: L-312/A z 6.04.2009 

  - komin przy d. kotłowni, j.w. 

   

 Żary - Kunice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, ul. Wyzwolenia, 1895, 

    nr rej.: L-202/A z 3.04.2006 

   

  - plebania, XVIII, nr rej.: 2057 z 30.04.1971 


