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BORZYTUCHOM – gm. 
 

 Dąbrówka Bytowska 
  - dwór, poł. XIX, nr rej.: A-356 z 15.04.1965 

 

 Krosnowo 
  - dom nr 13, szach., 1824, poł. XIX, nr rej.: A-824 z 10.02.1975 

  - spichlerzyk, nr rej.: j.w. (nie istnieje) 

 

 

BYTÓW – m. i gm. 
 

 Bytów 
  - śródmieście miasta, nr rej.: A-62 z 5.09.1956 

 

  - wieża d. kościoła pw. św. Katarzyny, ob. galeria sztuki, ul. Starokościelna, poł. XIV,  

  nr rej.: A-338 z 16.08.1965 

 

  - kościół ewangelicki pw. św. Elżbiety, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 

    ul. Jana Pawła II  16,  1848-54, nr rej.: A-1809 z 10.07.2007 

  

- kościół ewangelicki pw. św. Jerzego, ob. metodystów, ul. Cmentarna, XVII,  

   nr rej.: A-153 z 19.03.1960 

  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

 

  - zamek krzyżacki, XIV/XV, XVI/XVII, nr rej.: A-29 z 31.03.1953 

  - d. młyn zamkowy, ul. Młyńska 6, 1791, nr rej.: A-370 z 16.04.1965 

 

  - bank, ob. Pomorski Bank Kredytowy, ul. Bauera 3, k. XIX, nr rej.: A-1367 z 8.06.1992 

 

  - kamienica, ul. Jana Pawła II 10 (d. Armii Ludowej 14), k. XVIII, nr rej.: A-371 z 15.04.1965 

 

  - kamienica, ul. Jana Pawła II 12 (d. Armii Ludowej 16), XVIII/XIX, nr rej.: A-372 z 15.04.1965 

 

  - kamienica, ul. Jana Pawła II 14 (d. Armii Ludowej 18), XVIII/XIX, nr rej.: A-373 z 16.04.1965 

 

  - zespół willi, ul. 11 Listopada 7: 

- willa, z otoczeniem, 1925, nr rej.: A-1991 z 21.12.2021 

- budynek gospodarczy, nr rej.: jw. 

- ogród 

- ogrodzenie 

 

- dom, ul. 1 Maja 2, pocz. XIX, nr rej.: A-374 z 16.04.1965 

 

- poczta, ul. Wojska Polskiego 10, ok. 1800, nr rej.: A-375 z 16.04.1965 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 22, pocz. XIX, nr rej.: A-376 z 16.04.1965 

 

  - spichrz, ul. Ogrodowa 10, szach., poł. XIX, nr rej.: A-369 z 16.04.1965 

 

  - most kolejowy (kamienny) na rzece Boruji, 1882-84, nr rej.: A-1624 z 27.03.1997 

 

 Gostkowo 
  - zespół pałacowy, XIX, nr rej.: A-154 z 19.03.1960: 

   - pałac 
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   - park 

 

 Płotowo Małe 
  - dworek Styp-Rekowskich, nr 32, drewn., 1831, nr rej.: A-380 z 16.04.1965 (nie istnieje) 

 

 

 Pomysk Wielki 
  - kościół par. pw. Niepokalanego Serca Marii, 1890, nr rej.: A-1648 z 10.12.1997 

  

Pyszno 
- cmentarz ewangelicki zasłużonych leśników , na Bukowej Górze, 1837-1939,  

  nr rej.: A-1495 z 29.11.1994 

 

 Świątkowo 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 823 z 4.08.1967 (nie istnieje): 

   - dwór 

   - park 

 

 

CZARNA DĄBRÓWKA – gm.  
 

 Jasień 
  - kościół fil. pw. Bożego Ciała, szach., 1699, XIX, nr rej.: A-118 z 22.09.1959 

 

  - park pałacowy, XVIII-XIX, pocz. XX, nr rej.: A-364 z 15.04.1965 

  - spichrz, szach., nr rej.: A-364 z 15.04.1965 

 

 Kartkowo 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-619 z 30.12.1996: 

   - pałac 

   - park 

 

 Mikorowo 
  - kościół fil. pw. św. Kazimierza, szach., k. XVIII, nr rej.: A-182 z 25.05.1960 

 

 

KOŁCZYGŁOWY – gm. 
 

 Barnowo 
  - zespół dworski, XVIII, XIX, nr rej.: A-152 z 19.03.1960: 

   - dwór 

   - park 

 

  - czworak dworski (nr 10), XVIII, nr rej.: A-551 z 20.09.1971 

 

 Gałąźna Mała 
  - dwór, XVIII, nr rej.: A-125 z 11.11.1959 (nie istnieje)  

  - kuźnia podcieniowa, 1836, nr rej.: 367 z 25.03.1964 (nie istnieje) 

 

 Kołczygłowy 
  - kościół par. pw. Chrystusa Króla, szach.-mur., 1823, nr rej.: A-228 z 28.08.1961 

 

 Łubno 
  - kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, szach., 1620, 1711, 1840, nr rej.: A-339 z 14.04.1964 
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LIPNICA – gm. 
 

 Borowy Młyn 
  - kościół par. pw. Świętego Ducha, 1914-16, nr rej.: A-1709 z 28.06.2000 

 

 Borzyszkowy 
  - kościół par. pw. św. Marcina, drewn., 1721, nr rej.: A-10 z 13.07.1936 

 

 

 Brzeźno Szlacheckie 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny, drewn., 1716, nr rej.: A-1146 z 12.03.1987 

 

 

MIASTKO – m. i gm. 
 

 Kamnica 
  - zespół pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: A-1181 z 21.07.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 Miastko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. NMP Wspomożenia Wiernych, 1730, 1905,  

  nr rej.: A-1604 z 14.08.1996 

 

  - budynek gospodarczy, ul. Rybacka 16, szach., k. XVIII, nr rej.: A-388 z 20.12.1965 (nie istnieje) 

 

 Miłocice 
  - kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, szach., XVIII, nr rej.: A-162 z 23.03.1960 

 

  - zespół dworski, nr rej.: A-1811 z 17.09.2007: 

   - dwór, 1910-11 

   - park, 2 poł. XIX, pocz. XX 

 

 Piaszczyna 
  - czworak dworski, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-344 z 18.03.1965 (nie istnieje) 

 

 Świerzno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, mur.- drewn.- szach.,  

  1710, XIX, nr rej.: A-349 z 18.03.1965 

 

  - dom nr 32 (chałupa), szach., 2 poł. XIX, nr rej.: A-1397 z 28.07.1993 

 

 Trzcinno 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Macierzyństwa NMP, szach., XVIII,  

    nr rej.: A-164 z 23.03.1960 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX-XX, nr rej.: A-1263 z 7.03.1989: 

   - pałac 

   - park 

 

 Tursko 
  - zespół pałacowy, XVIII, XIX, , nr rej.: A-351 z 12.03.1990: 
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   - pałac 

   - park 

   - dwór, szach., nr rej.: A-351 z 18.03.1965 

 

  - d. szkoła, ob. dom nr 6, szach., 1872, nr rej.: A-1899 z 3.06.2014 

 

 Wałdowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat.  pw. św. Stanisława Kostki, szach., XVIII, 

     nr rej.: A-165 z 23.03.1960 

 Wiatrołom 
  - park krajobrazowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1562 z 7.08.1995 

 

 

PARCHOWO – gm. 
 

 Gołczewo 
  - dom nr 21, pocz. XIX, nr rej.: A-834 z 13.02.1975 (nie istnieje)  

 

 Jeleńcz 
  - dom nr 8, szach., po 1800, nr rej.: A-825 z 10.02.1975 

 

 Parchowo 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, 1854, nr rej.: A-1749 z 2.11.2004 

 

 Żukówko (Bylina) 
  - stodoła w zagrodzie nr 39, szach., poł. XIX, nr rej.: A-827 z 13.02.1975 

 

 

STUDZIENICE – gm. 
 

 Kłączno 
  - wozownia i owczarnia w zagrodzie nr 4, drewn., 1809, nr rej.: A-378 z 16.04.1965 (nie istnieją) 

 

 Osława Dąbrowa 
- budynek inwentarski w zagrodzie nr 9, drewn., XVIII, XIX, nr rej.: A-829 z 15.02.1975  

  (nie istnieje) 

 

 Półczno 
  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1906-07, nr rej.:A-1809 z 23.11.2007 

 

 Prądzonka 
  - dom, drewn., nr 11, poł. XIX, nr rej.: A-1844 z 12.02.2009 

 

 Przewóz – Rynszt   
- dom nr 26, drewn., poł. XVIII, nr rej.: A-166 z 23.03.1960  (nie istnieje) 

- obora, nr rej.: j.w.  (nie istnieje) 

 

 Rabacino 
- dom nr 20, drewn.-mur., XVIII, XX, nr rej.: A-382 z 16.04.1965   (nie istnieje) 

 

- dom nr 27, XVIII, nr rej.: 476 z 16.04.1965  (nie istnieje) 

 

 Sominy 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, drewn., 1756, nr rej.: A-155 z 19.03.1960 
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  - dom (chałupa) nr 19, 1 poł. XVIII, nr rej.: A-536 z 9.11.1971 

 

- dom nr 54, 1 poł. XIX, nr rej.: A-835 z 8.02.1975   (nie istnieje) 

 

  - stajnia w zagrodzie nr  17 , drewn., pocz. XIX, nr rej.: A-383 z 16.04.1965 

 

 Studzienice 
  - chałupa nr 28, ob. ul. Kaszubska 13, XVIII/XIX, nr rej.: A-504 z 23.01.1971 

  

Ugoszcz 
  - kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, szach.-drewn., 1822, nr rej.: A-157 z 19.03.1960 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, 1874, 

   nr rej.: A-1956 z 7.05.2018 

 

- stodoła w zagrodzie nr 79, szach., poł. XIX, nr rej.: A-828 z 13.02.1965   (nie istnieje) 

 

 

TRZEBIELINO – gm. 
 

 Broczyna 
  - zespół dworski, k. XIX, nr rej.: A-1136 z 30.11.1986: 

   - dwór 

   - park 

 

 Cetyń 
  - kościół fil. pw. Zbawiciela, szach., 1696, 1754, XIX,  nr rej.: A-391 z 21.12.1965 

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

 

 Gumieniec 
- dwór, k. XVIII, nr rej.: 220 z 11.11.1959   (nie istnieje) 

 

 Płoborowo 
  - zespół pałacowy: 

   - pałac, 2 poł. XVIII, k. XIX, nr rej.: A-348 z 18.03.1965 

   - park, pocz. XIX, nr rej.: A-348 z 12.01.2012 

 

 Trzebielino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Niepokalanego Serca NMP, 1688-91, 1888, 

   nr rej.: A-169 z 26.03.1960 

 

  - pałac, pocz. XIX, XIX/XX, nr rej.: A-350 z 18.03.1965 

 

  - dwór, ob. dom nr 7, szach., XVII, XVIII, XIX, nr rej.: A-408 z 30.08.1966 (nie istnieje ?) 

 

- kuźnia z podcieniem, XVIII/XIX, nr rej.: 271 z 26.03.1960  (nie istnieje) 

 

 

TUCHOMIE – gm. 
 

 Piaszno Małe 
- dom nr 24, szach., pocz. XIX, nr rej.: A-379 z 16.04.1965  (nie istnieje) 
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 Tuchomie 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, ul. Kościelna 1, XVII, 1905,  

  nr rej.: A-156 z 19.03.1960 

 

  - zespół dworski, ul. Chocimierza 8, 1 poł. XIX, nr rej.: A-397 z 12.02.1966: 

   - dwór („Zamek” - zachowane piwnice) 

   - ogród 
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BRUSY – m. i gm.  

 

 Brusy 

  - kościół par. pw. Wszystkich Świętych, 1876-1879, nr rej.: A-1725 z 3.07.2001 

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

  

 Kosobudy 
  - kościół ewangelicko-augsburski, ob. rzym.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,  

     ul. Okrężna 22, 1871, nr rej.: A-1714 z 19.09.2000 

  - pastorówka, ob. przedszkole, ul. Czerska 11, nr rej.: j.w.  

 

 Leśno 
  - kościół par. pw. Świętego Krzyża, drewn., 1642, 1710, nr rej.: A-4 z 30.11.1929 

 

 

CHOJNICE – gm. 
 

 Ciechocin 

  - kościół pw. św. Marcina, szach., 2 poł. XVII, 1877, nr rej.: A-1354 z 9.09.1991 

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

 

 Czartołomie 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX-XX, nr rej.: A-1680 z 16.12.1998: 

   - dwór 

   - park 

 

 Jarcewo 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX, po 1920, nr rej.: AA-1681 z 10.06.1987: 

   - dwór 

   - park 

   - folwark, po 1920:   

 - gorzelnia 

    - 2 obory 

  - stodoła 

    - stajnia 

 

 Krojanty 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1892, 1945, 1996, 

  nr rej.: A-162`1  z 3.03.1997 

 

  - zespół dworski, 1884, 1980, nr rej.: A-1682 z 15.11.1984: 

   - dwór 

   - park z aleją 

 

Lichnowy   
  - zespół kościoła parafialnego, nr rej. A-1843 z 13.01.2009 : 

- kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, 1836-66 

- cmentarz przy kościele, XVI – XIX 

- ogrodzenie, mur./kam., 2 poł. XIX 

 

 Moszczenica 
  - kościół pw. św. Bartłomieja, nr rej.: A-2 z 30.11.1929 

 

  - chata nr 15, nr rej.: A-84 z 30.11.1957 
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 Nowa Cerkiew 
  - kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, 1911-1913, nr rej.: A-1641 z 22.08.1997 

 

 Ogorzeliny 
  - kościół par. pw. Świętego Krzyża, XIV, XVIII, 1893, nr rej.: A-3 z 30.11.1929 

 

 Ostrowite 
  - kościół par. pw. św. Jakuba, 1402. 1652, nr rej.: A-9 z 13.07.1936 

 

 Silno 
  - zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A-1080 z 15.01.1985: 

   - dwór 

   - park 

 

  - chata podcieniowa nr 44, nr rej.: A-38 z 8.01.1954 

 

 Swornegacie 

  - kościół par. pw. św. Barbary, 1912-16, nr rej.: AA-1677 z 9.11.1998 

 

 Szlachetna Nowa Cerkiew 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1045 z 15.12.1983: 

   - dwór 

   - park, szpaler lipowy 

 

 Zbeniny 
  - zespół dworski, 1857, 1926, nr rej.: AA-1606 z 30.08.1996: 

   - dwór 

   - park 

 

 

CHOJNICE – m.  
 

  - dzielnica Starego Miasta, XIII, nr rej.: A-80 z 30.09.1957 

 

- kościół par. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, pl. Kościelny  5, 1340-1360, 1924, 

   nr rej.: A-1 z 30.11.1929 

 

- kościół klasztorny augustianów, ob. szkoła, ul. Grunwaldzka 1, 1712-19, 1819-26, 

  nr rej.: A--1785 z 26.06.2006 

 

  - zespół klasztorny jezuitów, ul. Nowe Miasto 4-5, 1718-1755, 1868: 

   - kościół pw. Zwiastowania NMP, nr rej.: A-6 z 10.12.1929 

   - kolegium, ob. gimnazjum, nr rej.: A-7 z 10.12.1929 

 

  - kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z częścią mieszkalną,  

    przy Zakładzie św. Karola  Boromeusza, ul. Gdańska, 1895, nr rej.: A-A-1763 z 17.10.2005 

 

  - cmentarz par. św. Jana Chrzciciela, ul. Kościerska, pocz. XX, nr rej.: AA-1262 z 7.03.1989 

 

  - mury obronne z basztami, 2 poł. XIV, nr rej.: A-8 z 25.11.1935 

  - Brama Człuchowska, 2 poł. XIV, nr rej.: j.w. 

 

  - ratusz, Stary Rynek 1, 1902, nr rej.: A-1426 z 25.11.1993 
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  - d. Hotel Dworcowy, ob. dom, ul. Dworcowa 30, ok. 1900, nr rej.: A-1376 z 23.03.1993 

  - plebania „stara”, pl. Kościelny 6, (XIV), XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1810 z 23.08.2007 

 

  - kamienica, ul. Kościuszki 21, 2 poł. XIX, , nr rej.: A-1838 z 5.10.2008 

 

  - kamienica, ul. Mickiewicza 31, 1906, nr rej.: A-1893 z 14.06.2013 

 

  - kamienica, ul. Młyńska 2, 1870, nr rej.: A-1803 z 18.06.2007 

 

  - kamienica, ul. Młyńska 20, pocz. XX, nr rej.: A-1818 z 19.11.2007 

 

  - kamienica, ul. Nowe Miasto 1, 1904, nr rej.: A-1795 z 22.12.2006 

 

  - kamienica, Rynek 6, pocz. XIX, 1880, nr rej.: A-1783 z 6.06.2006 

 

  - kamienica, ul. 31 Stycznia 4, 2 poł. XIX, 1932, nr rej.: A-1787 z 27.12.2005 

 

  - zespół stacji kolejowej „Chojnice”, ul. Dworcowa - Nad Dworcem – Towarowa – Tucholska , 

  2 poł. XIX – 1910, nr rej.: A-1376 z 23.11.2017 : 

   - budynek dworca, ul. Dworcowa 27, 1870-71 

   - noclegownia, ul. Towarowa 10 

   - wieża ciśnień I, obok noclegowni 

   - wieża ciśnień II, obok budynku, ul. Towarowa 4 

   - parowozownia, ul. Towarowa 12 

   - budynek ekspedycji kolejowej, ul. Towarowa 20 

   - budynek biurowy inspekcji kolejowej, ul. Towarowa 2A 

   - nastawnia kolejowa I, na międzytorzu 

   - nastawnia kolejowa II, obok parowozowni 

   - przyziemie nastawni III, remiza strażacka i ekspedycja przesyłek, ul. Dworcowa 27 

   - 5 peronów ze stalowymi wiatami otwartymi i zabudowanymi 

   - przejście podziemne z wystrojem 

   - wiadukt kolejowy I, od ul. Dworcowej 

   - wiadukt kolejowy II, od ul. Lichnowskiej 

   - główny podjazd do dworca z nawierzchnią 

   - infrastruktura kolejowa (4 żurawie wodne, urządzenia do sterowania ruchem, latarnie) 

   - osada kolejowa dla urzędników kolejowych : 

    - willa dla inspektorów z ogrodem, ul. Dworcowa 25 

    - dom dla urzędników z budynkiem gosp., ul. Towarowa 4 

    - dom dla urzędników, ul. Nad dworcem 2 

    - dom dla urzędników z budynkiem gosp., ul. Nad Dworcem 4 

    - dom dla urzędników, ul. Nad dworcem 6 

    - dom dla urzędników z budynkiem gosp., ul. Nad Dworcem 8 

   - d. Hotel Dworcowy → dom, ul. Dworcowa 30  

 

  - magazyn, d. skład artykułów kolonialnych, ul. Młyńska 15, 2 poł. XIX, 1908,  

   nr rej.: A-1778 z 29.06.2006 

 

  - magazyn zbożowy, ul. Staroszkolna 17, pocz. XX, nr rej.: A-1380 z 15.04.1993 

 

 

CZERSK – m. i gm. 
 

 Brda 
  - zespół dworski, nr rej.: A1475 z 16.08.1994: 

   - dwór, po 1890 
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   - park, 1 poł. XIX 

 

 

 Czersk 
  - kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, 1911-13, nr rej.: A-1733 z 22.02.2002 

  - cmentarz kościelny, j.w 

  - cmentarz par. św. Marii Magdaleny, ul. Królowej Jadwigi, nr rej.: A-1335 z 5.11.1990 

 

Łąg   
  - zespół kościoła parafialnego, nr rej. A-1953 z 22.09.2017 : 

- kościół pw. Narodzenia NMP, 1886-87 

- cmentarz  kościelny 

- ogrodzenie, mur./drewn., k. XIX 

 

  - chata nr 18, ul. Kościelna 27, XVIII, nr rej.: A-83 z 2.11.1957 

 

Odry   

  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1925-32, nr rej.: A-1839 z 10.12.2008 

  - cmentarz kościelny, j.w. 

 

 Rytel 
  - kościół pw. NMP Królowej Różańca św., 1909-11, nr rej.: A-1711 z 4.07.2000 

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

  - plebania,  nr rej.: j.w. 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

 

KONARZYNY – gm.  
 

 Konarzyny 
  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1731, nr rej.: A-5 z 30.11.1929  (brak decyzji w NID) 
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CZARNE – gm. 
 

 Bińcze 
  - kościół fil. pw. Świętego Ducha, szach., XVIII, nr rej.: A-167 z 26.03.1960 

 

  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1594 z 23.04.1996 

 

 Czarne 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, szach., XVIII, nr rej.: A-94 z 20.02.1959 

 

  - cmentarz jeniecki z I wojny światowej, nr rej.: A-1672 z 10.09.1998 

 

  - ruina zamku, XIV, nr rej.: A-96 z 21.02.1959 

 

 Krzemieniewo 
  - kościół fil. pw. Chrystusa Króla, szach., 1629, XVIII, nr rej.: A-102 z 21.02.1959 

 

 Nadziejewo 
  - kościół fil. pw. św. Andrzeja Apostoła, szach., XVIII, nr rej.: A-174 z 5.04.1960 

 

 Raciniewo 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, szach., 1680, nr rej.: A-104 z 25.02.1959 

 

 Sierpowo 
  - kościół fil. pw. św. Tadeusza Judy Apostoła, szach., 2 poł. XVII, nr rej.: A-168 z 26.03.1960 

 

 Wyczechy 
  - zespół pałacowy, XIX-XX, nr rej.: A-1581 z 13.02.1996: 

   - pałac 

   - park 

 

 

CZŁUCHÓW – gm. 
 

 Barkowo 
  - kościół fil. pw. Świętej Trójcy, 1907, nr rej.: A-1819 z 29.11.2007  

 

 Biskupnica 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, z otoczeniem, 1885,  

  nr rej.: A-1986 z 26.02.2021 

 

 Brzeźno 
  - chałupa podcieniowa nr 16, drewn., ok. 1800, nr rej.: A-385 z 20.12.1965 (nie istnieje) 

 

 Dębnica 
  - kościół par. pw. Świętego Krzyża, 1894, wieża, drewn., XVIII, nr rej.: A-1831 z 5.06.2008 

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

 

 Ględowo 
  - kościół fil. pw. Najśw. Panny Marii, mur.-szach., XV, XVIII, nr rej.: A-98 z 21.02.1959 

 

 Kiełpin 
  - kościół fil. pw. św. Andrzeja Apostoła, szach., k. XVIII, nr rej.: A-90 z 13.05.1958 
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 Krępsk 
  - kościół fil. pw. św. Jakuba Apostoła, szach., XVIII, nr rej.: A-101 z 21.02.1959 

 

 Polnica 
  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, szach., XVIII, nr rej.: A-91 z 13.05.1958 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, 1912, nr rej.: A/1947  z 20.04.2017 

- cmentarz kościelny z założeniem zieleni, nr rej.: j.w. 

 

Stołczno 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1593 z 23.04.1996 

 

 

CZŁUCHÓW – m.   

 
  - układ urbanistyczny d. śródmieścia, nr rej.: A-386 z 20.12.1965 

 

  - kościół par. pw. św. Jakuba, XVII-XX, nr rej.: A-188 z 27.09.1960 

 

  - park miejski „Lasek Luizy”, XIX, nr rej.: A-1820 z 3.12. 2007 i z 4.12.2007 

 

  - zamek, 1400, 1828, nr rej.: A-54 z 25.05.1955: 

  - park, nr rej.: j.w. 

 

  - dwór, ul. Wojska Polskiego 5, mur.-szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-387 z 20.12.1965 

 

 

DEBRZNO – m. i gm. 
 

 Cierznie 
  - kościół fil. pw. św. Piotra i Pawła, szach., XVIII, nr rej.: A-95 z 21.02.1959 

 

  - zagroda nr 26, XVIII, nr rej.: A-52 z 13.05.1955: 

   - chata podcieniowa 

   - budynki gospodarcze (nie istnieją) 

 

 Debrzno 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1894-95, nr rej.: A-1633 z 10.06.1997 

 

  - mury obronne, nr rej.: A-97 z 21.02.1959 

 

 Prusinowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, 1901, nr rej.: A-1910 z 16.01.2015 

 

 Słupia 
  - kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, szach., 1736, nr rej.: A-178 z 5.04.1960 

 

 Stare Gronowo 
  - zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-409 z 3.08.1966: 

   - dwór 

   - park 

   - pawilony ogrodowe (nie istnieją) 

 

 Strzeczona 



woj. pomorskie – pow. człuchowski 

13 
Stan na 31.12.2022 

  - kościół fil. pw. św. Wawrzyńca, szach., XVIII, nr rej.: A-103 z 23.02.1958 

 Uniechów 
  - kościół par. pw. św. Bartłomieja Apostoła, 1894-95, nr rej.: A-390 z 8.10.2007, 

  z  wieżą, drewn., 1741, nr rej.: A-390 z 20.12.1965 

 

 

KOCZAŁA – gm.  

 

Koczała 
 - kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1902, nr rej.: A-1741 z 25.03.2003 

 

 Pietrzykowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Antoniego Boboli , szach., 1617, XVIII-XIX,  

  nr rej.: A-345  z 18.03.1965 

 

 Starzno 
  - kościół fil. pw. św. Mikołaja Biskupa, drewn., XVII-XVIII, nr rej.: A-340 z 14.04.1964 

 

 

PRZECHLEWO – gm.  
 

 Nowa Wieś 
  - chałupa nr 22, drewn., XVIII/XIX, nr rej.: 518 z 20.12.1965 (nie istnieje) 

 

 Płaszczyca   
  - zespół dworski Jemielno, 1745, nr rej.: A-100 z 21.02.1959: 

   - dwór 

   - park 

 

 Przechlewo 
  - kościół par. pw. św. Anny, szach., 1720, k. XIX, nr rej.: A-51 z 4.12.1954 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., pw. MB Jasnogórskiej, 1911, nr rej.: A-1723 z 21.03.2001 

  

 Sąpolno 
  - kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 1933-34, nr rej.: A-1866 z 19.08.2010 

 

 Wandzin 
  - zespół pałacowy, 1 ćw. XIX, nr rej.: A-1563 z 20.09.1995: 

   - pałac myśliwski 

   - park 

 

 Zawada 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1592 z 23.04.1996 

 

 

RZECZENICA – gm.  
 

 Brzezie 
  - kościół par. pw. św. Wawrzyńca, szach., XVIII, nr rej.: A-49 z 26.10.1954 

 

 Gockowo 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1176 z 1.07.1987: 
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   - pałac 

   - park 

 Gwieździn 
  - kościół par. pw. św. Marcina Biskupa, drewn.-szach., k. XVII, XVIII, nr rej.: A-99 z 21.02.1959 

 

 Olszanowo 
  - kościół fil. pw. św. Franciszka, szach., k. XVII, XVIII, nr rej.: A-175 z 5.04.1960 

 

 Pieniężnica 
  - kościół fil. pw. św. Marcina Biskupa, szach., pocz. XIX, nr rej.: A-176 z 5.04.1960 

 

  - chałupa nr 52 (d.19), drewn., XVIII, przeniesiona 1995 → Lizaki II, gm. Kościerzyna 

 

 Rzeczenica 
- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Przechlewska 15 a, 1874-76,  

  nr rej.: A-1637 z 11.07.1997
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GDAŃSK – m. 
  - układ urbanistyczny m. Gdańska, nr rej.: A-15 z 11.10.1947 

 

  - układ urbanistyczny Placu Solidarności  →  plac Solidarności  →  Stocznia Gdańska 

 

  - historyczny zespół budowlany ,  ul. Robotnicza – Jaracza – Jana z Kolna, 1903-07, 

    nr rej. : A-1980 z 8.07.2020 , 26 domów : 
   - ul. Robotnicza : 8; 9; 10; 11 A; 11B; 12 A; 12 B; 13; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 

   - ul. Jaracza : 12 A; 12 B; 13 A; 13 B 

   - ul. Jana z Kolna :26; 27; 28; 29; 30  

 

  - zespół kościoła Mariackiego: 

   - kościół, ul. Podkramarska 5, 1343-1502, nr rej.: A-124 z 11.11.1959 

   - plebania (zespół 3 budynków), ul. Plebanii 5, 7, 9, XIV-XVIII, nr rej.: A-124  z 30.11.1972 

   - brama na cmentarz kościelny, ul. Chlebnicka, XVI, nr rej.: A-124  z 22.02.1972 

 

  - kościół par. pw. św. Barbary, ul. Długie Ogrody 19, XV-XX, nr rej.: A-1446 z 22.03.1994 

 

  - kościół pw. św. Bartłomieja, ul. św. Bartłomieja 1, XV-XVI,  

    nr rej.: A-427 z 24.02.1967 i z 28.07.2005 

  - cmentarz kościelny, j.w. 

  - ogrodzenie, mur., 2 poł. XVII, 1816, j.w.  

 

  - kościół par. pw. św. Brygidy, ul. Brygidki / Profesorska 17, XIV/XV-XIX, po 1958, 

    nr rej.: A-440 z 27.02.1967 

 

  - „Kaplica Królewska”, ob. kaplica rektorska pw. Świętego Ducha, ul. Świętego Ducha,  

  1678-81, nr rej.: A-418 z 24.02.1967 

 

  - kościół pw. św. Jana, ul. Świętojańska, XIV-XV, XX, nr rej.: A-442 z 27.02.1967 

 

  - kościół pw. św. Katarzyny, ul. Podmłyńska 10, 1230, 1336-80, XX, nr rej.: A-417 z 24.02.1967 

 

  - kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Łąkowa 34 A, 1860, 1894, 1911, 

  nr rej.: A-1917 z 22.05.2015 

 

  - kościół pw. św. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 3, k. XV-XVI, nr rej.: A-215 z 8.02.1961 

  - ogrodzenie cmentarza kościelnego z bramami, XVII, nr rej.: A-215 z 17.06.1972 

 

  - wieża kościoła pw. Zbawiciela, ul. Zaroślak, k. XVII, nr rej.: A-558 z 30.10.1971 

 

- kościół dominikanów pw. św. Mikołaja, ul. Świętojańska 72, (XIII) XIV-XV, 

   nr rej.: A-70 z 29.03.1957 

 

  - zespół klasztorny franciszkanów, XV-XIX: 

   - kościół pw. Świętej Trójcy, ul. Świętej Trójcy, 1430-1516, nr rej.: A-133 z 18.12.1959 

   - kaplica pw. św. Anny z dziedzińcem i murem, 1ćw. XVI, nr rej.: A-133 z 21.08.2010 

   - klasztor, ob. Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, nr rej.: A-133  z 21.04.1971 

   - dom galeriowy, ul. Świętej Trójcy 4, szach., XVII, nr rej.: A-133  z 21.04.1971 

 

  - zespół klasztorny karmelitów, ob. oblatów, ul. Elżbietańska 9/10, nr rej.: A-771 z 15.10.1973 : 

   - kościół pw. św. Józefa, 1467-XIX, po 1945 

   - klasztor, 1482-XIX, po 1945  

   - brama, XVII-XVIII  

 

  - zespół szpitalny Bożego Ciała, ul. 3 Maja 21, nr rej.: A-65 z 31.10.1988: 

   - kościół, XV-XVII, nr rej.:A-65 z 16.12.1956 
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   - stara plebania, 1762, nr rej.: j.w. 

   - nowa plebania, 1865 

   - dom mieszkalny, 1861 

   - dom mieszkalny, 1866 

   - dom mieszkalny, szach., 1766 

   - cmentarz szpitalny (teren) 

 

  - zespół szpitalny Świętego Ducha, ul. U furty / św. Tobiasza, XIV, XVII, po 1945: 

- prezbiterium i fasada kościoła, ob. sala gimnastyczna, 1357, XVII,  

  nr rej.: A-464 z 17.06.1972 

- budynek szpitalny z fragmentem muru obronnego z XIV w., 1647,  

  nr rej.: A-464 z 24.04.1968 

 

  - zespół szpitalny św. Elżbiety, ul. Elżbietańska / Wały Jagiellońskie, XIV-XIX,  

  nr rej.: A-545 z 6.09.1971: 

   - kościół 

   - szpital  

 

  - kościół szpitalny św. Jakuba, ul. Łagiewniki, XV-XIX, po 1947, nr rej.: A-777 z 15.10.1973 

 

  - kaplica szpitala diakonisek, ul. Nowe Ogrody 1-6, 1892 , nr rej.: A-1881 z 29.04.2013 

 

  - kościół mennonitów, ob. zjednoczony kościół ewangelicki, ul. Mennonitów 2, 1818,  

    nr rej.: A-773 z 15.10.1973 

 

  - zespół cmentarza garnizonowego (komunalnego), ul. Dąbrowskiego 2, nr rej.: A-1063 z 28.08.1984: 

    - cmentarz „garnizonowy”, pocz. XIX 

   - cmentarz „nowy” (ewangelicki), k. XIX 

   - kaplica, drewn., k. XIX 

   - dom dozorcy, drewn., k. XIX 

 

  - cmentarz żydowski (nieczynny), ul. Cmentarna / Stoczniowców, 2 poł. XVIII,  

  nr rej.: A-1067 z 3.10.1984   

 

- Wielka Aleja ze szpalerami drzew, ob. Aleja Zwycięstwa z Gdańska do Wrzeszcza, 1768-70,  

   nr rej.: A-411 z 23.02.1967 

 

  - relikty zamku krzyżackiego, XIV  : 

   - mur kurtynowy fosy wewnętrznej, ul. Wartka, nr rej.: A-1960 z 1.11.2018 

   - relikty baszty → dom, ul. Grodzka 9 

   - relikty bramy podzamcza → 3 domy, ul. Wartka 5 

 

  - mury obronne Głównego Miasta, XIV-XV-XVI, nr rej.:  A-135  z 18.12.1959: 

   - baszta Jacek, ul. Pańska, nr rej.: A-420 z 24.06.1967 

   - baszta Łabędź, ul. Wartka, nr rej.: A-445 z 27.02.1967 

   - baszta Narożna, ul. Ogarna, nr rej.: A-193 z 7.11.1967 

   - baszta Na Podmurzu, ul. Szeroka, nr rej.: A-446 z 29.04.1968 

   - baszta Słomiana, Targ Węglowy, nr rej.:  A-428 z 24.02.1967 

   - baszta Kotwiczników, ul. Kotwiczników, nr rej.: A-467 z 29.02.1968 

   - baszta Biała, ul. Rzeźnicka, nr rej.:  A-553 z 30.10.1971 

   - baszta Pod Zrębem, ul. Żabi Kruk, nr rej.: A-437 z 27.02.1967 

   - baszta Wielka Stągiew, ul. Stągiewna, nr rej.: A-431 z 24.02.1967 

   - baszta Mała Stągiew, ul. Stągiewna, nr rej.: j.w. 

   - fragment muru obronnego przy Starej Aptece, ul. Teatralna, nr rej.: A-465 z 4.12.2014 

   

- bramy miejskie, w obwodzie średniowiecznych murów obronnych i fortyfikacji   

  nowożytnych, XIV-XVII: 
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   - brama Chlebnicka, nr rej.: A-192 z 7.11.1960 

   - brama Świętego Ducha, nr rej.: A-444 z 27.02.1967 

   - brama Krowia (Ogarna), nr rej.: A-448 z 27.02.1967 

   - brama Mariacka, nr rej.: A-429 z 24.02.1967 

   - brama Straganiarska, nr rej.: A-430 z 24.02.1967 

   - brama Świętojańska, nr rej.: A-439 z 27.02.1967 

   - brama Zielona, nr rej.: A-421 z 24.02.1967 

   - brama Złota, ul. Długa, nr rej.: A-435 z 27.02.1967 

   - przedbramie ulicy Długiej, Targ Węglowy, nr rej.: A-494 z 1.09.1969: 

   - wieża więzienna 

    - katownia 

   - więzienie  

   - żuraw nad Motławą, nr rej.: A-132z 18.12.1959 

   - brama Nizinna, ul. Dolna Brama, XVII, nr rej.: A-453 z 27.02.1967 

   - brama Wyżynna, pl. 1 Maja, XVII, nr rej.: A-451 z 27.02.1967 

   - brama Żuławska, ul. Długie Ogrody, XVII, nr rej.: A-443 z 27.02.1967 

 

  - nowożytne fortyfikacje bastionowe, XVI-XIX: 

   - zespół bastionów Dolnego Miasta (Królik, Miś, Wilk, Wyskok, Żubr),  

  nr rej.: A-419 z 27.02.1967 

   - zespół pn. bastionów Nowe Ogrody, ul. Strzelecka, nr rej.: A-471 z 14.06.1967 

- zespół pd. bastionów Nowe Ogrody - Pohulanka,  nr rej.: A-472 z 14.06.1967 

   - bastion św. Elżbiety, ul. Podwale Grodzkie, nr rej.: A-441 z 27.02.1967 

   - bastion św. Gertrudy, nr rej.: A-419 z 24.02.1967 

   - szaniec Biskupiej Górki, nr rej.: A-475 z 14.06.1968 

    - reduta Biskupiej Górki, nr rej.: A-476 z 14.06.1968 

   - fort Grodzisko, nr rej.: A-474 z 14.06.1968 

   - reduta Napoleońska, nr rej.: A-473 z 14.06.1968 

   - szaniec Jezuicki, nr rej.: A-477 z 14.06.1968  

   - szaniec Mewi, nr rej.: A-1930 z 11.04.2017 : 

    - redita, mur z bramą i prochownia zach., 1844-46 

    - remiza artuleryjska, 1870-71 

    - bateria artylerii nadbrzeżnej (schrony i stan. armatnie), 1874-76 

    - stolarnia z prochownią wschodnią, 1912 

    - magazyn, 1912 

    - warsztat szkutniczy, 1912  

  - śluza Kamienna, ul. Grodza Kamienna, 1619-1623, nr rej.: A-495 z 1.09.1969 

    - młyn przy śluzie, nr rej.: j.w.  

 

  - zespół twierdzy Wisłoujście, XV-XIX, nr rej.: A-1707 z 18.12.1959: 

   - fort Carre, 1584-1602 

   - latarnia morska, 1482, 1577-1720 

   - wieniec działobitni z kamieniczkami, 2 poł. XVI/XVII 

   - szaniec wsch., ziem., 1624-26, XIX 

   

- zespół wojskowej składnicy frontowej – pole bitewne na półwyspie Westerplatte, 1925-1939,  

  nr rej.: A-1724 z 17.05.2001 i z 25.11.2008: 

- pole bitewne (teren składnicy) 

 - wartownia nr 1 

 - wartownia nr 3 

 - wartownia nr 4 

 - nowe koszary 

 - placówka „Elektrownia” 

 - placówka „Fort” 

 - placówka kpr. Szamlewskiego 

 - wieża obserwacyjna i bunkier 

 - magazyny amunicyjne 
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 - magazyn paliw 

 - relikty i fundamenty innych obiektów obronnych i mieszkalnych 

  

  - Wielka Zbrojownia, ob. PWSSP, ze studnią, Targ Węglowy, 1602-5, nr rej.: A-454 z 10.07.1967 

 

  - Mała Zbrojownia, pl. Wałowy 15, 1643-45, 1833, nr rej.: A-432 z 24.02.1967 

  - laboratorium forteczne, 1886, nr rej.: A-432 z 29.11.1995 

 

  - „Stara Apteka” (odlewnia pocisków), ul. Teatralna, 1636-70, nr rej.: A-465 z 25.04.1968 

  - fragment muru obronnego i ogrodzenia przy Starej Aptece → mury obronne 

 

  - ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46, 1378-XV, nr rej.: A-119 z 13.10.1959 

 

  - ratusz staromiejski, ul. Korzenna 33/35, 1587-9, nr rej.: A-412 z 24.02.1967 

 

  - dwór Bractwa św. Jerzego, Targ Węglowy 27, 1487, XVI, XIX, nr rej.: A-413 z 24.02.1967 

 

  - fontanna Neptuna, ul. Długi Targ, 1606-33, nr rej.: A-426 z 24.02.1967 

 

  - zespół Dworca Głównego PKP, ul. Podwale Grodzkie, 1900, nr rej.: A-963 z 30.04.1979: 

   - dworzec główny 

   - budynek kas 

   - przychodnia i hotel 

   - poczta 

   - magazyn 

   - budynek socjalny 

 

  - szkoła i budynek gospodarczy, ul. św. Barbary 1, 1873, nr rej.: A-1984 z 24.02.2021 

 

  - d. dom parafialny gminy ewangelickiej, ul. św. Barbary 3, 1898, nr rej.: A-1985 z 24.02.2021 

 

- Prowincjonalny Bank Ziemski, ob. BGŻ, ul. Bogusławskiego 2, 1904-1905 

  nr rej.: A-1253 z 24.09.1988   

 

  - dom, ul. Brygidki 14, drewn.-mur., XVIII, nr rej.: A-976 z 8.11.1979 

 

  - dom, ul. Chlebnicka 1, 1572, nr rej.: A-758 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Chlebnicka 11, 1570, nr rej.: A-759 z 28.12.1972 

 

  - dom „Anielski” („Angielski”), ul. Chlebnicka 16, 1569-70, nr rej.: A-140 z 18.12.1959 

 

  - dom, ul. Chlebnicka 24, 1570, nr rej.: A-760 z 6.01.1973 

 

  - dom, ul. Chlebnicka 25, 1800, nr rej.: A-761 z 6.01.1973 

 

  - dom, ul. Chlebnicka 28, 1658, nr rej.: A-762 z 6.01.1973 

 

  - dom, ul. Chlebnicka 29, 1609, nr rej.: A-763 z 6.01.1973 

 

  - dom, ul. Chlebnicka 36, pocz. XVII, nr rej.: A-764 z 6.01.1973 

 

  - dom, ul. Długa 3, 1765, nr rej.: A-582 z 27.01.1972 

 

  - dom, ul. Długa 4, 1759, nr rej.: A-583 z 27.01.1972 

 

  - dom, ul. Długa 10, 2 poł. XVI, 1800, nr rej.: A-584 z 27.01.1972 
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  - dom Uphagena, ul. Długa 12, 1776, nr rej.: A-423 z 24.02.1967 

 

  - dom, ul. Długa 13, XVI, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-585 z 27.01.1972 

  - dom, ul. Długa 18, 1500, k. XVIII, nr rej.: A-586 z 27.01.1972 

 

  - dom „Kamienica Ferberów”, ul. Długa 28, 1560, 1855, nr rej.: A-497 z 22.11.1969 

 

  - dom, ul. Długa 26 (d.29), 1620, nr rej.: A-498 z 22.11.1969 

 

  - dom, ul. Długa 30, 1619, nr rej.: A-499 z 22.11.1969 

 

  - dom, ul. Długa 32, 1800, nr rej.: A-500 z 22.11.1969 

 

  - dom, ul. Długa 33, 1725, nr rej.: A-587 z 27.01.1972 

 

  - dom, ul. Długa 34, 1800, nr rej.: A-501 z 22.11.1969 

 

  - dom „Lwi Zamek”, ul. Długa 35, 1569, nr rej.: A-414 z 24.02.1967 

 

  - dom, ul. Długa 36, pocz. XIX, nr rej.: A-588 z 27.01.1972 

 

  - dom, ul. Długa 37, 1563, nr rej.: A-502 z 22.11.1969 

 

  - dom, ul. Długa 38, 1567, XIX/XX, nr rej.: A-531 z 24.06.1971 

 

  - dom, ul. Długa 40, 1500, XX, nr rej.: A-589 z 27.01.1972 

 

  - dom, ul. Długa 42, pocz. XIX, nr rej.: A-590 z 27.01.1972 

 

  - dom, ul. Długa 43, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-626 z 31.07.1972  

 

  - dom, ul. Długa 44, pocz. XIX, nr rej.: A-627 z 31.07.1972  

 

  - dom, ul. Długa 45, 1560, nr rej.: A-503 z 22.11.1969 

 

  - dom, ul. Długa 47, 2 poł. XV, nr rej.: A-530 z 24.06.1971 

 

  - dom, ul. Długa 55, 2 poł. XVI, nr rej.: A-657 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Długa 60, 2 poł. XVII, nr rej.: A-658 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Długa 71, 2 poł. XV, nr rej.: A-537 z 6.09.1971 

 

  - dom, ul. Długa 72, 2 poł. XV, 1951-56, nr rej.: A-1965 z 28.01.2019 

 

  - dom, ul. Długa 74, 1570, nr rej.: A-538 z 6.09.1971 

 

  - Dwór Artusa, ul. Długi Targ, 1476-81, nr rej.: A-415 z 24.02.1967 

 

  - domy, ul. Długi Targ 1, 2, 3, k. XVI-1800, nr rej.: A-534 z 24.04.1971 

 

  - domy, ul. Długi Targ 4, 6, 7, k. XV, XVII, 1952, nr rej.: A-1772 z 14.02.2006  

 

  - dom, ul. Długi Targ 5, k. XVIII, nr rej.: A-619 z 31.07.1972 

 

  - dom, ul. Długi Targ 8, k. XVI, nr rej.: A-620 z 31.07.1972 
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  - dom, ul. Długi Targ 9, k. XV, XVI, 1952, nr rej.: A-1773 z 27.02.2006  

 

  - dom, ul. Długi Targ 10, 1705, nr rej.: A-621 z 31.07.1972 

 

  - dom, ul. Długi Targ 15, 1605, nr rej.: A-622 z 31.07.1972 

 

  - dom, ul. Długi Targ 17, 1700, nr rej.: A-623 z 31.07.1 

 

- fasada domu z przedprożem, ob. hotel, ul. Długi Targ 19, po 1950, nr rej.: A-1082 z 2.02.1985 

 

  - dom, ul. Długi Targ 20, 1680, nr rej.: A-532 z 24.06.1971 

 

  - dom, ul. Długi Targ 29, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-533 z 24.06.1971 

 

  - dom, ul. Długi Targ 35-38 A, XVIII, nr rej.: A-1459 z 1.06.1994 

 

  - dom, ul. Długi Targ 35/38 B, 1750, nr rej.: A-1516 z 10.02.1995 

 

  - dom, ul. Długi Targ 38, poł. XVI, nr rej.: A-624 z 31.07.1972  

 

  - dom, ul. Długi Targ 40, 2 poł. XVI, nr rej.: A-625 z 31.07.1972 

 

  - dom Steffensów („Złota Kamienica”), ul. Długi Targ 41, 1609-18, nr rej.: A-28 z 23.01.1953 

 

  - dom, ul. Długi Targ 42, pocz. XVI, nr rej.: A-28 z 23.01.1953 

 

  - „Nowy Dom Ławy” („Sień Gdańska”), ul. Długi Targ 43, k. XV, nr rej.: A-415 z 24.02.1967 

 

  - „Stary Dom Ławy”, ul. Długi Targ 46, 1549, XVIII, nr rej.: A-415 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Długi Targ 47, 1662, nr rej.: A-656 z 14.09.1972 

 

- dawna hala montażu  U-bootów,  ul. Doki 1, 1941, nr rej.: A-1969 z 15.05.2019 

  → Stocznia Gdańska 

 

  - hala targowa, ul. Dominikańska 1, 1896, nr rej.: A-1230 z 25.05.1988 

 

  - gmach Północnej DOKP, ul. Dyrekcyjna 2-4, 1912-14, nr rej.: A-1211 z 9.04.1988 

 

  - dom, ul. Dziana 11, 1500, nr rej.: A-493 z 1.09.1969 

 

  - dom Opatów Pelplińskich, ul. Elżbietańska 3, 1612, nr rej.: A-416 z 24.02.1967 

 

  - dom, ul. Garbary 1, 1590, nr rej.: A-615 z 17.06.1972 

 

  - szkoła, ul. Głęboka 11, 1 ćw. XX, nr rej.: A-1973 z 26.09.2019 

  

  - dom, ul. Grobla III 9, poł. XVII, nr rej.: A-616 z 17.06.1972 

 

  - dom (z reliktami muru zamku, XIV), ul. Grodzka 9, XVIII, nr rej.: A-599 z 22.02.1972 

 

  - dom, ob. siedziba TPN, ul. Grodzka 12, k. XVIII, nr rej.: A-691 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Grodzka 13, XVIII-XX, nr rej.: A-1695 z 21.07.1999 

 

  - dom, ul. Grodzka 18, 1747, nr rej.: A-592 z 3.02.1972 
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  - domy, ul. Jana z Kolna :26; 27; 28; 29; 30 → historyczny zespół budowlany, ul. Robotnicza 

 

  - domy, ul. Jaracza : 12 A; 12 B; 13 A; 13 B → historyczny zespół budowlany, ul. Robotnicza 

 

  - zespół d. łaźni miejskiej, ul. Jaskółcza 1/3, 4 a, 1905, nr rej.: A-1607 z 13.09.1996: 

   - budynek łaźni 

   - dom palacza 

   - ogrodzenie z bramą, mur.-met. 

 

  - dom, ul. Kaletnicza 3, 1620, nr rej.: A-614 z 17.06.1972 

 

  - dom „Trzech Kaznodziei”, ul. Katarzynki 1-3, 1599-1600, nr rej.: A-446 z 27.02.1967 

 

  - dwór, ob. szpital, ul. Kieturakisa 1, 1800, nr rej.: A-560 z 30.10.1971 

 

- gimnazjum, ob. technikum spożywczo-chemiczne, ul. Lastadia 2, 1834-37,  

  nr rej.: A-557 z 30.10.1971 

 

  - dom, ul. Lawendowa 1 / ul. Świętojańska 70/71, 1620, nr rej.: A-150 z 15.02.196 

 

  - d. Gimnazjum Królewskie, ul. Łąkowa 1, 1878-81, nr rej.: A-1590 z 23.04.1996 

 

  - d. koszary piechoty, ul. Łąkowa 2, 1880, nr rej.: A-1591 z 23.04.1996 

 

  - kamienica, ul. Łąkowa 34, 1880, nr rej.: A-1717 z 13.10.2000 

 

  - dom, ul. Mariacka 1, 1451, nr rej.: A-543 z 6.09.1971 

 

  - dom, ul. Mariacka 2, 1650, nr rej.: A-697 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 3, 1608, nr rej.: A-698 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 6, 1600, nr rej.: A-699 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 7, 1750, nr rej.: A-700 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 12, 1650, nr rej.: A-701 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 13, 1650, nr rej.: A-702 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 23, 1617, nr rej.: A-703 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 24, 1450, nr rej.: A-704 z 20.12.1972 

 

- dom Towarzystwa Przyrodniczego, ob. Muzeum Archeologiczne, ul. Mariacka 26, 1598, 

   nr rej.: A-577 z 27.01.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 30, 1650, nr rej.: A-705 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 33, 1720, nr rej.: A-706 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 34, 1780, nr rej.: A-707 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 35, 1712, nr rej.: A-708 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 36, 1630, nr rej.: A-709 z 20.12.1972 
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  - dom, ul. Mariacka 39, 1553, nr rej.: A-710 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 41, 1720, nr rej.: A-711 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 42, 1650, nr rej.: A-712 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 43, 1680, nr rej.: A-713 z 20.12.1972 

 

  - dom, ul. Mariacka 48, 1690, nr rej.: A-714 z 20.12.1972 

 

  - dom dra G.L.Tornwaldta, ul. Nowe Ogrody 7, 1892-93, 1935, nr rej.: A-1799 z 22.12.2006 

  - mur ogrodzeniowy (od str. zach.), nr rej.: j.w. 

 

  - d. Komisariat Generalny Rzeczypospolitej, ul. Nowe Ogrody 27, 1910, nr rej.: A-1060 z 11.07.1984 

 

  - sąd apelacyjny z bramą, ul. Nowe Ogrody 28/29, 1854, k. XIX, nr rej.: A-1847 z 28.05.2009 

 

  - sąd wojewódzki, ul. Nowe Ogrody 30-34, 1902-05, nr rej.: A-1058 z 15.06.1984 

 

  - budynek Poczty Polskiej, pl. Obrońców Poczty Polskiej 1, 1838-44, nr rej.: A-422 z 24.02.1967 

 

  - dom, ul. Ogarna 3, 1450, nr rej.: A-678 z 30.11.1972 

 

- dom, ul. Ogarna 11, 1620, nr rej.: A-679 z 30.11.1972 

   

- dom, ul. Ogarna 26, 1902, nr rej.: A-1602 z 2.08.1996 

 

  - dom, ul. Ogarna 27/28, 1872, nr rej.: A-1600 z 18.06.1996 

 

  - dom, ul. Ogarna 29, 1610, nr rej.: A-680 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Ogarna 30, 1590, nr rej.: A-681 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Ogarna 31, 1760, nr rej.: A-682 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Ogarna 43, 1620, nr rej.: A-683 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Ogarna 44, 1617, nr rej.: A-684 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Ogarna 58, 1571, nr rej.: A-685 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Ogarna 65, 1800, nr rej.: A-686 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Ogarna 123, 1700, nr rej.: A-687 z 30.11.1972 

 

  - d. Bank Rzeszy, ob. NBP, ul. Okopowa 1, 1905-06, nr rej.: A-1251 z 24.09.1988 

 

  - kamienica, ob. bank, ul. Okopowa 3, 1905, nr rej.: A-1603 z 5.08.1996 

 

  - zespół d. prezydium policji, ul. Okopowa 9, 1903-05, nr rej.: A-1650 z 18.12.1997: 

   - budynek główny z łącznikami 

   - dom mieszkalny 

   - areszt 

 

  - 2 kamienice, ul. Okopowa 17 i 17 A, 1902-03, nr rej.: A-1846 z 3.03.2009 
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  - dom Schlutera, ul. Piwna 1, 1638-40, nr rej.: A-424 z 24.02.1967 

 

  - dom, ul. Piwna 2, 1770, nr rej.: A-742 z 28.12.197 

 

  - dom, ul. Piwna 15, k. XVIII, nr rej.: A-743 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 16, poł. XVIII, nr rej.: A-744 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 22, 1630, nr rej.: A-745 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 51, 1760, nr rej.: A-746 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 52, 1600, nr rej.: A-747 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 54, 1782, nr rej.: A-748 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 55, 1780, nr rej.: A-749 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 57, 1780, nr rej.: A-750 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 59, 1570, nr rej.: A-751 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 60, 1617, nr rej.: A-752 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 61, 1700, nr rej.: A-753 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 63, 1600, nr rej.: A-754 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 64, 1770, nr rej.: A-755 z 28.12.1972 

 

  - dom, ul. Piwna 66, 1750, nr rej.: A-756 z 28.12.1972 

 

-zespół d. „Dworu Miejskiego” , nr rej.: A-447 z 27.02.1967 : 

- budynek zachodni, ul. Podgarbary 10, 1620 

- budynek południowy  →  ul. Za Murami 3 

 

  - dom karmelitów, ul. Podmłyńska 10, 1647, nr rej.: A-774 z 15.10.1973 

  - brama, nr rej.: j.w. 

 

  - dom  karmelitów, ul. Podmłyńska 11, szach., XVII/XVIII, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Pod Zrębem 9, szach., poł. XIX, nr rej.: A-559 z 30.10.1971 

 

  - budynek d. garaży elektrowozów, ul. Popiełuszki 3, k. XIX, →  Stocznia Gdańska  

  nr rej.: A-1967 z 21,01.2019  

 

  - dom, ul. Powroźnicza 3, 1450, nr rej.: A-772 z 15.10.1973 

 

  - dom, ul. Reduta Wyskok 2, szach., 1800, nr rej.: A-554 z 30.10.1971 

 

  - domy, ul. Robotnicza : 8; 9; 10; 11 A; 11B; 12 A; 12 B; 13; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26  

     → historyczny zespół budowlany ,  ul. Robotnicza – Jaracza – Jana z Kolna  
 

  - dom, ul. Rycerska 10, pocz. XVIII, nr rej.: A-541 z 3.02.1972 

 

  - przytułek dla sierot i starców, ob. dom mieszkalny z oficyną, ul. Sieroca 6, k. XVII, XVIII-XX, 

    nr rej.: A-433 z 24.02.1967 
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  - plac Solidarności (układ urbanistyczny), nr rej.: A-1699 z 6.12.1999  →  Stocznia Gdańska 

  - pomnik poległych, nr rej.: j.w. 

  - mur stoczni z Bramą nr 2, nr rej.: j.w. 

  - magazyn torped, ob. „sala BHP”  (muzeum zakładowe), nr rej.: j.w. 

 

  - kamienica, ul. Staszica 1, 1906-07, nr rej.: A-1921 z 7.09.2015 

 

  - dom, ul. Straganiarska 19, 1630, nr rej.: A-450 z 27.02.1967 

  - dom, ul. Straganiarska 23, 1800, rekonstrukcja, nr rej.: A-688 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Straganiarska 24, 1740, nr rej.: A-689 z 30.11.1972 

 

  - dom „Pod Murzynem”, ul. Szafarnia 3, 1728-35, nr rej.: A-438 z 27.02.1967 

 

  - dom, ul. Szeroka 16, 1750, nr rej.: A-693 z 6.12.1972 

 

  - dom „Pod Łososiem”, ul. Szeroka 51, 1760, nr rej.: A-694 z 6.12.1972 

 

  - dom, ul. Szeroka 52, 1750, nr rej.: A-695 z 6.12.1972 

 

  - dom, ul. Szeroka 75/76, 1480, nr rej.: A-696 z 6.12.1972 

 

  - dom, ul. Śluza 2, 1889, nr rej.: A-939 z 16.02.1979 

 

  - szkoła, ul. Śluza 3, pocz. XX, nr rej.: A-1987 z 1.04.2021 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 8, k. XVI, nr rej.: A-659 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 11, 1775, nr rej.: A-660 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 12, pocz. XVII, nr rej.: A-661 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 41, 1608, nr rej.: A-662 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 45, 1780, nr rej.: A-663 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 47, pocz. XIX, nr rej.: A-664 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 49, 1660, nr rej.: A-665 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 79, 1770, nr rej.: A-666 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 81, 1770, nr rej.: A-667 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 101, 1645, nr rej.: A-668 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 103, 1649, nr rej.: A-669 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 109, 1603, nr rej.: A-670 z 14.09.1972 

 

  - dom „Pod Żółwiem”, ul. Świętego Ducha 111, 1650, nr rej.: A-671 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 115, 1568, nr rej.: A-672 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 119, 1573, nr rej.: A-673 z 14.09.1972 
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  - dom, ul. Świętego Ducha 121, 1690, nr rej.: A-674 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 123, 1760, nr rej.: A-675 z 14.09.1972 

 

  - dom, ul. Świętego Ducha 127, 1600, nr rej.: A-676 z 14.09.1972 

 

  - 4 domy, ul. Świętej Trójcy 5, 5a, 6, 7, k. XVII, 1984, nr rej.: A-994 z 7.09.1981 

 

  - dom, ul. Świętojańska 36, 1660, nr rej.: A-593 z 3.02.1972 

 

  - dom, ul. Świętojańska 37, 1720, nr rej.: A-594 z 22.02.1972 

 

  - 2 domy, ul. Świętojańska 47, 48, XIV-XIX, nr rej.: A-1259 z 10.01.1989 

 

  - dom, ul. Świętojańska 49, 1646, nr rej.: A-677 z 30.11.1972 

 

  - dom, ul. Targ Rybny 6a (d.6), 1700, nr rej.: A-597 z 22.02.1972 

 

  - dom, ul. Targ Rybny 6a (d.7), 1800, nr rej.: A-598 z 22.02.1972 

 

  - dom, ul. Targ Rybny 6 (d.9), 1654, nr rej.: A-596 z 22.02.1972 

 

  - dom, ul. Targ Rybny 6 (d.10), 1652, nr rej.: A-595 z 22.02.1972 

 

  - dom, ul. Tkacka 20, 1820, nr rej.: A-617 z 17.06.1972 

 

  - budynek Biblioteki Miejskiej, ob. biblioteka PAN, ul. Wałowa 15, 1902-04,  

    nr rej.: A-1577 z 16.01.1996 

 

  - budynki w zespole d. Urzędu Umundurowania XVII Korpusu Armijnego, ul. Wałowa : 

   - budynek socjalny, później „Dom Polski”, ul Wałowa 17, 1908, nr rej.: A-1979 z 9.06.2020 

   - d. budynek warsztatowy, później „Dom Gimnastyki”, ul. Wałowa19, 1908,  

  nr rej.: A-1979 z 26.08.2020 

- b. budynek rzemieślniczy, później szkoła „Macierzy Szkolnej”, ul. Wałowa 21, 1891-92.  

  nr rej.: j.w. 

 

  - budynek d. Kasy Chorych ze skrzydłem bocznym i łącznikiem, ul. Wałowa 27, 1925-27,  

    nr rej.: A-1971 z 27.06.2019 

 

  - zespół d. komendantury garnizonu pruskiego, ob. klub studencki Żak, ul. Wały Jagiellońskie 1,  

    1898-1901, nr rej.: A-600 z 19.02.1993: 

   - budynek główny, nr rej.:  476 z 17.04.1972 

   - stajnia 

   - park 

 

  - detale kamienne elewacji (portal, kamieniarka szczytu), ul. Wały Jagiellońskie 38, 1549,  

    nr rej.: A-434 z 24.02.1967 

 

  - Szkoła Realna św. Piotra, ul. Wały Piastowskie 6, 1902-4, nr rej.: A-1547 z 27.06.1995 

 

  - 3 domy (restauracja „U Kubickiego”) (z reliktami murów zamku , XIV), ul. Wartka 5, 1 poł. XIX,  

  nr rej.: A-1111 z 14.04.1986 

     

  - dom, ul. Wodopój 7, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-778 z 15.10.1973 

 

- zespół  d. „Dworu Miejskiego” : 

- budynek zachodni  → ul. Podgarbary 10  
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- budynek południowy, ul. Za Murami 3, 1620, nr rej.: A-447 z 27.02.1967 i z 6.04.2017 

 

  - dom, ul. Za Murami 19, mur.-szach., 1810, nr rej.: A-151 z 24.02.1961 

 

  - dom, ul. Za Murami 20, XVIII, XIX, nr rej.: A-217 z 24.02.1961 

 

  - murowane ruiny spichrzów „Kamienny Niedźwiedź” i „Żołądź”, ul. Basztowa 7 i 8, XVI/XVII, 

    nr rej.: A-1976 z 9.01,2020 

 

  - spichrz „Długa Droga”, ul. Chmielna 2/3, XVIII, nr rej.: A-136 z 18.12.1959 

 

  - 2 spichrze „Dębowy Rożek” i „Śpiewak”, ul. Chmielna 37/38, ok. 1700, po 1945, 

    nr rej.: A-579  z 27.01.1972 

 

  - spichrz „Wisłoujście” (d. „Błękitne Jagnię”), ul. Chmielna 53, XVIII, nr rej.: A-425 z 24.02.1967 

 

  - spichrz „Trupia Czaszka”, ul. Chmielna 58, XVII-XVIII, nr rej.: A-539 z 6.09.1971 

 

- 4 spichrze „Gdańsk”, „Elbląg”, „Toruń”, „Pod Koroną”, ul. Chmielna 59-62, XVII-XVIII,  

  nr rej.: A-542 z 6.09.1971 

 

- 2 spichrze „Biały Koń”, „Czerwony Lew”, ul. Chmielna 67/68, 1 poł. XVII - po 1945, 

   nr rej.: A-580 z 27.01.1972 

 

  - spichrz „Ciesiarnia” („Steffen”), ul. Chmielna 111, nr rej.: A-578 z 27.01.1972 

 

  - spichrz „Pod Jeleniem”, ul. Grodzka 16, 1771, nr rej.: A-452 z 27.02.1967 

 

  - spichrz „Turek”, ul. Motławska 2, 1821, nr rej.: A-581 z 27.01.1972 

 

  - spichrz „Panna”, ul. Ołowianka 9, XVI-XVIII, nr rej.: A-479 z 14.06.1968 

 

- spichrz „Miedź”, ul. Ołowianka 10, XVII, nr rej.: A-479 z 24.06.1971 

 

  - spichrz „Oliwski”, ul. Ołowianka 11, XIV-XVIII, nr rej.: A-479 z 14.06.1968 

 

  - spichrz „Królewski”, ul. Ołowianka 14, 1606-21, nr rej.: A-529 z 24.06.1971 

 

  - spichrz „Nowa Pakownia”, ul. Szafarnia 9, poł. XVIII, nr rej.: A-540 z 6.09.1971 

 

  - spichrz, ob. dom mieszkalny, ul. Szpitalna 4, XVII, nr rej.: A-139 z 18.12.1959 

 

  - spichrz „Kuźnia”, ul. Żytnia 20, XVII, nr rej.: A-137 z 18.12.1959 

 

  - spichrz „Arka Noego”, ul. Żytnia 21, 2 poł. XVII, nr rej.: A-138 z 18.12.1959 

 

  - kanał Raduni, od Pruszcza Gdańskiego do ujścia do Starej Motławy w Gdańsku, 1348-54,  

    nr rej.: A-986 z 18.05.1981 

 

  - Stocznia Gdańska : 

   → plac Solidarności (układ urbanistyczny), nr rej.: A-1699 z 6.12.1999   

  - pomnik poległych, 1980, nr rej.: j.w. 

  - mur stoczni z Bramą nr 2, nr rej.: j.w. 

  - d. magazyn torped, ob. „sala BHP” , ul. Dyrekcyjna, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

 - d. portiernia (biuro przepustek)  przy  Bramie nr 2, z częścią terenu d. stoczni   położonej obok i na 

               północ od bramy,  nr rej.: A-1936 z 27.11.2017  (brak dec w NID)                                                                                                                                              

  - zespół budowlany Stoczni Gdańskiej  (wraz z terenem i nazwami ulic : Wyposażeniowców,  
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    Narzędziowców,  Odlewników, Krótka, Dokowa, Nabrzeże Poremontowe), 1871-1989, 

     nr rej.: A-1936 z 26.09.2017 (brak dec w NID) : 

   - d. budynek dyrekcji stoczni 

   - d. remiza straży pożarnej 

   - d. stolarnia i warsztat, następnie formiernia 

   - d. hala produkcji oprzyrządowania 

   - d. hala prefabrykacji wyposażenia i ślusarnia 

   - podstacja elektryczna A1 

   - d. kuźnia i warsztat ślusarski 

   - elewacja frontowa d. ślusarni 

   - d. magazyn mebli – budynek biurowy 

   - nabrzeże basenu dokowego 

   - d. hala prefabrykacji wyposażenia 

   - d. kotlarnia i hala produkcyjna 

   - d. kotlarnia i warsztat 

   - stacja elektryczna A11 

   - d. kuźnia 

   - d. modelarnia, warsztat i hale produkcyjne 

   - d. narzędziownia 

   - d. hala silników spalinowych 

   - d. hartownia 

   - d. hala warsztatowa 

   - schron przeciwlotniczy 

   - relikty pochylni dokowych A1 i A2 

   - 3 żurawie bramowe wypadowe  

- otoczenie zespołu budowlanego, nr rej.: A-1699 z 16.12.2019  i z 30.09.2020  

- wnętrze basenu dokowego, nr rej.: b.n. z 29.10.2019 (brak dec w NID) 

  - fragment terenu stoczni, tzw. Stoczni nr 2 (teren d. Hali Wręgowni 6 B i teren d. Hali 93 B), 

  w rejonie ul. Marynarki Polskiej, nr rej.: A-1974 z 30.10.2019 

  - fragment stoczni, tzw. Stoczni nr 2, z zespołem zabudowy, nr rej.: A-1974 z 7.01.2020   

   - d. hala maszynowa 

   - d. kotlarnia 

   - d. ślusarnia 

   - d. kuźnia miedzi ze ślusarnią 

   - d. stolarnia 

   - d. podstacja elektryczna 

   - 2 d. budynki warsztatowe 

   - 2 d. magazyny 

   - d. blachownia 

 - d. hala produkcyjna 

 - przybudówka socjalno-biurowa 

 - d. hala remontowa 

 - d. budynek biurowy 

 - d. hala elektryczna 

 - d. kotłownia 

  - fragment otoczenia. Stoczni nr 2, nr rej.: A-1974 z 21.12,2020 i z 30.12.2020 

→ budynek d. garaży elektrowozów, ul. Popiełuszki 3 

→ dawna hala montażu U-bootów, ul. Doki 1 

 

  - zespół rzeźni, ul. Angielska Grobla 19, 1893-94, nr rej.: A-1029 z 1.08.1983: 

   - hala skupu, ob. magazyn, nr 3  

   - hala uboju, nr 6 

   - stajnia, ob. warsztat, nr 12 

   - hala uboju, nr 14  

   - przetwórnia, nr 15 

   - restauracja, ob. budynek administracyjny, nr 17 

   - budynek zarządu, nr 18 
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   - budynek dezynfekcyjny, nr 19 

   - magazyn zbożowy, ob. stolarnia,  nr 22 

 

- młyn „Mały”, ob. Polski Związek Wędkarski, ul. Rajska 2, k. XIV, po 1964,  

  nr rej.: A-436 z 27.02.1967 i z 20.04.2000 

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

 

- młyn „Wielki”, ob. sklepy, ul. Wielkie Młyny, 2 poł. XIV-XIX, po 1962, 

   nr rej.: A-478 z 14.06.1968 

  - zespół elektrowni, ul. Ołowianka 1, 1896, nr rej.: A-529 z 30.12.1983: 

   - budynek główny 

   - budynek administracyjny 

   - 2 domy mieszkalne 

  - zespół browaru, ul. Rycerska / Czopowa, XVIII-XIX, nr rej.: A-541 z 28.12.1990: 

   - browar, ul. Rycerska 9, nr rej.: A-541 z 3.02.1972 

   - 2 budynki, ul. Rycerska 7, 8 

   - słodownia, ul. Czopowa 5, nr rej.: A-541 z 6.09.1971 

 

 Gdańsk - Brzeźno 
  - willa, d.„Villa Schmidt”, ul. Krasickiego 6, 1895, nr rej.: A-1244 z 23.04.2004 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ob. dom opieki „Pod Cisem”, ul. Sternicza 2, k. XIX, nr rej.: A-1727 z 16.08.2001 

   - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół domu zdrojowego, ul. Zdrojowa 2, nr rej.: A-1383 z 12.05.1993: 

   - dom zdrojowy, 1893, po 1900 

   - park, 1840 

   - baterie artyleryjskie ochrony wybrzeża, po 1900 

 

 Gdańsk - Górki Zachodnie 
  - dom (chałupa rybacka), ul. Łęczycka 6, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A-1657 z 10.04.1998 

 

  - dom, ul. Przełom 1, drewn., 1891, nr rej.: A-1659 z 21.04.1998 

 

 Gdańsk - Jelitkowo 
  - 4 domy rybackie, ul. Bałtycka 16, 18, 20, 22, 1884-1904, nr rej.: A-1190 z 27.11.1987 

 

 Gdańsk - Kiełpino Górne 
  - zespół dworski, ul. Goplańska, pocz. XIX: 

   - dwór, nr rej.: A-841 z 7.11.1975 

   - oficyna, mur.-szach., nr rej.: j.w. 

   - park, 2 poł. XIX, nr rej.: A-841 z 26.09.1986 

 

 Gdańsk - Lipce 
  - rezydencja Ferberów, ul. Trakt św. Wojciecha , nr rej.: A-1050 z 4.02.1984 : 

   - zespół dworski, ul. Trakt św. Wojciecha 293, XVIII/XIX, XX: 

    - dwór 

   - ogród 

   - folwark, ul. Trakt św. Wojciecha 292-294, 1938: 

    - dom 

- stajnia 

   - stodoła 

   - zajazd „Pod Trzema Świńskimi Głowami”, ul. Trakt św. Wojciecha 320: 

    - willa (na fundamentu d. zajazdu), 1930 

    - park, XVIII-XX 
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  - dom podcieniowy, ul. Trakt św. Wojciecha 297, szach., poł. XVII, nr rej.: A-134 z 18.12.1959 

 

 Gdańsk - Matarnia 
  - kościół par. pw. św. Walentego, XV, XIX, nr rej.: A-252 z 2.12.1961 

 

  - zespół dworski, ul. Agrarna 2, nr rej.: A-1053 z 21.05.1984: 

   - dwór, 1880 

   - park z aleją dojazdową, 2 poł. XVIII, XIX 

   - obora, k. XIX 

   - chlewnia, k. XIX 

 

 

 Gdańsk - Migowo 
  - park dworski, ul. Myśliwska 40, XVIII/XIX, nr rej.: A-984 z 25.02.1981 

 

 Gdańsk - Nowy Port 
  - zespół urbanistyczny osady portowej, XVIII, nr rej.: A-1013 z 8.06.1982 

   

- zespół kościoła par. pw. św. Jadwigi, ul. ks. Góreckiego 18, nr rej.: A-1093 z 4.07.1985: 

   - kościół, 1856-58 

   - dom parafialny, 1925 

   - plebania, ob. dom mieszkalny, mur.-drewn.. 1920 

   - budynek gospodarczy, drewn., 1920 

 

- Morski Kościół Misyjny franciszkanów reformatów  pw. Niepokalanego Serca Marii,  

  ul. Oliwska 2, 1902-04, nr rej.: A-1092 z 4.07.1985 

 

- latarnia morska „Wieża Pilotów”, ul. Przemysłowa 6a, 1893-94, nr rej.: A-1797 z 30.11.2006 

 

  - dwór „Młyniska”, ul. Kliniczna 13, k. XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: A-770 z 15.10.1973 

 

  - gmach Morskiego Domu Kultury, ul. Marynarki polskiej 15, po 1950, nr rej.: A-1853 z 1.03.2012 

 

  - kamienica z oficyną, ul. Rybołowców 8, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1896 z 17.06.2014 

 

  - kamienica z oficyną, ul. Rybołowców 9 / Na Zaspę 33 C, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1898 z 3.07.2014 

 

  - d. karczma, ob. dom mieszkalny, ul. Starowiślna 2, 1 poł. XIX, nr rej.: A-555 z 30.10.1971 

 

- łaźnia z salą gimnastyczna, ob. Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Strajku Dokerów 5, 1905,  

     nr rej.: A-1829 z 10.07.2009 

 

- dom z budynkiem gospodarczym, ul. Wolności 25, k. XIX, nr rej.: A-1935 z 12.10.2016 

 

 Gdańsk - Oliwa 
- zespół urbanistyczny Starej Oliwy z zespołem Potoku Oliwskiego, nr rej.: A-850 z 14.09.1976 

 

  - kościół pw. św. Jakuba, ul. Cystersów, XIV-XV, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-490 z 25.07.1969 

 

  - zespół klasztorny cystersów, XIII-XVIII, XIX : 

   - kościół pw. Świętej Trójcy, ob. katedra, nr rej.: A-64 z 14.11.1956 

   - klasztor, ob. seminarium, nr rej.: j.w. 

   - mur klasztorny obronny, nr rej.: j.w. 

   - stary pałac opacki, nr rej.: A-64  z 20.04.1971 

   - nowy pałac opacki, nr rej.: j.w. 
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   - park opacki, nr rej.: A-64  z 15.01.1971 

  - szafarnia, nr rej.: A-64  z 24.11.1959 

   - spichrz (składnica), nr rej.: A-64  z 20.04.1971 

   - stajnia (składnica), nr rej.: A-64  z 20.04.1971 

   - palmiarnia w parku, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A-64  z 20.04.1971 

   - dom bramny, nr rej.: A-64 z 27.02.1967 

   - wiatrak (przy spichrzu), przeniesiony → Nowy Dwór Gdański 

 

  - kapliczka przydrożna, ul. Grunwaldzka 517, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-692 z 30.11.1972 

 

  - zespół cmentarza komunalnego nr 2, ul. Opacka / Czyżewskiego, nr rej.: A-1079 z 10.01.1985: 

   - cmentarz katolicki, 1832 

   - cmentarz ewangelicki, 1835 

   - kaplica 

   - kostnica, k. XIX 

   - ogrodzenie z bramami 

 

  - dwór, ul. Bytowska 1, k. XVII, XIX/XX, nr rej.: A-716 z 20.12.1972 

 - młotownia (kuźnia wodna), ul. Bytowska 1, drewn., XVII/XVIII, nr rej.: A-61 z 29.08.1956 

 

  - dwór, ul. Bytowska 4, k. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-78 z 12.06.1957 

 

  - willa „Villa Martha” z ogrodem, ul. Ceynowy 6, 1905, nr rej.: A-1780 z 15.05.2006 

 

  - zespół dworski „Ludolphine”, ul. Czyżewskiego 29, XIX-XX, nr rej.: A-997 z 12.10.1981: 

   - dwór 

   - oficyna 

   - 2 budynki gospodarcze 

   - piwniczka 

   - park 

 

  - willa „Tannenheim” z ogrodem, ul. Grunwaldzka 529, 1898, nr rej.: A-1102 z 16.10.1985 

 

  - dom, „Zameczek Mormonów”, ul. Kwietna 23, 1874, nr rej.: A-1934 z 14.10.2016 

 

  - dom, ul. Obrońców Westerplatte 13, pocz. XX, nr rej.: A-1317 z 20.08.1990 

 

  - dom, ul. Obrońców Westerplatte 35, 1910, nr rej.: A-1315 z 20.08.1990 

 

  - dom, ul. Obrońców Westerplatte 37, 1899, nr rej.: A-1318 z 20.08.1990 

 

  - dom, ul. Opacka 12 (d.15), k. XVIII, nr rej.: A-13 z 10.06.1947 

 

  - zespół dworu V „Anielski Dwór”, ul. Polanki 117, k. XVIII/XIX, nr rej.: A-715 z 20.12.1972: 

   - budynek główny 

   - budynek pd.  

   - budynek pn.  

   - park   

 

  - dwór IV, ul. Polanki 119, 1626, k. XVIII, po 1930, nr rej.: A-491 z 25.07.1969 

 

  - zespół dworu III, ul. Polanki 124 (d.122), 1625, XVIII, 1855, nr rej.: A-16 z 15.11.1947 

   - dwór 

   - park 

 

- zespół dworu II „Quellbrunn” , ul. Polanki 124, XVIII/XIX,  nr rej.: A-757 z 28.12.1972: 

   - budynek główny 
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   - 2 oficyny 

   - budynek gospodarczy 

   - kaplica cmentarna 

 

  - zespół dworu I „Monbrillant”, ul. Polanki 125, XVIII-XIX, nr rej.: A-17 z 15.11.1947: 

   - dwór 

   - park 

 

  - zespół dworu „Przymorze”, ul. Pomorska 68, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A-779 z 2.07.1983: 

   - piwnice dworu 

   - park 

   - pawilon parkowy, nr rej.: A-779 z 15.10.1973 

 

  - młyn IX, przy Potoku Jelitkowskim, ul. Spacerowa 18, (XVII) 1874, nr rej.: A-1796 z 31.12.2007 

  - magazyn, k.XIX, nr rej.: j.w. 

  - „Dom Polski”, Stary Rynek Oliwski 8, szach.-mur., 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1168 z 25.05.1987 

 

  - willa, ul. Wita Stwosza 100, 1925, nr rej.: A-1862 z 15.07.2011 

  - garaż, j.w.  

  - ogród, j.w. 

 

  - d. fabryka mydła, później zajezdnia tramwajowa, ul. Grunwaldzka 535-537, 1870,  

   nr rej.: A-1576 z 16.01.1996 

  - dom mieszkalny, nr rej.: j.w.  

   

 Gdańsk - Olszynka 
  - dwór, ul. Olszyńska 37, 1802, nr rej.: A-767 z 15.10.1973 

 

 Gdańsk - Orunia 
  - zespół kościoła par. pw. św. Ignacego Loyoli, ul. Brzegi 49, nr rej.: A-544 z 6.09.1971 : 

   - kościół, 1722-26 

   - dzwonnica, 1777  

   - plebania, 1826  

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Serca Jezusowego, ul. Gościnna 15, XIX,    

 nr rej.: A-717 z 20.12.1972 

 

  - zespół szkolny, ul. Brzegi 50 A, 51, 1 poł. XIX, nr rej.: A- A-1689 z 18.05.1999: 

   - szkoła katolicka i ewangelicka, szach., 1827 

   - magazyn, szach., 1827 

   - szkoła (Polska Szkoła Senacka), szach., 1900 

 

  - dom, ul. Gościnna 10, mur.-szach., 1800, nr rej.: A-1027 z 24.06.1983 

 

- dom, ul. Trakt św. Wojciecha 57, 1920,  nr rej.: A-1653 z 20.02.1998 

 

  - zespół dworski, ul. Nowiny 2, XVI-XVII, XIX, nr rej.: A-718 z 20.12.1972 i z 4.07.1995: 

   - dwór  

   - 2 budynki gospodarcze 

   - park, ob. park oruński 

   - grota „Lodownia” 

 

 Gdańsk - Piecki 
  - zespół dworski Uphagenów, ul. Piecewska 7, XVIII, nr rej.: A-1015 z 14.07.1982: 

   - dwór 

   - park (relikty) 
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 Gdańsk - Przegalina   
  - aleja topolowa przy ul. Akwenowej i ul. Urwistej, poł. XX, nr rej.: A-1978 z 14.05.2020 

 

- zagroda, ul. Świebnieńska 204, 1873, nr rej.: A-1736 z 16.05.2002 

   - dom, drewn. 

   - spichrz, drewn. 

   - park wraz ze stawem gospodarczym 

  - dom, ul. Urwista 17, drewn., 1777, nr rej.: A-280 z 23.02.1962 

 

 - zespół śluzy komorowej, ul. Przegalińska 60, 1889-95, nr rej.: A-1645 z 14.11.1997: 

   - urządzenia wodne (kanał, komora, nadbrzeża) 

   - budynek maszynowni 

   - budynek nadzoru wodnego (mieszkalny i biurowy) 

   - dom dozorcy śluzy, drewn./szach., k. XIX, pocz. XX, nr rej.: A-1645 z 22.09.2020 

 

 Gdańsk – Przeróbka 
  - warsztaty kolejowe, ul. Siennicka 25, 1910-20, nr rej.: A-11734 z 14.03.2002 

   - hala napraw lokomotyw   

   - hala napraw wagonów 

   - kuźnia miedzi i mosiądzu 

   - kuźnia, obręczarnia, resorownia 

   - kotłownia  

   - wieża ciśnień 

   - warsztaty szkolne  

   - portiernia  

   - budynek dyrekcji 

   - stołówka i sklep 

   - mur z bramami i kioskiem 

     

 Gdańsk - Siedlce 
  - zespół kościoła par. pw. św. Franciszka, ul. Kartuska 186, 1904-06, nr rej.: A-1062 z 30.07.1984: 

   - kościół 

   - plebania 

   - budynek gospodarczy przy plebani 

 

  - dom z ogrodem, ul. Jasna 4, 1922-23, nr rej.: A-1932 z 6.07.2016 

 

  - 2 domy, ul. Kartuska 7, 11, 1908, nr rej.: A-11287 z 16.10.1989 

 

  - dom, ul. Kartuska 124, k. XVIII, nr rej.: A-561 z 30.10.1971 

 

  - zespół szkoły, ul. Kartuska 128, 1902, nr rej.: A-1565 z 3.10.1995: 

   - szkoła 

   - sala gimnastyczna 

   - budynek gospodarczy 

 

  - zespół młyna „Emaus”, ul. Kartuska 213/215, 1 poł. XIX: 

   - młyn, ob. magazyn, szach., nr rej.: A-562 z 30.10.1971 

   - dom,  nr rej.: A-562 z 30.10.1971 

   - budynek gospodarczy, ul. Nowolipie, nr rej.: A-562 z 14.02.1997 

 

  - d. dwór „Krzyżowniki”, ob. szkoła, ul. Kartuska 245 A, XVII, XIX, nr rej.: A-1975 z 12.03.2021 

 

  - dom, ul. Malczewskiego 144, 1932-37, nr rej.: A-1924 z 19.10.2015 
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 Gdańsk - Sobieszewo 
  - zespół leśnej kwatery Alberta Forstera na Wyspie Sobieszewskiej, ul. Lazurowa 3; 4, 1933-36, 

  nr rej.: A-1885 z 15.05.2012 : 

 - dom myśliwski, drewn. 

 - skrzydło jadalno-kuchenne z łącznikiem, drewn. 

 - podziemny schron przeciwlotniczy, 1941 

 - koszary oficerskie, po 1920 

 - koszary kadetów, 1935 

 - otwarty łącznik między budynkami koszarowymi 

 - brama wjazdowa z furtą i schodami terenowymi 

 - otoczenie leśne  

 

  - dom, drewn., ul. Turystyczna 160, 1908, nr rej.: A-1908 z 12.11.2015 

 

 Gdańsk - Sobieszewska Pastwa 
  - dom, ul. Przegalińska 55, 1740, nr rej.: A-191 z 16.12.1961 i z 31.10.1960 

  - dom, ul. Przegalińska 81, drewn., XVIII-XX, nr rej.: A-190 z 31.10.1960 

 

 Gdańsk - Stogi 
  - leśny park kuracyjny wokół Jeziora Pusty Staw, XVIII/XIX -XX, nr rej.: A-1943 z 30.08.2019 

 

 Gdańsk - Święty Wojciech 
  - zespół ruralistyczny przedmieścia Święty Wojciech, nr rej.: A-1119 z 10.10.1986 

  - kościół par. pw. św. Wojciecha, ul. Trakt św. Wojciecha (d. Jedności Robotniczej) 440,  

  XIV, XV, 2 p. XVII, nr rej.: A-690 z 30.11.1972 

  - plebania, k. XVIII, XIX, nr rej.: j.w. 

  - kapliczka, na wzgórzu,  mur.-szach., XV, 1880, nr rej.: j.w. 

  - dom, ul. Kątowa 1, mur.-szach., 1805, nr rej.: A-1048 z 16.01.1984 

 

 Gdańsk - Wrzeszcz 
  - zespół urbanistyczno-krajobrazowy Jaśkowej Doliny, nr rej.: A-970 z 30.05.1979 

 

  - kolonia domów robotniczych (I) fundacji dr. Abegga, ul. Bracka-Olszewska-Puszkina, 1894-96,  

    nr rej.: A-961 z 23.04.1979 

 

  - kolonia domów robotniczych (II) fundacji dr. Abegga, ul. Miedziana-Grunwaldzka-Czarna,  

    1895-1905, nr rej.: A-985 z 18.05.1981 

 

- zespół d. kościoła ewangelickiego, garnizonowego, ul. Matejki 17, nr rej.: A-1937 z 30.12.2016: 

- kościół , ob. rzym.-kat. pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła, 1896-99 

  - pastorówka, ob. plebania, 1900 

  - cmentarz kościelny (drzewostan) 

   - ogrodzenie, mur./met., pocz XX 

 

- zespół kościoła par., ul. Mireckiego 3, 1900-1910, nr rej.: A-1017 z 4.03.1983: 

- kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

  - plebania 

  - ogród 

   - ogrodzenie z bramą 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Mickiewicza 11,  

  1914-1916, nr rej.: A-1708 z 19.05.2000 

  - pastorówka, ob. dom zakonny jezuitów, nr rej.: j.w. 

 

  - synagoga, ob. szkoła muzyczna, ul. Partyzantów 7, 1927, nr rej.: A-1142 z 10.02.1987 
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  - zespół domu pogrzebowego, ul. Traugutta 45, nr rej.: A-1580 z 8.02.1996: 

   - kaplica i krematorium, ob. katedra prawosławna pw. św. Mikołaja 

   - kostnica, ob. dom parafialny 

   - 2 budynki gospodarcze 

   - dom mieszkalny 

 

- „Cmentarz Brętowski” z fragmentami ogrodzenia (od pd.) i starodrzewem, ul. Słowackiego 79,  

  1906-1946, nr rej.: A-1990 z 8.12.2021 

 

- cmentarz  - pomnik bohaterów II wojny światowej „Zaspa”, ul. Bolesława Chrobrego, 

  nr rej.: A-134 z 20.10.1986 

   

  - elementy d. klubu sportowego KKS  „Gedania”, ul. Kościuszki, 1926-37: 

- teren d. klubu sportowego KKS „Gedania”, nr rej.: A-1959 z 12.09.2018 

- budynek klubowy (część d. budynku koszarowego), ul. Kościuszki 49, 1912-14,  

  nr rej.: A-1959 z 8.03.2021 

  

  - willa z ogrodem, ul. Batorego 16, 1920-23, nr rej.: A-1742 z 15.07.2003 

 

- sierociniec ewangelicki, ob. szkoła, ul. Batorego 26, 1906, nr rej.: A-1759 z 15.06.2005 

- d. ogród gospodarczy, j.w. 

    

  - kamienica, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4 / Politechniczna 4, 1907, nr rej.: A-1906 z 17.12.2014 

- ogrodzenie przedogródka, mur./met., j.w. 

 

  - dwór „Królewskiej Doliny”, ob. przedszkole, ul. Do Studzienki 36, 2 poł. XVIII/XIX,  

    nr rej.: A-768 z 15.10.1973 

 

  - willa „Berneaud”, ul. Do Studzienki 39, szach., 1895-1900, nr rej.: A-1675 z 8.10.1998 

 

  - kamienica, ul. Fiszera 8, 1920, nr rej.: A-1897 z 20.01.2014 

  - dwór, ob. urząd  Stanu  Cywilnego, ul. Grunwaldzka 5, 1814, nr rej.: A-775 z 15.10.1973 

 

  - willa, ul. Grunwaldzka 18, 1886, nr rej.: A-1643 z 29.09.1997 

 

  - poczta, ul. Grunwaldzka 108, 1909-12, nr rej.: A-1676 z 30.10.1998 

 

  - zespół dworski, ul. Jaśkowa Dolina 17, XVIII-XIX, nr rej.: A-990 z 23.07.1981: 

   - dwór 

   - pozostałości parku 

 

  - willa, ul. Jaśkowa Dolina 19, 1899, nr rej.: A-1574 z 8.12.1995 

 

  - willa, ob. Instytut Łączności, ul. Jaśkowa Dolina 31, 1882, nr rej.: A-962 z 23.04.1979 

 

  - dom, ul. Jaśkowa Dolina 37, szach., poł. XIX, nr rej.: A-1448 z 12.04.1994 

 

  - willa, ul. Jaśkowa Dolina 44, 1856, nr rej.: A-1572 z 14.11.1995 

 

- restauracja „Forthaus”, ob. dom mieszkalny, ul. Jaśkowa Dolina 45, mur.-drewn., 1884, 

   pocz. XX, nr rej.: A-1775 z 2.06.1995 

 

  - willa, ul. Kisielewskiego 6, 1910, nr rej.: A-1498 z 21.12.1994 

 

  - dom, ul. Konopnickiej 5, mur.-szach., 1910, nr rej.: A-1020 z 30.03.1983 

 

  - willa, ul. Konopnickiej 7, po 1910, nr rej.: A-1718 z 6.11.2000 
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  - ogrodzenie, nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ul. Konopnickiej 8, nr rej.: A-1704 z 24.01.2000 

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

 

  - dwór, ul. Leczkowa 21, XVIII, nr rej.: A-1429 z 9.12.1993 

 

  - willa, ul. Małachowskiego 1, 1910, nr rej.: A-1548 z 27.06.1995 

 

  - zespół willowy, ul. Matejki 5, 1898, nr rej.: A-1914 z 27.05.2015 

   - willa 

   - ogród ze starodrzewem  

   - ogrodzenie  

- garaż z bramą wjazdową → ul. Wassowskiego 17 

 

  - zespół budynków Politechniki, ul. Narutowicza 11/12, 1900-1904, nr rej.: A-969 z 30.04.1979: 

   - gmach główny 

   - instytut chemii 

   - instytut elektrotechniki (wydział elektryczny) 

   - laboratorium maszynowe z kotłownią 

- 4 portiernie 

- park z aleją lipową 

 

  - willa, ul. Orzeszkowej 2, 1922-23, nr rej.: A-1923 z 2.10.2015 

 

  - willa, ul. Pileckiego 7, 1906, nr rej.: A-1873 z 7.02.2011 

  - relikty ogrodu, j.w.  

 

  - zespół szkoły „Conradinum”, ul. Piramowicza 1, 1898-1900, nr rej.: A-1700 z 20.12.1999: 

   - szkoła „Conradinum” 

   - internat 

   - sala gimnastyczna 

   - budynek gospodarczy (sanitarny) 

   - ogrodzenie z bramą i furtkami 

 

  - budynki w zespole koszar 1 i 2 pułku huzarów, ul. Słowackiego – Grunwaldzka – Chrzanowskiego –  

      Szymanowskiego,  1893-1903, nr rej.: A-1753 z 29.12.2004 : 

   - budynek sztabu (nr 1) 

   - budynek gospodarczy (nr 2) 

   - budynek koszarowy (nr 6) 

    - zbrojownia (nr 7) 

   - stajnia z ujeżdżalnią (nr 9) 

   - budynek koszarowo-mieszkalny (nr 29) 

   - budynek koszarowo-mieszkalny (nr 30) 

   - zbrojownia (nr 31) 

   - kasyno (nr 32) 

   - budynek koszarowy (nr 39) 

   - zbrojownia (nr 40) 

   - budynek koszarowo-mieszkalny (nr 51) 

   - budynek koszarowy (nr 52) 

   - ogrodzenie z bramami 

  

  - zespół dworski „Srebrniki”, ul. Srebrniki 1: 

- dwór, ob. szpital neurologiczny, 1741, nr rej.: A-776 z 15.10.1973 

- oficyna dworska I, 2 poł. XVIII, nr. rej.: A-776 z 25.01.2021 

- oficyna dworska II, pocz. XX, nr. rej. jw. 

- park, (poł. XVIII, XVIII/XIX, poł. XIX, XIX/XX), nr. rej. jw. 
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  - zespół dworski „Studzienka”, ul. Traugutta 94-96, k. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-769 z 15.10.1973: 

   - dwór 

   - ogród, nr rej.: A-769 z 9.05.1985 

   - stajnia, ob. dom mieszkalny, drewn.-mur., nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ul. Uphagena 23, 1908-09, nr rej.: A-988 z 15.06.1981 

  

  - zespół dworski „Kuźniczki”, ul. Wajdeloty 13, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-1109 z 2.04.1986: 

   - dwór 

   - park 

 

  - kamienica, ul. Wassowskiego 16, 1899-1901, nr rej.: A-1766 z 6.12.2005 

 

  - garaż z bramą wjazdową, ul. Wassowskiego 17, 1921, nr rej.: A-1914 z 12.06.2015 

 

  - willa, Al. Zwycięstwa 26, 1896, nr rej.: A-1636 z 11.07.1997 

 

  - willa, Al. Zwycięstwa 27, 1916, nr rej.: A-1634 z 8.07.1997 

 

  - nastawnia bramowa stacji Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Zator-Przytockiego, 1915,  

  nr rej.: A-1913 z 4.05.2015 

  

  - zespół browaru, ul. Kilińskiego 1-5 (d.25), 1871-1930, nr rej.: A-1735 z 4.10.2002 i z 14.02.2014 : 

   - warzelnia, 1885 

   - szalet, 1885 

    - nowa suszarnia słodu, 1903 

   - stajnia, 1903 

   - klepiskowe piwnice słodowe I i II, 1903 

   - maszynownia, 1913 

   - bednarnia, 1929 

   - hala piwa butelkowanego, 1903 

   - transformatornia, 1929 

   - suszarnia wysłodzin, 1927  

   - willa dyrektora, 1914 

   - budynek dyrekcyjny, 1937 

  - piwnice fermentacji i leżakowni, po 1870 

  - 2 zbiorniki wody czystej na Suchańskiej Górze w Aniołkach, 1905, 1909-11,  

  nr rej.: A-1972 z 29.10.2019 

 

 Gdańsk - Zakoniczyn 
  - zespół dworski, ul. Wieżycka 40,  1870-80, nr rej.: A-1958 z 27.09.2018 : 

   - dwór 

   - wieża trafostacji 

   - park ze stawem 

   - odcinek drogi dojazdowej (w ciągu ul. Wieżyckiej) 
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CEDRY WIELKIE – gm.  
 

 Cedry Wielkie 
  - kościół par. pw. św. Aniołów Stróżów, 2 poł. XIV, nr rej.: A-609 z 30.05.1972 

 

 Giemlice 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1840-41, nr rej.: A-1299 z 28.12.1989 

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

 

 Kiezmark 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. MB Częstochowskiej, mur.-szach., XVIII, 

     nr rej.: A-291 z 6.08.1962 

  - cmentarz grzebalny, XVI/XVII, nr rej.: A-291 z 14.10.1987 

 

  - strażnica wałowa, drewn., ul. Wałowa 2, 2 poł. XIX , nr rej.: A-1860 z 4.05.2010 

- d. ogród (otoczenie z 3 lipami),  nr rej.: j.w. 

 

 Koszwały 
  - dom podcieniowy nr 17 (d. 8), 1792, nr rej.: A-121 z 10.11.1959 

 

 Leszkowy 
  - kościół fil. pw. św. Brata Alberta, XIV/XV, XVI, 2 poł. XIX, 1970-80, nr rej.: A-1889 z 19.11.2012 

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

 

 Miłocin 
  - dworek nr 4 (d. 12), 1800, nr rej.: A-907 z 30.01.1978 

 

  - dom podcieniowy nr 15 (d. 18), mur.-szach., 1730, nr rej.: A-275 z 19.12.1961 

 

 Trutnowy 
  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIV, nr rej.: A-294 z 6.08.1962 

  - cmentarz grzebalny, nr rej.: A-294 z 30.12.1987 

  - plebania (nr 18), 1728, nr rej.: A-294 z 13.08.1962 

 

  - dom podcieniowy nr 4 (d. 3), mur.-szach., 1720, nr rej.: A-120 z 10.11.1959 

 

 Wocławy 
  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła (ruina), poł. XIV, nr rej.: A-806 z 7.02.1974 

 

 

KOLBUDY – gm. 
 

 Bielkowo 
  - park dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-1107 z 24.01.1986: 

   - ogrodzenie z bramą (nie istnieje) 

 

 Czapelsko 
  - kościół fil. pw. św. Mikołaja, mur.-szach., XVIII, nr rej.: A-170 z 5.04.1960 

 

 Lublewo 
  - kościół NMP Królowej Polski, XIV, 1683, nr rej.: A-22 z 20.08.1949 

 

 Pręgowo 
  - kościół par. pw. Bożego Ciała, XIV, nr rej.: A-202 z 6.08.1962 
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PRUSZCZ GDAŃSKI – gm. 
 

 Bogatka 
  - dom nr 30 (d. 22), drewn., 1819, nr rej.: A-800 z 21.12.1973   

 

 Dziewięć Włók 
  - dom nr 1 (d. 7), drewn.-mur., 1829, nr rej.: A-791 z 27.10.1973 

 

 Goszyn 
  - zespół folwarczny, ul. Derkowskiego, XIX/XX, nr rej.: A-1517 z 15.02.1995: 

   - dwór 

   - spichlerzyk 

   - budynek gospodarczy 

   - stajnia 

   - obora z magazynem zbożowym (nie istnieje) 

   - brama (słupy ceglane) 

   - park 

 

 Łęgowo 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, 1419, XVIII-XIX, nr rej.: A-281 z 23.02.1962 

 

 Rusocin 
  - zespół dworski i folwarczny, k. XVIII-XX, nr rej.: A-784 z 16.09.1996: 

   - dwór, nr rej.: 784 z 27.10.1973 

   - park 

   - folwark, XIX-XX: 

    - spichrz 

    - stajnia 

    - stajnia wyjazdowa z wozownią 

    - chlewnia 

    - obora 

    - studnia (nie istnieje) 

 

 Wiślina 
  - brama-dzwonnica, drewn., 1792, nr rej.: A-792 z 27.10.1973 

 

  - dom nr 33 (dec. 34), drewn., 1830, nr rej.: A-794 z 27.10.1973 

 

 Żuława 
  - zespół dworski, XVII - 1 poł. XIX, nr rej.: A-313 z 28.09.1997: 

   - dwór 

   - park 

   - cmentarz 

   - kaplica, ob. kościół fil. pw. Świętego Krzyża, nr rej.: A-313 z 6.29.1962 

 

 

PRUSZCZ GDAŃSKI – m. 
 

  - zespół kościoła parafialnego , ul. Wojska Polskiego, nr rej.: A-305 z 13.08.1962 i z 23.12.2007: 

- kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, poł. XIV 

- cmentarz kościelny 

- kaplica na cmentarzu, 2 poł. XIX 

   - brama cmentarna, 1648, nr rej.: A-305 z 5.09.1962 
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   - d. plebania, ob. biblioteka, ul. Wojska Polskiego 34, 1755, nr rej.: A-305 z 5.09.1962 

 

- kościół par.  pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ul. Chopina 3, 1921-28,  

     nr rej.: A-1849 z 9.06.2009 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 23, 1 poł. XIX, nr rej.: A-613 z 30.05.1972 

 

  - dom, ul. Krótka 6, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-612 z 30.05.1972 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 44, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1926 z 11.04.2016 

  - ogród (teren ze starodrzewem), nr rej.: j.w. 

  - fontanna, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie od strony ulicy, mur./drewn., nr rej.: j.w. 

 

  - zespół cukrowni „Pruszcz”, ul. Chopina 19, 1880-1935, nr rej.: A-1369 z 25.08.1992: 

   - portiernia z bramami i murem, 1880 

   - budynek biura głównego, 1927 

   - kotłownia główna, 1881 

   - surownia 

   - budynek techniczno-produkcyjny 

   - pakownia, 1898 

   - suszarnia 

   - magazyn cukru 

   - miodownik, 1929 

   - piec wapienny 

   - stolarnia 

   - dom mieszkalny, ob. przedszkole, 1935 

   - willa dyrektora, ul. Chopina 5, 1925 

  

  - młyn z dwoma przyległymi budynkami gospodarczymi, ul. Wojska Polskiego 2, po 1920, 

    nr rej.: A-1926 z 9.12.2015 

 

 

PRZYWIDZ – gm. 
 

 Przywidz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Królowej Różańca Świętego, 1909,  

  nr rej.: A-1694 z 18.07.1999 

 

 

PSZCZÓŁKI – gm. 
 

 Pszczółki 
  - wiatrak holender, ul. Tczewska 13, drewn., XIX, nr rej.: A-520 z 5.06.1971 

 

 Różyny 
  - kościół fil. pw. św. Wawrzyńca, poł. XVIII, nr rej.: A-293 z 6.08.1962 

 

  - dom mieszkalny nr 14-16, 1905, nr rej.: A-362 z 6.03.1992 

 

  - dom podcieniowy, ul. Gdańska 47/49 (d. 32), mur.-szach., XVIII, nr rej.: A-19 z 29.01.1949 

 

Żelisławki 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-860 z 25.04.1977: 
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   - pałac, 1830, 1890 

   - park, XVIII-XIX 

 

 

 

SUCHY DĄB – gm. 
 

 Grabiny Duchowne 
  - dwór (nr 17) (dec. 24), ok. 1700, nr rej.: A-786 z 27.10.1973 

  - budynek gospodarczy, nr rej.: A-786 z 27.10.1973 

  

Grabiny Zameczek 
  - zamek krzyżacki, ob. dom mieszkalny z kaplicą fil. pw. Świętej Trójcy), XIV/XV - XIX,  

     nr rej.: A-785 z 27.10.1973 

 

 Koźliny 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, mur.-szach., 1353, nr rej.: A-303 z 11.08.1962 

 

  - spichrz przy domu nr 45, szach., k. XVIII, nr rej.: A-335 z 27.09.1962 

 

 Krzywe Koło 
  - kościół fil. pw. Znalezienia Krzyża, XIV, nr rej.: A-310 z 5.09.1962 

 

  - cmentarz luterański, nieczynny, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-1883 z 17.04.2012 

 

  - dom podcieniowy nr 7, pocz. XIX, nr rej.: A-842 z 7.11.1975 

 

 Osice 
- kościół fil. pw. św. Antoniego Padewskiego, mur.-szach., XIV/XV, XVII,  

  nr rej.: A-304 z 11.08.1962 

 

  - plebania, ob. szkoła, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-337 z 28.09.1962 

 

  - dom nr 20, drewn.-mur., 1844, nr rej.: A-1152 z 25.03.1987 

 

 Steblewo 
  - ruina kościoła, XIV-XV, nr rej.: A-610 z 30.05.1972 

 

  - dom podcieniowy nr  15/17 (d. 23), mur.-szach., k. XVIII, nr rej.: A-274 z 16.12.1961 

 

  - dom podcieniowy nr 22/24 ( d. 37), mur.-szach., 2 poł. XVIII, nr rej.: A-273 z 16.12.1961 

 

 Suchy Dąb 
  - kościół par. pw. św. Anny, XIV, XVIII, 1978, nr rej.: A-611 z 30.05.1972 

 

 Wróblewo 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, szach., 1593, XVII-XVIII, nr rej.: A-312 z 6.09.1962 

 

  - dom nr 8, drewn.-mur., 1870, nr rej.: A-1125 z 5.07.1986 

 

 

TRĄBKI WIELKIE – gm. 
 

 Gołębiewo Średnie 
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  - zespół dworski i folwarczny, nr rej.: A-1614 z 13.12.1996: 

   - dwór 

   - budynek bramny 

   - owczarnia 

   - kuźnia 

   - gorzelnia 

   - 3 budynki gospodarcze 

   - park  

 

 Kłodawa 
  - kościół par. pw. św. Jakuba, 1735, nr rej.: A-309 z 5.09.1962 

 

Mierzeszyn 
  - kościół par. pw. św. Bartłomieja, XIV, XVIII, XIX, nr rej.: A-311 z 5.09.1962 

 

  - kościół ewangelicki, 1901, nr rej.: A-1110 z 2.04.1986 

  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

 

 Sobowidz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par.  pw. Przemienienia Pańskiego, 1843, 2 poł. XIX,  

     nr rej.: A-1841 z 20.02.2009 

- cmentarz kość., XVIII, nr rej.: j.w. 

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

- d. ogród plebański, XIX-XX, nr rej.: j.w. 

 
  - zespół dworski, XIV-XIX, nr rej.: A-1586 z 1.04.1996: 

   - dwór 

   - park z fosą 

   - ruiny zamku 

   - jałownik 

   - wozownia (nie istnieje) 

 

 Trąbki Wielkie 
  - centrum wsi, nr rej.: A-783 z 10.12.1996 

 

  - kościół par. pw. Najśw. Marii Panny, 1628, nr rej.: A-783 z 27.10.1973 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: dec.: centrum wsi 

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

 

  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-783 z 10.12.1996 (dec. centrum wsi): 

   - dwór 

   - brama wjazdowa 

   - park 

   - obora 

   - stodoła 

   - lodownia 

 

  - zespół karczmy, nr rej.: A-783 z 10.12.1996 (dec. centrum wsi): 

   - karczma, mur.-szach. 

   - 3 budynki gospodarcze 
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GDYNIA – m. 
 

  - historyczny układ śródmieścia, XIV, XX, nr rej.: A-1815 z 21.09.2007 

 

  - zespół urbanistyczny Kamiennej Góry, nr rej.: A-1083 z 8.02.1985 

 

  - kościół par. pw. MNP Królowej Polski, ul. Świętojańska, 1924-27, nr rej.: A-1049 z 25.01.1984 

  - cmentarz przykościelny (zieleniec), nr rej.: j.w.  

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

  - kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Armii Krajowej 46, 1957-66,  

  nr rej.: A-1927 z 18.12.2015 

  - dzwonnica, 1975-81, nr rej.: j.w.  

 

  - zespół klasztorny franciszkanów, ul. Ujejskiego 40,  nr rej.: A-1933 z 22.07.2016 : 

   - kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1937, 1967-60 

   - klasztor, 1937, 1996 

 

  - klasztor zgromadzenia ss. miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Starowiejska 2, 1920-24, 

    nr rej.: A-1300 z 28.12.1989 

 

  - kamienica, ul. Abrahama 28, 1935-36, nr rej.: A-1845 z  12,03.2009 

 

  - dom, ul. Armii Wojska Polskiego 6, 1928, nr rej.: A-1083 z 30.10.1983 

 

  - łuszczarnia ryżu, ul. Celna2 / Indyjska 7, 1927-28, nr rej.: A-1805 z 11.03.2010 : 

   - budynek produkcyjny 

   - budynek administracyjno-mieszkalny 

 

  - budynek Związku Młodzieży „Polska YMCA”, ul. Derdowskiego 8-12 / Żeromskiego 36,  

  1939, 1948-51, nr rej.: A-1911 z 25.02.2015 

 

  - willa „Śreniawa”, ul. Ejsmonda 2, 1923-31, nr rej.: A-1988 z 14.05.2021  

 

- willa, ul. Inżynierska 111, 1937, nr rej.: A-1154 z 25.03.1987 

 

  - dom Żeglarza Polskiego, ob. Wyższa Szkoła Morska, Al. Jana Pawła II  (d. al.Zjednoczenia) 3,  

  1937,  nr rej.: A-1150 z 23.03.1987 

 

  - Dom Marynarza Szwedzkiego, ul. Jana z Kolna 25, 1936, nr rej.: A-1155 z 25.03.1987 

 

  - willa „Orla”, ul. Kasprowicza 2, mur.-drewn., 1927, nr rej.: A-1051 z 20.03.1984 

 

  - dom, pl. Kaszubski 7 a/b, k. XIX, nr rej.: A-1768 z 27.12.2005 

 

  - zespół dworca kolejowego, pl. Konstytucji 1, 1950-59, nr rej.: A-1834 z 11.08.2008: 

   - dworzec główny 

   - dworzec podmiejski 

   - kolumnowy pasaż komunikacyjny 

 

  - sąd rejonowy, pl. Konstytucji 5 / Wójta Radtkego 44, 1936, nr rej.: A-1258 z 28.09.1988 

 

  - budynek Zarządu Kwaterunkowego, ul. Korzeniowskiego 8, 1934-35, nr rej.: A-1052 z 15.05.1984 

  - garaż, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Korzeniowskiego 25/25 a, 1937, nr rej.: A-1021 z 30.03.1983 
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  - dom wójta Radtkego, ul. 10 Lutego 2, 1912, nr rej.: A-1610 z 26.11.1996 

 

  - budynek  Zakładu Ubezpieczeń, ob. PLO, ul. 10 Lutego 24, 1935, nr rej.: A-618 z 5.07.1972 

  - bank, ul. 3 Maja 25 / 10 Lutego 20/22, 1929, nr rej.: A-1061 z 11.07.1984 i z 1.07.1993 

 

  - dom, ul. 3 Maja 27-31 / Batorego 26, 1936-38, nr rej.: A-1036 z 21.10.1983 

 

  - dom Funduszu Kwaterunku Wojskowego, ul. Morska 67, 1928, nr rej.: A-1771 z 1.03.2006 

 

  - zespół Wyższej Szkoły Morskiej, ul. Morska 83, 1930, nr rej.: A-1153 z 25.03.1987: 

   - gmach główny 

   - budynek administracyjny 

   - laboratorium 

 

  - zespół budynków portowych, ul. Polska, 1930-37: 

   - dworzec morski,  1932-34, nr rej.: A-1307 z 24.04.1990 

   - magazyn długoterminowy „H”, ul. Polska 17, 1932, nr rej.: A-1311 z 7.05.1990 

   - chłodnia, ul. Polska 20, 1930-32,  nr rej.: A-1319 z 20.08.1990 

   - elewator zbożowy, Nabrzeże Indyjskie, 1935-37, nr rej.: A-1306 z 5.04.1990 

   - d. magazyn tytoniowy, ul. Polska 7, 1930, nr rej.: A-1931 z 10.06.2016 

 

  - kamienica, ul. Portowa 4, 1927-28, nr rej.: A-1752z 20.12.2004  

 

  - willa „Poznanianka”, ul. Sędzickiego 16, 1920, nr rej.: A-1143 z 3.03.1987 

 

  - willa „Zosieńka”, ul. Sędzickiego 22, 1923, nr rej.: A-1071 z 4.12.1984 

 

  - willa z ogrodem, ul. Sienkiewicza 37, 1922, nr rej.: A-852 z 22.11.1976 

 

  - willa, ul. Sieroszewskiego 1 a, 1936, nr rej.: A-1032 z 1.08.1983 

 

  - willa „Sokola”, ul. Sieroszewskiego 7, po 1920, nr rej.: A-1031 z 1.08.1983 

 

  - willa „Sadyba”, ul. Sieroszewskiego 8, 1923, nr rej.: A-1030 z 1.08.1983 

 

  - dom, ul. Piotra Skargi 9, 1936-39, nr rej.: A-972 z 31.07.1979 

 

  - kamienica Pręczkowskich z kinem, ul. Skwer Kościuszki 10/12 / Żeromskiego 49, 1930-37,  

    nr rej.: A-1617 z 19.12.1996 

 

  - dom, ul. Skwer Kościuszki 16, 1938, nr rej.: A-1028 z 30.06.1983 

 

  - dom czynszowy z garażem, ul. Słupecka 9, 1938, nr rej.: A-1856 z 16.10.2009 

 

  - hotel „Bristol”, ob. „Lark”,  ul. Starowiejska 1, 1928, nr rej.: A-1597 z 29.04.1996 

 

  - dom, ul. Starowiejska 7 / Abrahama 2, 1932-35, nr rej.: A-1160 z 30.04.1987 

 

  - dom, ul. Starowiejska 10 a, 1914, nr rej.: A-1535 z 10.04.1995 

 

- dom Antoniego Abrahama, ob. Muzeum m. Gdyni, ul. Starowiejska 30, 1904,  

  nr rej.: A-496 z 10.11.1969 

 

  - willa z otoczeniem, ul. Śląska 20, po 1920, nr rej.: A-1858 z 27.05.2010 

 

  - dom, ul. Świętojańska 55 / Żwirki i Wigury, 1939, nr rej.: A-1161 z 30.04.1987 
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  - dom, ul. Świętojańska 68, 1936, nr rej.: A-1022 z 30.03.1983 

 

  - kamienica, ul. Świętojańska 122, 1936, nr rej.: A-1782 z 29.03.2006 

 

  - willa, ul. Tetmajera 1, mur.-drewn., 1921-22, nr rej.: A-1041 z 30.11.1983 

  - gmach Biura Budowy Portu, ob. dom mieszk., ul. Waszyngtona 38, 1928, nr rej.: A-1769 z 20.01.2006 

  - ogrodzenie mur. z bramami, j.w. 

 

  - hale targowe, ul. Wójta Radtkego 38, 1937, nr rej.: A-1044 z 15.12.1983 

   - hala główna 

   - hala rybna 

 

  - hotel „Polska Riviera”, ob. Klub Marynarki Wojennej, ul. Zawiszy Czarnego 1,  

    nr rej.: A-1688 z 19.01.1999 

 

  -  Al. Zwycięstwa  → Gdynia – Kolibki, Gdynia – Orłowo   

 

 Gdynia - Chylonia 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja (d. prezbiterium, 2 poł. XIX, d. nawa, k. XIX), ul. św. Mikołaja 1 

  nr rej.: A-1823 z 9.05.2008 

 

- dwór, ul. Chylońska 112 a, 1930, nr rej.: A-1141 z 20.01.1987 

  - stajnia, nr rej.: j.w. 

 

- szkoła elementarna, ob. podstawowa nr 10, ul. Lubawska 4, pocz. XX,  

  nr rej.: A-1164 z  30.04.1987 

 

  - dom, ul. św. Mikołaja 9, 1914, nr rej.: A-1875 z 7.03.2011 

 

  

Gdynia - Kolibki 
  - zespół dworski, Al. Zwycięstwa 291, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1004 z 11.05.1982: 

 

 

Gdynia - Kolibki 
  - zespół dworski, Al. Zwycięstwa 291, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1004 z 11.05.1982: 

   - dwór 

   - budynek gospodarczy 

   - park 

  

 Gdynia - Mały Kack 
  - osada rzemieślnicza, ul. Boczna - Al. Zwycięstwa, nr rej.: A-995 z 10.09.1981: 

    - kościół par. pw. MB Bolesnej, 1872 

   - szkoła katolicka, ob. przedszkole, 1910 

   - dom młynarza, ul. Boczna 2, 1868 

   - budynek gospodarczy 

   - magazyn i dom mieszkalny, Al. Zwycięstwa 164, 1900 

 

  - zespół dworski, ul. Folwarczna 2, 11, k. XVIII-XX, nr rej.: A-12 z 11.10.1946: 

   - dwór, ob. LO nr 1  

   - park 

   - ptaszarnia 

 

 Gdynia - Oksywie 
  - zespół ruralistyczny dawnej wsi, nr rej.: A-1196 z 16.02.1987 
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  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, ul. Arciszewskich, XIV, 1687, po 1945,  

    nr rej.: A-1605 z 16.08.1996 

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

 

  - kościół garnizonowy MWRP  pw. MB Częstochowskiej, ul. Śmidowicza 45 A, 1935-39,  

    nr rej.: A-1964 z 11.12.2018 

 

  - zespół Dowództwa Floty i Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty Marynarki Wojennej RP, 

  nr rej.: A-1859 z 22.02.2010 : 

   - gmach Dowództwa Floty z dziedzińcem i murami, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 1924-26 

   - budynek bramny, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 1927 

- dom Dowódcy Floty, ul. Arciszewskich 25,  1928-30 

- dom adiutantury, ul. Arciszewskich 25, 1928-30  

- 2 domy oficerskie, ul. Arciszewskich 26; 27, 1928-30 

- 2 domy podoficerskie, ul. Arciszewskich 29; 30, 1928-30 

   - dom oficerski, ul. Śmidowicza 69, 1930 

   - 2 domy podoficerskie, ul. Śmidowicza 71 B, 1928-30 

- koszary marynarskie, ul. Śmidowicza 69, 1925-27 

- stołówka marynarska, ul. Śmidowicza 69, 1925-26 

- budynek dydaktyczny „Pod Zegarem”, ul. Śmidowicza 69, 1934 

- gmach Komendy Centrum Wyszkolenia, ul. Śmidowicza 69, 1930 

- łaźnia koszarowa, ul. Śmidowicza 69, 1929 

- budynek gospodarczy z łącznikiem, ul. Śmidowicza 69, 1927 

- budynek koszarowo-administracyjny Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, 

  ul. Śmidowicza 69, 1950 

- 3 budynki łącznikowe, ul. Śmidowicza 69, 1950 

- dom, ul. Grudzińskiego 8,  

- brama wjazdowa z murem ogrodzenia, ul. Grudzińskiego, 1925-26 

- gmach Szpitala Morskiego, ul. Grudzińskiego, 1930-32 

 

 Gdynia - Orłowo 
  - zespół ruralistyczno-kuracyjny, nr rej.: A-1005 z 11.05.1982 

 

- dom kuracyjny, ob. dom mieszkalny, ul. Orłowska 2, mur.-szach., 1900,  

   nr rej.: A-1064 z 18.09.1984 

 

- zajazd, ob. Liceum. Sztuk Plastycznych, ul. Orłowska 8, mur.-szach., XIX/XX,  

  nr rej.: A-933 z 7.12.1978 

 

  - willa „Weneda”, ul. Przebendowskich 1, 1927-29, nr rej.: A-1007 z 15.05.1982 

 

  - willa „Gryf”, ul. Przemysława 6, 1932, nr rej.: A-1037 z 21.10.1983 

 

  - dom, Al. Zwycięstwa 191/192a, 1902, nr rej.: A-1794 z 12.12.2006 

 

  - dom z budynkiem gospodarczym, Al. Zwycięstwa 205 A / Cumowników 21, 2 poł. XIX, 

     nr rej.: A-1836 z 25.08.2008 

 

 Gdynia - Wielki Kack 
  - zespół ruralistyczny dawnej wsi, nr rej.: A-1195 z 27.11.1987  

 

- zespół zabudowy stacji kolejowej „Wielki Kack”, ul. Nowodworcowa 4, 5 i 5 A, 1929-30,  

  nr rej.: A-1970 z 24.06.2019 : 

 - budynek dworcowy 

 - magazyn ekspedycji towarowej 
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 - budynek gospodarczy  

 - ustęp stacyjny 

 - dom zawiadowcy odcinka drogowego 

 - magazyn  zawiadowcy odcinka drogowego 
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CHMIELNO – gm. 
 

 Chmielno 
- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, ul. Gryfa Pomorskiego 41, 1845-46, 1860,  

  nr rej.: A-1162 z 30.04.1987 

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

 

  - cmentarz rzym.-kat., 1884, nr rej.: A-1163 z 30.04.1987 

 

Chmielonko  

  - dom (chata) z terenem zagrody nr 66, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A-1745 z 22.12.2003 

  

 Łączyńska Huta 
  - zagroda skansenowska, poł. XIX, nr rej.: A-979 z 14.07.1980: 

   - dom, mur.-szach. 

   - budynek gospodarczy, drewn.-szach. 

 

 Miechucino 
  - zespół dworca kolejowego „Miechucino”, pocz. XX, nr rej.: A-1487 z 27.10.1994: 

   - dworzec 

   - przepompownia 

   - wieża ciśnień 

   - sanitariaty 

   - piwnica-magazyn 

   - torowisko z urządzeniami 

 

 

KARTUZY – m. i gm. 
 

 Kartuzy 
  - zespół urbanistyczny miasta, nr rej.: A-915 z 30.05.1978 

 

  - ruina kaplicy pw. Świętego Krzyża, na Szpiczastej Górze, poł. XVII, nr rej.: A-512 z 20.02.1971 

 

  - zespół klasztorny kartuzji gdańskiej, XIV-XIX: 

   - kościół, ob. par. pw. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: A-251 z 1.12.1961 

   - refektarz, nr rej.: A-251 z 2.12.1961 

   - erem, ob. dom kościelny, nr rej.: A-251 z 2.12.1961 

   - mury klasztorne, nr rej.: A-251 z 20.02.1971 

- zabudowania gospodarcze d. folwarku Kartuzów, ul. Klasztorna (d. Ściegiennego),  

                XV, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-251 z 20.02.1971 : 

    - gorzelnia, ob. dom mieszkalny, ul. Klasztorna 10 

    - słodownia, ob. dom mieszkalny, ul. Klasztorna 14  

    - młyn, ob. dom mieszkalny, ul. Klasztorna 16  

    - browar, ob. dom mieszkalny, ul. Klasztorna 18  

 

  - dom, ul. Bielińskiego (d. Szymczaka)  2 a, 2 b, 1905, nr rej.: A-956 z 16.02.1979 

 

  - dom, pl. św. Brunona 6, k. XIX, nr rej.: A-954 z 16.02.1979 

 

  - dom, pl. św. Brunona 7, k. XIX, nr rej.: A-955 z 16.02.1979 

 

  - dom, ob. szkoła muzyczna, ul. Dworcowa 1, pocz. XX, nr rej.: A-948 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. Gdańska 3/4, 1907, nr rej.: A-1568 z 27.10.1995 
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  - dom, ul. Gdańska 8/1, k. XIX, nr rej.: A-966 z 30.04.1979 

 

  - dom, ul. Gdańska 10/5, pocz. XX, nr rej.: A-967 z 30.04.1979 

 

  - hotel, ob. Dom Kultury, ul. Gdańska 15, XIX/XX, nr rej.: A-1497 z 13.12.1994 

 

  - dom, ul. Jeziorna 16, 1897, nr rej.: A-945 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. Jeziorna 18, 1901, nr rej.: A-944 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. Jeziorna 20, 1880, nr rej.: A-943 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. Jeziorna 22, szach., poł. XIX, nr rej.: A-942 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. Jeziorna 24, szach., poł. XIX, nr rej.: A-941 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. Jeziorna 26, szach., poł. XIX, nr rej.: A-940 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. Jeziorna 28, 1890, nr rej.: A-946 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. Jeziorna 38, 1905, nr rej.: A-947 z 16.02.1979 

 

  - willa, ob. Muzeum Kaszubskie, ul. Kościerska 1, pocz. XX, nr rej.: A-1113 z 15.04.1986 

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

 

  - dom, ob. sąd i prokuratura, ul. Kościuszki 26, pocz. XX, nr rej.: A-968 z 30.04.1979 

 

  - dom, ul. 3 Maja 3, 2 poł. XIX, nr rej.: A-964 z 30.04.1979 

 

  - dom, ul. 3 Maja 5, poł. XIX, nr rej.: A-951 z 16.02.1979 

 

  - willa „Apteka pod orłem”, ul. 3 Maja 10, 1920, nr rej.: A-1622 z 24.03.1979 

   

  - dom, ul. 3 Maja 15, 1903, nr rej.: A-952 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. 3 Maja 19, k. XIX, nr rej.: A-965 z 30.04.1979 

 

  - dom Aleksandra Majkowskiego, ul. Majkowskiego 9, pocz. XX, nr rej.: A-513 z 20.02.1971 

 

  - poczta, ul. Parkowa 1, k. XIX, nr rej.: A-949 z 16.02.1979 

 

  - dom, ul. Parkowa 3, pocz. XX, nr rej.: A-950 z 16.02.1979 

 

  - dom, Rynek 3, pocz. XX, nr rej.: A-1445 z 21.03.1994 

 

 Kiełpino 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1647, nr rej.: A-518 z 20.02.1971 

 

  - zajazd, ob. dom mieszkalny, ul. Długa 22, k. XIX, nr rej.: A-1109 z 27.11.1987 i z 20.02.2013 

 

 Mirachowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1862, nr rej.: A-1882 z12.01.2012 

  
  - dwór, mur.-drewn., k. XVIII, nr rej.: A-519 z 20.02.1971 

  - kaplica dworska pw. MB Nieustającej Pomocy, 1740, nr rej.: A-519 z 20.02.1971 
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 Ręboszewo 
  - dom, drewn. w zagrodzie nr 23, 1816, nr rej.: A-1123 z 5.07.1986: 

    

 

 Sianowo 
  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, szach., 1816, nr rej.: A-517 z 20.02.1971 

 

 

PRZODKOWO – gm. 
 

 Pomieczyno 
  - kościół par. pw. św. Józefa, drewn., 1925, nr rej.: A-1254 z 24.05.1983 

 

Przodkowo 

  - kościół par. pw. św. Andrzeja Apostoła, 1874-1878, nr rej.: A-1728 z 21.08.2001 

  - plebania, pocz. XX, nr rej.: j.w.  

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

 

 

SIERAKOWICE – gm. 

  

Sierakowice 
  - kościół par. pw. św. Marcina, 1820-22, 1904, nr rej.: A-1729 z 14.11.2001 

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

   

 

SOMONINO – gm. 
 

 Borcz 
  - zespół dworski i folwarczny, XIX/XX, nr rej.: A-1238 z 20.07.1988: 

   - dwór, 1911 

   - park 

   - folwark: 

    - magazyn 

    - 2 budynki inwentarskie 

    - gorzelnia 

 

 Goręczyno 
  - kościół par. pw. Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych, 1639, nr rej.: A-514 z 20.02.1971 

 

 Hopowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Narodzenia NMP, 1911-13,  

  nr rej.: A-1877 z 10.05.2011 

 
  - dom nr 27, drewn., 1879, nr rej.: A-`1525 z 1.03.1995 

  - kuźnia, 1927, nr rej.: j.w. 

 

 Połęczyno 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego, 1910, nr rej.: A-1779 z 15.06.2009 : 

   - kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Andrzeja Boboli 

   - cmentarz kościelny 

   - ogrodzenie, mur kam. 
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 Wyczechowo 
  - zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-1257 z 24.09.1988: 

   - dwór, mur.-szach. 

   - park 

   - magazyn pasz 

   - chlewnia 

STĘŻYCA – gm. 

 

 Gołubie 
  - młyn wodny z turbinownią i wyposażeniem, ul. Młyńska 7, 1909, nr rej.: A-1955 z 18.01.2018 

  - urządzenia hydrotechniczne (staw, jaz, kanały), j.w. 

 

 Sikorzyn 
  - zespół dworski, k. XVIII, XIX, nr rej.: A-1555 z 13.07.1995: 

   - dwór 

   - park 

 

 Stężyca 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny, 1706, nr rej.: A-254 z 2.12.1961 

 

  - kościół ewangelicki, XIX/XX, nr rej.: A-1120 z 10.06.1986 

 

 Szymbark 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 1882-84,  

  nr rej.: A-1928 z 21.01.2016 

 

 Wygoda Łączyńska 
  - zespół kościoła par., nr rej.: A-1837 z 29.10.2008 i z 3.09.2015:  

- kościół  pw. św. Józefa, 1913-15 

- kaplica przedpogrzebowa, 1914 

- cmentarz kościelny 

- atrium z ogrodzeniem, mur z arkadami, bramą i furtami, 1 ćw. XX 

- plebania z otoczeniem, 1903 

   - 2 budynki gospodarcze przy plebanii 

 

 

SULĘCZYNO – gm. 
 

 Sulęczyno 
  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 1, 1872-74, nr rej.: A-1762 z 14.10.2005 

  - cmentarz kościelny, j.w. 

 

 

ŻUKOWO – m. i gm. 
 

 Chwaszczyno 
  - kościół par. pw. św.św. Szymona i Judy Tadeusza, XVIII, XIX, nr rej.: A-1305 z 21.03.1990 

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

 

 Leźno 
  - zespół dworski i folwarczny, XVIII-XIX, nr rej.: A-1137 z 10.12.1986: 

   - dwór 

   - oficyna 
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   - park z aleją 

   - folwark, 1 ćw. XIX: 

    - obora 

    - chlewnia (nie istnieje) 

    - magazyn 

 

 Przyjaźń 
  - kościół par. pw. św. Jana Ewangelisty, 1611, nr rej.: A-253 z 2.12.1961 

 

  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1138 z 10.12.1986 i z 21.10.2010: 

   - dwór 

   - budynek gospodarczy 

   - park 

 

 Sulmin 
  - kościół ewangelicki, ob. galeria sztuki, k. XIX, nr rej.: A-851 z 11.10.1976 

 

- d. cmentarz ewangelicki, k. XIX, nr rej.: A-1891 z 28.02.2013 

- kaplica grobowa rodziny Gralach, pocz. XIX, nr rej.: j.w. 

 

- park dworski, pocz. XIX., nr rej.: A-1891 z 28.02.2013, dec. → d. cmentarz ewangelicki 

- oficyna, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Żukowo 
  - zespół osadniczo-krajobrazowy, XIII-XVIII, nr rej.: A-1348 z 26.04.1991 

 

  - kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1201, 1604, nr rej.: A-515 z 20.02.1971 

 

  - zespół klasztorny norbertanek, nr rej.: A-255 z 4.12.1961: 

   - kościół, ob. par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1209, XIII/XIV, XVII 

   - klasztor, XVII 

   - cmentarz 

 

  - kaplica pw. św. Jana Nepomucena, 1754, nr rej.: A-616 z 20.02.1971 

 

  - zespół papierni, ul. Parkowa, XVIII-XX, nr rej.: A-1233 z 25.06.1988: 

   - papiernia, ob. młyn 

   - dom dzierżawcy 

   - urządzenia hydrotechniczne, XIX/XX 
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DZIEMIANY – gm. 
 

 Dziemiany 
- kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1922-23, nr rej.: A-1950 z 4.07.2017 

 

 

KARSIN – gm. 
 

 Borsk 
- budynek gospodarczy przy domu nr 13, drewn., pocz. XIX, nr rej.: 282 z 3.07.1953 (nie  istnieje) 

 

 Cisewie 
  - park dworski wraz z alejami dojazdowymi, poł. XVIII, nr rej.: A-1730 z 14.12.2001 

 

 Karsin 
  - kościół par. pw. MB Różańcowej, drewn., 1906, 1955, nr rej.: A-1901 z 22.07.2014 

 

  - cmentarz rzym-kat., 1904, 1932-36, nr rej.: A-1919 z 29.06.2015 

  - kaplica cmentarna, 1937, nr rej.: j.w. 

 

 Przytarnia 
  - zespół ruralistyczny wsi, nr rej.: A-1135 z 17.11.1986 

 

  - dom nr 3, drewn., XVIII, nr rej.: 342 z 6.03.1956 (przeniesiony → MKL Osiek n/Notecią) 

 

- budynek gospodarczy przy domu nr 23, drewn., nr rej.: 395 z 30.11.1957   (nie  istnieje) 

 

 Wdzydze Tucholskie 
  - zespół ruralistyczny wsi, nr rej.: A-1121 z 21.06.1986 

 

 Wiele 
  - zespół ruralistyczny wsi, nr rej.: A-1115 z 2.06.1986 

 

  - kościół par. pw. św. Mikołaja, 1904-05, nr rej.: A-1663 z 4.06.1998 

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

 

  - Kalwaria Wielewska, 1915-24, nr rej.: A-1667z 1.07.1998: 

   - park kalwaryjski 

   - 16 kaplic 

   - 6 stacji drogi krzyżowej (figury) 

   - pustelnia (dom dla stróża) 

 

 

KOŚCIERZYNA – gm.   
 

 Juszki 
  - zespół ruralistyczny wsi, nr rej.: A-1072 z 23.09.1986 

 

Lizaki II 
  - prezbiterium kościoła, szach, 1775, przeniesione z Tyłowa, gm. Krokowa, pow. Puck  w 1999,  

  nr rej.: A-317 z 7.09.1962 

 

- chałupa, drewn., XVIII, przeniesiona z Pieniężnicy, gm. Rzeczenica, pow. Człuchów  w 1995, 

  nr rej.: A-177 z 5.04.1960 
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 Wąglikowice 
  - zespół ruralistyczny wsi, nr rej.: A-1133 z 23.09.1986 

 

 

KOŚCIERZYNA – m. 
 

  - zespół urbanistyczny miasta, nr rej.: A-925 z 25.09.1978 

 

  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 5, 1914-17, nr rej. : A-1813 z 8.08.2007 

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

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

 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego, ul. Świętojańska 10, nr rej.: A-1801 z 6.10.2008:  

- kościół. ob. rzym.-kat. par.  pw. Zmartwychwstania Pańskiego, 1892-94 

- cmentarz kościelny 

- plebania, 1887 

 

  - ratusz, Rynek 9, 1843, nr rej.: A-1654 z 20.01.1998 

 

  - zespół dworca kolejowego, ul. Dworcowa 33, 1929, nr rej.: A-1894 z 2.09.2013: 

   - budynek dworca, 1890, 1909-11, z drewnianą wiatą peronową, 1912 

   - magazyn towarowy, k. XIX 

   - szalet dworcowy, 1929 

 

- dom, ul. Długa 7, pocz. XIX, nr rej.: A-1696 z 23.07.1999 

 

  - dom, ul. Miodowa 16, mur.-szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-605 z 30.05.1972 

 

  - zespół parowozowni, ul. Towarowa 7, 1929, nr rej.: A-1868 z 17.12.2010: 

   - hala parowozów 

   - budynek biurowo-hotelowy 

   - kanał oczystkowy 

 

  - młyn parowy, ob. magazyn, ul. Przemysłowa 1, 1 ćw. XX, nr rej.: A-1615 z 15.12.1995 

  - dom właściciela, nr rej.: j.w.  

 

 

LINIEWO – gm. 
 

 Garczyn 
  - kościół par. pw. św. Andrzeja, XVII-XVIII, nr rej.: A-728 z 21.12.1972 

 

 Wysin 
  - kościół par. pw. Wszystkich Świętych, 1893, nr rej.: A-1338 z 29.12.1990 

  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

 

 

LIPUSZ – gm. 
 

 Lipusz 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1866-7, nr rej.: A-1127 z 26.08.1986 

  - kaplica grobowa rodziny Żelewskich, 1880, nr rej.: j.w. 

  - cmentarz grzebalny przy kościele, XIX, nr rej.: j.w. 
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  - kościół ewangelicki, 1865, nr rej.: A-1112 z 14.03.1986 

 

  - cmentarz rzym.-kat., 1922-23, nr rej.: A-1128 z 26.08.1986 

  - młyn wodny, ul. Młyńska 1, 1902, nr rej.: A-1789 z 22.12.2006 

 

 

NOWA KARCZMA – gm. 
 

 Będomin 
- zespół dworski Józefa Wybickiego, 2 poł. XVI, XVIII, XIX/XX,  

  nr rej.: A-603 z 30.05.1972 i z 25.01.1999: 

   - dwór 

   - park  

 

 Nowy Barkoczyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Królowej Polski, 1891-97,  

  nr rej.: A-1660 z 21.04.1998 

 

 Rekownica 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1904, nr rej.: A-1922 z 21.09.2015 

  - d. cmentarz przy kościele, XVI-XX, nr rej.: j.w. 

 

 

STARA KISZEWA – gm. 
 

 Stara Kiszewa 
  - kościół par. pw. św. Marcina, 1889-91, nr rej.: A-1186 z 24.10.1987 

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

 

  - cmentarz komunalny, 1939, nr rej.: A-1187 z 24.10.1987 

 

 Stare Polaszki 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, poł. XVIII, nr rej.: A-259 z 8.12.1961 

 

  - dwór, ob. szkoła, mur.-szach., 1748, nr rej.: A-260 z 8.12.1961 

 

 Stary Bukowiec 
  - dwór, 1682, 2 poł. XIX, nr rej.: A-991 z 23.07.1981 

 

 Wilcze Błota 
  - zespół dworski, nr rej.: A-1781 z 21.03.2006: 

   - dwór, pocz. XIX, 1906 

   - park, XVIII/XIX, 2 poł. XIX 

 

  - d. kuźnia folwarczna, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-996 z 2.10.1981 

 

 Zamek Kiszewski 
  - zespół zamkowy, nr rej.:  A-492 z 25.07.1969  i  z 14.11.1989: 

   - mury obronne zamku, XIV 

   - budynek bramny, XIV, XVII 

   - dwór, poł. XIX 

 - spichrz, poł. XIX   (nie  istnieje) 

   - budynek gospodarczy, poł. XIX 

   - park, poł. XIX 
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GARDEJA – gm. 
 

 Czarne Dolne 
  - kościół par. pw. MB Różańcowej, k. XIV, 1719, nr rej.: A-1379 z 29.03.1993 

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

 

 Gardeja 
  - układ urbanistyczny miasta, ob. wsi,  wraz z zespołem budowlanym, 1285-XX,  

  nr rej.: A-1342 z 22.01.1991 

 

  - kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kwidzyńska, XIV, XVIII,  

  nr rej.: A-1588 z 2.04.1996 

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

 

  - cmentarz rzym.-kat., ul. Grudziądzka, pocz. XIX, nr rej.: A-1587z 2.04.1996 

  - kaplica, 1926, nr rej.: j.w. 

  - brama, nr rej.: j.w. 

 

 Klecewo 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1266 z 8.09.1989 : 

   - pałac  

   - wozownia  

   - stajnia, ob. spichrz  

   - rządcówka  

 

  - dom nr 3, drewn., nr rej.: A-1264z 8.03.1989 

 

  - kuźnia, ob. dom mieszkalny, 1 ćw. XIX, nr rej.: A-1265 z 8.03.1989 (nie  istnieje) 

 

 Nowa Wioska 
  - zespół ruralistyczny wraz z zabudową mieszkaniową, gospodarczą i zielenią, XIV-XIX, 

    nr rej.: A-1314 z 18.07.1990 

 

  - kościół par. pw. Zwiastowania NMP, 1844-45, nr rej.: A-1550 z 3.07.1995 

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

 

 Otłówko 
  - zespół pałacowy i folwarczny, 2 poł. XVIII-XIX, nr rej.: A-1683 z 22.12.1998: 

   - pałac, 1900 

   - park 

   - folwark (układ przestrzenny) 

 

 Trumieje 
  - kościół fil. pw. Chrystusa Króla, XIV, 1892, nr rej.: A-264 z 9.12.1961 

 

 

KWIDZYN – gm. 
 

 Janowo 
  - kościół pw. św. Jana Chrzciciela, 1867-1872, nr rej.: A-1439 z 14.02.1994 

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

  - brama, nr rej.: j.w. 

 

 Licze 
  - zespół dworski : 
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   - dwór, 1664, XIX, nr rej.: A-336z 28.09.1962 

   - park, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-336 z 17.11.1983 

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

 

 Mareza 
  - cmentarz, nr rej.: A-1249 z 19.08.1988 

 

 Pastwa 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1910,  

  nr rej.: A-1886 z 19.04.2012 

 

 Podzamcze 
  - zameczek  Biały Dwór, XVII, XIX, nr rej.: A-123 z 10.11.1959 

 

 Rakowiec 
  - kościół par. pw. św. Antoniego, 2 p. XIV, XV, XVIII-XIX, nr rej.: A-836 z 24.04.1975 

  - plebania, pocz. XIX, nr rej.: A-836 z 24.04.1975 

 

  - dwór myśliwski, nr rej.: A-924 z 24.08.1978 

 

 Tychnowy 
  - zespół kościoła parafialnego: 

   - kościół pw. św. Jerzego i Opatrzności Bożej, poł. XIV, 1600, nr rej.: A-265 z 9.12.1961 

   - cmentarz przy kościele, grzebalny, nr rej.: A-265 z 7.07.1998 

   - brama cmentarna, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

   - kapliczka, nr rej.: j.w. 

 

 

KWIDZYN – m. 
  - obszar starego miasta, XIII, nr rej.: A-167 z 1.07.1959 

 

  - zespół zamkowy, nr rej.: A-263 z 9.12.1961 : 

  - katedra pw. św. Jana Ewangelisty, 1264-XIX 

   - zamek Kapituły Pomezańskiej, ob. muzeum, ok. 1322-XIX  

   - otoczenie zespołu, nr rej.: A-263 z 29.12.2017 

  - plebania przy  katedrze, ul. Zbożowa 1, k. XIX, nr rej.: A-514 z 2.02.1995 

 

  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, ul. Piłsudskiego, 1846-1858,  

  nr rej.: A-1470 z 29.07.1994 i z 5.06.2018 

  - cmentarz kościelny (teren działki), nr rej.: j.w. 

 

- kaplica kościoła ewangelicko-metodystycznego, ul. Basztowa, k. XIX, nr rej.: A-1494 z  29.11.1994 

 

  - bożnica, ul. Batalionów Chłopskich 44a, nr rej.: A-1313 z 25.06.1990 

 

  - mury obronne, nr rej.: A-719 z 21.12.1972 

 

  - ruina wieży ratusza, Stary Rynek, XIV, XIX, nr rej.: A-720 z 21.12.1972 

 

  - budynek Urzędu Miasta, ul. Warszawska 19, 1918-1925, nr rej.: A-1546 z 14.06.1995 

 

  - dworzec PKP, ul. Kościuszki 54, 1902, nr rej.: A-1240 z 1.08.1988 

 

  - poczta, ul. Braterstwa Narodów 50, 1911-1913, nr rej.: A-1642 z 18.09.1997 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w.  
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  - dom, ul. Braterstwa Narodów 54, pocz. XX, nr rej.: A-1509z 25.01.1995 

 

  - dom, ul. Braterstwa Narodów 56/58, pocz. XX, nr rej.: A-1506 z 16.01.1995 

 

  - d. Wyższy Sąd Ziemski, ul. Braterstwa Narodów 59, 1798-1800, nr rej.: A-1512 z 27.01.1995 

 

  - dom, ul. Braterstwa Narodów 60, pocz. XX, nr rej.: A-1504 z 11.01.1995 

 

  - dom d. Konsulatu Polskiego, z ogrodem,  ul. Braterstwa Narodów 65, pocz. XX,  

  nr rej.: A-1501 z 21.12.1994 

 

  - dom, ob. bank, ul. Chopina 22, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1540 z 29.05.1995 

 

  - dom, ul. Grudziądzka 10, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1477 z 30.08.1994 

 

  - dom, ul. Grudziądzka 15, pocz. XX, nr rej.: A-1478 z 7.09.1994 

 

  - dom, ul. Grudziądzka 17, pocz. XX, nr rej.: A-1479 z 8.09.1994 

 

  - dom, ul. Grudziądzka 18, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1478 z 30.08.1994 

 

  - zespół koszar wojskowych, ul. Grudziądzka 30, 1877-1879, nr rej.: A-1560 z 27.07.1995: 

   - budynek sztabowy 

   - wartownia 

   - 2 budynki koszarowe  

   - hala sportowa 

   - ujeżdżalnia 

   - lazaret, ob. magazyn  

 

  - dom, ul. Grudziądzka 34, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1482 z 23.09.1994 

 

  - dom, ul. Grudziądzka 35, pocz. XX, nr rej.: A-1492 z 21.11.1994 

 

  - dom, ul. Grudziądzka 36, k. XIX, nr rej.: A-1483 z 26.09.1994 

 

  - dom, ul. Grudziądzka 37, pocz. XX, nr rej.: A-1493 z 21.11.1994 

 

  - dom, ul. Grudziądzka 48, 1910, nr rej.: A-1488 z 28.10.1994 

 

  - dom, ul. Grudziądzka 50, 1910, nr rej.: A-1484 z 1.10.1994 

 

  - dom, ul. Hallera 1, k. XIX, nr rej.: A-1511 z 24.01.1995 

 

  - budynek szkoły, ul. Hallera 4, 1905-06, nr rej.: A-1678z 17.11.1998 

  - park szkolny (d. cmentarz), nr rej.: j.w. 

 

  - pałacyk, ul. Katedralna 3, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1500 z 21.12.1994 

 

  - d. Pałac Regencji, ul. Katedralna 5, 1758, XIX/XX, nr rej.: A-1508 z 19.01.1995 

 

  - dom, ul. Konarskiego 4, 1905, nr rej.: A-1510 z 25.01.1995 

 

- Gimnazjum Polskie, ul. Konarskiego 12, 1934-36, nr rej.: A-1651 z 18.12.1997 

 

   

- zespół młyna parowego, ul. Kościuszki 3, 1910-1912, nr rej.: A-1747 z 27.05.2002 : 
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   - młyn z kantorkiem   

   - komin (wolnostojący) 

   - elewacja frontowa budynku magazynowego 

 

  - dom, ul. Kościuszki 4-4a, 1910, nr rej.: A-1515 z 2.02.1995 

 

  - kamienica, ul. Kościuszki 6, 1900-1910, nr rej.: A-1368 z 18.08.1992 

 

  - dom, ul. Kościuszki 38, 1906, nr rej.: A-1776 z 23.12.1998 

 

  - dom, ul. Kościuszki 39, 1906, nr rej.: A-1685 z 23.12.1998 

 

  - budynek kasyna cywilnego, ul. Piłsudskiego, 1850, 1933, nr rej.: A-1784 z 31.05.2007 

 

- budynek  Urzędu Finansowego, ob. biblioteka, ul. Piłsudskiego 21, k. XIX,  

  nr rej.: A-1655 z 6.04.1998 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 32, 1896, nr rej.: A-1698  z 29.11.1999 

 

  - dom parafialny, ob. klasztor, ul. Piłsudskiego 47, 1872, nr rej.: A-1626 z 14.04.1997 

 

- budynek Ziemstwa Kredytowego, ob. sąd rejonowy, pl. Plebiscytowy 1, 1864-1866,  

  nr rej.: A-1589 z 2.04.1996 

 

  - szpital św. Jerzego, ob. dom, pl. Plebiscytowy 4, XVIII, 1859-60, nr rej.: A-1658 z 17.04.1998 

 

- dom mieszkalny, ul. 15 Sierpnia 25, pocz. XX, nr rej.: dec. → ul.Piłsudskiego21 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Słowiańska 13, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1474 z 8.08.1994 

 

  - dom, ul. Słowiańska 14, poł. XIX, nr rej.: A-723 z 21.12.1972 

 

  - dom, ul. Słowiańska 15, mur.-szach., poł. XIX, nr rej.: A-1356 z 2.10.1991 

 

  - dom, ul. Słowiańska 17, 1835-1838, nr rej.: A-722 z 21.12.1972 

 

  - dom, ul. Słowiańska 21, pocz. XX, nr rej.: A-1473 z 5.08.1994 

 

  - dom, ul. Toruńska 2, k. XIX, nr rej.: A-1374 z 28.12.1992 

 

  - dom, ul. Toruńska 20, po 1920, nr rej.: A-1521 z 20.02.1995 

 

  - dom, ul. Warszawska 6, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1835 z 15.07.2008 

 

- budynek  Starostwa Kwidzyńskiego,  ob. Telewizja Kablowa, ul. Warszawska 18,  1800,  

   nr rej.: A-1536 z 19.05.1995 

 

  - spichrz, ul. Magazynowa 8, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1057 z 7.06.1984 

 

  - spichrz, ul. Magazynowa 11, k. XIX, nr rej.: A-1579 z 5.12.1994 

 

  - magazyn, ul. Ogrodowa 13, nr rej.: A-1241 z 1.08.1988 

 

  - zespół młyna parowego, ul. Kościuszki 3, 1910-12, nr rej.: A-1747 z 27.05.2002 
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 Kwidzyn - Górki 
  - dwór, k. XVIII, XIX, nr rej.: A-1333 z 24.10.1990 

 

Kwidzyn - Miłosna 
  - zabudowa stadniny koni, ul. Miłosna 1, 1907-10, nr rej.: A-997 z 25.02.1980: 

   - budynek administracyjny 

   - dom właściciela 

   - 3 budynki gospodarcze 

   - ujeżdżalnia 

   - wieża wodna 

   - 3 stajnie 

   - kasyno i klub, ob. mieszkania 

   - 17 domów mieszkalnych 

   - park 

   - ogrodzenie z bramami 

 

 

PRABUTY – m. i gm. 
 

 Gdakowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Anny, 1753-1755, nr rej.: A-26 z 22.08.1950 

 

 Kowale 
  - stodoła, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 744/67 z 29.11.1967 (nie  istnieje) 

 

 Obrzynowo 
  - kościół par. pw. MB Anielskiej, 2 poł. XVI, XVII/XIX, nr rej.: A-24 z 11.08.1950 

 

  - dom podcieniowy nr 13 (d.2), drewn., k. XVIII, nr rej.: 733/67 z 17.11.1967(nie  istnieje) 

 

  - podcień domu nr 16 (d.7), drewn., 1780, nr rej.: A-460 z 17.11.1967 

 

Orkusz 
  - dwór, pocz. XX, nr rej.: A-1665 z 15.06.1998 

 

 Prabuty 
  - miasto w obrębie murów obronnych, nr rej.: A-63 z 19.09.1956 

 

- kościół par. pw. św. Andrzeja (d. św.Wojciecha), ul. Warszawska, 1878,  

  nr rej.: A-1416 z 17.09.1993 

 

  - kościół par. pw. św. Wojciecha,  ul. Barczewskiego, XIV, XVII, XVIII, odbudowany 1988,  

  nr rej.: A-30 z 31.03.1953 (dec. ruina) 

 

  - kościół „polski”, ul. Zamkowa, 1378-1409, XVIII, 1871, nr rej.: A-85 z 19.12.1957 

 

  - mury obronne, 1 poł. XIV, 1 poł. XVI, nr rej.: A-86 z 19.12.1957 

- brama Kwidzyńska, 1 poł. XIV, 1908, nr rej.: j.w. 

 

  - pozostałości zamku biskupiego, k. XIII-XIV, 1520, nr rej.: A-87 z 19.12.1957 

 

  - dom, ul. Miła 2, (dec.Bohaterów Stalingradu 4), 2 poł. XVIII, nr rej.: A-88 z 19.12.1957 

 

  - dom, ul. Długa 8, nr rej.: P/37 z 15.09.1956 (nie  istnieje) 
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  - dom, ul. Polna 2, nr rej.: A-1261 z 25.01.1989 

 

  - wodociągi miejskie, ul. Wałowa, nr rej.: A-458 z 16.11.1967 

 

 Rodowo 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, XIV, 1624, 1754, XIX, nr rej.: A-463 z 17.11.1967 

 

 Stańkowo 
  - kościół ewangelicki, nr rej.: S/28 z 11.08.1950 (nie  istnieje) 

 

 Trumieszki 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Świętej Trójcy, 1748, nr rej.: A-461 z 19.11.1967 

RYJEWO – gm. 
 

 Benowo 
  - kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1881-1886, nr rej.: A-1451 z 12.04.1994 

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

 

 Mątowskie Pastwiska 
  - zagroda nr 30, nr rej.: A-1366 z 29.05.1992: 

   - budynek mieszkalny, drewn., 1779 

   - dom dla dziadków, drewn., 

   - płot sztachetowy z bramą, drewn. 

   - warzywnik 

 

Rudniki  
  - dom, drewn., nr 26, 1903, nr rej.: A-1842 z 29.12.2008 

  - brama, mur, j.w. 

 

 Ryjewo 
  - kościół pw. Świętej Rodziny, ul. Grunwaldzka 40, 1908-1910, nr rej.: A-1437 z 11.02.1994 

  - cmentarz przy kościele, pocz. XX,  nr rej.: j.w.  

  - plebania, 1910, nr rej.: j.w. 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. bł. Biskupa Kozala, ul. Jana Pawła II, 1895, 

  nr rej.: A-1294 z 5.12.1989 

 

- pastorówka  z ogrodem, ob. przedszkole, ul. Grunwaldzka 60, 1900, nr rej.: A-1496 z 5.12.1994 

 

 Straszewo 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny, 1647, 1867, nr rej.: A-1054 z 30.05.1984 

 

 Watkowice Małe 
  - zespół dworski, XVIII-XX, nr rej.: A-1016 z 5.03.1993: 

   - dwór, nr rej.:  A-1016 z 9.11.1982 

   - dom zarządcy 

   - park 

   - ogrodzenie, mur.-met. 

 

 

SADLINKI – gm. 
 

 Kaniczki 
  - dom podcieniowy nr 26, 2 poł. XVIII, przeniesiony → Muzeum Etnograficzne w Toruniu 
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 Nebrowo Wielkie 
  - kościół pw. MB Królowej Polski, 1746-47, nr rej.: A-1441 z 3.03.1994 

 

  - kaplica pw. św. Wojciecha, 1928, nr rej.: A-1436 z 25.01.1994 
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CEWICE – gm. 
 

 Bukowina 
  - kościół, szach.-drewn., 1728, nr rej.: A-266 z 9.12.1961 

 

 Łebunia 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1870, nr rej.: A-1532 z 20.03.1995 

 

  - zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: A-1179 z 21.07.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 

LĘBORK – m. 
  - obszar Starego Miasta, nr rej.: A-106 z 30.06.1959 

 

  - kościół par. pw. św. Jakuba, XV, XVII, 1907-10, nr rej.: A-268 z 12.12.1961 

 

- kościół ewangelicki. ob. rzym.-kat. pw. NMP Królowej Polski, pl. Kopernika 6, 1866-70, 

  nr rej.: A-1226 z 20.05.1988 

 

- kaplica cmentarna, ewangelicka, ul. Wojska polskiego 47, 1870, nr rej.: A-1855 z 17.08.2009 

 

  - zbór zielonoświątkowców, ul. Młynarska 21 → d. spichrz solny 

 

  - ratusz, ul. Bohaterów Stalingradu 14, 1890-1900, nr rej.: A-1184 z 14.09.1987 

 

  - starostwo (kompleks budynków), ul. Czołgistów 5, 1914, nr rej.: A-1715 z 21.09.2000 

  - park, nr rej.: j.w.  

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 7, k. XIX, nr rej.: A-1229 z 20.05.1988 

 

  - poczta, ul. Armii Krajowej 11, 1905, nr rej.: A-1822 z 20.05.1988 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 13, 1900, nr rej.: A-1288 z 20.05.1988 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 15, pocz. XX, nr rej.: A-1224 z 20.05.1988 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 16, k. XIX, 1918, nr rej.: A-1225 z 20.05.1988 

 

  - bank, ul. Armii Krajowej 18, 1928, nr rej.: A-1223 z 20.05.1988 

 

  - szkoła, ul. Dygasińskiego 14, 1928, nr rej.: A-1716 z 21.09.2000 

 

  - kamienica, ul. Młynarska 14-15, 1910, nr rej.: A-1464 z 17.06.1994 

 

  - zespół młyna wodnego, ul. Przyzamcze, nr rej.: A-1941 z 23.02.2017 : 

   - młyn z komorą turbiny, magazynem ziarna i przetworów, XVIII/XIX,  

  i z częścią mieszkalną, 1920 

- dom młynarza, 1806 

- magazyn otrąb, pocz. XX 

 

  - d. spichrz solny, ob. zbór zielonoświątkowców, ul. Młynarska 21, XV-XX,  

  nr rej.: A-1871 z 27.12.2010 

 

 - spichrz, ul. Kossaka 23, szach., k. XIX, nr rej.: A-1227 z 20.05.1988 
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ŁEBA – m. 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1683, 1763, XIX, nr rej.: A-1463 z 17.06.1994 

 

 

NOWA WIEŚ LĘBORSKA – gm. 
 

 Chocielewko 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1922-26, nr rej.: A-1635 z 10.07.1997 

 

Garczegorze 
  - kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny, 1897, nr rej.: A-1720 z 13.12.2000 

 

- kaplica grobowa, na terenie d. cmentarza, XVIII, nr rej.: A-1324 z 14.09.1990 

  

Janowice 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1664 z 8.06.1998 

 

 Leśnice 
  - dwór, XVIII, poł. XIX, nr rej.: A-269 z 12.12.1961 

 

 Lubowidz 
  - kościół fil. pw. św. Anny, 1909, nr rej.: A-1710 z 29.06.2000 

 

 

WICKO – gm. 

 

 Białogarda 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1890, nr rej.: A-1764 z 24.11.2005 

 

 Charbrowo 
  - kościół pw. św. Józefa, 2 poł. XVII, nr rej.: A-189 z 31.10.1960 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XVII - XX, nr rej.: A-1180 z 21.07.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 Nowęcin 
  - zespół pałacowy, ul. Jeziorna 2, XVI, 1909, 1960, nr rej.: A-1172 z 2.07.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 Poraj 
  - willa nr 5, z parkiem, pocz. XX, nr rej.: A-1507 z 17.01.1995 

 

 Roszczyce 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1659, nr rej.: A-1312 z 12.06.1990 

 

 Ulinia 
  - zespół pałacowy, 1924, nr rej.: A-1491 z 18.11.1994: 

   - pałac 

   - park 
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 Zdrzewno 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1183 z 21.07.1987: 

   - pała 

   - park 

 

  - wiatrak holender, 2 poł. XVIII, XIX, 1930, nr rej.: A-1286 z 9.10.1989
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LICHNOWY – gm. 
 

 Boręty 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Katarzyny, mur.-szach., 1841-1842, 

  nr rej.: A-1039 z 18.11.1983 

 

  - ruina kościoła pw. św. Katarzyny, XIV-XV, 1805, nr rej.: A-1440  z 21.02.1994 

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

 

 Lichnowy 
  - kościół par. pw. św. Urszuli, XIV, XV, 1894, nr rej.: A-812 z 17.11.1974 

 

  - dom, ul. Lachowicza 21-23, nr rej.: A-1360 z 10.01.1992 

 

 Lichnówki 
  - dom nr 44 (d. 11), nr rej.: A-1033 z 26.09.1962 

 

 Lisewo 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, poł. XIV, 1819, nr rej.: A-131 z 4.12.1959 

 

  - zespół folwarczny, nr rej.: A-1341 z 15.01.1991 

 

  - most drogowy  na rz. Wiśle (Tczew – Lisewo) → Tczew 

 

 Pordenowo 
  - dom podcieniowy nr 36, 1811, k. XIX, nr rej.: A-1571 z 13.11.1995 

 

 Staryna 
  - zagroda nr 11, nr rej.: A-`1355 z 27.09.1991: 

   - dom 

   - stodoła 

   - obora 

 

 

MALBORK – gm. 
 

 Lasowice Małe 
  - dom podcieniowy nr 20, nr rej.: A-816 z 17.11.1974 

 

 Lasowice Wielkie 
  - kościół par. pw. św. Andrzeja, 1896, nr rej.: A-1396 z 28.07.1993 

  - dzwonnica, drewn., 1824, nr rej.: j.w. 

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

 

  - dom podcieniowy nr 12, nr rej.: A-815 z 17.11.1974 

 

 Stogi 
  - cmentarz mennonicki, nr rej.: A-1250 z 30.08.1989 

 

 

MALBORK – m. 
  - obszar zamku i miasta, XIII, nr rej.: A-115 z 17.07.1959 

 

- układ urbanistyczny z zespołem budowlanym  (ul. Chopina – Szymanowskiego – Toruńska – ….),   
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   po 1920, nr rej.: A-1332 z 22.10.1990 

 

  - kwartał zabudowy (ul. Żeromskiego – Kasprowicza – 17  Marca – Derdowskiego ), po 1920,  

    nr rej.: A-1337 z 21.11.1990 

 

  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Stare Miasto 22, XIII-XIX, nr rej.: A-74 z 30.05.1957 

 

- kościół fil. pw. św. MB Nieustającej Pomocy, ul. Słowackiego 76, mur.-szach., 1711, 

   nr rej.: A-288 z 29.03.1962 

 

  - kaplica kościoła Baptystów, ul. Jagiellońska 105, 1910, nr rej.: A-1456 z 7.05.1994 

 

  - zespół zamku krzyżackiego, XIII-XIX, nr rej.: A-23 z 20.09.1949 

 

  - mury obronne, nr rej.: A-314 z 6.09.1962 

  - brama Garncarska (św. Ducha, Elbląska), 2 poł. XIV, nr rej.: A-290 z 6.09.1962 

  - brama Mariacka (Przewozowa, Sztumska), 2 poł. XIV, nr rej.: A-18 z 29.07.1948 

 

  - ratusz, 2 poł. XIV-XIX, nr rej.: A-295 z 6.08.1962 

 

  - d. szkoła łacińska, ul. Stare Miasto, XV, 2 poł. XX,  nr rej.: A-1302 z 1.02.1990 

 

  - zespół dworca PKP, ul. Dworcowa 17, 1880, nr rej.: A-1239 z 1.08.1988 : 

   - budynek główny z peronem I 

   - budynek ekspedycji towarowej  

   - szalet  

 

  - d. szpital jerozolimski, ul. Armii Krajowej (d. Żymierskiego) 68, 2 poł. XVI,  

  nr rej.: 208/N z 29.03.1962 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej (d. Żymierskiego) 83, ok. 1910, nr rej.: A-1404 z 12.08.1993 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej (d. Żymierskiego) 92, k. XIX, nr rej.: A-1405 z 12.08.1993 

 

  - dom, drewn., z bramą i furtką, ul. Dworcowa 3, 3 ćw. XIX, nr rej.: A-1854 z 13.10.2009 

 

  - dom mieszk., ul. Grunwaldzka 19, pocz. XX, nr rej.: A-1774 z 21.02.1994 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 28, XIX/XX, nr rej.: A-1434 z 14.01.1994 

 

  - dom, ul. Konopnickiej 3, k. XIX, nr rej.: A-1430 z 9.12.1993 

 

  - dom, ul. Kościuszki 6, po 1900, nr rej.: A-1545 z 7.06.1995 

 

  - dom, ul. Kościuszki 54, po 1870, nr rej.: A-1524 z 22.02.1995 

 

  - szkoła (d. „Horst-Wessel Schule”), ul. 17 Marca 4, 1865, po 1930, nr rej.: A-1529 z 3.03.1995 

 

- zespół szkoły (d. „Luisenschule”), ul. 17 Marca 6, 1874, 1905-6,  

  nr rej.: A-1584 z 25.01.1995 i z 25.03.1996:  

   - budynek główny 

   - budynek auli 

   - sala gimnastyczna 

 

  - kamienica, ul. 17 Marca 21, k. XIX, nr rej.: A-1443 z 15.03.1994 

 

  - dom, ul. 17 Marca 22, po 1890, nr rej.: A-1519 z 20.02.1995 
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  - dom, ul. 17 Marca 25, 1900, nr rej.: A-1518 z 16.02.1995 

 

  - kamienica, ul. 17 Marca 26/27, 1910, nr rej.: A-1444 z 15.03.1994 

 

  - pałacyk miejski z parkiem, ul. 17 Marca 32, 3 ćw. XIX, nr rej.: A-971 z 13.06.1979 

 

  - bank, ul. 17 Marca 43, 1910, nr rej.: A-1520 z 20.02.1995 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 20, k. XIX, nr rej.: A-1427 z 6.12.1993 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 21, k. XIX, nr rej.: A-1411 z 3.09.1993 

 

  - dom, ob. hotel, ul. Mickiewicza 26, pocz. XX, nr rej.: A-1406 z 12.08.1993 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 27, XIX/XX, nr rej.: A-1433 z 10.01.1993 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 36, pocz. XX, nr rej.: A-1346 z 18.02.1991 

 

  - kamienica, ul. Mickiewicza 70, k. XIX, nr rej.: A-1412z 3.09.1993 

 

  - kamienica, ul. Mickiewicza 82, 1900, nr rej.: A-1522 z 21.02.1995 

 

- zespół poczty, ul. Poczty Gdańskiej 1 / ul. 17 Marca 38, 1898-1922,  nr rej.: A-1442 z 3.03.1994: 

   - poczta 

   - budynek telekomunikacji 

   - garaże 

   - ogrodzenie 

 

  - dom, ul. Poczty Gdańskiej 2, po 1890, nr rej.: A-1528 z 2.03.1995 

 

  - dom, ul. Poczty Gdańskiej 3-3A, 1899, nr rej.: A-1523 z 1.02.1995 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 40, XIX/XX, nr rej.: A-1424 z 15.11.1993 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 60, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1402 z 6.08.1993 

 

  - dom, ul. Słowackiego 80, k. XIX, nr rej.: A-1395 z 27.07.1993 

 

  - dom, ul. Słowackiego 85, pocz. XX, nr rej.: A-1403 z 12.08.1993 

 

  - dom, pl. Słowiański 8, k. XIX, nr rej.: A-1410 z 3.09.1993 

 

  - dom, pl. Słowiański 10, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1413 z 3.09.1993 

 

  - dom, ul. Żeromskiego 23, 3 ćw. XIX, nr rej.: A-1401 z 6.08.1993 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), ul. Dworcowa 23, 1901, nr rej.: A-1549 z 28.06.1995 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień (komunalna), pl. Słowiański 15, 1905, nr rej.: A-1435 z 25.01.1994 

 

  - młyn górny, ul. Konopnickiej 36, XV, XIX, nr rej.: A-59 z 17.02.1956 

 

 Malbork - Kałdowo 
  - dom, ul. Solskiego 3, nr rej.: A-1357 z 9.12.1991 
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MIŁORADZ – gm. 
 

 Bystrze 
  - kaplica cmentarna, XIV/XV, nr rej.: A-77 z 12.06.1957 

 

  - dom podcieniowy nr 5/7 (dec. 21 ?), drewn./szach., 1819, 1963, nr rej.: A-329 z 11.09.1962 

 Gnojewo 
  - kościół par. pw. św.św. Apostołów Szymona i Judy, 1863, nr rej.: A-1423 z 22.10.1993 

  - dzwonnica, nr rej.: j.w. 

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

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

 

- cmentarz ewangelicki, 1818, nr rej.: A-127 z 28.07.1993 

- ruina kościoła,1340, nr rej.: A-127 z 2.12.1959 

 

  - kapliczka przydrożna, k. XV, XX, nr rej.: A-171 z 5.04.1960 

 

 Kończewice 
  - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XIV, 1742, nr rej.: A-283 z 27.03.1962 

 

 Mątowy Wielkie 
  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIV/XV, nr rej.: A-284 z 27.03.1962 

  - cmentarz przy kościele, XV-XX, nr rej.:  A-284 z 31.03.2016  

  - kostnica, 1916-17, nr rej.: j.w. 

  - plebania, 1905, nr rej.: j.w. 

  - budynek gospodarczy obok plebanii, pocz. XX, nr rej.: j.w. 

 

 Miłoradz 
  - kościół par. pw. św. Stanisława, XIV, XV, nr rej.: A-285 z 27.03.1962: 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.:  A-285 z 9.06.1994  

  - dzwonnica, nr rej.: j.w. 

  - kostnica, nr rej.: j.w. 

 

 Pogorzała Wieś 
  - kościół pw. św. Mikołaja, XIV, 1829, nr rej.: A-1438 z 14.02.1994 

 

 Stara Kościelnica 
  - kościół par. pw. św. Jerzego, 1400, 1816, nr rej.: A-287 z 27.03.1962 

 

 

NOWY STAW – m. i gm. 
 

 Lipinka 
  - dom podcieniowy nr 12, nr rej.: 181/N z 19.12.1961 (nie istnieje ?) 

 

 Myszewo 
- kościół pw. Podwyższenia Krzyża, XIV-XX,  nr rej.: A-814 z 17.11.1974 

- cmentarz przy kościele, XIV-XX , nr rej.: A-814 z 22.06.1994  

  - brama, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

 

 Nowy Staw 
  - układ urbanistyczny, nr rej.: A-845 z 20.05.1976 
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  - kościół par. pw. św. Mateusza, pl. Kardynała Wyszyńskiego 1, XIV/XV,  

  nr rej.: A-286 z 27.03.1962 i z 8.05.2015 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-1945, nr rej.: A-286 z 11.06.2015 

  - mur cmentarny z bramą, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., Rynek Kościuszki, nr rej.: A-1539z 25.05.1995 

 

  - dom podcieniowy, ul. Gdańska 11, drewn., 1820, nr rej.: A-277 z 19.12.1961 

 

  - willa z ogrodem, ul. Obrońców Westerplatte 37, po 1920, nr rej.: A-1385 z 7.06.1993 

 

  - zespół słodowni, ul. Mickiewicza 7, po 1880, 1927-30, nr rej.:A-1929 z 8.04.2016 : 

   - suszarnia słodu i zamaczalnia z magazynem jęczmienia i stacją wodną 

   - południowa ściana magazynu lodu 

   - budynek warsztatowy 

   - budynek administracyjny 

   - ogrodzenie, mur. 

 

  - wieża ciśnień i stacja pomp, ul. Sportowa 1, 1914-1925, nr rej.: A-1455 z 28.04.1994 

 

 Świerki 
  - kościół par. pw. św. Bartłomieja, szach., 1798, nr rej.: A-813 z 17.11.1974 

 

  - dom podcieniowy nr 37, szach., 1744, k. XIX, nr rej.: A-818 z 17.11.1974 

 

 

STARE POLE – gm. 
  

 Klecie 
  - dom podcieniowy nr 4, mur./szach., 1750, pocz. XIX, XX, nr rej.: A-179 z 8.04.1960 

 

 Kławki 
  - dom podcieniowy nr 8, drewn., k. XVIII, 1839, nr rej.: A-278 z 19.12.1961 

 

 Królewo 
  - kościół pw. św. Mikołaja, 1820-21, nr rej.: A-1457 z 27.05.1994 

  - cmentarz, nr rej.: j.w.  

 

  - kapliczka przydrożna, XVI (?), nr rej.: A-837 z 24.04.1975 

 

 Krzyżanowo 

-zespół kościoła parafialnego : 

- kościół pw. św. Barbary, XIV-XV, nr rej.: A-172 z 30.05.1957 

   - cmentarz (nieczynny), nr rej.: A-172 z 30.06.1994 

   - dzwonnica, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

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

 

 Stare Pole 
  - zespół d, kościoła ewangelickiego, nr rej.: A-1393 z 20.07.1993: 

- kościół, ob. rzym.-kat., fil. pw. MB Królowej Polski, 1879 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., po 1638, XIX-XX  

   - dzwonnica, 2 poł. XIX, mur.-drewn  

   - kaplica-mauzoleum, 1912  

 

  - poczta, ul. Sienkiewicza 5, k. XIX, nr rej.: A-1538 z 24.05.1995 

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

 

  - zespół cukrowni, ul. Marynarki Wojennej 2, 1880, 1890-1940, nr rej.: A-1358 z 18.11.1991 

 

 Szaleniec 
  - cmentarz mennonicki, XVIII / XIX, nr rej.: A-1245 z 15.08.1988 

 

 Złotowo 
  - dom podcieniowy nr 24 (d.16), mur.-szach., k. XVIII, nr rej.: A-73 z 30.05.1957 
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KRYNICA MORSKA – m. 
  - układ ruralistyczny, XIX-XX, nr rej.: A-1301 z 25.01.1990 

 

  - dom, ul. Gdańska 72 (d. 67), nr rej.: A-1304 z 12.02.1990 

 

  - willa, ul. Gdańska 102 (d. 39), pocz. XX, nr rej.: A-1467 z 22.06.1994 

 

  - dom z ogrodem, ul. Górników 20 (d. 9), po 1920, nr rej.: A-1454 z 29.04.1994 

 

  - willa, d. „Villa Kolkmann”,  z ogrodem, ul. Młodzieży 1 (d. 2), 1900, nr rej.: A-1618 z 30.12.1996 

 

  - willa, ul. Młodzieży 2 (d. 1), pocz. XX, nr rej.: 364/94 z 10.06.1994 

 

  - willa, ul. Portowa 28 (d. 9), pocz. XX, nr rej.: A-1472 z 4.08.1994 

 

  - dom, ul. Przyjaźni 22 (d. 11), pocz. XX, nr rej.: A-1462 z 14.06.1994 

 

  - dom letniskowy, ul. Szkolna 4 (d. Rybacka 6), drewn., 1900, nr rej.: A-1627 z 23.04.1997 

 

  - pensjonat „Bałtyk” z ogrodem, ul. Teleekspresu 2 (d. Robotników 21), mur.-szach., pocz. XX,  

  nr rej.: A-1353 z 5.07.1991 

 

  - wille „Meta” i „św. Katarzyna”, Teleekspresu 6 (d. ul. Robotników 13-15), XIX/XX,  

  nr rej.: A-1370 z 26.10.1992 

 

  - willa, ul. Teleekspresu 8 (d. Robotników 11), pocz. XX, nr rej.: A-1631 z 22.06.1994 i z 21.05.1997 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ul. Teleekspresu 10 (d. Robotników 9), pocz. XX, nr rej.: A-1466 z 22.06.1994 

 

  - willa, ul. Teleekspresu  12 (d. Robotników 7), pocz. XX, mur.-szach., nr rej.: A-1387 z 15.06.1993 

 

  - willa, ul. Teleekspresu 17 (d. Robotników 6), pocz. XX, nr rej.: A-1465 z 20.06.1994 

 

  - dom, ul. Turystyczna 10/12 (d. Gdańska 23), k. XIX, nr rej.: A-1468 z 13.07.1994 

 

  - willa, ul. Żeromskiego 8 (d. Robotników 2), pocz. XX, nr rej.: A-1461 z 11.06.1994 

 

 

NOWY DWÓR GDAŃSKI – m. i gm. 
 

 Cyganek – Żelichowo  
  - kościół pw. św. Mikołaja, XIV, nawa, szach., 1637-47, 1894, nr rej.: A-236 z 25.05.1961 

 

 Jazowa 
  - dom nr 6 (d. gospoda z częścią mieszkalną), drewn., 1887,  nr rej.: A-1907 z 31.12.2014 

  - otoczenie ogrodowo-parkowe, j.w. 

 

 Kmiecin 
  - kościół par., ob. punkt muzealny, XIV, wieża drewn., 1679, nr rej.: A-128 z 2.12.1959 

  - brama wjazdowa na teren kościelny, drewn., 1803, nr rej.: A-1939 (147/N) z 1.12.1961,  

  przeniesiona w 1967 r. z Jasionna, gm. Gronowo Elbląskie  

 

 Lubieszewo 
  - kościół par. pw. św. Elżbiety, 2 poł. XIV, XVI-XIX, nr rej.: A-237 z 26.09.1961 



woj. pomorskie – pow. nowodworski 

72 
Stan na 31.12.2022 

 

  - dom podcieniowy nr 29 (d. 22), szach., poł. XIX, nr rej.: A-238 z 26.09.1961 

  - dom podcieniowy nr 50 (d. 37), szach., 1747, nr rej.: A-172 z 5.04.1960 

 

 Marynowy 
  - kościół par. pw. św. Anny,   poł. XIV, wieża  drewn.,1619, nr rej.: A-239 z 27.09.1961 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: A-1458 z 27.05.1994 

 

  - dom podcieniowy, szach., ul, Nowodworska 70/70a (d. nr 46/54), 1804, nr rej.: A-231 z 20.09.1961 

 

  - dom podcieniowy, szach, ul. Podcieniowa 19 (d. nr  47/55), 1803, nr rej.: 121/N z 20.09.1961 

 

  - dom podcieniowy, ul. Podcieniowa 23/25, (d. nr 51/52), 1830, nr rej.: 686 z 21.12.1973 

 

 Marzęcino 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, szach., 1 poł. XIX,  

  nr rej.: A-796 z 21.12.1973 

 

 Myszewko 
  - dom podcieniowy nr 4/4a (d. nr 1), szach., 1793, XX, nr rej.: A-241 z 28.09.1961 

 

 Nowy Dwór Gdański 
  - kościół par. pw. Przemienia Pańskiego, ul. Drzymały 3, poł. XIX, nr rej.: A-1419 z 13.10.1993 

 

  - d. organistówka, ob. dom mieszk., ul. Chrobrego 2,  poł. XIX, nr rej.: A-1952 z 30.11.2017 

 

  - dom, ul. Chrobrego 7, poł. XIX, nr rej.: A-1321 z 29.08.1990 

 

  - dom podcieniowy nr 74, ul. Morska 74, k. XVIII, 1800, XX, nr rej.: A-1578 z 24.01.1996 

 

  - dom, ul. Morska 83, XIX/XX, nr rej.: A-1097 z 20.09.1985 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 5 (d.35), drewn., k. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-734 z 21.12.1972 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 9, szach., k. XIX, nr rej.: A-1608 z 29.03.1996 

 

  - dom, ul. Sikorskiego 14, drewn., poł. XIX, nr rej.: A-1585 z 28.03.1996 

 

  - budynek administracyjny, ul. Sikorskiego 21, 1935, nr rej.: A-1687 z 23.12.1998 

 

  - budynek administracyjny, ul. Sikorskiego 23, 1936, nr rej.: A-1686 z 23.12.1998 

 

  - dom, ul. Wejhera 2, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: A-1322 z 29.08.1990 

 

  - dom, pl. Wolności 10, drewn., poł. XIX, nr rej.: A-1320 z 29.08.1990 

 

  - zespół d. fabryki i browaru, ul. 3 Maja 2, 1880, nr rej.: A-1471 z 1.08.1994: 

   - budynek magazynowo-produkcyjny 

   - budynek administracyjno-produkcyjny 

 

  - magazyn, ul. Kopernika 15 , 1902, nr rej.: A-1479 z 21.12.1994 

 

  - wieża ciśnień, ul. Tuwima 5, 1909, nr rej.: A-1371 z 26.10.1992 

 

  - most drogowy zwodzony na rzece Tudze, ul. Sikorskiego, 1936, nr rej.: A-1534 z 7.04.1995 
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  - wiatrak żuławski (w muzeum Żuław), ul. Kopernika 15, XVIII, 1977, przeniesiony w 2005 z Oliwy,  

   nr rej.: A-449 z 27.02.1967   

 

 

 Orłowo 
  - kościół fil. pw. św. Barbary, poł. XIV, nr rej.: A-244 z 29.09.1961 

 

  - dom podcieniowy, ul. Żuławska 66 (d. nr 31), drewn., 1802, nr rej.: A-186 z 17.06.1960 

   

  - dom podcieniowy (w PGR Orłowo I), drewn.-szach., 1802, nr rej.: A-245 z 30.09.1961 

  - stodoła, drewn., pocz. XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - dom podcieniowy (w PGR Orłowo II), drewn.-szach., 1847, nr rej.: A-1096 z 13.09.1985 

 

 Różewo 
  - cmentarz mennonicki, nr rej.: A-1244 z 14.08.1988 

 

 Rychnowo Żuławskie 
  - zagroda nr 24, nr rej.: A-1215 z 25.04.1988: 

   - dom, 1861 

   - 2 obory, pocz. XX  

   - warsztat, pocz. XX 

   - spichlerz, 1921 

   - ogród 

   - brama z kratą, 1906 

 

 Stawiec 
  - cmentarz mennonicki, nr rej.: A-1243 z 14.08.1988 

 

 Stobna 
  - dom „olęderski” w zagrodzie nr 5, drewn., 1888, nr rej.: A-1916 z 19.05.2015 

 

 Tuja 
  - kościół fil. pw. św. Jakuba, XIV, 1894, nr rej.: A-250 z 3.10.1961 

 

 

OSTASZEWO – gm. 
 

 Gniazdowo 
  - dom podcieniowy nr 28/29, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-731 z 21.12.1972 

 

  - dom podcieniowy nr 44, nr rej.: 124/N z 23.09.1961 (nie istnieje) 

 

  - spichrz przy nr 46, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 125/N z 23.09.1961 (nie istnieje ?) 

 

 Grobla 
  - dom nr 6, drewn., 1796, XX, nr rej.: A-1345 z 6.02.1991 

 

 Jeziernik 
  - kościół pw. św. Jerzego, nr rej.: A-181 z 8.04.1960 

 

 Nowa Cerkiew 
  - kościół par. pw. św. Marcina, nr rej.: A-1234 z 15.07.1988 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
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  - dom podcieniowy nr 12/13 (d.15/16), szach., 1820, XX, nr rej.: 610 z 21.12.1972 

 

  - zagroda nr 28/29 (d.17), 1839, 2 poł. XIX, nr rej.: A-733 z 21.12.1972 : 

   - dom, drewn./szach. 

   - spichlerz, drewn./szach. 

 Nowa Kościelnica 
  - dom podcieniowy nr 51 (dec. 41), drewn./szach.. 1840, XX, nr rej.: A-333 z 26.09.1962 

 

  - dom podcieniowy nr 64 (dec. 23), drewn./szach., poł. XVIII, XX, nr rej.: A-243 z 29.09.1961 

 

 Ostaszewo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1873-1874, 

    nr rej.: A-1422 z 21.10.1993 

 

  - kościół pw. św. Jana Chrzciciela (ruina), XIV, XIX, nr rej.: A-738 z 21.12.1972 

 

 Palczewo 
  - kościół  ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, drewn., 1712, 1896,  

  nr rej.: A-1282 z 25.07.1989 

 

  - wiatrak holender, mur.-drewn., XIX, nr rej.: A-58 z 17.02.1956 

 

 

STEGNA – gm. 
 

 Drewnica 
  - układ ruralistyczny wsi, nr rej.: A-877 z 28.11.1977 (dec. wspólna → Żuławki) 

 

  - dom holenderski, drewn., nr 48, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1867 z 28.09.2010  

 

  - wiatrak holender, drewn., poł. XIX, nr rej.: A-129 z 4.12.1959 

 

  - wiatrak koźlak nr 116, 1718, 1892, nr rej.: A-282 z 23.02.1962 

 

 Izbiska 
  - stodoła przy domu nr 15, 1734, nr rej.: A-331 z 26.09.1962 

 

 Jantar 
  - chata rybacka, drewn., ul. Rybacka 54, 1839, nr rej.: A-1056 z 7.06.1984 

 

 Mikoszewo 
  - cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., ul. Gdańska 45, XVIII, 1910, nr rej.: A-1874 z 29.03.2011 

  - dzwonnica cmentarna, drewn., k. XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, drewn., ul. Gdańska 17, 1900, nr rej.: A-1363 z 14.05.1992 

 

  - dom, drewn., ul. Gdańska 55, XVIII/XIX, nr rej.: 131/N z 27.09.1961 

 

  - dom podcieniowy, drewn., ul. Gdańska 68, poł. XIX, nr rej.: A-1003 z 30.04.1982 

 

 Niedźwiedzica 
  - kościół fil. pw. św. Jakuba, poł XIV, XIX, nr rej.: A-242 z 28.09.1961 

 

 Przemysław 



woj. pomorskie – pow. nowodworski 

75 
Stan na 31.12.2022 

  - dom, drewn.,  nr 1, 1844, nr rej.: A-499 z 21.12.1973 

 

  - dom podcieniowy, drewn,/szach. nr 3, 1789, nr rej.: A-248 z 2.10.1961 

 

  - dom nr 63, pocz. XX, nr rej.: A-1006 z 14.05.1982 

 

 Rybina 
  - dom, drewn., nr 12, 1830, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1349 z 29.04.1991 

 

  - most drogowy zwodzony I na rzece Szkarpawie, 1933, nr rej.: A-1530 z 3.03.1995 

 

  - most drogowy zwodzony II na Wiśle Królewieckiej, 1933, nr rej.: A-1533 z 7.04.1995 

 

  - most kolejowy obrotowy wąskotorowy nad rz. Szkarpawą, 1935, nr rej.: A-1625 z 3.04.1997 

 

 Rybina - Chłodniewo 

  - budynek przepompowni wraz z urządzeniami technicznymi, nad kanałem Linawy, 1929-1930,  

    nr rej.: A-1513 z 1.02.1995 

  

 Stegna 
  - kościół par. pw. Najświętszego Serca Jezusa, szach., 1681-1683, XIX, nr rej.: A-249 z 3.10.1961 

 

  - plebania, ul. Gdańska 1, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: A-249 z 21.12.1973 

 

  - dom, drewn., ul. Gdańska 66, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1351 z 16.05.1991 

 

  - zagroda, drewn., Cisewo 6, 1801, poł. XIX, nr rej.: A-797 z 21.12.1973 

 

 Stobiec 
  - most drogowy zwodzony na rz. Tudze, 1934, nr rej.: A-1561 z 7.08.1995 

 

 Żuławki 
  - układ ruralistyczny wsi Żuławki i Drewnica, nr rej.: A-874 z 28.11.1977 

 

  - kościół pw. Narodzenia NMP, 1840, nr rej.: A-1449 z 12.04.1994 

  - cmentarz, 1 poł. XIV, 1919, po 1945, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie z 2 żel. bramami, nr rej.: j.w. 

 

  - cmentarz ewangelicki, 1890, nr rej.: A-1450 z 12.04.1994 

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

 

  - dom podcieniowy, drewn./szach., nr 6, XVIII, XIX, nr rej.: A-735 z 21.12.1972 

 

  - dom podcieniowy nr 32/33, drewn., 1797, poł. XIX, nr rej.: A-1812 z 7.08.2007 

 

  - dom szach., nr 52, poł, XIX, nr rej.: A-736 z 21.12.1972 

 

  - dom podcieniowy nr 68 (64 ?), 1803, nr rej.: A-187 z 30.06.1960 

 

  - dom podcieniowy nr 75, 1859, nr rej.: A-737 z 4.09.1986 i z 21.12.1972 

 

  - dom , drewn., nr 79, 1860, nr rej.: A-1505 z 16.01.1995 
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SZTUTOWO – gm. 
 

 Sztutowo 
  - Miejsce Pamięci Narodowej - teren obozu „Stutthof”, nr rej.: A-1361 z 19.02.1992 

  - szkoła, ul. Szkolna 13, 1864-1867, nr rej.: A-1372 z 27.10.1992 

  - magazyn, szach., nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Gdańska 31, ok. 1901, nr rej.: A-1373 z 18.11.1992 

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

 

  - most drogowy zwodzony na Wiśle Królewieckiej, 1934, nr rej.: A-1551 z 3.07.1995 
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HEL – m. 
  - kościół pw. św.św. Piotra i Pawła,  ob. Muzeum Rybołówstwa, XIV-XV, nr rej.: A-145 z 18.01.1960 

 

  - kościół par. pw. Bożego Ciała, 1931-32, nr rej.: A-1297 z 28.12.1989 

 

  - zespół obiektów fortyfikacji rejonu umocnień „Hel”, 1931-41, nr rej.: A-1693 z 15.06.1999: 

   - bateria artyleryjska nr 31 (4 schrony), 1935 

   - bateria artyleryjska nr 21 (2 schrony), 1934 

   - bateria artyleryjska nr 33 (2 schrony i 2 stanowiska armat), 1931 

   - bateria artyleryjska nr 22 (2 schrony), 1935 

   - bateria artyleryjska nr 32 (2 schrony i 2 stanowiska armat), 1931 

   - bateria artyleryjska nr 23 (2 schrony), 1935 

- bateria artyleryjska „Schleswig-Holstein” (3 schrony, 2 magazyny, wieża dowodzenia),  

  1939-41 

 

  - zespół latarni morskiej, ul. Bałtycka 2, 4, 7,  nr rej.: A-1754 z 25.01.2005 : 

   - latarnia morska, 1942 

   - dom latarników, poł. XIX 

   - budynki gospodarcze (skład opału, bud. inwentarski, pralnia, piwniczka ziemna), poł. XIX 

   - fundament pierwszej latarni z 1820 r. 

   - maszt sygnalizacyjny, 1957 

   - magazyny paliwa i amunicji (2 piwnice ziemne), k. XIX 

   - budynek inwentarski, drewn., 1910 

 

  - zabudowa ul. Wiejskiej, nr rej.: A-765 z 1.09.1973 

 

  - dom, ul. Wiejska 29, szach., 1890, nr rej.: A-570 z 4.01.1972 

 

  - dom, ul. Wiejska 33, mur.-szach., poł. XIX, nr rej.: A-608 z 30.05.1972 

 

  - dom, ul. Wiejska 39, szach., 1844, nr rej.: A-607 z 30.05.1972 

 

  - dom, ul. Wiejska 48 (d.39 a), mur.-szach., poł. XIX, nr rej.: A-576 z 19.01.1972 

 

  - karczma „Lwia Jama”, ul. Wiejska 86 (d.35 a), nr rej.: A-279 z 25.07.1969   

 

  - dom, ul. Wiejska 88, szach., 1817, nr rej.: A-569 z 4.01.1972 

 

  - dom, ul. Wiejska 110, mur.-szach., 1827, nr rej.: A-567 z 4.01.1972   

 

 

JASTARNIA – m. i gm. 

 

Jastarnia 
  - zespół ruralistyczny osady rybackiej Jastarnia i Bór, nr rej.: A-959 z 17.04.1979 

 

- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, ul. Męczenników Piaśnicy 8, 1931,  

   nr rej.: A-1298 z 28.12.1989 

 

  - ośrodek oporu „Jastarnia” (4 schrony bojowe: ”Sokół”, ”Sęp”, ”Saragossa”, ”Sabała”), 1939,  

    nr rej.: A-1693 z 15.06.1999,  dec .→  rejon  umocnień ”Hel” 

 

  - dom rybacki, ul. Rynkowa 10, szach., 1881, nr rej.: A-1023 z 30.03.1983 

 

  - dom rybacki, ul. Szkolna 6, szach., 1900, nr rej.: A-1025 z 24.06.1983 
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Jurata  
  - dom letniskowy, drewn.,  z działką, ul. Mestwina 39, 1933, nr rej.: A-1802 z 4.04.2007 

 

 Kuźnica  
  - zespół osady rybackiej w Kuźnicy, nr rej.: A-960 z 17.04.1979 

 

 

KOSAKOWO – gm. 
 

 Mechelinki 
  - dom w zagrodzie nr 1, 1 poł. XIX, nr rej.: A-148 z 18.01.1960: 

 

 Mosty 
  - dwór, ul. Lipowa 29, 2 poł. XIX, nr rej.: A-573 z 4.01.1972 

 

 

KROKOWA – gm. 
 

 Dębki 
  - kaplica Księży Zmartwychwstańców pw. MB Częstochowskiej, ze skrzydłem mieszkalnym, 

    1935, nr rej.: A-1761 z 13.08.2005 

  

  - dom rybacki, ob. letniskowy  nr 66, k. XVIII, 1921, po 1945, nr rej.: A-1628 z 24.04.1997 

 

Goszczyno 
- aleja (I) lipowo - dębowo - klonowa, na odcinku Goszczyno (skrzyżowanie) - Żarnowiec 

→ dec. wspólna: Żarnowiec - dwie aleje przydrożne wzdłuż historycznego traktu Krokowa - 

Żarnowiec - Wierzchucino 

 

 

Karwieńskie Błoto 
  - układ ruralistyczny wsi Karwieńskie Błoto Pierwsze i Karwieńskie Błoto Drugie, XVII,  

   nr rej.: A-1760 z 17.06.2005 

 

- cmentarz ewangelicki (nieczynny), poł. XIX, nr rej.: A-1309 z 24.04.1990 

 

  - dom (d. nr 41), ob. ul. Spacerowa 134, szach., k. XVIII, nr rej.: A-571 z 4.01.1972 

 

 Kłanino 
  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A-572 z 4.01.1972: 

   - pałac 

   - spichrz 

   - park 

 

 Krokowa 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 1833-50, nr rej.: A-1582 z 11.03.1996 

 

  - zespół pałacowy, XIV-XIX, nr rej.: A-552 z 18.05.1985: 

   - pałac, 2 poł. XIV, 1784, XIX, nr rej.: A-552 z 14.10.1971 

   - wieżyczka, XIX 

   - brama z reliktami ogrodzenia, XIX 

   - park z alejami, XVIII/XIX  

 

Parszkowo 
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  - zespół dworski i folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1647 z 27.11.1997: 

   - dwór 

   - park 

   - folwark: 

    - stajnia 

    - obora 

 

 Prusiewo 
  - zespół dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-1105 z 8.01.1986: 

   - dwór 

   - park 

 

 Stawoszyno 
  - dom, ul. Ceynowy 22, XVIII/XIX, nr rej.: A-1731 z 28.12.2001 

 

Sulicice 
  - zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: A-1567 z 27.10.1995: 

   - pałac 

   - park 

   - spichrz 

 

 Świecino 
  - młyn wodny „Robakowski Młyn”, z domem młynarza, mur., mur./szach., k. XIX, 

     nr rej.: A-1814 z 7.08.2007 

 

 Tyłowo 
  - kościół par. pw. Oczyszczenia NMP, przeniesiony 1999 → Lizaki II, gm. Kościerzyna 

 

 Wierzchucino 
  - d. kościół ewangelicki, XIX, nr rej.: A-993 z 27.08.1981 

 
- aleja (II) lipowo - klonowa, na odcinku Żarnowiec (skrzyżowanie z Aleją Świętej Anny) -   

  Wierzchucino  

→  dec. wspólna: Żarnowiec - dwie aleje przydrożne wzdłuż historycznego traktu Krokowa - 

Żarnowiec - Wierzchucino 

 

 Żarnowiec 
  - zespół klasztorny cystersek, ob. benedyktynek, XIII-XIX, nr rej.: A-146 z 24.04.1986: 

   - kościół, ob. par. pw. Zwiastowania NMP, XIII-XV, nr rej.: A-146 z 18.01.1960 

   - klasztor, nr rej.: j.w. 

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

   - „opactwo” (plebania), 1409, XVIII-XX 

   - 2 budynki gospodarcze, k. XIX 

   - ogrody klasztorne 

   - cmentarz 

 

  - zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-1103 z 16.10.1985: 

   - dwór 

   - park 

   - folwark z budynkami gospodarczymi 

 

- dwie aleje przydrożne wzdłuż historycznego traktu Krokowa - Żarnowiec - Wierzchucino,  

  ob. droga wojewódzka Nr 213, wraz z terenem, poł. XVIII, 1882, nr rej.: A-1993 z 8.06.2022: 

- aleja (I) lipowo - dębowo - klonowa, na odcinku Goszczyno (skrzyżowanie) - Żarnowiec 

- aleja (II) lipowo - klonowa, na odcinku Żarnowiec (skrzyżowanie z Aleją Świętej Anny) -   
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  Wierzchucino  

 

  - dom nr 34/35, szach., 1853, 1924, nr rej.: A-974 z 2.11.1979 

 

 

PUCK – gm. 
 

 Mechowo 
  - zespół ruralistyczny wsi, nr rej.: A-1090 z 9.05.1985 

 

  - kościół par. pw. św.św. Jakuba i Mikołaja, szach., 1742, nr rej.: A-315 z 6.09.1962 

 

 Rzucewo 
  - zespół pałacowy i folwarczny, XVII/XVIII, XIX, nr rej.: A-575 z 19.07.1985: 

   - pałac, 1840-45, nr rej.: A-575 z 4.01.1972 

   - park z aleją lipową („Aleja Sobieskiego”, ok. 1700), nr rej.: j.w. 

   - kaplica grobowa, 1860  

   - domek ogrodowy, 2 poł. XIX  

   - folwark, XVIII-XIX: 

    - spichrz 

    - stajnia 

    - chlewnia, 1890 

 

 Sławutkowo 
  - zespół dworski i folwarczny „Sławutówko” (nr 14), XIX-XX, nr rej.: A-1140 z 20.01.1987: 

   - dwór, 1910 

   - park 

   - folwark, XIX/XX: 

    - rządcówka 

    - dom mieszkalny 

    - obora z kuźnią 

    - młyn 

 

 Starzyno 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1648-49, nr rej.: A-328 z 11.09.1962 (brak dec. w NID) 

 

 Starzyński Dwór 
  - zespół pałacowy, XVI-XIX, nr rej.: A-1099 z 25.09.1985 i z 31.07.2000: 

   - piwnice pałacu, 2 poł. XVI 

   - kaplica cysterska, ob. spichrz, XVI, XIX 

   - kaplica grobowa, k. XIX 

   - park, XVIII-XIX 

   - stajnia, XVIII 

   - obora, XVIII 

 

 Swarzewo 
  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1879-80, nr rej.: A-1830 z 25.06.2008 

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

  - ogrodzenie, mur./met., nr rej.: j.w. 

 

- kaplica pw. MB Swarzewskiej, 1775, nr rej.: A-316 z 7.09.1962 

 

  - dom mieszkalno-gospodarczy nr 7 (d. 35), szach., 1780, nr rej.: A-1087 z 8.03.1985 
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PUCK – m. 
 

  - zespół urbanistyczny miasta, nr rej.: A-873 z 26.09.1977 

 

  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1283, XIV-XVII, nr rej.: A-296 z 6.08.1962 

 

  - dom, ul. Bogusława 2, mur.-szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-1132 z 16.09.1986 

 

  - dom, ul. Ceynowy 1, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1974 z 21.12.1984 

 

  - dwór, ul. Przebendowskiego 17 / Lipowa, nr rej.: A-1469 z 28.07.1994 

 

- d. szpital pw. św. Jerzego, ob. siedziba Towarzystwa Kulturalnego, ul. Wałowa 11, szach.,  

  XVIII, nr rej.: A-550 z 20.09.1971 

 

  - zajazd „Pod Lwem”, ob. dom mieszkalny, pl. Wolności 17, 2 poł. XIX, nr rej.: A-548 z 20.09.1971 

 

  - dom, pl. Wolności 20, poł. XIX, nr rej.: A-546 z 20.09.1971 

 

  - hotel „Kaszubski”, ob. dom mieszkalny, pl. Wolności 21, poł. XIX, nr rej.: A-547 z 20.09.1971 

 

  - dom, pl. Wolności 22, mur.-szach., poł. XIX, nr rej.: A-549 z 20.09.1971 

 

  - dom, ob. Muzeum Ziemi Puckiej, pl. Wolności 28, XVII/XVIII, nr rej.: A-1100 z 16.10.1985 

 

 

WŁADYSŁAWOWO – m. 
 

  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1932-36, nr rej.: A-1108 z 10.02.1987 

 

  - dom, ul. Merkleina 5 (d.4), 1922, nr rej.: A-886 z 30.01.1978 

 

  - dom gen. Hallera, ul. Morska 6, 1922, nr rej.: A-885 z 30.01.1978 

 

 Władysławowo – Rozewie  
   - zespół latarni morskiej Rozewie, ul. ul. Rozewska 15 / Wzorka 1- 5, nr rej.: A-574 z 13.11.2014 : 

    - latarnia „Rozewie I”, 1821, 1866, 1910, nr rej.: A-574 z 4.01.1972 

    - sygnalizatornia akustyczna (syrenownia), 1872 

    - maszynownia z kominem, 1910 

    - dom latarnika, ul. Wzorka 2, 1875 

    - dom wielorodzinny, ul. Wzorka 1, 1875 

    - budynek gospodarczy, 1900 

    - piekarnia z wędzarnią, 1863 

    - stodoła, 1875 

    - latarnia „Rozewie II” z domem mieszkalnym, 1875 

    - budynek inwentarski, 1875 

    - stodoła, drewn., 1875 

    - otoczenie leśne z układem alejowym, 1911-12 

      (3 aleje i szpaler wzdłuż dróg dojazdowych) 
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SŁUPSK – m. 
 

  - śródmieście miasta, nr rej.: A-355 z 20.03.1965 

 

  - kościół par. pw. NMP, 2 poł. XIV, XIX, nr rej.: A-53 z 22.05.1955 

 

  - kościół par. pw. św. Ottona, ul. Henryka Pobożnego 7, 1873, nr rej.: A-1213 z 14.04.1989 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1865, 

  Ul. Armii Krajowej 22, nr rej.: A-1212 z 14.04.1989 

 

- kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Piotra, ul. Słowackiego 40, 1860,  

  nr rej.: A-1329 z 22.09.1990 

 

  - kościół dominikanów pw. św. Jacka (d. zamkowy), XV, XVIII, nr rej.: A-89 z 10.08.1958 

 

  - kościół klasztorny norbertanek ob. biblioteka, XIV-XVII, 1963-65, ul. Grodzka 3, 

    nr rej.: A-31 z 29.06.1953 

 

- kaplica szpitalna pw. św. Jerzego, poł. XV (przeniesiona 1912-13),  

  nr rej.: A-111 z 15.07.1959 

 

  - kaplica cmentarna, na cmentarzu komunalnym, k. XIX, nr rej.: A-1210 z 18.03.1988 

 

  - dom pogrzebowy gminy żydowskiej, ul. Kaszubska 6, 1907, nr rej.: A-978 z 5.06.1980 

 

  - zamek książąt pomorskich, XVI, XIX, XX, nr rej.: A-46 z 10.03.1958 

  - młyn zamkowy, ul. Dominikańska 10, nr rej.: A-46 z 23.04.1954 

 

  - mury obronne (pozostałości), XV-XVI, nr rej.: A-55 z 25.05.1955 

  - brama Młyńska, ul. Zamkowa, XIV-XV, nr rej.: A-55 z 25.05.1955 

  - brama Nowa, pl. Zwycięstwa, XIV-XV, nr rej.: A-27 z 20.06.1952 i z 21.05.1955 

 

  - ratusz, pl. Zwycięstwa 3, 1901-04, nr rej.: A-1158 z 15.04.1987 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 1 a, 1904-06, nr rej.: A-1755 z 30.03.2005 

 

  - dom (elewacja frontowa  i sień), ul. Armii Krajowej 2, pocz. XX, nr rej.: A-1770 z 24.03.2009 

 

  - dom z apteką, ul. Armii Krajowej (d. Findera) 38, poł. XIX, nr rej.: A-1328 z 22.09.1990 

 

  - budynki w zespole koszarowym Regimentu Huzarów, ul. Bohaterów Westerplatte 

- budynek koszarowy, ul. Bohaterów Westerplatte 64, 1869, nr rej.: A-1537 z 23.05.1995 

   - budynek gospodarczy, ul. Kozietulskiego 7, 1900-05,  nr rej.: A-1806 z 25.04.2007 

 

- elewacja frontowa  domu, ul. Henryka Pobożnego 7, 1886, nr rej.: A-1869 z 23.11.2010 

 

  - dom z oficyną i altaną (nie  istnieje), ul. Jaracza 6, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1024 z 11.05.1983 

 

  - dom, ul. Jaracza 9, 1910, nr rej.: A-1208 z 18.03.1988 

 

  - dom i budynek gospodarczy, ul. Jedności Narodowej 2 i 2a, 1896, nr rej.: A-1326 z 22.09.1990 

 

  - hotel  (bryła i elewacje), ul. Jedności narodowej 4-5, 1896, 1913, nr rej.: A-1851 z 19.06.2009  

 

  - dom, ob. hotel i restauracja, ul. Kilińskiego 7, pocz. XX, nr rej.: A-1575 z 22.12.1995 



woj. pomorskie – pow. miejski Słupsk 

83 
Stan na 31.12.2022 

 

  - zespół willowy, ul. Kilińskiego 33, nr rej.: A-1850 z 11.05.2009 : 

   - willa „Patria”, 1908, 1960 

   - pawilon I, 1920 

   - pawilon II, 1930 

   - budynek gospodarczy, po  1930 

   - ogród, 1 ćw. XX  

 

  - willa, ul. Kościuszki 11, 1912, nr rej.: A-1220 z 3.05.1988 

   

- budynek gospodarczy w zespole koszar, ul. Kozietulskiego 7  →   koszary Regimentu Huzarów 

  ul. Bohaterów Westerplatte 64 

 

  - szkoła ( elewacje i sień z klatką schodową), ul. Lutosławskiego 23, 1887-89, 

  nr rej.: A-1861 z 21.04.2010 

 

  - budynek restauracji „Metro”, ul. Anny Łajming (d. 9 Marca) 3, k. XIX, nr rej.: A-1218 z 3.05.1988 

 

  - dom, ul. Anny Łajming (d. 9 Marca) 4, 1905, nr rej.: A-1219 z 3.05.1988 

 

  - poczta, ul. Łukasiewicza 3, po 1880, nr rej.: A-1159 z 15.04.1987 

 

  - domy, ul. Mikołajska 2, 3, 4, 5, 6, XVIII, nr rej.: 250 z 19.03.1960 (nie istnieją ) 

 

  - kamienica, ul. Partyzantów 26, 1889, nr rej.: A-1840 z 4.11.2008  

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 3, 1890, nr rej.: A-1267 z 10.03.1989 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 4, k. XIX, nr rej.: A-1268 z 14.03.1989 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 5a, 1925, nr rej.: A-1269 z 15.03.1989 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 6, 1900, nr rej.: A-1270 z 16.04.1989 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 7, 1906, nr rej.: A-1271 z 16.04.1989 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 8, XIX/XX, nr rej.: A-1273 z 5.04.1989 

 

  - klinika okulistyczna, ul. Sienkiewicza 16, 1900, nr rej.: A-1274 z 5.05.1989 

 

  - d. budynek Urzędu Morskiego, ul. Sienkiewicza 18, 1911, nr rej.: A-1275 z 15.05.1989 

 

  - budynek biurowy, ul. Sienkiewicza 19, 1911, nr rej.: A-1277 z 16.05.1989 

 

  - budynek biurowy, ul. Sienkiewicza 20, 1 ćw. XX, nr rej.: A-1278 z 17.05.1989 

 

  - budynek biurowy, ul. Sienkiewicza 21, 1904, nr rej.: A-1280 z 8.06.1989 

 

  - dom, ul. Słowackiego 42, 1 poł. XIX, nr rej.: A-357 z 10.04.1965 

 

  - kamienica, Stary Rynek 4, XVIII/XIX, nr rej.: A-244 z 8.05.1961 

 

  - kamienica, Stary Rynek 5, XVIII, nr rej.: A-223 z 8.05.1961 

 

  - fasada domu,  Stary Rynek 6, pocz. XIX, nr rej.: A-1697 z 20.09.1999 

 

  - d. starostwo, ul. Szarych Szeregów 14, 1903, nr rej.: A-1217 z 3.05.1988 
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  - willa, ob. szkoła muzyczna, ul. Szczecińska 106, po 1920, nr rej.: A-1209 z 18.03.1988 

 

  - kamienica, ul. Tuwima 34, k. XIX, nr rej.: A-1902 z 4.07.2014 

 

  - kamienica, ul. Wojska Polskiego 33, k. XIX, nr rej.: A-1904 z 8.08.2014 

 

  - budynek biurowy, ul. Zamenhofa 7, 1925, nr rej.: A-1276 z 16.05.1989 

 

  - dom, ob. przychodnia lekarska, pl. Zwycięstwa 1, 1890, nr rej.: A-1327 z 22.09.1990 

 

  - Bank Rolny, ob. BGŻ, pl. Zwycięstwa 2, 1912, nr rej.: A-1325 z 22.09.1990 

 

  - dom towarowy, ob. DT „Centrum”, pl. Zwycięstwa 11, 1913, nr rej.: A-1216 z 3.05.1988 

 

  - zespół browaru, 2 poł. XIX-XX, nr rej.: A-1281 z 6.07.1989: 

   - budynek produkcyjny 

   - wieża ciśnień 

   - budynek administracyjny 

   - 2 budynki biurowo-mieszkalne 

   - wozownia (fasada) 

 

  - spichrz, ul. Kopernika 10, pocz. XIX, nr rej.: A-359 z 10.04.1965 

 

  - spichrz, ul. Kopernika 36, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-360 z 10.04.1965 

 

  - spichrz, ul. Partyzantów 11, pocz. XIX, nr rej.: A-358 z 10.04.1965 

 

- spichrz „Czerwony”, ul. Szarych Szeregów 12, pocz. XX, nr rej.: A-1895 z 26.09.2013 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, kolejowa, ul. Kołłątaja 27, 1919, nr rej.: A-1872 z 11.01.2012
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DAMNICA – gm. 
 

 Bięcino 
  - dom z podcieniem (nr 11), szach., pocz. XIX, nr rej.: A-195 z 1.02.1961 (nie  istnieje) 

 

 Bobrowniki 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1156 z 14.04.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 Damnica 
  - zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: A-1148 z 12.03.1987: 

   - pałac, 1901 

   - park 

   - kaplica pałacowa, ob. kościół fil., 1906, nr rej.: A-1703 z 30.12.1999 

 

 Damno 
  - kościół par. pw. św. Tadeusza Judy, 1879, nr rej.: A-1692 z 11.06.1999 

 

 Domaradz 
  - kaplica ewangelicka, ob. kościół  rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Kostki, 1907,   

  nr rej.: A-1981 z 19.11.2020 

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

- teren wzniesienia „Pszeniczna Górka” (cmentarz rodowy ?) z aleją dębową, nr rej.: j.w. 

 
  - park, poł. XIX, nr rej.: A-363 z 12.04.1965 

  - pawilon parkowy, poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Karżniczka 
  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A-341 z 28.04.1964: 

   - pałac 

   - park  

 

 Święcichowo 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-405 z 15.02.1966: 

   - pałac 

   - park 

 

 

DĘBNICA KASZUBSKA – gm. 
 

 Budowo 
  - kościół par. pw. MB Królowej Polski, XII/XIV, XIV/XV, XVIII, nr rej.: A-230 z 29.08.1961 

 

 Dębnica Kaszubska 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, mur.-szach., XVIII, XIX, nr rej.: A-184 z 8.06.1960 

 

 Dobieszewo 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława, szach.-mur., XVII-XVIII, nr rej.: A-185 z 8.06.1960 

 

 Grabówko 
  - dom, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-833 z 15.02.1975 (nie  istnieje) 
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 Kotowo 
  - zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A-1149 z 12.03.1987: 

   - dwór 

   - park 

 

 Krzynia 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1595 z 23.04.1996 

 Krzywań 
  - zespół pałacowy, poł. XIX: 

   - pałac, nr rej.: A-1199 z 24.11.1994 

   - park, nr rej.: A-1199 z 28.01.1988 

 

 Motarzyno 
  - zespół pałacowy, 1868, nr rej.: A-1503 z 27.12.1994: 

   - pałac 

   - park 

 

 Podole Małe 
  - park pałacowy, nr rej.: A-1630 z 6.05.1997 

 

 Starnice 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-404 z 15.02.1966: 

   - pałac 

   - park 

 

 

GŁÓWCZYCE – gm. 
 

 Cecenowo 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1867-68, nr rej.: A-1418 z 8.10.1993 

 

  - zespół dworski, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-196 z 2.02.1961: 

   - dwór (bez nowszej części piętrowej) 

   - park 

 

 Główczyce 
  - zespół kościelny, XIX, nr rej.: A-1425 z 17.11.1993: 

   - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1891 

   - kaplica cmentarna, 1869 

   - kaplica cmentarna, pocz. XX 

   - plebania, ul. Kościuszki 9, 1 poł. XIX 

 

  - zespół pałacowy, poł. XIX, 1910, nr rej.: A-1171 z 1.07.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 Górzyno 
  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A-1114 z 27.05.1986: 

   - pałac 

   - park 

 

 Podole Wielkie 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-407 z 15.02.1966: 

   - pałac 
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   - park 

 

 Równo 
  - park, poł. XIX, nr rej.: A-1197 z 31.12.1987 

 

 Skórzyno 
  - zespół dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-206 z 2.02.1961: 

   - dwór 

   - park 

 Stowięcino 
  - zespół kościoła par., nr rej.: A-156 z 2.02.1961 i z 30.06.2005: 

   - kościół pw. św. Stanisława Biskupa, XV (wieża), XVIII, 1960-70, 

   - plebania, 2 poł. XIX 

   - cmentarz kościelny - park, k. XIX, 4 ćw. XX 

 

  - zespół dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-207 z 2.02.1961: 

   - dwór (nie  istnieje) 

   - park 

 

 Szczypkowice 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-211 z 2.02.1961: 

   - dwór 

   - park 

 

 Wielka Wieś 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1167 z 14.04.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 Wolinia 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-183 z 25.05.1960: 

   - pałac 

   - park  z grodziskiem 

 

 Wykosowo 
  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A-406 z 15.02.1966: 

   - pałac 

   - park 

 

 Żelkowo 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego, 1878, nr rej.: A-1825 z 3.03.2008 

 

- park pałacowy, k. XIX, nr rej.: A-1198 z 21.01.1988 

 

 Żoruchowo 
  - zespół dworski, 1833, nr rej.: A-226 z 8.05.1961: 

   - dwór 

   - park 

 

 

KĘPICE – m. i gm. 
 

 Barcino 
  - kościół fil. pw. św. Anny, XVI, XVIII, nr rej.: A-158 z 25.03.1960 
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  - zespół pałacowy, XVIII, nr rej.: A-117 z 22.09.1959: 

   - pałac 

   - park 

 

 Biesowice 
  - kościół par. pw. św. Andrzeja Boboli, 1891, nr rej.: A-1034 z 1.10.1998 

  - d. plebania, XIX/XX, nr rej.: A-1034 z 17.10.1983 

 

  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A-1035 z 12.03.1987: 

   - pałac 

   - park 

 Bronowo 
  - lamus, ob. dom mieszkalny nr 14, 1 poł. XIX, nr rej.: A-159 z 23.03.1960 

 

 Ciecholub 
  - zbór ewangelicko-augsburski, szach., k. XVII, pocz. XX, nr rej.: A-343 z 18.03.1965 

 

- park (otoczenie nieistniejącego pałacu), XVIII, nr rej.: A-160 z 23.03.1960 

 

 Osowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Jezusowego, mur.-szach., 1711, XIX,  

  nr rej.: A-163 z 23.03.1960 

 

 Płocko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Bolesnej, szach., XVI/XVII, XIX,  

  nr rej.: A-346 z 18.03.1965 

 

  - pałac, XVIII/XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A-347 z 18.03.1965 

  - oficyna, nr rej.: j.w.  

 

 Przytocko 
  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A-1702 z 22.12.1999 

 

 Warcino 
- zespół pałacowy, 2 poł. XVII - pocz. XX, nr rej.: A-352 z 18.03.1965  i  z 15.05.2000: 

   - pałac 

   - kaplica pałacowa 

   - kaplica grobowa 

   - stajnia 

   - park 

 

  - zespół dworski, 1 poł. XIX, XIX/XX, nr rej.: A-353 z 18.03.1965: 

   - dwór, szach. 

   - spichrz, szach. 

 

 

KOBYLNICA – gm. 
 

 Bzowo 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1684 z 12.12.1998 

 

 Kczewo 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 824 z 4.08.1967 (nie  istnieje) 

   - dwór 
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   - park 

 

 Kobylnica 
  - kościół par. pw. Najświętszego Serca pana Jezusa, wieża XIV, 1781, korpus XVII, XVIII, 1925-31, 

  nr rej.: A-392 z 21.12.1965 i z 7.01.2013 

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

 

 Kończewo 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1173 z 1.07.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 

 Kuleszewo 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, szach., poł. XVIII, 1906, nr rej.: A-200 z 2.02.1961 

 

 Kwakowo 
  - kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1864 -65, z wieżą, XIV,  

  nr rej.: A-531 z 21.12.1965 (wieża) i A-393 z 22.12.2006 (nawa) 

- cmentarz kościelny, nr rej.: A-1801 z 22.12.2006 (dec. nawa kościoła) 

 

 Łosino 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1596 z 23.04.1996 

 

 Sierakowo Słupskie 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XV, XVIII, XX, nr rej.: A-204 z 2.02.1961 

 

  - dwór (nr 30), pocz. XIX, nr rej.: A-205 z 2.02.1961 

  - oficyna (nr 31), nr rej.: j.w. 

 

 Słonowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stanisława Kostki,  XIV (wieża), XIX/XX (korpus),    

   nr rej.: A-564 z 15.02.1966 i A-403 z 12.07.2007 

 

 Sycewice 
  - park, k. XVIII, XIX, nr rej.: A-1170 z 15.06.1987 oraz A-325 z 1.09.1994 

 

 Ścięgnica 
  - zespół pałacowy, 1880-90, nr rej.: A-1147 z 12.03.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 Zajączkowo 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX - 1 poł. XX, nr rej.: A-1566 z 3.10.1995: 

   - pałac, 1835, pocz. XX 

   - park 

 

 Zębowo 
  - kościół fil. pw. Świętej Rodziny, 2 poł. XV, 1777, nr rej.: A-225 z 8.05.1961 

 

 

POTĘGOWO – gm. 
 

 Czerwieniec 
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  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1182 z 21.07.1987: 

   - dwór 

   - park 

 

Głuszyno 
  - zespół pałacowy, pocz. XX, nr rej.: A-1109 z 25.11.1996: 

   - pałac 

   - park 

 

 Grąbkowo 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1175 z 1.07.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 

 Karżnica 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1174 z 1.07.1987: 

   - pałac 

   - park 

 

 Łupawa 
  - kościół pw. MB Częstochowskiej, 1767-72, nr rej.: A-201 z 2.02.1961 

 

  - park pałacowy, XVIII, nr rej.: A-110 z 15.07.1959: 

  - oficyna pałacowa, j.w.  

 

 Malczkowo 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1612 z 11.12.1996 

 

 Poganice 
- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A-1737 z 12.08.2002 

 - dwór  

 - park   

 

- młyn wodny, ob. elektrownia i restauracja, 2 poł. XIX, nr rej.: A-400 z 15.02.1966 

 

 Skórowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 1859,   

  nr rej.: A-1949 z 4.05.2017 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

 

SŁUPSK – gm. 
 

 Bierkowo 
  - chałupa (d.16 ), ob. ul. Grodzka 104, 1857, nr rej.: A-361 z 12.04.1965 

 

Brusowo Wielkie 
  - kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1863, nr rej.: A-1739 z 7.11.2002 

 

 Gać 
  - zespół dworski, XVIII, nr rej.: A-198 z 2.02.1961: 

   - dwór, mur.-szach. 

   - park 
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 Grąsino 
  - dwór, 1852, nr rej.: A-456 z 4.08.1967 

 

 

 Jezierzyce 
  - park pałacowy, nr rej.: A-1232 z 21.06.1988 

 

 Karżcino 
  - magazyn, 1863, nr rej.: A-456 z 4.08.1967 

  - stajnia, nr rej.: j.w. 

 

 Kukowo 
  - zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: A-1556 z 17.07.1995: 

   - pałac 

   - park 

 

 Lubuczewo 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1632 z 3.06.1997 

 

 Redęcin 
  - kuźnia (na terenie podwórza gospodarczego), szach., poł. XIX, nr rej.: A-401 z 15.02.1966 

     (nie  istnieje) 

 

 Rędzikowo 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-383/S z 12.02.2001(dec. uchylona GKZ z18.09.2001) 

- lodownia, na terenie parku, ok. 1840, nr rej.: A-402 z 15.02.1966 

 

 Strzelino 
- kościół fil. pw. św. Antoniego Padewskiego, mur.-szach., XV, XIX, nr rej.: A-57 z 24.10.1956 

 

  - pałac, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1347 z 13.02.1991 

 

 Swochowo 
  - dwór, ob. dom nr 3, szach., XVIII, XIX, nr rej.: A-1666 z 29.06.1998 

 

 Swołowo 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XV, XIX, nr rej.: A-209 z 2.02.1961 

 

  - zagroda nr  5, z terenem całej działki, poł. XIX, nr rej.: A-1944 z 6.04.2017 : 

   - dom, szach.  

   - budynek przejazdowy, szach.  

   - budynek inwentarski, szach.  

   - stodoła, szach.  

   - budynek gospodarczy, szach. 

   - budynek gospodarczy z piecem chlebowym, szach.  

 

  - zagroda nr  8, nr rej.: A-1670 z 21.07.1998 (przeniesiona  → Muzeum w Słupsku): 

   - dom, szach., poł. XIX 

   - budynek inwentarski, mur/szach., 2 poł. XIX, pocz. XX 

   - stodoła, szach., 1838 

   - budynek bramny, mur/szach., 2 poł. XIX, 1924 

 

  - zagroda nr  9, nr rej.: A-1798 z 15.12.2006| 

   - dom, szach., 1 poł. XIX 
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   - budynek inwentarski, mur/szach., 1869 

   - budynek gospodarczy, k. XIX 

   - budynek bramny, szach., k. XVIII 

 

  - stodoła w zagrodzie nr 12, szach, poł. XIX, nr rej.: A-1824 z 4.03.2008  

 (przeniesiona → Muzeum w Słupsku) 

 

  - dom, szach. nr 14, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1828 z 12.03.2008 

 

  - zagroda nr 15, nr rej.: A-1827 z 12.03.2008 i z 9.11.2012: 

   - dom, szach., 2 poł. XIX 

   - stodoła szach., 2 poł. XIX  z oborą, mur., 1930 

 

- stodoła  z oborą, w zagrodzie nr 17, szach./ mur, 1847, 1905, nr rej.: A-1826 z 12.03.2008 

 

  - zagroda nr 18, nr rej.: A-1758 z 16.05.2005 

   - dom, szach., 1856 

   - stodoła, szach., poł. XIX 

 

- stodoła w zagrodzie nr 26, szach., 2 poł. XIX, nr rej.: A-1946 z 6.04.2017 

 

- dom nr 39 a, mur./szach, XIX/XX, nr rej.: A-1945 z 6.04.2017 

 

 Wieszyno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. bł. Urszuli, XV, XVIII, 

   nr rej.: A-342 z 28.04.1964 

 

 Włynkowo 
  - zagroda nr 34, XIX, nr rej.: A-1870 z 23.11.2010 : 

   - dom 

   - budynek inwentarski, mur./szach. 

 

 Wrzeście 
  - kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1421 z 20.10.1993 

 

 

SMOŁDZINO – gm. 
 

 Czołpino 
  - latarnia morska, 1872-75, nr rej.: A-1431 z 30.12.1993 

  - osada latarników, 1870-71, nr rej.: A-1431 z 18.12.1995: 

   - dom 

   - stodoła 

   - obora 

 

 Czysta 
  - zagroda kowala nr 30, nr rej.: A-1573 z 6.12.1995: 

   - dom (chałupa), szach., 1 poł. XIX 

   - kuźnia, k. XIX 

 

  - wiatrak „paltrak”, przeniesiony z Kowalewiczek, drewn., 1865, 2002, nr rej.: A-1968 z 9.01.2001 

 

 Gardna Wielka 
  - kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, 1842, nr rej.: A-1417 z 4.10.1993 
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  - dom, ul. Bałtycka 3, szach., pocz. XIX, nr rej.: 303 z 2.02.1961 (nie istnieje ) 

 

 Kluki 
  - cmentarz słowiński, ob. komunalny, pocz. XIX, nr rej.: A-1188 z 26.10.1987 

 

 

  - zagroda nr 2, XVIII, XIX, nr rej.: A-822 z 10.02.1975 (obecnie Muzeum Wsi Słowińskiej):  

   - chałupa, szach. 

   - budynek gospodarczy, drewn. 

 

  - dom mieszkalny i inwentarski nr 3, 2 poł. XIX, nr rej.: A-832 z 15.02.1975 (nie  istnieje) 

 

  - dom mieszkalny i inwentarski nr 4, 2 poł. XIX, nr rej.: A-831 z 15.02.1975 (nie  istnieje) 

 

  - zagroda nr 5, 2 poł. XIX, nr rej.: A-820 z 10.02.1975 (obecnie Muzeum Wsi Słowińskiej): 

   - dom 

   - budynek inwentarski 

   - stodoła 

   - piec piekarski 

 

  - zagroda nr 6, 2 poł. XIX, nr rej.: A-821 z 10.02.1975(obecnie Muzeum Wsi Słowińskiej): 

   - dom 

   - budynek inwentarski 

 

  - dom nr 14/15, szach.-drewn., XVIII, XIX, nr rej.: A-194 z 22.12.1960 

    (obecnie Muzeum Wsi Słowińskiej) 

 

  - dom w zagrodzie nr 16, drewn., 2 poł. XVIII, nr rej.: A-820 z 15.02.1975 

 (obecnie Muzeum Wsi Słowińskiej) 

 

  - zagroda nr 27 (d. 16/17), k. XVIII/XIX, nr rej.: A-457 z 4.08.1967: 

   - dom, szach. 

   - budynek gospodarczy 

 

 Smołdzino 
  - kościół fil. pw. Świętej Trójcy, 1632, 1828, nr rej.: A-56 z 25.05.1955 

 

  - cmentarz komunalny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1214 z 22.04.1988 

 

 Wierzchocino 
  - dom nr 24, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A-1557 z 21.07.1995 (obecnie w Muzeum Wsi Słowińskiej) 

 

 Żelazo 
  - zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: A-1272 z 7.04.1984: 

   - pałac 

   - park 

 

 

USTKA – gm. 
 

 Charnowo 
- kościół fil. pw. Znalezienia Krzyża, mur.-szach., XV, XIX, nr rej.: A-214 z 1.02.1961 

 

Dominek 

  - park pałacowy (z terenem folwarku), XVIII-XIX, nr rej.: A-1726 z 25.07.2001 
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Duninowo 
  - kościół par. pw. MB Częstochowskiej, XV-XIX, nr rej.: A-197 z 2.02.1961 

 

  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1679 z 15.12.1998 

 

 Gąbin 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1913/14, nr rej.: A-1649 z 12.12.1997 

 

 Machowino 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1892,  

  nr rej.: A-1432 z 30.12.1993 

 

 Możdżanowo 
  - kościół fil. pw. św. Bartłomieja Aostoła., 2 poł. XIV, XV, 1615, nr rej.: A-202 z 2.02.1961 

 

  - budynek bramny nr 57/68, szach., 1789, nr rej.: A-394 z 21.12.1965 (nie istnieje ?) 

 

  - chałupa i budynek bramny nr 67, 1805, nr rej.: A-395 z 21.12.1965 (nie istnieje ?) 

 

 Objazda 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach.-mur., 1606, XIX-XX,  

 nr rej.: A-203 z 2.02.1961 

 

  - zespół pałacowy, 1895-97, nr rej.: A-1646 z 19.11.1997: 

   - pałac 

   - park 

 

 Osieki Słupskie 
  - park dworski, 2 poł. XIX/XX, nr rej.: A-1701 z 22.12.1999 

 

 Pęplino 
  - dom nr 28, szach., 1850, nr rej.: A-399 z 15.02.1966 

 

  - kuźnia, szach., w zagrodzie nr 21, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1832 z 11.07.2008  

  (przeniesiona → Zagroda Muzealna w Swołowie) 

 

Starkowo   
  - dom, szach., nr 30, XVIII/XIX, pocz. XX, nr rej.: A-1683 z 20.05.2010 

 

 Wytowno 
  - kościół par. pw. św. Franciszka, mur.-szach., XIV-XIX, nr rej.: A-212 z 2.02.1961 

 

  - zespół dworski, XVII-XVIII, pocz. XX, nr rej.: A-365 z 15.04.1965: 

   - dwór, mur.-szach. 

   - park 

 

 Zaleskie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Biskupa, 1754-57, 1 poł. XIX, 

  nr rej.: A-213 z 2.02.1961 

 

  - zespół dworski, 1 poł. XVI, XIX, nr rej.: A-367 z 15.04.1965: 

   - dwór 

   - park 
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  - budynek bramny w zagrodzie nr 67 (d.11), szach., 1809, nr rej.: A-368 z 15.04.1965   

 

 Zimowiska-Grabno 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Mikołaja, 2 poł. XVI, pocz. XX, 

     nr rej.: A-220 z 8.05.1961 

 

  - zespół dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-221 z 8.05.1961: 

   - dwór 

   - park 

 

 

USTKA – m. 
  - teren d. Ustki, XVIII, nr rej.: A-79 z 29.08.1957 i z 19.02.2016 

 

  - kościół par. pw. Najświętszego Zbawiciela, 1885, nr rej.: A-1407 z 30.08.1993 

 

  - latarnia morska, 1892, nr rej.: A-1408 z 30.08.1993 

 

  - dom, ul. Chopina 4, 1887, nr rej.: A-1661 z 27.04.1998 

 

  - willa, ul. Chopina 8 i 8a, 1890, nr rej.: A-1285 z 1.09.1989 

   - d. stajnia, nr rej.: j.w. 

  - szkoła z otoczeniem, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3, 1911, nr rej.: A-1756 z 1.04.2005 

  

  - zespół willowy, ul. Kopernika 5, pocz. XX, nr rej.: A-1613 z 12.12.1996: 

   - willa 

   - oficyna 

   - ogród 

 

  - dom, szach., ul. Kosynierów 21, 1804, nr rej.: A-1786 z 30.06.2006  

 

  - dom, ul. Marynarki Polskiej 10, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-92 z 15.10.1958 

 

  - zespół willowy, ul. Żeromskiego 1, 1900, nr rej.: A-1598 z 22.05.1996: 

   - willa 

   - stajnie, ob. dom mieszkalny 

   - ogród 

 

  - spichrz, ul. Bulwar Portowy 6, 1910, po 1920, nr rej.: A-1857 z 12.10.2009 

 

  - wieża przeładunkowa, portowa, ul. Bohaterów Westerplatte 12, 1936, nr rej.: A-1880 z 6.12.2011 
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SOPOT – m.  
  - zespół urbanistyczny miasta, nr rej.: A-936 z 12.02.1979 

 

  - kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej Gwiazda Morza, ul. Kościuszki 19-21, 1902-25,  

    nr rej.: A-1905 z 27.10.2014 

  - plebania, 1909, nr rej.: j.w. 

- cmentarz kościelny - ogród, 1 ćw. XX, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół kościoła garnizonowego, pl. Konstytucji 3 Maja / ul. Kościuszki ,  

  nr rej.: 846 z 12.08.1976  i  z 7.01.2015:  

   - kościół par. pw. św. Jerzego, pl. Konstytucji 3 Maja, 1889-1901 

   - d. studzienka, ob. kapliczka św. Wojciecha 

   - cmentarz kościelny 

   - ogrodzenie, mur./met. 

- plebania, d. Dwór XI, tzw. Francuski, ul. Kościuszki 1, 1890  

- d. ogród 

- ogrodzenie z bramą, mur./met. 

 

- kaplica pw. NMP i Andrzeja Boboli, ul. Powstańców Warszawy 15, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: A-848 z 12.08.1976 

 

- kościół ewangelicko-augsburski pw. Zbawiciela (Park Południowy), 1919,  

  nr rej.: A-847 z 12.08.1976 

 

  - kapliczka przydrożna, ul. Malczewskiego / Niepodległości, 1928, nr rej.: A-849 z 12.08.1976 

 

  - cmentarz kat. (nieczynny), ul. Malczewskiego, nr rej.: A-1284 z 5.08.1989 

  - kaplica przedpogrzebowa, 1903, nr rej.:  j.w. 

 

  - cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, ul. Malczewskiego, 1848, nr rej.: A-1279 z 7.06.1989 

  - kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1930, 1944, nr rej.: j.w. 

  - kaplica przedpogrzebowa, ob. zarząd cmentarza, XIX, nr rej.: j.w. 

  - grobowiec rodziny von Herbst, XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - cmentarz żydowski, ul. Malczewskiego 32, 1910, nr rej.: A-1043 z 30.11.1983 

 

  - hipodrom, ul. Polna, 1897-XX, nr rej.: A-1623 z 25.03.1997: 

   - tory wyścigów i teren, 1897-XX 

   - kasy totalizatora, drewn., 1935 

   - trybuna I, drewn., 1898, 1935 

   - trybuna II, drewn., 1898, 1935, 1975 

   - stajnia, 1935, 1975 

   

  - ratusz, ul. Kościuszki 25/27, 1911, nr rej.: A-1938 z 24.01.2017 

 

  - dom, ul. Abrahama 5/7, 1923, nr rej.: A-1000 z 28.12.1981 

 

  - willa z ogrodem, ul. Abrahama 10, 1922, nr rej.: A-1344 z 29.01.1991 

 

  - willa, ul. Andersa 25, mur.-szach., 1905-06, nr rej.: A-1008 z 18.05.1982 

 

  - willa, ul. Andersa 27, 1915, nr rej.: A-1001 z 22.02.1982 

  - stajnia, ob. dom mieszkalny, ul. Paderewskiego 12, 1920, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 68, 1912, nr rej.: A-1316 z 20.08.1990 
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  - willa, ul. Ceynowy 3, k. XIX, nr rej.: A-855 z 15.01.1977 

 

  - dom, ul. Chmielewskiego 9, mur.-szach., 1901, nr rej.: A-900 z 30.01.1978 

 

  - pensjonat, ob. hotel „Irena”, ul. Chopina 36, 1906, nr rej.: A-1098 z 25.09.1985 

 

  - willa, ob. przedszkole, ul. Chrobrego 48, 1909-10, nr rej.: A-1201 z 15.02.1988 

 

  - dworek, ul. Czyżewskiego 12, 1790, nr rej.: A-297 z 6.08.1962 

 

  - dom, ul. Czyżewskiego 13, szach., 1907, nr rej.: A-912 z 3.05.1978 

 

  - zespół willowy, ul. Goyki 3, 1880, nr rej.: A-1018 z 30.03.1983: 

   - willa 

   - oficyna z lamusem, drewn.-mur., k. XIX 

   - park (ogród), XIX 

 

  - kamienica, ul. Grunwaldzka 4/6, 1911, nr rej.: A-1599 z 7.06.1996 i z 2.04.1998 

 

- pensjonat „Dom Polski”, ob. dom mieszkalny, ul. Grunwaldzka 11, 1890, nr rej.: A-938 z 15.02.1979 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 17, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1292 z 16.11.1989 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 33, po 1920, nr rej.: A-1490 z 18.11.1994 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 70, mur.-szach., 1900, nr rej.: A-856 z 15.01.1977 

 

  - dom, ul. Haffnera 13, 1908, nr rej.: A-899 z 30.01.1978 

 

  - dom, ul. Haffnera 72, 1905, nr rej.: A-1303 z 5.01.1990 

 

  - willa z ogrodem, ul. Haffnera 86, 1870, 1905, nr rej.: A-1712 z 10.08.2000 

 

  - dom, ul. Helska 1, mur.-szach., 1907, nr rej.: A-896 z 30.01.1978 

 

  - willa, ob. dom wczasowy, ul. Jagiełły 10, 1905, nr rej.: A-908 z 24.11.1978 

 

  - dom, ul. Jagiełły 12, 1899, nr rej.: A-890 z 10.03.1978 

 

  - dom, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 1906, nr rej.: A-897 z 10.03.1978 

 

  - willa z ogrodem, ul. Kilińskiego 12, mur.-szach., 1906, nr rej.: A-975 z 5.11.1979 

 

  - pensjonat „Eden”, ul. Kordeckiego 4/6, po 1920, nr rej.: A-1884 z 19.03.2012 

   

  - zespół willowy Herbstów, ul. Kościuszki 29 – 31: 

   - willa (nr 29), 1878, nr rej.: A-1257 z 1.12.2005 

   - dom dla gości (nr 31), 1879, 1903, nr rej.: A-1765 z 18.06.2009 

   - park, k.XIX-XX, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół willowy, ul. Kościuszki 41, 1891, nr rej.: A-1713 z 16.08.2000:  

   - willa 

   - ogród 

   - altana, 1897 

 

  - willa, ul. Kościuszki 43, 1892, nr rej.:A-1767 z 22.12.2005 i z 27.12.2005 

  - ogród, j.w. 
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  - oficyna, ob. oddział Muzeum Stuthoff, ul. Kościuszki 63, poł. XIX, nr rej.: A-858 z 15.01.1977 

 

  - willa, ob. dom ZNP „Belfer”, ul. Kościuszki 64, 1900, 1980, nr rej.: A-1951 z 21.07.2017 

 

  - dom, ul. Królowej Jadwigi 3, 1906, nr rej.: A-888 z 30.01.1978 

 

  - dom, ul. Królowej Jadwigi 4, 1910, nr rej.: A-892 z 30.01.1978  

 

  - dom, ul. Królowej Jadwigi 5, mur.-szach., 1907, nr rej.: A-889 z 30.01.1978 

 

  - dom, ul. Królowej Jadwigi 6, 1910, nr rej.: A-894 z 30.01.1978 

 

  - dom, ul. Królowej Jadwigi 7, mur.-szach., 1914, nr rej.: A-891 z 30.01.1978 

 

  - dom, ul. Królowej Jadwigi 9, 1914, nr rej.: A-893 z 30.01.1978 

 

  - dom, ul. Lipowa 9, 1900, nr rej.: A-859 z 15.01.1977 

 

- zespół sądowo-więzienny, ul. 1 Maja 10 / Grottgera 3-5, 1893, 1913-15, nr rej.: A-1559 z 29.09.1995: 

   - sąd, ob. rejonowy, ul. 1 Maja 10 

   - więzienie, ob. biura, ul. Grottgera 3 

   - dom dozorcy, ul. Grottgera 5 

   - portiernia, ob. księgarnia, ul. 1 Maja 10 

 

  - dom, ul. 3 Maja 16, 1902, nr rej.: A-895 z 30.01.1978 

 

  - dom, ul. Majkowskiego 8, 1907, nr rej.: A-898 z 30.01.1978 

 

  - 3 wille z ogrodami, ul. 23 Marca 68/70, 72, 74, drewn.-mur., 1920, nr rej.: A-987 z 2.06.1981 

 

  - zespół willowy, ul. Mickiewicza 12, 1908, nr rej.: A-1283 z 5.08.1989: 

   - willa 

   - garaż 

   - ogród 

 

  - willa, ob. żłobek, ul. Mickiewicza 36, 1920, nr rej.: A-998 z 30.11.1981 

 

  - dom z oficyną, ul. Mokwy 5, 5 b, 1900, nr rej.: A-929 z 24.11.1978 

 

  - dom, ul. Mokwy 6, 1906, nr rej.: A-930 z 24.11.1978 

 

  - dom, ul. Mokwy 7, 1880, nr rej.: A-931 z 24.11.1978 

 

  - strzelnica z budynkiem gospodarczym, ob. hotel „Parkowy” z restauracją, ul. Moniuszki 10,  

    mur.-szach., pocz. XX, nr rej.: A-1104 z 24.10.1985 

 

  - willa, ul. Morska 7, mur.-szach., 1904, nr rej.: A-1101 z 16.10.1985 

 

  - zespół pałacowy „Stawowie”, Al. Niepodległości  618, 2 poł. XIX,  nr rej.: A-1042 z 30.03.1983: 

   - pałac 

   - park 

 

  - d. szkoła żeńska, ob. II LO im. Bolesława Chrobrego, Al. Niepodległości 751, 1903-04,  

    nr rej.: A-1638 z 18.07.1997 

 

- dwór „Hiszpański”, Al. Niepodległości 781, mur.-szach., 2 poł. XVII, k. XIX, nr rej.: A-999 z 4.12.1981 
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  - willa, ul. Obrońców Westerplatte 3, XIX/XX, nr rej.: A-1544 z 6.06.1995 

 

  - willa, ob. szkoła muzyczna, ul. Obrońców Westerplatte 18/22, 1910, nr rej.: A-1084 z 8.02.1985 

   

- willa wraz z ogrodzeniem, ul. Obrońców Westerplatte 30, 1904, nr rej.: A-1743 z 16.07.2003 

  

- willa Bergera z ogrodem, ul. Obrońców Westerplatte 24, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1010 z 18.05.1982 

 

  - dom, ul. Paderewskiego 12 → stajnia, ul. Andersa 27 

 

  - dom, ul. Parkowa 10, nr rej.: A-1295 z 15.12.1989 

 

  - dom, ul. Parkowa 43/45, mur.-szach., 1905, nr rej.: A-1290 z 6.11.1989 

 

  - willa, ul. Poniatowskiego 8, 1903, nr rej.: A-1200 z 15.09.1988 

 

- założenie kuracyjno-zdrojowe, ul. Powstańców Warszawy 2/4/6, 1910-11,  

  nr rej.: A-1002 z 1.04.1982: 

   - ogród zdrojowy, ob. skwer, k. XIX, 1910 

   - dom zdrojowy, ob. BWA, 1910 

   - molo spacerowe, drewn., XIX/XX, l. 30 XX 

 

- hotel kasyna gry „Grand Hotel”, ul. Powstańców Warszawy 12/14, 1927,  

  nr rej.: A-1139 z 10.12.1986 

 

- d. sanatorium „Oestsee”, ob. dom mieszkalny, ul. Sobieskiego 35, 1894-95,  

  nr rej.: A-1569 z 27.10.1995 

 

  - willa, ul. Struga 6, drewn.-mur., pocz. XX, nr rej.: A-1012 z 2.06.1982 

 

  - willa, ul. Struga 11, drewn.-mur.-szach., nr rej.: A-1011 z 2.06.1982 

 

  - dom, ul. Władysława IV 3, 1893, nr rej.: A-937 z 12.09.1977 

 

  - willa, ul. Władysława IV 9 / Lipowa 11, mur.-szach., 1915, nr rej.: A-1073 z 21.12.1984 

 

  - Łazienki Południowe, ul. Wojska Polskiego 1, 1907, nr rej.: A-1068 z 9.11.1984: 

   - budynek główny, drewn. 

   - pawilon pn., drewn. 

   - pawilon pd., drewn. 

 

  - dom, ul. Wybickiego 30, 1910, nr rej.: A-909 z 24.11.1978 

 

  - dom, ul. Wybickiego 30 a, 1914, nr rej.: A-926 z 24.11.1978 

 

  - dom, ul. Wybickiego 32, 1810, nr rej.: A-927 z 24.11.1978 

 

  - dom, ul. Wybickiego 37, 1911, nr rej.: A-928 z 24.11.1978 

 

  - dom, ul. Wybickiego 43, 43 a, 1920, nr rej.: A-932 z 24.11.1978 

 

  - Łazienki Północne, ob. klub sportowy „Spójnia”, ul. Wybickiego 48, drewn.-mur.,  

  nr rej.: A-887 z 30.01.1978 

 

  - Zakład Balneologii, pl. Zdrojowy, 1903-04, nr rej.: A-1009 z 18.05.1982 
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 Sopot - Kamienny Potok 
  - kamienica, ul. Małopolska 5/7, 1910, nr rej.: A-1365 z 14.04.1992 
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BOBOWO – gm. 
 

 Bobowo 
  - kościół par. pw. św. Wojciecha, k. XIII, XVIII, nr rej.: A-319 z 1962 

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

 

 Mysinek 
  - zameczek myśliwski, 1890, nr rej.: A-844 z 7.11.1975 

 

 

KALISKA – gm. 
 

 Piece 
  - zespół kościoła parafialnego, nr rej.: A-1909 z 30.01.2015 : 

   - kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1911-14 

   - plebania, 1911-14 

   - d. ogród plebański, 1911-14 

   - cmentarz parafialny, 1913, 1983 

   - fragment ogrodzenia, mur./drewn. z bramą cmentarną, mur., 1913 

 
  - dom, drewn., ul. 6 Marca 14, poł. XIX, nr rej.: A-875 z 8.12.1977 

 

 Płociczno 
  - chata kociewska nr 15, 1869, nr rej.: A-1409 z 31.08.1993 

 

 

LUBICHOWO – gm. 
 

 Lubichowo 
- kościół par. rzym.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła, ul. Starogardzka 18, 1930,  

   nr rej.: A-1690 z 18.08.1999 

  - plebania, 1853, nr rej.: j.w. 

 

 Szteklin 
  - zespół dworski, nr rej.: A-840 z 7.11.1975: 

   - dwór, 1827 

   - obora, poł. XIX 

   - spichrz, k. XIX 

   - stodoła, pocz. XX 

 

 

OSIECZNA – gm. 
 

 Długie 
  - dom nr 7, drewn., 1800, nr rej.: A-843 z 7.11.1975 

 

 

OSIEK – gm. 
 

 Kasparus 
  - kościół par. pw. św. Józefa, szach., 1926-27, nr rej.: A-1339 z 6.11.1989 

  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

 

  - cmentarz rzym.-kat., 1926, nr rej.: A-1291 z 6.11.1989 
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 Osiek 
  - zespół ruralistyczny wsi, nr rej.: A-1085 z 2.02.1985 

 

  - kościół par. pw. św. Rocha, 1865-66, nr rej.: A-1652 z 16.01.1998 oraz 12.07.2002 

  - plebania, nr rej.: j.w. 

  - budynek gospodarczy przy plebanii 

 

- cmentarz  par., ul. Partyzantów kociewskich, 1884, nr rej.: A-1852 z 21.09.2009 

  - ogrodzenie, mur. z bramą, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ul. Kwiatowa 2, drewn., 1804, nr rej.: A-1106 z 20.01.1986 

 

  - dom, drewn., w zagrodzie, ul. Kwiatowa 29, 1937, nr rej.: A-1089 z 20.04.1985 

 

  - dom, ul. Partyzantów Kociewskich 40, drewn., 1920, nr rej.: A-1252 z 24.09.1988 

    

  - dom, drewn., w zagrodzie, ul. Partyzantów Kociewskich 100, k. XIX, nr rej.: A-1094 z 4.07.1985 

    

 

SKARSZEWY – m. i gm. 
 

 Bączek 
  - cmentarz żydowski, poł. XIX, nr rej.: A-1289 z 16.10.1989 

 

  - zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1542 z 30.05.1995: 

   - dwór 

   - magazyn zbożowy 

   - stajnia 

   - kościół, ob. magazyn 

   - park 

 

 Bolesławowo 
  - zespół dworski i folwarczny, 2 poł. XIX - 1902, nr rej.: A-1489 z 17.11.1994: 

   - dwór 

   - oficyna 

   - wieża ciśnień 

   - gorzelnia 

   - budynek inwentarski 

   - warsztaty szkolne 

   - magazyn zbożowy 

   - obora 

   - owczarnia 

   - kuźnia 

   - stodoła 

   - chlewnia 

   - lodownia 

   - park 

 

 Godziszewo 
  - kościół par. pw. św. Jana Nepomucena, 1748, nr rej.: A-602 z 30.05.1972 

 

 Obozin 
  - kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, XVI-XVII, nr rej.: A-256 z 4.12.1961 

 

 Pogódki 
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  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XVIII, nr rej.: A-257 z 4.12.1961 

  - kościół ewangelicki, 1899, nr rej.: A-1116 z 10.06.1986 

  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

 

  - dwór, poł. XIX, nr rej.: A-729 z 21.12.1972 

 

 Skarszewy 
  - zespół urbanistyczny miasta, nr rej.: A-903 z 7.04.1978 

 

  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, poł. XIV, nr rej.: A-258 z 8.12.1961 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Maksymiliana Kolbe, ul. Szkolna 5, 1879-81,  

    nr rej.: A-1879 z 14.11.2011 

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

  - ogrodzenie, mur., od strony zach., nr rej.: j.w. 

 

  - kapliczka na cmentarzu, ul. Kościuszki, 1823, nr rej.: A-727 z 21.12.1972 

 

  - mury obronne, ul. Rzeczna - Ogrodowa - Zduńska - Szkolna , XIV, nr rej.: A-724 z 21.12.1972 

 

  - zamek joannitów, XIV-XVI, 1800, nr rej.: A-725 z 21.12.1972 

 

  - ratusz, ob. dom mieszkalny, pl. 8 Marca 14/15, XVIII, XIX, nr rej.: A-726 z 21.12.1972 

 

  - dom, ul. św. Jana 2, pocz. XX, nr rej.: 737 z 15.01.1977 (nie  istnieje) 

 

  - dom, pl. Hallera (d .8 Marca) 8, XIX, nr rej.: A-866 z 25.04.1977 

 

  - dom, pl.Hallera (d .8 Marca) 9, XIX, nr rej.: A-867 z 25.04.1977 

 

  - dom, pl. Hallera (d .8 Marca)10, XIX, nr rej.: A-868 z 25.04.1977 

 

  - dom, pl.Hallera (d .8 Marca)11, 2 poł. XIX, nr rej.: A-869 z 25.04.1977 

 

  - dom, pl. Hallera (d .8 Marca) 12, XIX, nr rej.: A-870 z 25.04.1977 

 

  - dom, pl.Hallera (d .8 Marca) 13, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-871 z 25.04.1977 

 

 Szczodrowo 
  - zespół kościoła parafialnego, nr rej.: A-126 z 21.11.1959 i z 29.06.2012 : 

   - kościół pw. św.św. Apostołów Szymona i Judy, drewn., (XIV ?) pocz. XVII, XVIII, XIX 

   - cmentarz kościelny 

   - ogrodzenie, mur. 

 

 Zapowiednik 
  - zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A-1428 z 7.12.1993: 

   - dwór 

   - park 

 

 

SKÓRCZ – gm. 
 

 Barłożno 
  - kościół par. pw. św. Marcina, XV, XVIII, nr rej.: A-318 z 7.09.1962 
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 Pączewo 
  - kościół par. pw. Zwiastowania NMP, poł. XIV, XVIII, 1925, nr rej.: A-306 z 13.08.1962 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV(?), XVIII – XX, nr rej.: A-306 z 19.01.2016 

  - ogrodzenie, mur., z bramą i kapliczką, 1925, nr rej.: j.w. 

 

 

SKÓRCZ – m. 
 

  - zespół urbanistyczny miasta, nr rej.: 8A-958 z 5.04.1979 

 

  - kościół par. pw. Wszystkich Świętych, poł. XIV, XVI, XIX, nr rej.: A-322 z 10.09.1962 

 

  - kamienica, ul. Sobieskiego 10,1908, nr rej.: A-1887 z 6.06.2012 

 

 

SMĘTOWO GRANICZNE – gm. 
 

 Kopytkowo 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1026 z 24.06.1983: 

   - dwór 

   - park 

 

 Kościelna Jania 
  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, 2 poł. XIV, XVII, nr rej.: A-298 z 6.08.1962 

 

 Lalkowy 
- kościół par. pw. św. Barbary, 2 poł. XIV, 1863-66, nr rej.: A-300 z 6.08.1962 

  - cmentarz przy kościele, XV, nr rej.: A-300 z 7.03.2016 

  - ogrodzenie, mur., z furtkami, XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Leśna Jania 
  - zespół dworski, k. XIX, nr rej.: A-1130 z 26.08.1986: 

   - dwór 

   - „willa włoska” (spichrz) 

   - park 

 

 Rynkówka 
  - zespół pałacowy : 
   - pałac, XV, XIX, nr rej.: A-854 z 15.01.1977 

   - park, XVIII, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-854 z 31.12.2013 

 

 Smarzewo 
  - piwnice dworu i oficyny, poł. XIX, nr rej.: A-862 z 25.04.1977 

 

 Smętowo Graniczne 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Ciała i Krwi Pańskiej, ul. Starogardzka 3, 1904,  

    nr rej.: A-1671 z 4.08.1998 

  - pastorówka, ob. plebania, nr rej.: j.w. 

 

 Stara Jania 
  - zespół dworski i folwarczny, XIX-XX, nr rej.: A-1131 z 26.08.1986: 

   - dwór 

   - oficyna 

   - park 
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   - brama wjazdowa 

   - piwnica-lodownia 

   - magazyn 

   - dom mieszkalny 

   - stodoła 

   - 2 obory 

   - kurnik 

 

 

STAROGARD GDAŃSKI – gm. 
 

 Dąbrówka 
  - kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, XIV/XV, nr rej.: A-320 z 8.09.1962 

 

 Jabłowo 
  - kościół par. pw. św. Wawrzyńca, XIV, nr rej.: A-321 z 8.09.1962 

 

 Klonówka 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny, poł. XIV, XVIII, nr rej.: A-739 z 21.12.1972 

 

 Kokoszkowy 
  - kościół par. pw. św. Barbary, poł. XIV, nr rej.: A-299 z 6.08.1962 

 

 Koteże 
  - spichrz, drewn. , 1867, przeniesiony z Dzierzążni pow. Płońsk  2002,  

    nr rej.: A-1920 z 8.06.1980 (dec. Dzierzążnia, zagroda nr 46) 

 

 Krąg 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1905-07,  

  nr rej.: A-1674 z 23.09.1998 

 

 Nowa Wieś Rzeczna 
  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A-1014 z 7.07.1982: 

   - pałac 

   - park 

 

 Owidz 
  - zespół dworski, k. XIX, nr rej.: A-1167 z 25.05.1987: 

   - dwór 

   - park 

   - dom mieszkalny 

   - stodoła 

   - obora 

 

 Rokocin 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1206 z 15.02.1988: 

   - dwór 

   - park 

 

 Sucumin 
  - zespół pałacowy i folwarczny, XIX, nr rej.: A-861 z 25.04.1977: 

   - pałac 

   - park 

   - folwark: 
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    - dom zarządcy 

    - spichrz 

    - gorzelnia 

    - 2 stajnie 

 Sumin 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1926-27, nr rej.: A-1185 z 20.10.1987 

 

 Szpęgawsk 
- zespół dworski, nr rej.: A-740 z 21.12.1972 i z 14.05.2001 : 

 - dwór, ok. 1800, k. XIX, XX 

 - park, XIX-XX 

- strzelnica 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, l.30. XX w., nr rej.: A-1982 z 17.12.2020 

 

STAROGARD GDAŃSKI – m. 
 

  - zespół urbanistyczny Starego Miasta, nr rej.: A-108 z 8.07.1959 

 

  - kościół par. pw. św. Mateusza, 1 poł. XIV, nr rej.: A-301 z 6.08.1962 

  

- kościół par. pw. św. Wojciecha, ul. Pomorska 4, 1936-1939, nr rej.: A-1777 z 8.08.2002 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., par. pw. św. Katarzyny, ul. Tczewska 1, 1802, 1873, 

    nr rej.: A-1744 z 5.08.2003  

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

   

- synagoga, ob. dom handlowy „Rolnik”, 1849, nr rej.: A-1095 z 4.07.1985 

 

  - cmentarz żydowski z aleją, ul. Bohaterów Getta, poł. XIX, nr rej.: A-1081 z 2.02.1985 

   

- mury obronne, 1 poł. XIV, XV, XIX, nr rej.: A-1019 z 25.09.1985 

  - baszta młyńska, ul. Wodna 8, nr rej.: A-1019 z 30.03.1983 

 

  - ratusz, ul. Rynek 1, 1 poł. XIV, XVIII/XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1957 z 5.10.2018 

 

  - dom, ul. Hallera 22, 1880, nr rej.: A-1640 z 7.08.1997 

 

  - zespół pałacowy, ul. Kanałowa 21, 1880, nr rej.: A-1616 z 17.12.1996: 

   - pałac 

   - budynek administracyjny 

   - budynek gospodarczy 

   - brama 

 

  - zespół stada ogierów (27 obiektów), ul. Mickiewicza 13, k. XIX/XX,  nr rej.: A-1668 z 6.07.1998: 

   - budynek administracyjny 

   - dom dyrekcyjny 

   - kantyna 

   - 9 domów mieszkalnych 

   - 4 stajnie 

   - powozownia z małą stajnią 

   - 9 budynków gospodarczych 

   - transformator 

 

  - dom, ul. Piłsudskiego 3, 1929, nr rej.: A-1193 z 27.11.1987 

 

  - kamienica, Rynek 16, 2 poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1611 z 10.12.1996 
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  - kasyno oficerskie, ul. Sobieskiego 14, 1878-81, nr rej.: A-1940 z 2.03.2017 

 

  - mleczarnia (budynek główny z produkcyjnym i kominem kotłowni), ul. Norwida 4, 1906-07,  

   nr rej.: A-1788 z 26.07.2006 

 Starogard Gdański - Kocborowo 
  - zespół szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Skarszewska 7, 1894-1920,  

    nr rej.: A-1485 z 17.10.1994: 

   - budynek zarządu (budynek dyrekcji) 

- 22 pawilony szpitalne, II, III, V-XXIV 

- dom spotkań towarzyskich (pawilon rozrywek)  

- łaźnia i warsztaty  

- kuchnia i pralnia  

- kotłownia i maszynownia  

- stacja transformatorowa  

- bud. gosp. z garażami   

- wieża ciśnień  

- kaplica z kostnicą  

- 8 domów dla urzędników i lekarzy, ul. Skarszewska 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i  

- dom dla pielęgniarzy, OZ, ul. Sucharskiego 4,  

   - park szpitalny 

   - cmentarz 

- ogrodzenie od strony południowej, mur.  

   - domy mieszkalne, ul. Skarszewska 20, 22, 24, 24a 

   - domy mieszkalne z budynkami gospodarczymi, ul. St. Kryzana 2, 4, 6, 8, 10, 12 

   - folwark (pierwotnie zespół dworski), ul. Skarszewska 7a: 

     - dwór   

- spichrz   

- stodoła   

- wozownia  

- obora    

  

 

ZBLEWO – gm. 
 

 Borzechowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Anny, ul. Lipowa 4, 1854, nr rej.: A-1662 z 28.05.1998 

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

  

  - dom podcieniowy nr 11 (d. 8), ul. Wczasowa, drewn., XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-1076 z 21.12.1984 

 

 Miradowo 
  - zespół dworski i folwarczny, XIX/XX, nr rej.: A-1673 z 17.09.1998: 

   - dwór, 1919-22 

   - park 

   - stajnia 

   - kuźnia 

   - wozownia 

   - 2 budynki inwentarskie, 2 poł. XIX 

   - wieża ciśnień, 1912 

 

Pinczyn 
  - kościół par. pw. św. Elżbiety, 1925, nr rej.: A-1833 z 1.10.2008 

  - cmentarz kościelny, j.w. 

  - pomnik księdza S. Hoffmana, 1948, j.w. 
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 Zblewo 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1878-80, nr rej.: A-1750 z 10.11.2004 

  - cmentarz kościelny, j.w. 

  - ogrodzenie (mur) z bramami, j.w.
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DZIERZGOŃ – gm. 
 

 Bągart 
  - kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała, XV, nr rej.: A-325 z 10.09.1962 

 

  - cmentarz ewangelicki, pocz. XIX, nr rej.: A-1247 z 17.08.1988 

 

  - dom nr 24/26, mur.-drewn., 3 ćw. XIX, nr rej.: A-1359 z 19.12.1991 

 

 Bruk 
  - zespół dworski, poł. XIX: 

   - dwór, nr rej.: A-882 z 12.12.1980 

   - park, nr rej.: A-882 z 6.01.1977 i z 3.09.1996  

 

 Dzierzgoń 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny, XIV, nr rej.: A-66 z 18.12.1956 

 

  - zespół klasztorny reformatów, ul. Krzywa 5, XVII/XVIII, nr rej.: A-67 z 19.12.1956: 

   - kościół pw. Świętego Ducha 

   - klasztor 

   - ogrodzenie z bramą 

 

  - cmentarz, ul. Elbląska, XIV-XVIII, nr rej.: A-1378 z 29.03.1993 

  - kaplica pw. św. Anny, nr rej.: j.w. 

 

  - cmentarz luterański, ul. Wojska Polskiego, k. XVIII, nr rej.: A-1248 z 17.08.1988 

 

- cmentarz żydowski przy szosie Dzierzgoń-Tywięzy, ok. 1800, nr rej.: A-1246 z 15.08.1988  

   i z 12.01.1990 

 

  - spichrz, ul. Odrodzenia 4, pocz. XX, nr rej.: A-1398 z 30.07.1993 

 

  - dom, ul. Odrodzenia 9, pocz. XX, nr rej.: A-1394 z 27.07.1993 

 

  - dom, ul. Słowackiego 13, 1901, nr rej.: A-1400 z 30.07.1993 

 

  - dom, ul. Traugutta 15, pocz. XX, nr rej.: 288/93 z 30.07.1993 

 

 Jasna 
  - kościół fil. pw. Świętej Trójcy, 1320-1330, 1880-1881, nr rej.: A-308 z 13.08.1962 

 

 Jeziorno 
  - zespół dworski, 1800-XX, nr rej.: A-1601 z 8.07.1996: 

   - dwór 

   - park 

   - cmentarz rodowy, na terenie parku 

 

 Nowiny 
  - zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

   - pałac, nr rej.: A-1502 z 27.12.1994 

   - park, nr rej.: A-920 z 20.07.1978 

 

 Piaski 
  - park, 2 poł. XIX, nr rej.: A-910 z 24.03.1978 
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 Prakwice 
  - zespół dworski, poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-21 z 24.06.1949 : 

   - dwór  (dec. pałac ), ob. ruina 

   - park, nr rej.: A/21 z 15.02.1978 

   - fragment parku z 3 piwnicami-lodowniami, nr rej.: A-21 z 19.11.2019 

 

  - d. szkoła, ob. dom mieszkalny, 1 ćw. XIX, nr rej.: A-1388 z 15.06.1993 

 

  - d. kuźnia, ob. sklep, 1 ćw. XIX, nr rej.: A-1386 z 14.06.1993 

 

 Sporowo - Minięta 
  - park dworski, nr rej.: A-879 z 30.12.1977 

 

 Stanowo 
  - park dworski, nr rej.: A-916 z 22.06.1978 

 

 Żuławka Sztumska 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 2 ćw. XIV, 1666, nr rej.: A-75 z 30.05.1957 

 

 

MIKOŁAJKI POMORSKIE – gm. 
 

 Balewo 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-913 z 19.05.1978 

 

 Cierpięta 
  - dwór, nr rej.: A-1336 z 20.11.1990 

 

 Cieszymowo 
  - zespół pałacowy (I), XIX: 

   - pałac, nr rej.: A-307 z 9.09.1994 

   - park, nr rej.: A-307 z 22.06.1978 

   - spichrz, ob. kaplica, szach., 1797, nr rej.: A-307 z 14.08.1962 i z 30.12.1991 

 

  - park dworski (II), ok. poł. XIX, nr rej.: A-914 z 26.05.1978 

 

 Dworek 
  - park dworski, nr rej.: A-917 z 28.06.1968 

 

 Krasna Łąka 
  - kościół par. pw. św. Anny, poł. XIV, ok. 1650, XIX, nr rej.: A-1350 z 8.05.1991 

 

 Mikołajki Pomorskie 
  - kościół par. pw. św. Antoniego, ul. Kościuszki / Kościelna, 1896,   

  nr rej.: A-1420 z 20.10.1993 

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

  - kapliczka, nr rej.: j.w. 

 

 Minięta Szlacheckie 
  - park dworski, nr rej.: A-935 z 26.01.1979 

 

 Stążki 
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  - zespół dworski, XVII-XX: 

   - dwór, nr rej.: A-923 z 10.07.1996 

   - park, nr rej.: A-923 z 26.07.1978 

 

STARY DZIERZGOŃ – gm. 
 

 Gisiel 
  - zespół dworski: 

   - dwór, nr rej.: A-482 z 31.07.1968 

   - park, nr rej.: A-482 z 7.12.1977 

 Lubochowo 
  - kościół św. Antoniego, 1350, XVI, nr rej.: A-481 z 30.07.1968 

 

  - chata nr 26, nr rej.: A-480 z 30.07.1968 

 

 Monasterzysko Wielkie 
  - kaplica grobowa, poł. XIX, nr rej.: A-766 z 12.09.1973 

 

 Myślice 
- kościół pw. Wniebowzięcia NMP pocz. XIV, XV-XIX,  nr rej.: A-1543 z 19.08.1968 i z 5.06.1995  

  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w.  

 

 Przezmark 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Królowej Świata, 1821,  

  nr rej.: A-487 z 17.08.1968 

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

 

  - ruiny zamku, 1 poł. XIV, XVI, nr rej.: A-227 z 12.07.1961 i z 17.08.1968 

  - baszta, nr rej.: A-227 z 19.05.1968 

 

 Pudłowiec 
  - park dworski, nr rej.:A-904 z 24.02.1978 

 

 Stare Miasto 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św.św. Piotra i Pawła, 2 poł. XVII,  

  nr rej.: A-1541 z  27.06.1949 i z 26.05.1995 

  - cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w.  

 

 Stary Dzierzgoń 
  - kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, poł. XIV, po 1959, nr rej.: A-483 z 1.08.1968 

 

 

STARY TARG – gm. 
 

 Dąbrówka Malborska 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, 1803, nr rej.: A-68 z 11.04.1957 

 

 Grzymała 
  - zespół dworski: 

   - dwór, nr rej.: A-905 z 8.08.1979 

   - park, nr rej.: A-905 z 24.02.1978 

 

 Kalwa 
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  - kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, 1310, 1402, wieża, drewn., 1821, nr rej.: A-149 z 18.01.1960 

 

 Klecewo 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-902 z 4.02.1978 

 

 

 Kościelec 
  - park dworski, nr rej.: A-921 z 25.07.1978 

 

 Łoza 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym. kat., fil, pw. św. Jadwigi,1876-1878, nr rej.: A-1392 z 30.06.1993 

 

 Mleczewo 
  - park dworski, nr rej.: A-883 z 21.01.1978 

 

 Nowy Targ 
  - kościół fil. pw. św. Rocha, 1340; XIX, nr rej.: A-1377 z 25.03.1993 

  - cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w. 

 

 Pozolia 
  - park dworski (I), nr rej.: A-919 z 30.06.1958 

 

  - park dworski (II), nr rej.: A-918 z 29.06.1978 

 

 Stary Dwór 
  - zespół dworski, poł. XIX: 

   - dwór, nr rej.: A-880 z 29.03.1996 

   - park, nr rej.: A-880 z 2.01.1978 

 

 Stary Targ 
  - kościół par. pw. św. Apostołów Szymona i Judy, (1325, XVII-XIX), pocz. XX,  

      nr rej.: A-1375 z 23.03.1993 

 

 Szropy 
  - kościół fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, (XVII, XIX),po 1930, nr rej.: A-1389 z 16.06.1993 

  - cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w.  

 

 Telkwice 
  - dwór, nr rej.: A-922 z 25.08.1978 

 

 Trankwice 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: A-878 z 29.12.1977 

  - spichrz folwarczny, 1849, nr rej.: A-878 z 18.11.1983 

 

 Tropy Sztumskie 
  - ogród dworski, nr rej.: A-876 z 10.12.1977 

 

 Waplewo Wielkie 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-741 z 21.12.1972 i z 24.02.1978 : 

   - pałac, k.XVII, 1888, 1955  

   - park, XVIII-XIX 

   - kaplica grobowa Sierakowskich, ob. kościół par. pw. św. Maksymiliana Kolbe, 1873, 

     nr rej.: A-1390 z 16.06.1993 
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 Zielonki 
  - park dworski, nr rej.: A-901 z 3.02.1978 

 

 

 

 

 

SZTUM – m. i gm. 
 

 Barlewice 
  - dwór, 1880, nr rej.: A-1242 z 1.08.1988 

 

 Biała Góra 
  - zespół śluz na Nogacie, 1852, 1879, nr rej.: A-993 z 8.08.1979: 

   - śluza (most tunelowy, dwuprzepustowy) 

   - śluza (most - jaz 3-przelotowy, stalowe wrota, komora śluzy) 

 

 Cygusy 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-906 z 25.02.1978 

 

 Czernin 
  - zespół dworski, XVII-XX: 

   - dwór, nr rej.: A-877 z 17.05.1996 

   - park, nr rej.: A-877 z 29.12.1977 

 

 Goraj 
  - zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1055 z 6.06.1984: 

   - dwór 

   - park 

   - stajnia (magazyn), 1900, nr rej.: A-1055 z 23.04.1996 

 

 Gościszewo 
  - kościół par. pw. św. Józefa, 1928, nr rej.: A-1391 z 17.06.1993 

 

 Koniecwałd 
  - zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1583 z 14.03.1996: 

   - dwór 

   - oficyna  

   - spichrz 

   - park 

 

  - młyn wodny, nr rej.: A-1343 z 23.01.1991(nie  istnieje ?) 

 

 Pietrzwałd 
  - kościół fil. pw. Trzech Króli, XIV, 1921-1922, nr rej.: A-1564 z 22.09.1995 

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

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

 

 Postolin 
 - kościół pw. św. Michała Archanioła, XIV, 1867-69, nr rej.: A-323 z 10.09.1962 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-1 poł. XX, nr rej.: A-323 z 22.03.2018 

  - ogrodzenie z bramami, mur., 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Ramzy Małe 
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  - zespół dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A-1480 z 9.09.1994: 

   - dwór 

   - park 

 

 Sztum 
  - obszar Starego Miasta, XIV, nr rej.: A-113 z 16.07.1959 

 

  - kościół par. pw. św. Anny, XVII, 1899, nr rej.: A-1414 z 10.09.1993 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wspomożenia Wiernych, 1816-1818,  

  nr rej.: A-1415 z 10.09.1993 

 

  - cmentarz rzym.-kat., ul. Domańskiego / Pieniężnego, pocz. XX, nr rej.: A-1382 z 11.05.1993 

 

  - cmentarz ewangelicki, ul. Kochanowskiego, XVII/XVIII, pocz. XX, nr rej.: A-1384 z 20.05.1993 

  - kaplica, nr rej.: j.w.  

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół zamkowy, nr rej.: A-1864 z 23.07.2010 : 

   - budynek południowy, 2 poł. XIV, 1899 

   - budynek wschodni, 2 poł. XIV, 1866 

   - budynek sądu i prokuratury, 1864-66 

   - willa, 1899 

   - mury obronne z wieżą Więzienną, 1 poł. XIV, XIX 

   - budynek bramny, 1 poł. XIV, 1929,  z mostem, k. XIX 

   - studnia na dziedzińcu, 1 poł. XIV 

 

  - dom z ogrodem, ul. Jagiełły 23, 1 ćw. XX, nr rej.: A-1453 z 16.04.1994 

 

  - wieża ciśnień, ul. Kochanowskiego, pocz. XX, nr rej.: A-1381 z 4.05.1993 

 

 Sztum - Zajezierze 
  - zespół dworski, ul. Ogrodowa 8, 2 poł. XVIII: 

   - dwór, nr rej.: A-180 z 8.06.1960 

   - park, nr rej.: A-80 z 29.01.1990 

 

 Sztumska Wieś 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1867-68, nr rej.: A-1892 z 27.03.2013 

- d. cmentarz przy kościele, XVI-XIX, nr rej.: j.w. 

- głaz pamiątkowy 

 

- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1481 z 9.09.1994: 

   - dwór 

   - ogród 

 



woj. pomorskie – pow. tczewski 

115 
Stan na 31.12.2022 

GNIEW – m. i gm. 
 

 Cierzpice 
  - zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1296 z 28.12.1989: 

   - dwór 

   - park 

 

  - przydrożna aleja dębowa, wzdłuż drogi Janiszewo – Kursztyn – Cierzpice, pocz. XX,    

  dec. →  Janiszewo gm. Pelplin 

 

 Gniew 
  - układ urbanistyczny Starego Miasta, nr rej.: A-114 z 30.07.1959 

 

  - kościół par. św. Mikołaja, XIV-XIX, nr rej.: A-327 z 11.09.1962 (brak decyzji w NID) 

 

  - zespół zamku krzyżackiego, nr rej.: A-130 z 19.05.2009 : 

   - zamek z murami obronnymi fosy i przedzamcza, k.XIII-poł.XV, 1856-59 

   - pałacyk Marysieńki, 1678, XIX 

   - pałacyk Myśliwski, k.XIII, XV, 1856-59 

   - budynek bramny, 1885 

   

  - mury obronne (miejskie), ul. Dolny i Górny Podmur, poł. XIV, nr rej.: A-506 z 20.02.1971 

 

  - ratusz, pl. Grunwaldzki 1, XIII, XIX, nr rej.: A-511 z 20.02.1971 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 6, 2 poł. XV, XVII-XIX, po 1945, nr rej.: A-1331 z 26.09.1990 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 7, XIV, XV, 1989, nr rej.: A-628 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 8, k. XV, nr rej.: A-507 z 20.02.1971 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 9, XIV/XV, nr rej.: A-508 z 20.02.1971 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 10, XIV/XV, nr rej.: A-629 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 11, XIV/XV, nr rej.: A-630 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 12, poł. XIX, nr rej.: A-631 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 13, XVI, nr rej.: A-632 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 14, poł. XIX, nr rej.: A-633 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 15, XVII, nr rej.: A-634 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 16, XV, nr rej.: A-509 z 20.02.1971 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 17, XV, nr rej.: A-635 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 18, XVIII, nr rej.: A-636 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 20, XVIII, nr rej.: A-637 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 22, XVIII, nr rej.: A-638 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 26, XVIII, nr rej.: A-540 z 20.02.1971 
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  - dom, pl. Grunwaldzki 28, XVIII, nr rej.: A-639 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 30, XVIII, nr rej.: A-640 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 32, XVIII, nr rej.: A-641 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 33, XVIII, nr rej.: A-642 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 34, XVIII, nr rej.: A-643 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 35, XVIII, nr rej.: A-644 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 36, XVI, nr rej.: A-144 z 18.01.1960 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 39, XVIII, nr rej.: A-645 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 40, XVIII, nr rej.: A-646 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 41, XVIII, nr rej.: A-647 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 42, XVIII, nr rej.: A-648 z 24.08.1972 

 

  - dom, pl. Grunwaldzki 44, XVIII, nr rej.: A-649 z 24.08.1972 

 

  - dom, ul. Sambora 4, mur.-szach., k. XVIII, nr rej.: A-650 z 24.08.1972 

 

  - dom, ul. Sambora 5, mur.-szach., k. XVIII, nr rej.: A-651 z 24.08.1972 

 

  - dom, ul. Sambora 6, k. XVIII, nr rej.: A-652 z 24.08.1972 

 

  - dom, ul. Sambora 7, k. XVIII, nr rej.: A-653 z 24.08.1972 

 

  - dom, ul. Sambora 8, mur.-szach., k. XVIII, nr rej.: A-654 z 24.08.1972 

 

  - dom, ul. Sambora 9, k. XVIII, nr rej.: A-655 z 24.08.1972 

 

  - spichrz, ul. Gostomskiego 3 (d. Lotnicza 12), k. XIX, nr rej.: A-1117 z 10.06.1986 

 

  - spichrz, ul. Gostomskiego 4 (d. Lotnicza 13), k. XIX, nr rej.: A-11189 z 10.06.1986 

 

Kursztyn 

  - przydrożna aleja dębowa, wzdłuż drogi Janiszewo – Kursztyn – Cierzpice, pocz. XX,    

  dec. →  Janiszewo gm. Pelplin 

 

 Nicponia 
  - dwór „Nowy” (nr 55) d. 48, pocz. XIX, nr rej.: A-782 z 27.10.1973 

 

 Opalenie 
  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1773, nr rej.: A-781 z 27.10.1973 

 

  - zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-780 z 27.10.1973: 

   - dwór 

   - park 

 

 Piaseczno 
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- kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1348-XV, 1676, XVIII, nr rej.: A-326 z 12.05.2010 

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

- ogrodzenie z bramami, mur., 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

   

  - wiatrak holender, 1889, nr rej.: A-872 z 25.04.1977 

 

Pieniążkowo 
  -zespół kościoła parafialnego, nr rej.: A-11 z 13.07.1936 i z 8.08.1996 : 

- kościół  pw. św. Jana Chrzciciela, k. XVI, XIX, 1903 

- zespół plebański  :        

   - plebania, 1864 

    - organistówka ob. szpital, 1853, szach. 

    - budynek gospodarczy 

    - ogrodzenie z bramami, mur. 

- teren wokół kościoła i plebanii 

 

 Tymawa 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 1665, nr rej.: A-808 z 17.11.1974 

 

 Wielkie Walichnowy 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, mur.-drewn., poł. XIV, XVIII, nr rej.: A-809 z 17.11.1974 

 

 Wielkie Wyręby 
  - zespół dworski, ob. sanatorium, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1340 z 29.12.1990: 

   - dwór 

   - park 

 

 

MORZESZCZYN – gm. 
 

 Bielsk 
  - park dworski, k. XVIII/XIX, nr rej.: A-1293 z 24.11.1989 

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

 

 Dzierżążno 
  - kościół par. pw. św. Jakuba Starszego, mur.-drewn., 1580, 1768, nr rej.: A-1166 z 25.05.1987 

  - kostnica, XIX, nr rej.: j.w. 

  - cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w. 

 

 Królów Las 
  - kościół par. pw. św. Mikołaja, 1806, nr rej.: A-1790 z 2.03.2007 

  - cmentarz przy kościele, XIX, XX, nr rej.: j.w. 

  - kostnica, 1937, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie z bramą, mur. , nr rej.: j.w. 

 

 Lipia Góra 
  - dwór, 2 ćw. XIX, nr rej.: A-863 z 25.04.1977 

 

 Nowa Cerkiew 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1362, XVIII-XIX, nr rej.: A-1310 z 24.04.1990 

  - cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w. 

 

 



woj. pomorskie – pow. tczewski 

118 
Stan na 31.12.2022 

PELPLIN – m. i gm. 

 

 Janiszewo 
  - przydrożna aleja dębowa – wzdłuż drogi Janiszewo – Kursztyn – Cierzpice , pocz. XX,  

  nr rej.: A-1989 z 28.05.2021 

 

 Lignowy 
  - kościół par. pw. św.św. Marcina i Małgorzaty, 2 poł. XIV, XVII, nr rej.: A-807 z 17.11.1974 

 

 

 Małe Walichnowy 
  - zagroda Petera Rudolfa Dirksena, nr 3, nr rej.: A-1977 z 18.02.2020 : 

   - dom mieszkalny, mur./szach, 1878 

   - spichrz z wozownią, 1930 

   - park z pomnikami przyrody, XIX 

 

 Międzyłęż 
  - cmentarz mennonicki, 1800, nr rej.: A-1751 z 14.12.2004 

  - ogrodzenie mur., j.w. 

 

 Pelplin 
  - zespół urbanistyczny i krajobrazowy, nr rej.: A-911 z 8.04.1978 i z  10.06.2010 

 

- kościół par. pw. Bożego Ciała, pl. Mariacki 3 / Mestwina 1, XV, XVII,  

  nr rej.: A-1047 z 30.12.1983 

  - d. szpital, poł. XIX, nr rej.: j.w. 

  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół klasztorny cystersów, pl. Mariacki 7 / al. Cystersów, nr rej.: A-1059 z 11.07.1984: 

   - kościół, ob. katedra  pw. Najświętszej Marii Panny, 1280, 2 poł. XIV, 1557, XIX  

   - klasztor, ob. seminarium duchowne, 1272-76, 1 poł. XIV, 1859-68 

   - collegium Marianum, XIX 

   - seminarium (XIX-XX) z wieżą sanitarną (XIV) 

   - budynek bramny, ob. dom mieszkalny, al. Cystersów 1, XIV, XVIII, poł. XIX 

   - stajnia, al. Cystersów 1, mur.-szach., XVII, XIX,  

   - młyn, ob. dom mieszkalny, al. Cystersów 4, XV, XVI 

- klasztorny zespół gospodarczy, pl. Tumski – al. Cystersów – ul. Przystań Jana Sobieskiego –  

  rz. Wierzyca, XIV – 2 poł. XX, nr rej.: A-1059 z 31.01.2018 : 

 - d. młyn zbożowy, ob. Centrum Kultury, pl. Tumski 3, (XIV), k. XVIII, k. XIX, XX 

 - spichrz, ob. hotel i sklep, pl. Tumski 1, 1 poł. XIX, XX 

 - budynek biurowy, ob. dom rekolekcyjny, al. Cystersów 3, 2 poł. XIX 

 - d. dom młynarza, ul. Przystań Jana Sobieskiego 3, k. XIX 

 - d. dom organisty, ul. Przystań Jana Sobieskiego, 2 poł. XIX  

 - 2 budynki gospodarcze przy domu organisty z murem łączącym, 1 ćw. XX 

 - kanał młyński z podziemną (wschodnią) odnogą 

 - teren ze starodrzewem i reliktami szpalerów grabowo-lipowych 

 

  - zespół pałacu biskupiego, ul. Ogród Biskupi 2, nr rej.: A-1918 z 23.07.2015 : 

   - pałac, 1837-38, 1927-28 

   - wozownia, XIX 

   - lodownia, 1 poł. XIX 

   - budynek bramny, XIX 

   - park, 1823, z zespołem stawów, 1671 

   - ogrodzenie parku z 2 basztami, mur., XIX 

   - most kamienny na rz. Wierzycy, XIX 
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  - zespół kanonii i sufraganii, 1824-29, nr rej.:A-1748 z 21.09.2004 : 

   - kanonia, ul. Kanonicka 1 

    - budynek gosp., szach., 

   - kanonia, ul. Kanonicka 2 

    - budynek gosp., szach., 

   - kanonia, ul. Kanonicka 3 

   - kanonia, ul. Kanonicka 4 

   - kanonia, ul. Kanonicka 5 

   - sufragania, pl. Mariacki 1 

    - budynek gosp., szach.,  

   - sufragania, pl. Mariacki 2 

    - budynek gosp., szach., 

   - kanonia, pl. Mariacki 5 

   - kanonia, pl. Mariacki 6 ,  1719, 1882 

    - budynek gosp., szach.,  

   - kanonia, ul. Przystań Sobieskiego 1 

   - założenie ogrodowe z ul. Kanonicką 

  - kamienica, siedziba Wydawnictwa „Pielgrzym”, pl. Grunwaldzki 9, 4 ćw. XIX, 1912, 

    nr rej.: A-1807 z 27.06.2007 

 

  - kamienica, ul. Mickiewicza 2 a, 1912, nr rej.: A-1814 z 7.08.2007 

 

  - kamienica z oficynami, ul. Mickiewicza 2 b, 1912, nr rej.: A-1817 z 22.10.2007 

 

  - willa z ogrodem, ul. Mickiewicza 32, 1910-14, nr rej.: A-1821 z  18.12.10.2007 

 

 Rajkowy 
  - zespół kościoła par., nr rej.: A-1800 z 10.01.2007: 

   - kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła, 1705-21, 1782 

   - cmentarz przy kościele, k. XVIII, 1920 

   - kaplica grobowa rodziny Maniów, po 1920 

   - ogrodzenie z bramą, mur., k. XVIII 

   - plebania, 2 poł. XIX 

   - organistówka, ob. kaplica przedpogrzebowa, 2 poł. XIX 

 

 Rudno 
  - wieża kościelna, 1796, nr rej.: A-810 z 17.11.1974 

 

 Wielki Garc 
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XIV, XVI, XVII, nr rej.: A-505 z 20.02.1971 

  - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, XIV-1900, nr rej.: A-505 z 28.06.2016 

- ogrodzenie, mur., XIV, XIX-XX, nr rej.: j.w. 

 

 

SUBKOWY – gm. 
 

 Gorzędziej 
  - kościół par. pw. św. Wojciecha, XIV, XVIII/XIX, nr rej.: A-1207 z 15.02.1988 

  - cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-1165 z 30.04.1987: 

   - dwór, 3 ćw. XIX 

   - park 
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 Mały Garc 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1144 z 3.03.1987: 

   - dwór 

   - park 

   - kuźnia 

   - gołębnik 

 

 Radostowo 
  - zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-1145 z 3.03.1987: 

   - dwór 

   - park 

   - kuźnia 

   - spichrz, 1787 

 

 Rybaki 
  - zespół dworski, ul. Kociewska 15, 2 poł. XIX, nr rej.:A-1075 z 21.12.1984: 

   - dwór 

   - park 

   - budynek bramny, 1922 

   - stodoła 

 

 Subkowy 
  - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa, ul. Zamkowa, XIV/XV, nr rej.: A-324 z 10.09.1962 

  - cmentarz par. (nieczynny), nr rej.: A-324 z 30.12.1987 

  - ogrodzenie z bramami i kaplicą, 1910-20, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół dworski (d. nr 88), ul. Cicha 8, pocz. XX, nr rej.: A-1205 z 15.05.1988: 

   - dwór 

   - budynek gospodarczy przy dworze 

   - budynek gospodarczy ze spichrzem (nie  istnieje) 

   - park 

 

- dwór (nr 89), ob. szkoła, XIX, z piwnicami pałacu biskupiego z XIV w. , nr rej.: A-811 z 17.11.1974 

 

  - zespół dworski (d. nr 120), ul. Pałacowa 5, XVIII/XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1169 z 28.05.1987: 

   - dwór 

   - park 

   - 2 budynki gospodarcze 

 

TCZEW – gm. 

 

 Dalwin  
  - kościół fil. pw. św. Mikołaja, 1819, nr rej.: A-1740 z 18.02.2003  

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

  - kaplica grobowa rodzin; du Bois i Plehn, 1 poł. XIX 

 

 Lubiszewo Tczewskie 
  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, 1348, 1823, nr rej.: A-601 z 30.05.1972 

 

  - zagroda nr 8, 1935, nr rej.: A-1122 z 21.06.1986: 

   - dom, tzw. Poniatówka, drewn. 

   - obora, drewn. 

   - stodoła, drewn. 

 

 Łukocin 
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  - zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1204 z 15.02.1988: 

   - dwór 

   - park 

 

 Miłobądz 
  - kościół par. pw. Macierzyństwa NMP, k. XIV, XV, nr rej.: A-147 z 18.01.1960 

  - plebania, ul. Pamięci Narodowej 23, ok. 1800, XX, nr rej.: A-147 z 30.05.1972 

 

 Stanisławie 
  - zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-1194 z 27.11.1987: 

   - dwór 

   - park 

 

 Swarożyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Andrzeja Boboli, 1894-95, nr rej.: A-1308 z 24.04.1990 

  - plebania, nr rej.: j.w. 

 

 Szczerbięcin 
  - park dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-109 z 12.07.1948 

 Turze 
  - zespół dworski z kościołem par., XVIII-XX, nr rej.: A-1189 z 11.11.1987: 

   - dwór 

   - park 

   - kościół pw. MB Nieustającej Pomocy, 1913-18 (na terenie parku) 

    

 Zajączkowo Tczewskie 
  - zespół dworski, nr rej.: A-1620 z 17.02.1997: 

   - dwór, XIX 

   - park  

  

TCZEW – m. 
 

  - układ urbanistyczny Starego Miasta, nr rej.: A-112 z 16.07.1959 

 

  - kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, ul. kard.Wyszyńskiego, XIII/XIV, nr rej.: A-563 z 4.01.1972 

 

  - zespół klasztorny dominikanów, pl. św. Grzegorza 6, nr rej.: A-564 z 4.01.1972 : 

   - kościół, ob. fil., szkolny,  pw. św. Stanisława, pocz. XIV  

   - klasztor, ob. szkoła muzyczna, 1 poł. XIV, poł. XIX, XX  

 

- park miejski, ul. : Kołłątaja – Bałdowska – Zielona – Sienkiewicza – Parkowa, 1899, 1905-10, 1930,  

  nr rej.: A-1942 z 31.03.2017 

  - szalet, szach., 1911-15, nr rej.: j.w. 

 

  - mury obronne, XIV, nr rej.: A-565 z 4.01.1972 

 

  - dom, ul. Bałdowska 4, 1901-02, nr rej.: A-1878 z 27.07.2011 

 

  - sąd z budynkiem więzienia, ob. biblioteka, ul. Dąbrowskiego 6, 1847, 1902,  

  nr rej.: A-1865 z 30.08.2010 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 17, XVI, XVII-XVIII, 1900, nr rej.: A-566 z 4.01.1972 

 

  - willa, ul. Obrońców Westerplatte 10, 1911, nr rej.: A-1554 z 11.07.1995 
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  - dom, ul. Wojska Polskiego 15, XVIII, 1 ćw. XX, nr rej.: A-1552 z 4.07.1995 

 

  - kamienica, ul. Wojska Polskiego 27, 1912, nr rej.: A-1553 z 4.07.1995 

 

- dom z reliktami miejskich murów obronnych, (poł. XIV) 1 poł. XIX,  ul. kard.Wyszyńskiego, 

nr rej.: A-1848 z 19.03.2009 

  - d. parowozownia, ul. Warsztatowa 5, 1870-74, nr rej.: A-1900 z 17.06.2014 

 

- zespół fabryki wyrobów metalowych, ob. muzeum Wisły, ul. 30 Stycznia, 2 poł. XIX, pocz. XX  

  nr rej.: A-1644 z 28.08.1997: 

   - budynek biurowo-produkcyjny 

   - budynek produkcyjny 

   - kotłownia 

   - magazyn 

    

  - browar, ob. rozlewnia piwa, ul. Zamkowa 2/3, 1890, nr rej.: A-1129 z 26.08.1986 

 

  - wiatrak holender, ul. Wojska Polskiego 19, mur.-drewn., 1891, nr rej.: A-143z 18.01.1960 

 

 

  - most drogowy  na rz. Wiśle (Tczew – Lisewo) , 1851-1857, 1912, po 1945, 

  nr rej.: A-1705 z 21.03.2000 i z 7.10.2016 

 

 Tczew - Suchostrzygi 
  - cmentarz jeniecki (choleryczny), 1866, z obeliskiem z 1888, nr rej.: A-1486 z 8.10.1994 
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CHOCZEWO – gm. 
 

 Biebrowo 
  - zespół dworski i folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1447 z 31.03.1994: 

   - dwór, XVIII, 1 poł. XIX 

   - park 

   - folwark, 2 poł. XIX: 

    - budynek inwentarski 

    - budynek gospodarczy 

    - magazyn zbożowy 

 

 Borkówko 
  - dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: A-982 z 14.07.1980 

 

 Choczewko 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1656 z 9.04.1998 

   - dwór 

   - park 

   - magazyn zbożowy 

 

 Choczewo 
  - zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: A-1066 z 2.10.1984: 

   - pałac 

   - oficyna 

   - park 

 

 Ciekocinko 
  - park krajobrazowy, przy zespole dworskim w Ciekocinie, XIX/XX, nr rej.: A-1669 z 31.10.2011 

  - cmentarz rodowy rodziny Ewest, j.w. 

 

 Ciekocino 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1891, nr rej.: A-1221 z 16.05.1988 

 

  - zespół dworski i folwarczny, 1906, nr rej.: A-1669 z 8.07.1998: 

   - dwór 

   - park 

   - folwark: 

    - stodoła, drewn. (nie  istnieje) 

    - dom rządcy 

    - gorzelnia 

    - obora (nie  istnieje) 

 

 Gartkowice 
  - zespół pałacowy, nr rej.:A-980 z 14.07.1980: 

   - pałac, pocz. XX 

   - park, 2 poł. XVIII 

 

 Jackowo 
  - zespół dworski i folwarczny, XVIII, XIX-XX, nr rej.: A-1629 z 25.04.1997: 

   - dwór, k. XIX, 1910, 1960 

   - park, XVII/XIX 

   - rządcówka, pocz. XX 

   - magazyn zbożowy, k. XIX 

   - obora, ob. magazyn zbożowy, k. XIX 

   - cukrownia (gorzelnia ?), pocz. XX 
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 Kurowo 
  - zespół dworski i folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1570 z 8.11.1995: 

   - dwór 

   - park 

   - magazyn zbożowy 

   - stodoła, drewn. (nie  istnieje) 

   - kuźnia 

  

 Łętowo 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX-XX, nr rej.: A-1527 z 2.03.1995: 

   - dwór, 1910 

   - park 

   - gorzelnia 

   - stodoła, drewn. 

 

 Osieki Lęborskie 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. NMP Gwiazdy Morza, 1740, nr rej.: A-1235 z 20.07.1988 

  - cmentarz przy kościele, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Przebendowo 
  - dwór, k. XIX, nr rej.: A-981 z 14.07.1980 

 

 Sasino 
  - zespół pałacowy Sasinko, 2 poł. XIX, nr rej.: A-989 z 15.06.1981: 

   - pałac, 1868 

   - park 

 

 Sasino – Osetnik  
  - zespół latarni morskiej „Stilo”, 1904-06, nr rej.: A-1816 z 22.01.2008 : 

   - latarnia morska 

   - stara maszynownia, ob. budynek mieszkalno-administracyjny 

   - nowa maszynownia 

   - magazyn z garażem 

   - dom latarnika  

   - układ dróg leśnych, łączących elementy zespołu 

 

 Starbienino 
  - zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-992 z 23.01.1981: 

   - dwór 

   - park 

 

 Zwartowo 
  - kościół par. pw. św. Józefa, 1929, nr rej.: A-1231 z 6.06.1988 

 

 

GNIEWINO – gm. 
 

 Bychowo 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1639 z 7.08.1997 

 

 Chynowie 
  - zespół pałacowy i folwarczny, XIX/XX, nr rej.: A-1070 z 4.12.1984: 
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   - pałac, 1910 

   - park 

   - folwark, 4 ćw. XIX: 

    - obora 

    - stajnia 

    - magazyn 

    - kuźnia 

- komin gorzelni 

 

 

 Mierzynko 
  - zespół dworski, nr rej.: A-1069 z 4.12.1984: 

   - dwór, 1910-15 

   - waga, 1935 

   - park, XIX/XX 

 

 Nadole 
  - zagroda nr 16, nr rej.: A-1088 z 10.04.1985: 

   - dom, szach., pocz. XIX 

   - stodoła, szach., 1900 

 

 Salino 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, 1832-39, nr rej.: A-1791 z 15.12.2006 

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

 

- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, 1839-45, nr rej.: A-1255 z 24.09.1988 

  - kaplica grobowa rodziny Rexin, 1890, nr rej.: j.w. 

 

  - cmentarz ewangelicki, nieczynny, 1833-45, nr rej.: A-1256 z 24.09.1988 

 

  - dwór, mur.-szach., XVIII, nr rej.: A-122 z 10.11.1959 

 

 Słuszewo 
  - zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A-1558 z 24.07.1995: 

   - dwór 

   - park 

 

 

LUZINO – gm. 
 

 Dąbrówka 
  - spichrz, szach., w zagrodzie nr 3, XVIII/XIX, nr rej.: A-1177 z 12.07.1987: 

 

 Luzino 
  - kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 1733-40, nr rej.: A-838 z 24.04.1975 

 

  - kapliczka przydrożna, ul. Kościelna (Ofiar Stutthofu), 1 poł. XIX, nr rej.: A-839 z 24.04.1975 

 

- kapliczka wotywna, ul. Kościelna 24, 1955, nr rej.: A-1738 z 21.10.2002 

   

- dom, ul. Kościelna 15, 1885-88, nr rej.: A-1151 z 25.03.1987 

 

 

ŁĘCZYCE – gm. 
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 Bożepole Małe 
  - pałac, k. XVIII, nr rej.: A-804 z 21.12.1973 

 

 

 Bożepole Wielkie 
  - kościół fil. pw. św. Piotra, mur.-szach., 1743, nr rej.: A-803 z 21.12.1973 

  (przeniesiony → Kaszubski Park Etnograficzny, Wdzydze Kiszewskie) 

  - zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: A-1040 z 29.11.1983: 

   - pałac 

   - park 

 

 Brzeźno Lęborskie 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, 1911-12, 

     nr rej.: A-1719 z 1.12.2000 

 

Godętowo 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-267 z 3.05.1978: 

   - pałac, ok. 1800, nr rej.: A-267 z 12.12.1961 

   - obora, 4 ćw. XIX 

  

 Paraszyno 
  - zespół dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A-884 z 14.01.1978: 

   - dwór 

   - park 

 

 Świetlino 
  - kościół ewangelicki ob. rzym.-kat.  fil. pw. św. Izydora Rolnika, 1911, nr rej.: A-1732 z 11.02.2002 

  - cmentarz kościelny, nr rej: j.w.  

  

 Witków (Wódka) 
  - zespół dworski, nr rej.: A-270 z 12.12.1961 i z 8.08.2014 

   - dwór, XVIII, 1846 

   - park, XIX 

 

 

REDA – m. 

 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP (d. św. Katarzyny), ul. Gdańska 3, 1901-1903,  

  nr rej.: A-1706 z 31.03.2000 

 

 

RUMIA – m. 

 
  - cmentarz rzym.-kat. (nieczynny), ul. Kościelna 19, 1538 / 2 poł. XIX, nr rej.: A-1288 z 16.10.1989 

  - ruina kościoła Świętego Krzyża, nr rej.: j.w. 

 

 

SZEMUD – gm. 
 

 Kielno 
  - kościół par. pw. św. Wojciecha BiM., ul. Oliwska 22, poł. XVIII, 1870. 1903, 

  nr rej.: A-526 z 15.06.1971 i z 5.07.2016 

- cmentarz rzym.-kat przy kościele, XVIII-XX, nr rej.: A-526 z 31.08.2016 
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WEJHEROWO – gm. 
 

 Gościnino 
  - domy robotnicze (11 domów), ul. Drzewiarza 23-45, 30-48, 1909, nr rej.: A-1046 z 28.12.1983 

 

 Góra  
  - zespół ruralistyczny wsi, nr rej.: A-1091 z 10.06.1985 

   

  - kościół par. pw. św. Mateusza Apostoła, 1911-13, nr rej.: A-1757 z 9.05.2005 

  - cmentarz kościelny, j.w. 

 

 

WEJHEROWO – m. 
 

  - zespół urbanistyczno-krajobrazowy Starego Miasta, nr rej.: A-957 z 26.02.1979 

 

- założenie arch.-krajobrazowe Kalwarii Wejherowskiej, ul. Cmentarna / Marynarki Wojennej,  

   XVIII, nr rej.: A-1086 z 8.03.1985 

  - 26 kaplic, nr rej.: j.w. 

 

  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, Rynek / ul. Kościuszki, 1754-55, nr rej.: A-527 z 18.06.1971 

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

 

  - kościół ewangelicki ob. rzym.-kat. par. pw. św.św. Leona Wielkiego i  Stanisława Kostki,  

Ul. Sobieskiego 235, 1907-09, nr rej.:A-1890 z 5.11.2012 

  

  - zespół klasztorny reformatów, ul. Reformatów 19, nr rej.: A-528 z 18.06.1971 i z 19.12.2012 : 

- kościół, ob. par. pw. św. Anny, 1648-50  

- klasztor (3 skrzydła przyległe do kościoła), 2 poł. XVIII, XIX,XX 

 

  - zespół pałacowy, ul. Zamkowa – Parkowa – św. Jacka – Wybickiego, XVII-XVIII-XIX,  

  nr rej.: A-525 z 15.06.1971 i z 31.08.2013: 

   - pałac, ob. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 1808, 1858 

   - park z układem wodnym, ob. miejski, XVII – XX 

   - d. grota, ob. piwniczka, 2 poł. XIX 

   - młyn wodny, ul. Zamkowa 6, k. XIX 

   - zespół młyna wodnego, ul. Zamkowa 18, k. XIX 

 

  - dom, ul. Kochanowskiego 3 (d.12), mur.-szach., k. XVIII, nr rej.: A-522 z 15.06.1971 

 

  - willa, ul. Ofiar Piaśnicy 6, 1925, nr rej.: A-1722 z 12.02.2001 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

- dom, ob. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, ul. Sobieskiego 239, k. XIX,  

   nr rej.: A-1236 z 20.07.1988 

 

- sąd rejonowy, ul. Sobieskiego 302, 1878-80, 1920, nr rej.: A-1792 z 30.11.2006 

 

- willa, ul. Sobieskiego 304, pocz. XX,  nr rej.: dec. wspólna → sąd rejonowy  

 

- magazyn (oficyna domu, ul. Sobieskiego 260), ob. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 

  ul. Wałowa 14 a, 1890-1900, nr rej.: A-1237 z 20.07.1988 
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  - dom, pl. Wejhera 10, XVIII, nr rej.: A-523 z 15.06.1972 

 

  - szpital-przytułek, ob. dom mieszkalny, pl. Wejhera 15, szach., XVIII, nr rej.: A-521 z 15.06.1971 

 

  - dom, ul. Wybickiego 1, 1911, nr rej.: A-1903 z 22.07.2014 

      


