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Stan na 31.12.2022 

BIAŁOGARD – gm. 
 

 Białogórzyno 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1838, nr rej.: A-338 z 20.02.2008 

 

 Dargikowo 
  - cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX, nr rej.: A-457 z 30.12.1987 

 

 Gruszewo   
  - ruina pałacu, pocz. XIX, nr rej.: 370 z 27.03.1964 (nie istnieje) 

 

 Kamosowo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1039 z 24.06.1978 

 

 Laski 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-451 z 24.06.1978 

 

 Łęczno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, XV/XVI, XIX, 

   nr rej.: A-461 z 30.10.1956 

 

 Nasutowo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-450 z 24.06.1978 

 

 Nawino 

  - park dworski, pocz. XX, nr rej.: A/481 z 8.01.1979 

 

 Podwilcze 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Marcina Biskupa, XVI?, pocz. XX,  

  nr rej.: A-463 z 30.10.1956 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-464 z 27.07.1954: 

   - pałac, 1895 

   - park, pocz. XIX 

 

 Pomianowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, szach., XVIII, 1889, 

   nr rej.: A-465 z 1.07.1959 

 

 Rarwino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, 1 poł. XVI, 1751,  

  nr rej.: A-466 z 1.07.1959 

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A/482 z 24.06.1978 

 

 Stanomino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1572, 1834, 

   nr rej.: A-429 z 30.10.1956 

 

  - park pałacowy, ob. sanatoryjny (leśny), poł. XIX, nr rej.: 1068 z 8.01.1979 

 

 Żytelkowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Nawiedzenia NMP, XVII-XX,  

  nr rej.: A-470 z 1.07.1959 
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BIAŁOGARD – m. 
 

  - śródmieście miasta (stare miasto), nr rej.: 17 z 18.05.1954 oraz 25 z 4.09.1956 

 

  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1310-XIX, nr rej.: A-453 z 25.09.1954 

 

  - kościół fil. pw. św. Jerzego, ul. Świdwińska, XV/XVI, XIX, nr rej.: 243 z 19.03.1960 

 

  - d. cmentarz ewangelicki, ul. Szpitalna, XIX, nr rej.: A-432 z 26.08.1987 

   

- pozostałości murów obronnych, ul. Matejki, XIV/XV, nr rej.: 85 z 25.05.1955 

  - Brama Wysoka (Połczyńska), ul. Grottgera, XIV/XV, nr rej.: 41 z 25.09.1954 

 

  - piwnice zamku, ul. Płowiecka 3, XVIII, nr rej.: 147 z 20.06.1957  

 

  - ratusz, pl. Wolności  5 (Rynek), 1 poł. XIX, nr rej.: A-433 z 25.09.1954 

 

- d. budynek Starostwa Powiatowego, ob. budynek administracyjny, ul. 1 Maja 18, 1905,  

   nr rej.: A-2018 z 9.11.2021 

 

- spichrz, ob. magazyn, ul. Piłsudskiego 25, szach.-mur., k. XVIII, poł. XIX,  

  nr rej.: A-436 z 15.03.1965 (dec. budynek przemysłowy) 

 

  - dom z dwiema oficynami, ul. Najświętszej Marii Panny 3, 1880, nr rej.: A-435 z 31.01.1992 

 

  - dom, ob. bank PKO, pl. Wolności 17, 1910, nr rej.: A-434 z 21.10.1991 

 

 

KARLINO – m. i gm. 
 

 Domacyno 
  - park pałacowy, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-449 z 12.06.1980 

 

 Karlino 
  - śródmieście miasta, nr rej.: 44 z 4.09.1956 

 

  - kościół par. pw. Chrystusa Króla, 1510, nr rej.: 82 z  25.05.1955 oraz 106 z 30.10.1956 

 

  - park miejski, ul. Szczecińska 12, 2 poł. XIX, nr rej.: A-448 z 26.06.1978 

 

  - zespół folwarczny, XIV, XIX, nr rej.: A-474 z 15.10.1997: 

   - zamek (przyziemie), ob. spichrz, XIV, l. 30 XIX, nr rej.: A-428 z 19.03.1960 

   - dworek, ob. budynek administracyjny, XIX/XX 

   - magazyn zbożowy, k. XIX 

   - obora, k. XIX 

   - stodoła, k. XIX 

   - kuźnia, po 1945 

 

  - dom, ul. Konopnickiej 29, poł. XIX, nr rej.: A-473 z 15.03.1965 

 

  - dom, ul. Koszalińska 94, szach., XIX/XX, nr rej.: A-1181 z 27.10.2004 

 

  - spichlerz, ul. Szczecińska 17, szach., l. 30 XIX, nr rej.: A-431 z 20.07.1983 

 

 Karścino 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, poł. XVI, 1830, 1866, nr rej.: A-371 z 25.09.2008 

 

- park pałacowy, XVIII,  nr rej.: 990 z 22.03.1978 
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 Kozia Góra 
  - zespół pałacowy i folwarczny, pocz. XIX, nr rej.: A-475 z 15.03.1965 i z 25.09.1997: 

   - pałac, XVII, 1818, 1850   

   - park z aleją dojazdową, XVIII   

   - spichlerz, szach. 

   - obora, szach. 

   - budynek gospodarczy z oficyną 

   - 2 budynki gospodarcze 

   - gorzelnia 

   - ruiny mauzoleum (w parku), pocz. XIX 

 

 Krukowo 
  - kościół ewangelicki, 1820-1824, nr rej.: 570 z 15.02.1966 (nie istnieje) 

 

  - park pałacowy, 1733, XIX/XX, nr rej.: A-478 z 22.03.1978 

 

 Lubiechowo 
  - kościół fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, 2 poł. XIX, nr rej.: A-372 z 25.09.2008 

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

   - pałac, nr rej.: A-182 z 26.11.2004  

   - park, nr rej.: A-479 z 9.01.1979 

 

 Malonowo 

  - park dworski, 1880, nr rej.: A-480 z 22.03.1978 

 

 Mierzyn 
  - kościół fil. pw. Świętej Trójcy, XV, XIX, nr rej.: A-462 z 15.03.1965 

 

 Mierzynek 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-447 z 26.06.1978 

 

 Pobłocie Wielkie 
  - park dworski, XIX, nr rej.: 993 z 22.03.1978 

 

 Poczernino 
  - park pałacowy z aleją dojazdową  (lipową), 2 poł. XIX/XX, nr rej.: A-446 z 26.06.1978 

 

 Syrkowice 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A-445 z 26.06.1978 

 

 Wyganowo 

  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A/485 z 26.06.1978 

 

 

TYCHOWO – gm. 
 

 Buczki 

  - park dworski z aleją dojazdową, k. XIX, nr rej.: A-471 z 11.10.1980 

 

 Bukówko 
  - kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, k. XVI, XIX, nr rej.: A-456 z 1.07.1959 

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-444 z 29.06.1978 i z 21.03.1980 

 

 Dobrowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Kantego, szach., XVIII/XIX,  
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  nr rej.: A-458 z 15.03.1965 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-459 z 15.03.1965: 

   - pałac, poł. XIX, 1975-1977 

   - park, 2 poł. XIX 

 Kikowo 
- kaplica-mauzoleum rodziny von Kleist, ob. kościół rzym.-kat. fil.  

  pw. Podwyższenia Krzyża  Świętego, 1847, nr rej.: A-427 z 21.12.1994 

  

 Kowalki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Biskupa, szach., XVI, XIX,  

  nr rej.: A-437 z 19.03.1960 

 

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

  2 poł. XVII, pocz. XX,  nr rej.: A-430 z 30.10.1956 

 

 Rudno 
  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A-467 z 12.02.1966: 

 

 Smęcino 
  - zespół dworski, XIX, nr rej.: A-438 z 1.04.1998: 

   - dwór, 1854-1856, l. 70 XIX 

   - park 

 

 Stare Dębno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Szczepana, szach., XVIII,  

  nr rej.: A-468 z 30.10.1956 

 

 Tychowo 
- kościół par. pw. MB Wspomożenia Wiernych, mur.-szach., XV, XIX,  

  nr rej.: A-469 z 30.10.1956 

 

  - park pałacowy, XVIII/XIX, nr rej.: A-443 z 11.10.1980 

 

 Tyczewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Antoniego Padewskiego, szach.-mur.,  

  1681, XIX, nr rej.:  A-484 z 30.10.1956 

 

  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A-442 z 27.05.1978 

 

 Wicewo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, 1860, 

      nr rej.: A-369 z 12.09.2008 

 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-441 z 29.06.1978 
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BIERZWNIK – gm. 
 

 Bierzwnik 
- zespół klasztorny cystersów, 1347-1355,  XV, nr rej.: A-1088 z 4.03.1958  oraz  

  410/92 z 5.09.1992: 

- kościół, ob.  par. pw. MB Szkaplerznej, nr rej.: 412/92 z 9.09.1992 

   - klasztor (skrzydło wsch. i pd.) , XV, ob. plebania, nr rej.: 413/92 z 10.09.1992  

   - ruina browaru (spichrz), nr rej.: A-1087 z 5.12.1963 oraz 411/92 z 8.09.1992 

 

 Breń  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Józefa, 1901, nr rej.: A-1538 z 13.06.2016 

- d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, XVIII (?), nr rej.: j.w. 

 

 Klasztorne 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Korony Polskiej, XV/XVI, 1750, nr rej.: A-617 z 22.12.1963  

 

 Kolsk 
  - dom nr 28 (d. 49), szach., k. XVIII, nr rej.: A-618 z 22.12.1965  

 

 Zieleniewo 
  - kościół par. pw. św. Jadwigi, XIII, 1906, nr rej.: A-620 z 22.12.1965  

 

 

CHOSZCZNO – m. i gm. 

 

 Chełpa    
- kościół fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, XV/XVI, wieża 2 poł. XIX,  

     nr rej.: A-548 z 16.02.2010 

- d. cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie, mur kam. z bramą, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Choszczno 
  - teren Starego Miasta, XIII, nr rej.: O/27/55 z 30.07.1955  

 

  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1 poł. XIV, XIX, nr rej.: A-614 z 30.07.1955 i z 27.04.1979 

 

  - mury miejskie, XIV-XV, nr rej.: 228 z 6.04.1957 oraz 245 z 27.04.1979 

- barbakan Bramy Kamiennej, ob. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 13, XIV-XV,  

  nr rej.: j.w.  

 

- zespół szpitalny, ul. Niedziałkowskiego 4-12, 1904-1905, 1929-1931,  

  nr rej.: A-18 z 22.12.1999: 

   - szpital 

   - przychodnia, 1912 

   - pralnia, 1905-1906 

   - urząd skarbowy, ob. szpital, 1935 

   - willa, ob. pogotowie, ul. Niedziałkowskiego 8, 1920 

   - willa, ul. Niedziałkowskiego 12, 1910, nr rej.:  A-645 z 31.03.1998 

 

 Gleźno 
- park pałacowy z aleją dojazdową, XVIII, nr rej.: A-879  z 22.10.1979 

 

 Kołki 
  - kościół fil. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 1870, nr rej.: A-272 z 5.09.2006 

 

 Korytowo 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, k. XIII, poł. XVI, nr rej.: A-651 z 18.06.1958  
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  - zespół pałacowy, nr rej.: A-604 z 5.07.1958, z 22.11.1979 i z 26.08.2010 : 

   - pałac, XVI, XVIII, ok. 1830-1890 

   - park, XVI, XVIII, XIX/XX 

 

 Piasecznik 
  - kościół par. pw. św. Andrzeja Boboli, XV, XIX, nr rej.: A-599 z 20.04.1998 

 

 Radaczewo 
  - ruina kościoła, poł. XVI, nr rej.: A-621 z 23.04.1991 

 

  - d. cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-1137 z 25.04.1991 

 

  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A-605 z 22.10.1979 

 

 Raduń 
  - kościół fil. pw. MB Szkaplerznej, XIII/XIV, XIX, nr rej.: A-659 z 5.07.1958 i z 13.07.2010 : 

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

  - ogrodzenie z bramą, mur., XIV, nr rej.: j.w. 

 

Rzecko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym. kat. fil.. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1861-62, 1897,  

  nr rej.: A-318 z 18.07.2007 

- pomnik Poległych w I wojnie św. , nr rej.: j.w. 

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

 

 Sławęcin 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XV/XVI, nr rej.: A-615 z 5.12.1963  

 

 Stary Klukom 
- kościół fil. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, 2 poł. XV, 2 poł. XIX, 1975-1976,  

  nr rej.: A-928 z 15.07.1958 i z 30.09.2011 (dec. ruina)  

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XIX  

 

  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-868 z 20.10.1979 

 

 Stradzewo 
- kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, 1876, nr rej.: A/1424 z 2.10.2015  

  - część d. cmentarza przy kościele   

 
  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: A-603 z 20.10.1979, z 31.12.1990 i z 22.06.2011: 

   - pałac (dec. dwór) 

   - park z alejami dojazdowymi 

   - d. stajnia, 3 ćw. XIX 

   - d. gołębnik, 3 ćw. XIX 

 

 Suliszewo 
  - kościół fil. pw. Świętej Trójcy, XV/XVI, nr rej.: A-609 z 5.07.1958  

 

 Wardyń 
  - zespół dworski, XVIII-XIX: 

   - ruina dworu, XVI-XIX, nr rej.: nr rej.: A-1801 z 6.07.1974 oraz 297 z 13.12.1979 

   - park, nr rej.: nr rej.: A-1801 z 22.10.1979 

 

 Zamęcin 
- zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 

  nr rej.: A-610 z 31.12.1990: 

   - kościół, (poł. XV) 1888 
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   - cmentarz przykościelny, poł. XIX 

   - ogrodzenie, poł. XIX, 1888-1889 

   - pomnik poległych w I wojnie światowej 

 

 

DRAWNO – m. i gm.  
 

 Barnimie 
  - kościół fil. pw. Serca Jezusowego, XV, wieża drewn., XVII/XVIII, nr rej.: A-606 z 8.12.1956  

 

 Brzeziny 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Nawiedzenia NMP, szach., 2 poł. XVIII,  

  nr rej.: A-608 z 18.06.1958  

 

  - pałac, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A-616 z 5.07.1958  

 

 Dominikowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, k. XVI, wieża szach.,  

  ok. 1630, nr rej.: A-607 z 15.12.1956 

 

 Drawno 
  - teren Starego Miasta, 1 poł. XIV, nr rej.: O/183/56 z 13.11.1956 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Nieustającej Pomocy, (XV), wieża szach.,  

  1800, nr rej.: A-611 z 28.01.1958  

 

  - ruina zamku, XIV-XV, XVII-XVIII, nr rej.: A-646 z 5.07.1958  

 

  - d. sąd, ob. Urząd Miasta, ul. Kościelna 3, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1612 z 16.12.2016 

 

  - spichrz, ul. Jeziorna 2, 3 ćw. XIX, nr rej.: A-249 z 17.01.2006 

 

 Kiełpino 
- zespół dworski, nr rej.: A-584 z 12.09.1958, z 13.12.1979 i z 7.12.2004 : 

 - dwór z 2  oficynami, mur.-szach., 1 ćw. XVIII, 1804 

   - park, poł. XVII, XVIII/XIX  

 

 Konotop 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-88 z 12.09.1958 i z 6.12.2001: 

  - ruina pałacu, 2 ćw. XIX  

   - park, pocz. XIX, XX 

 

 Niemieńsko 
  - zespół pałacowy, 1922-30, nr rej.: A-177 z 19.08.2004: 

   - pałac myśliwski 

   - park leśny 

 

 Święciechów 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-176 z 19.08.2004: 

   - pałac, pocz. XX 

   - park, pocz. XIX - XX 

  - zespół folwarczny z podwórzem gospodarczym, 2 poł. XIX-XX, nr rej.: A-1230 z 12.03.2014: 

   - d. owczarnia 

   - d. stodoła 

   - d. budynek inwentarski 

   - ściana frontowa d. obory 

   - brama wjazdowa, mur. 
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KRZĘCIN – gm. 
  

 Chłopowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Najświętszego Serca Jezusowego, 1907-1908,  

  nr rej.: A-630 z 5.12.1963 

 

 Granowo 
- kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, k. XV, 1855, 1930,  

  nr rej.: A-217 z 13.05.2005 

- cmentarz przy kościele, j.w. 

 

 Krzęcin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela, 1910,  

  nr rej.: A-216 z 11.05.2005 

- cmentarz przykościelny, j.w.  

 

 Mielęcin 

  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1172 z 22.10.1979 

 

 Nowy Klukom 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, k. XVI, wieżą drewn., XVIII, 

  nr rej.: A-662 z  18.06.1958  

 

 Objezierze 
   - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1852-53, 1864,  

  nr rej.: A-238 z 2.12.2005.  

 

 Przybysław 
  - zespół pałacowy:   

   - pałac, 1 ćw. XIX, nr rej.: A-71 z 20.07.2001 

- park, pocz. XIX, nr rej.: A-71 z 12.10.1979 

 

 Rakowo 
  - kościół fil. pw. Świętej Trójcy, XV-XVI, 1890, nr rej.: A-634 z 5.07.1958  

 

 Żeńsko 
- kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, 2 poł. XIV, XVI, 1 poł. XVIII,  

  nr rej.: A-640 z 1.08.1956  

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej.: A-640 z 29.06.2018 

  - odrodzenie z bramką, mur. , XV (?), j.w. 

 

 

PEŁCZYCE – m. i gm. 
 

 Będargowo 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego, XV/XVI, XVIII, XIX, nr rej.: 441 z 12.12.1963  

 

 Boguszyny 
  - kościół par. pw. MB Różańcowej, k. XV, wieża k. XIX, 1975, nr rej.: A-590 z 14.04.2010  

 

- zespół dworsko-parkowy, nr rej.: A-2021 z 14.12.2021 

- dwór, poł. XVIII, 2 poł. XIX 

- park, pocz. XIX 

 

 Bolewice 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, 2 poł. XV, 1928, nr rej.: 554 z 17.01.1966  
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  - d. cmentarz przy kościele, XV-XIX, z częścią d. parku dworskiego, 2 poł. XIX, 

     nr rej.: A-629 z 7.06.2011 

  - 2 bramki cmentarne, mur., 2 poł. XV (?), nr rej.: j.w. 

 

 Chrapowo 
  - kościół fil. pw. Świętej Rodziny, k. XIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 443 z 12.12.1963  

  - park dworski, ob. gminny, XIX, pocz. XX, nr rej.: A-1681 z 28.06.2017 

 

 Jagów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, 1856, 

      nr rej.: A-383 z 27.01.2009 

 

- zespół pałacowy, nr rej.: A-163 z 22.10.1979 i z 6.02.2004: 

   - pałac (dec. dwór nr 20), XVIII/XIX  

   - park, XIX 

 

 Jarosławsko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Kazimierza, 1853, 

      nr rej.: A-1505 z 1.02.2016 

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

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

 
  - park dworski, ok. 1845, nr rej.: 286 z 22.10.1979 

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

 

Krzynki 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym. kat. fil. pw. Dobrego Pasterza, 1858,  

  nr rej.: A-316 z 10.07.2007 

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

 

 Lubiana 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1174 z 22.06.1995: 

   - pałac, 1900 

   - park, 2 poł. XIX 

   - folwark, 2 poł XIX 

 

 Nadarzyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Trójcy, 1902, nr rej.: A-601 z 23.04.1990 

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

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-292 z 14.12.2006: 

   - pałac, 1902 

   - park, pocz. XIX, XIX/XX 

 

 Niesporowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVI,  

  nr rej.: A-633 z 12.09.1958  

 

 Pełczyce 
  - zespół klasztorny cystersek: 

- kościół, ob. par. pw. Narodzenia NMP, 2 poł. XIII, XV, XVIII,  

  nr rej.: A-648 z 31.07.1956  

   - klasztor z folwarkiem, nr rej.: A-273 z 12.09.1958, z 16.01.1980 i z 6.09.2006 

- skrzydło zachodnie klasztoru, 1 poł. XIV, XVIII-XX 

    - spichrz, 2 poł. XVIII 

    - stajnia, XIX/XX 

    - stodoła, 1928 

    - d. ogrody klasztorne 

 



woj. zachodniopomorskie - pow. choszczeński 

10 

Stan na 31.12.2022 

- ratusz, Rynek Nowego Miasta, l. 20. XX, nr rej.: A-596 z 15.03.1993 

 

  - szkoła, ul. Kościelna 7, ok. 1850, nr rej.: A-595 z 15.03.1993 

 

  - poczta, Rynek Bursztynowy 4, k. XIX, nr rej.: A-255 z 15.03.2006 

 

  - dom, ul. Armii Polskiej 18, 2 poł. XIX, nr rej.: A-114 z 27.02.2003 

 Płotno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, szach., XVIII/XIX,  

  nr rej.: A-598 z 23.10.1991 

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

 

  - zespół dworski, nr rej.: A-1085 z 18.05.2012 : 

   - dwór ze skrzydłem pałacowym, k. XVIII, k. XIX 

   - park, pocz. XIX 

   - zespół folwarczny z podwórzem gospodarczym, XIX/XX,  

  nr rej.: A-1085 z 30.03.2016   

 - dom rządcy, ob. dom nr 25 

 - stodoła z oborą 

 - stodoła 

 - stajnia z magazynem i wozownią 

 - aleja lipowa na osi wjazdu 

 

 Przekolno 
  - zespół kościoła filialnego, nr rej.: A-884 z 22.10.1957 i z 10.05.2011 :  

- kościół pw. MB Częstochowskiej, 2 poł. XIII, XV, XIX  

   - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XIV-XIX 

   - pomnik mieszkańców wsi poległych w I wojnie światowej,  

   - głaz nagrobny, 1927 

   - ogrodzenie, mur., z bramkami, XIX 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-327 z 12.10.1979 i z 28.09.2007: 

   - pałac, 2 poł. XVIII, 1870, pocz. XX 

- park, XVIII, XIX 

 

 Sarnik 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,  

  1 poł. XVII, XIX, nr rej.: A-637 z 22.10.1957  

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-912 z 22.10.1957, z 13.12.1979 i z 15.09.2011 : 

   - ruina pałacu, 1898   

   - brama wjazdowa z fragmentem ogrodzenia, 2 poł. XIX  

   - park, XVIII, 2 poł. XIX,  z pozostałościami fontanny 

 

 Wierzchno 
  - park dworski wraz z dziedzińcem gospodarczym, 2 poł. XIX, nr rej.: A-889 z 22.10.1979 

 

 

RECZ – m. i gm. 
 

 Lubieniów 
- kościół fil. pw. św. Józefa, XIV, XIX, odbud. 1977 nr rej.: A-632 z 22.12.1965  

 

 Nętkowo 
  - kościół ewangelicki, ob. w ruinie, 1897, nr rej.: A-326 z 10.09.2007 

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

 

 Pomień 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Serca Marii, XV, XVII, nr rej.: A-635 z 5.12.1963  
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- kaplica cmentarna,  na d. cmentarzu ewangelickim, 1852, nr rej.: A-406 z 23.07.2009 

 

  - pałac, ob. szkoła, poł. XIX, nr rej.: A-647 z 22.06.1988 

  - folwark z podwórzem gospodarczym, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1613 z 28.12.2016 : 

   - d. magazyn zbożowy 

   - d. powozownia 

   - d. cielętnik  

   - d. jałownik 

   - d. stajnia 

   - d. obora i magazyn zbożowy 

   - d. gorzelnia 

   - d. budynek gospodarczy 

 

 Recz 
  - teren starego miasta, XIII, nr rej.: O/59/56 z 27.02.1956 

 

- kościół par. pw. Chrystusa Króla, poł. XIV, XV, XIX, nr rej.: A-636 z 3.01.1956 i z 20.06.1979 

 

- pozostałości murów obronnych z basztami Choszczeńską i Drawieńską , 

                1 poł. XIV, poł. XV, XIX, nr rej.: A-1925 z 15.02.1963 oraz 290 z 26.10.1979 

    

- organistówka, ob. biblioteka, ul. Ratuszowa 6, szach.-mur., poł. XIX,  

  nr rej.: A-597 z 30.01.1991 

 

  - dom, Rynek 1, mur.-szach., poł. XIX, nr rej.: A-594 z 30.01.1991 

 

 Sicko 
  - kościół fil. pw. Miłosierdzia Bożego, k. XIX, nr rej.: A-290 z 27.11.2006 

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

 

 Słutowo 
  - kościół fil. pw. Przemienienia Pańskiego, XV/XVI, nr rej.: A-489 z 5.12.1963 i z 29.10.2009 

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

 

 Sokoliniec 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, 1889 (wieża - XV), nr rej.: A-264 z 14.06.2006 

  - cmentarz przy kościele (nieczynny), nr rej.: j.w. 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-49 z 18.07.2000: 

   - ruina pałacu, 1862 

   - park, poł. XIX 

   - gorzelnia, ob. dom mieszkalny, ok. poł. XIX 

   - obora, 1861 

 

 Suliborek 
  - ruina kościoła ewangelickiego, 1 poł. XIX, nr rej.: A-639 z 17.07.1990 

 

 Sulibórz 
  - ruina kościoła, XV, k. XIX, odbud. po 1990. nr rej.: A-600 z 2.07.1990  

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

 

 Żeliszewo 
  - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 3 ćw. XIX, nr rej.: A-313 z 29.06.2007
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CZAPLINEK – m. i gm.  
 

 Broczyno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach., 1793, 

  nr rej.: 347  z 28.08.1961 (nie istnieje) 

 

  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1077 z 12.06.1980 

 

 Czaplinek 
  - układ urbanistyczny (śródmieście), nr rej.: A-1994 z 19.03.1965 

 

  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, XIII, 1725, nr rej.: 191 z 29.04.1959 

  - dzwonnica, drewn., XVIII, nr rej.: j.w. 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,1829,  

  nr rej.: A-1973 z 19.03.1965 

 

  - ratusz, Rynek 6, 1845, nr rej.: 439 z 19.03.1965 

 

 Głęboczek 
  - młyn wodny, szach., 1898, nr rej.: 1139 z 14.10.1980 

 

Kluczewo  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 1856,   

       nr rej.: A-381 z 29.12.2008 

 

 Łazice 
  - leśniczówka, pocz. XIX, nr rej.: 1080 z 12.06.1980 

  - park leśny, nr rej.: j.w. 

 

 Piaseczno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil.  pw. MB Wspomożenia Wiernych, XVII,  

  nr rej.: A-1972 z 19.03.1965 

 

Rzepowo  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1863,   

     nr rej.: A-650 z 7.07.2010 

- cmentarz przy kościele, nieczynny, XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Siemczyno 
 - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Różańcowej, 1854-56,  

  nr rej.: A-649 z 7.07.2010 

- cmentarz przy kościele, nieczynny, XIX, nr rej.: j.w. 

 
  - zespół pałacowy, XVIII, nr rej.: 249 z 19.03.1960: 

   - pałac, 1722-1726, 1796, pocz. XIX 

   - park, nr rej.: 1075 z 12.06.1980 

 

 Stare Drawsko 
  - ruina zamku, XIV-XVII, nr rej.: 190 z 29.04.1959 

 

 Trzciniec 
  - zespół pałacowy, 1 ćw. XX, nr rej.: 1222 z 25.06.1991: 

   - pałac, 1924 

   - oficyna, 1924 

   - park z sadem i aleją dojazdową 
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DRAWSKO POMORSKIE – m. i gm. 

 

 Borne 
  - park dworski, 2 ćw. XIX, nr rej.: 1144 z 15.03.1982 

 

 Cianowo 
  - zespół dworski : 

   - dwór, pocz. XX, nr rej.: A-1796 z 30.12.1998   

   - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1796  z 18.03.1982 

 

 Dołgie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, szach., poł. XVIII, 

  nr rej.: A-1983 z 15.01.1960 

 

- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1988 z 15.03.1982 

 

 Dalewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Kostki, szach., k. XVIII,  

  nr rej.: 221 z 15.01.1960 

 

  - park pałacowy, XIX, nr rej.: A-1949 z 18.03.1982 

 

 Drawsko Pomorskie 
  - śródmieście miasta, nr rej.: 28 z 4.09.1956 

 

  - kościół par. pw. Zmartwychwstania Pana Naszego, XIV/XV,XIX, nr rej.: A-1971 z 23.02.1953 

 

  - pozostałości murów obronnych, XIV, nr rej.: 383 z 14.04.1964 

 

  - ratusz, ob. dom mieszkalny, ul. Ratuszowa 5, k. XVIII, nr rej.: A-1975 z 4.04.1967 

 

- d. magazyn soli,  ul. Kilińskiego 4 (d. 2), szach., ok. 1700, l. 30 XX,  

  nr rej.: A-1969 z 29.12.1998 (dec. dom) 

 

- dom, ul. Obrońców Westerplatte 9 b, 1906, nr rej.: A-248 z 5.01.2006 

 

  - dom, ul. Obrońców Westerplatte 35, ok. 1800, nr rej.: A-1970 z 4.08.1967 

 

  - starostwo, pl. Orzeszkowej 3, 1907-09, nr rej.: A-259 z 10.04.2006 

 

- willa, ul. Piłsudskiego 16, pocz. XX, nr rej.: A-919 z 9.09.2011 

 

- kamienica z oficynami, ul. Ratuszowa 11, 1914, nr rej.: A-1233 z 3.04.2014 

 

- kamienica z oficynami,  ul. Sikorskiego 31, 1909, nr rej.: A-1732 z 13.07.2018 

 

 Gudowo 
  - kościół fil. pw. św. Barbary, z otoczeniem, XVII, nr rej.: A-1985 z 15.01.1960 

 

 Grzybno 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 1143 z 15.03.1982 

 

 Jankowo 
  - ruina kościoła, k. XV, nr rej.: 541 z 12.02.1966 (nie istnieje) 

 

  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1151 z 18.03.1982 

 

  - spichlerz zbożowy, mur.-szach., pocz. XX, nr rej.: 971 z 17.10.1977 
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 Jelenino 
  - zespół dworski, XIX, nr rej.: A-1926 z 13.06.1983: 

   - dwór 

   - park 

   - budynki gospodarcze 

 

 Karpno 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A-1930 z 13.06.1983 

 

 Karwice 
  - zespół pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: 542 z 12.02.1966: 

   - pałac, 2 poł. XVIII, pocz. XIX 

   - park z aleją dojazdową, nr rej.: 1114 z 15.09.1980 

 

 Linowno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Ignacego Loyoli, 1897-99 

  nr rej.: A-1131 z 4.10.2012 

   

- d. dwór, poł. XIX, nr rej.: A-1974 z 12.02.1966 

 

  - park, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1872 z 15.09.1980 

 

 Łabędzie 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XIV ?, XVII, nr rej.: A-1986 z 24.11.1954 

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

 

 Mielenko Drawskie 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil., szach., XVII, nr rej.: 224 z 15.01.1960 

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

 

  - park dworski, pocz. XIX, XIX/XX, nr rej.: A-1929 z 15.09.1980 

 

 Nętno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil.  pw. MB Anielskiej, szach., z otoczeniem, 1744, XIX,  

  nr rej.: A-1984 z 16.01.1960 

 

 Olchowiec 
  - park dworski (nr 1), 2 poł. XIX, nr rej.: A-1978 z 18.03.1982 

 

  - zespół dworski (nr 8), 2 poł. XIX,: 

   - dwór, nr rej.: 1268 z 30.12.1998 

   - park, nr rej.: 1147 z 18.03.1982 

   - cmentarz rodowy, j.w. 

 

 Ostrowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat.  par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1697,  

  nr rej.: 232 z 15.01.1960 

 

 Przytoń 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1873 z 13.06.1983: 

   - dwór, 1897 

   - park 

 

 Rydzewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Trójcy, drewn., XVIII, 

  nr rej.: 48 z 26.10.1954 
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Suliszewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, szach., XIX,  

  nr rej.: 225 z 15.01.1960 

 

  - park pałacowy z aleją grabową, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1987 z 18.03.1982 

 

 Szczytniki 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2030 z 18.04.1985 

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

 

 Tęczyn 
  - zespół folwarczny, k. XIX, nr rej.: A-1976 z 13.06.1983: 

   - budynek inwentarski, ob. magazyn, XIX/XX 

   - obora ze spichrzem, XIX/XX 

   - budynek gospodarczy wielofunkcyjny, XIX/XX 

   - 2 stodoły, XIX/XX 

   - park dworski z łąką - pastwiskiem 

 

 Woliczno 
  - park pałacowy z aleją dojazdową, pocz. XIX, nr rej.: A-1977 z 15.09.1980 

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

 

 Zarańsko 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1892 z 15.09.1980 

 

 Ziemsko 
  - park pałacowy, 1 poł. XIX, k. XIX, nr rej.: 1152 z 18.03.1982 

 

 Żołędowo 
  - dom z budynkiem gospodarczym, nr 8, 1907, nr rej.: A-277 z 26.09.2006 

 

 Żółte 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. NMP Niepokalanie Poczętej, XVII (?), 

   nr rej.: 49 z 18.10.1954 

 

  - park pałacowy z dziedzińcem gospodarczym, pocz. XIX, nr rej.: 1159 z 10.04.1982 

 

 

KALISZ POMORSKI – m. i gm. 

 

 Dębsko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, 1868, 1923, po 1970,  

  nr rej.: A-989 z 28.11.2011 

 

 Giżyno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, szach., XVII/XVIII, l. 20 XX,  

  nr rej.: A-1991 z 16.01.1960 

 

 Kalisz Pomorski 
  - układ urbanistyczny XIV, 1771, nr rej.: A-1514 z 30.12.1965 i z 17.03.2016 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Królowej Polski, 2 poł. XVIII,  

  nr rej.: A-2003 z 16.01.1960 

 

- cmentarz żydowski (nieczynny), ul. Drawska, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1825 z 17.04.2019 
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  - zespół pałacowy, nr rej.: 235 z 16.01.1960: 

   - pałac, XVIII, XIX/XX 

   - park 

  - plebania, ul. Bolesława Krzywoustego 4, ok. 1800, nr rej.: 822 z  4.08.1967 

 

  - d. młyn wodny, ob. stolarnia, ul. Młyńska 9, 4 ćw. XIX, 1910, nr rej.: A-1188 z 23.07.2013 

 

 Poźrzadło Wielkie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Biskupa, szach., 1 poł. XVIII, 1935,  

  nr rej.: A-1990 z 16.01.1960 

 

 

WIERZCHOWO – gm. 
 

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

  nr rej.: 240 z 16.01.1960 

 

Wierzchowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Wojciecha, 1891, nr rej.: A-361 z 11.08.2008 

 

 Żabin 
  - kościół ewangelicki, ob. szkoła, ok. 1800, nr rej.: 547 z 12.02.1966 (nie istnieje) 

 

 Żabinek 
  - kościół ewangelicki, ob. budynek gospodarczy, pocz. XIX, nr rej.: 245 z 19.03.1966 

 

 

ZŁOCIENIEC – m. i gm. 
 

 Bobrowo 
  - park pałacowy z aleją dojazdową, 1851-1853, nr rej.: 1154 z 23.03.1982 

 

 Chlebowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Kostki, XVIII, 1970,  

  nr rej.: 229 z 15.01.1960 (dec. szach., ob. mur.) 

 

 Cieszyno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach., XIX,  

  nr rej.: A-1710 z 15.01.1960 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX - XX, nr rej.: 1155 z 23.03.1982 

 

 Darskowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 2 poł. XVIII,  

  nr rej.: A-1711 z 15.01.1960 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XVIII - XIX: 

   - pałac, 2 poł. XVIII, 1 i 2 ćw. XIX, nr rej.: 228 z 15.01.1960 

   - park, nr rej.: 1153 z 23.03.1982 

 

 Gronowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, szach., 1703, 

  nr rej.: 231 z 15.01.1960 

 

  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 1145 z 15.03.1982 

 

 Kosobudy 
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- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, 1891, 

   nr rej.: A-1703 z 29.12.1998 

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 1161 z 20.04.1982 

 Lubieszewo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Kazimierza, XVII, nr rej.: A-1709 z 15.01.1960 

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 1158 z 23.03.1982 

 

 Nowe Worowo 
  - wiatrak holenderski, XIX, nr rej.: 544 z 12.02.1966 

 

 Rzęśnica 
  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 1160 z 20.04.1982 

 

 Siecino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, szach., z otoczeniem, XVIII,  

  nr rej.: A-1992 z 16.01.1960 

 

  - park dworski, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1142 z 15.03.1982 

 

 Stare Worowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Antoniego Padewskiego, szach., XVII,  

  z otoczeniem, nr rej.: A-1993 z 16.01.1960 

 

  - park dworski, XVIII/ XIX, nr rej.: 546 z 12.02.1966 oraz 1156 z 23.03.1982 

 

 Szczycienko 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1179 z 19.07.1983: 

   - dwór 

   - park 

 

 Warniłęg 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1162 z 20.04.1982 

 

 Wąsosz 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1997 z 23.03.1982 

 

 Złocieniec 
  - śródmieście miasta, nr rej.: 29 z 4.09.1956 

 

  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV, 1723, 1870, nr rej.: A-1706 z 15.02.1966 

 

  - dom, ul. Mirosławiecka 2, po 1880, nr rej.: A-778 z 13.01.2011 

 

 Złocieniec - Kańsko 
  - zespół sanatoryjno-szpitalny, pocz. XX, nr rej.: A-1704 z 5.01.1994: 

   - sanatorium-szpital, mur.-drewn., 1905 

   - budynek administracyjny, mur.-drewn., 1905 

   - leżakownia, ob. magazyn, 1905 

   - stajnia, ob. magazyn CPN, mur.-drewn., 1905 

   - stolarnia i prosektorium, mur.-drewn. 

   - pompownia I (altana), ob. magazyn, mur.-drewn., 1905 

   - pompownia II, drewn., 1905 

   - park (teren) 
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GOLENIÓW – m. i gm. 
 

 Borzysławiec 
  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIX/XX, nr rej.: A-124 z 8.05.2003 

 

 Danowo 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, 1601, nr rej.: A-1284 z 1.08.1989 

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

 

 Glewice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława, szach., 1789, 1840,  

  nr rej.: A-1280 z 5.12.1963 

 

 Goleniów 
  - teren Starego Miasta, XIII, nr rej.: 46 z 30.07.1955 

 

  - kościół par. pw. św. Katarzyny, XV, XIX, nr rej.: A-1278 z 12.09.1958 

 

  - relikty kaplicy i kościoła pw. św. Jerzego, ul. Sportowa/Szczecińska, XV, 1 ćw. XVIII, 

     nr rej.: A-227 z 5.10.2005 

  - cmentarz (teren d. cmentarza), j.w. 

 

  - d. cmentarz żydowski, ob. park, ul. Szczecińska, pocz. XIX, nr rej.: A-1769 z 4.10.2018 

 

  - mury obronne (fragmenty), XIV/XV, ul. Kościuszki, ul. Puszkina, nr rej.: 267 z 6.04.1957 : 

   - wieża Mennicza, ul. Kościuszki, nr rej.: j.w.  

   - baszta Prochowa (Więzienna), ul. Kościuszki, nr rej.: j.w.  

   - brama Wolińska, ob. Dom Kultury, ul. Grunwaldzka, nr rej.: j.w. 

 

  - więzienie, ul. Grenadierów 66, nr rej.: A-128 z 11.07.2003:   

   - budynek administracyjny z bramą, 3 ćw. XIX 

   - budynek ze świetlicą, 3 ćw. XIX 

   - pawilon więzienny A, 3 ćw. XIX 

   - pawilon więzienny B, XIX/XX 

   - pawilon więzienny C, 1910-1920 

   - pawilon więzienny D, XIX/XX 

   - budynek z wieżą (d. szpital  i kaplica), 3 ćw. XIX 

   - budynek-łącznik, XIX/XX 

   

  - zespół szkolny, ul. Kilińskiego 11, 1901-02, nr rej.: A--251 z 3.03.2006: 

   - szkoła 

   - sala gimnastyczna 

   - budynek sanitariatów 

 

- poczta, pl. Konstytucji 3 Maja, k. XIX, nr rej.: A-1279 z 30.11.1993 

 

  - spichrz, ul. Nadrzeczna 8, szach., poł. XVIII, nr rej.: A-1277 z 22.04.1955 

 

 Jedliny 
  - zespół ziemno-żelbetonowych reliktów d. baterii dział przeciwlotniczych, 1940, 

     nr rej.: A-1231 z 27.03.2014 

 

 Krępsko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Matki Boskiej Królowej Polski, 1932, 

     nr rej.: A-353 z 27.05.2008 

 

 Marszewo 
- kościół fil. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, XV/XVI, 1785 (wieża), XIX, nr rej.: A-2036  

  z 5.10.2022 
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  - d. cmentarz przykościelny z drzewostanem, nr rej.: jw. 

  - mur ogrodzenia (relikty - od południa i fragment od zach.), kam., nr rej.: jw. 

 

Miękowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Trójcy, szach., 1782, k. XIX,  

  nr rej.: A-1281 z 5.12.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XVIII, nr rej.: A-1281 z 26.11.2018 

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

 

 Mosty 
  - kościół par. pw. Matki Bożej Gromnicznej, k. XV, 1721, k. XIX, nr rej.: A-365 z 3.09.2008 

 
  - zespół pałacowy, XVIII/XIX, XIX/XX, nr rej.: A-1382 z 25.03.1974 i z 2.10.1978 : 

   - pałac 

   - park   

 

 Niewiadowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1836, pocz. XX,  

  nr rej.: A-315 z 5.07.2007 

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

 

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

  nr rej.: A-1283 z 5.12.1963 

 

Rurzyca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1906,   

      nr rej.: A-906 z 11.07..2011 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

 Stawno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Opieki św. Józefa, 1884,   

      nr rej.: A-1702 z 18.09.2017 

  - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, XIX, nr rej.: A-1702 z 9.12.2019 

  - ogrodzenie, mur/met., XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Tarnówko 
  - kościół, ob. ruina, XV, nr rej.: A-1282 z 5.12.1969 

 

 Żółwia Błoć 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1932, nr rej.: A-354 z 27.05.2008 

   

  - d. cmentarz przy rozebranym kościele, XIV-XIX, nr rej.: A-386 z 19.02.2009 

 

 

MASZEWO – m. i gm. 
 

 Bagna 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, k. XV, wieża drewn., 3 ćw. XVII,  

  nr rej.: A-1214 z 12.09.1958 

 

 Budzieszowce 
  - kościół fil. pw. Macierzyństwa NMP, k. XV, XVIII, nr rej.: A-1215 z 11.06.1956 

 

 Jenikowo 
- zespół d. kościoła ewangelickiego, nr rej.: A-1266 z 4.06.1998: 

   - kościół, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Józefa, 1899 

   - dzwonnica, drewn., 1722 



woj. zachodniopomorskie - pow. goleniowski 

20 

Stan na 31.12.2022 

   - d. cmentarz przy kościele 

 

 Maciejewo 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1794 z 26.11.2018 : 

   - pałac, 1899  

- park, k. XIX-XX 

 

 

 Maszewo 
  - teren Starego Miasta, XIII, nr rej.: 42 z 30.07.1955 

 

  - kościół par. pw. MB Częstochowskiej, k. XIV, XIX, nr rej.: 94 z 15.05.1956 

 

  - d. kaplica  cmentarna pw. św. Jerzego, ob. kościół fil. pw. św. Alberta Chmielowskiego, 

  k. XV, XX, nr rej.: , A-1216 z 5.12.1963 

 

  - d. cmentarz żydowski, 1812-1938, nr rej.: A-1721 z 7.02.2018 

 

  - aleja dębowa, przydrożna, przy drodze woj. nr 106, na odcinku Maszewo-Jenikowo, poł. XIX,  

    nr rej.: A-935 z 27.09.2011 

 

  - mury obronne, ul. Okólna, XIII/XIV, nr rej.: 408 z 5.12.1963 

 

 - ratusz, pl. Wolności 2, 1821-27, 1920, nr rej.: A-660 z 12.07.2010 

 

  - dom, ul. Głowackiego 5, mur.-szach., 1920, nr rej.: A-44 z 27.06.2000 

  - wieża, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, ul. Jedności Narodowej 20, pocz. XX, nr rej.: A-15 z 3.11.1999 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 2, mur.-szach., poł. XIX, l. 20 XX, nr rej.: A-1222 z 11.09.1984 

 

  - dom, ob. poczta, ul. Wojska Polskiego 9, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1221 z 30.11.1993 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 13, szach., pocz. XIX, nr rej.: 1060 z 28.09.1984 

 

  - dom, pl. Wolności 1, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-1268 z 17.02.1998 

 

 Nastazin 
  - ruina kościoła, ob. kościół fil. pw. św. Anny, XV-XVI, odbudowany 1995-97, nr rej.: A-2026  

  z 27.09.1990 

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

 

 Przemocze 
  - kościół par. pw. MB Królowej Korony Polskiej, k. XV, nr rej.: A-1218 z 12.09.1958 

 

  - mleczarnia, ob. dom mieszkalny nr 80, po 1920, nr rej.: A-265 z 28.06.2006 

 

 Radzanek 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Floriana, k. XIX, nr rej.: A-1999 z 26.02.2021 

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

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

 

 

 Rożnowo Nowogardzkie 
  - kościół par. pw. św. Antoniego, XV/XVI, nr rej.: A-1265 z 5.12.1963 

 

 Sokolniki 
  - kościół pw. Serca Pana Jezusa, XV/XVI, pocz. XX, nr rej.:A-1220 z 15.04.1956 
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NOWOGARD – m. i gm. 
 

 Bienieczki 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Trójcy, 2 poł. XIX, 1917, 

       nr rej.: A-116 z 12.03.2003 

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

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

 

 Bieńczyce 
  - zespół dworski, nr rej.: A-1054 z 15.12.1980 i z 15.12.2012 : 

   - dwór, 1851 

   - park, pocz. XIX 

 

 

 Boguszyce 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Kazimierza, 1832, nr rej.: A-1719 z 28.11.2017 

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

 

 Czernica 
  - wieża, drewn., przy kościele św. Łucji, k. XVII, nr rej.: A-344 z 26.03.2008 

 

 Dąbrowa Nowogardzka 
  - kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki fil. pw. św. Michała Archanioła, 1855-1859,  

  nr rej.: A-2035 z 10.10.2022 

- d. cmentarz przykościelny z drzewostanem, nr rej.: jw. 

- relikty muru ogrodzenia, nr rej.: jw. 

 

Długołęka 
  - kościół fil. pw. św. Anny, k. XV, wieża drewn., XVIII/XIX, nr rej.: A-1254 z 12.09.1958 

 

  - zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A-1256 z 12.12.1980 i z 20.05.1990: 

   - dwór, ok. 1910 

   - park   

 

 Grabin 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1910 

       nr rej.: A-761 z 16.12.2010 

 

 Jarchlino 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, XV, XIX, nr rej.: A-1255 z 22.12.1965 

- teren d. cmentarza przykościelnego z drzewostanem, XV-2 poł. XX, nr rej.: A-1255 z 6.10.2022 

- mur ogrodzenia, nr rej.: jw. 

 

 Karsk 
  - kościół par.  pw.  św. Barbary, 1845-46,  nr rej.: A-334 z 19.12.2007 

  - pomnik mieszkańców poległych w czasie I wojny światowej, nr rej.: j.w. 

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

 

 Konarzewo 
  - zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: A-1258 z 20.05.1996: 

   - pałac, 4 ćw. XVIII, 1869, pocz. XX 

- park 

    

Kulice 
  - zespół dworski, XVIII-XIX: 

   - dwór, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: A-2009 z 26.09.1990 
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   - park, nr rej.: A-2009 z 4.12.1980 

  

 Lestkowo 
  - kościół fil. pw. Matki Boskiej Królowej Polski, k. XV, wieża 1872, nr rej.: A-348 z 28.04.2008 

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

 

 Maszkowo 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-358 z 18.11.2008 

 

 Miętno 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1819, wieża 1872, nr rej.: A-349 z 28.04.2008 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

- park dworski, XIX, nr rej.: A/1116 z 15.12.1980 

 

 Nowogard 
  - teren Starego Miasta, pocz. XIV, nr rej.: 41 z 22.04.1955 

 

  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XV/XVI, XVII, 1929, nr rej.: A-1249 z 30.08.1955 

 

  - zamek (teren d. zamku z reliktami zabudowy), XIII-XIX, nr rej.: A-1250 z 12.07.1990 

 

  - mury obronne, poł. XIV, nr rej.: 51 z 30.07.1955 oraz 230 z 6.04.1957 

 

  - dom, ul. Luboszan 1, szach., XVIII/XIX, poł. XIX, nr rej.: A-1251 z 1.02.1990 

  -sanatorium dla kobiet, ob. DPS, ul. Smużyny 2, 1905-1912, nr rej.: A-89 z 11.12.2001: 

   - 2 pawilony sanatoryjne 

   - dom mieszkalny 

   - budynek gospodarczy, ob. garaż 

   - park 

 

 Olchowo 
  - kościół fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, XV, poł. XIX, nr rej.: A-335 z 19.12.2007 

 

 Orzechowo 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, k. XV, XVII, 1878, nr rej.: A-342 z 25.03.2008 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

 Osowo - Bieniczki 
  - zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: A-159 z 15.01.2004: 

   - pałac, k. XVIII 

   - rządcówka, XIX?XX 

   - stajnia, 1890 

   - park pałacowy, XVIII/XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1883 z 12.12.1980 

 

Ostrzyca 

- zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. par. pw. Zwiastowania NMP, XVIII-XIX,  

  nr rej.: A-26 z 14.02.2000: 

   - kościół, 1865, wieża szach., 1737 

   - cmentarz przykościelny  

Sąpolnica 

- kościół fil. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe,  XV, 1894 (wieża), nr rej.: A-2038 z 15.11.2022: 

- d. cmentarz przykościelny z drzewostanem, nr rej.: jw. 

- mur ogrodzenia, nr rej.: jw. 

  

Sikorki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Chrystusa Króla, szach., XVIII-XX,  

  nr rej.: A-1344 z 8.11.1990 (wieża-dzwonnica nie istnieje) 

  - d. cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w. 
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 Słajsino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Królowej Polski, szach.-drewn., 1737, 

   nr rej.: A-1252 z 15.10.1990 

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

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

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1260 z 2.12.1980 

 

 Strzelewo 
  - kościół par. pw. św. Sylwestra, 1890, nr rej.: A-343 z 26.03.2008 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

 Świerczewo 
  - ruina kościoła ewangelickiego, 1883, po odbudowie kościół rzym.-kat. fol. pw. św. Faustyny, 

  nr rej.: A-1248 z 11.09.1990 

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

 

 Trzechel 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny, 1872, nr rej.: A-709 z 30.09.2010 

 

 Warnkowo 
- park dworski, z reliktami dworu i budynków gosp., 1870,  nr rej.:  A-1259 z 24.07.1992 

 

 Wierzbięcin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia Marii, szach., 1737,  

  z wieżą-dzwonnicą, drewn., 1759, nr rej.: A-1247 z 21.05.1990 

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

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A-1261 z 12.12.1980 i z 21.05.1990: 

   - pałac, 1873-1876  

   - park 

 

Wołowiec 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Marcina, szach., 1912,  

  nr rej.: A-1246 z 30.08.1993 

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

 

 Wyszomierz 
  - kościół fil. pw. Chrystusa Króla, XV, wieżą drewn., XVII, nr rej.: 1245 z 12.09.1958 

- teren d. cmentarza przykościelnego, XV, nr rej.: A-1245 z 6.10.2022 

- mur ogrodzenia (relikty - od północy i część od zach. i wsch.), kam., nr rej.: jw 

 

 Żabowo 
  - kościół par. pw. Matki Boskiej Różańcowej, 1847, nr rej.: A-357 z 16.07.2008 

 

OSINA – gm. 
 

 Bodzęcin 
  - kościół fil. pw. św. Mikołaja, XV/XVI, nr rej.: A-1224 z 16.12.1963 

 

  - park dworski, XVIII, nr rej.: A-625 z 19.12.1956 

 

 Kikorze 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-624 z 6.12.1980 

 

 Kościuszki 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, 1844, wieża pocz. XX, nr rej.: A-345 z 26.03..2008 
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- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

 Osina 
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XIV, odbud. 1981,  

  nr rej.: A-1227 z 13.05.1981 (dec. ruina) 

 

  - teren nieczynnego cmentarza, k. XIX, nr rej.: A-1228 z 15.10.1990 

 

  - park dworski, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A-1908 z 12.12.1980 

 

Redło 
  - kościół fil. pw. MB Nieustającej Pomocy, XV, 1976-78, nr rej.: A-1158 z 18.03.2013 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 
- cmentarz ewangelicki, ob. nieczynny, k. XIX –XX,, nr rej.: A-12108 z 8.05.2012 

 

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

  XVII/XVIII, wieża drewn., XVIII/XIX,  nr rej.: A-1223 z 16.12.1963 

 

 Węgorza 
  - kościół par. pw. Jana Chrzciciela, XV/XVI, wieża drewn., XVIII, nr rej.: A-1225 z 16.12.1963 

 

 Węgorzyce 
  - ruina kościoła, XV/XVI, nr rej.: A-1226 z 27.09.1990 

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

 

  - park dworski, nr rej.: A-1288 z 8.12.1980 

 

 

 

PRZYBIERNÓW – gm. 
 

 Babigoszcz 
  - młyn wodny, ob. zajazd, szach., pocz. XIX, nr rej.: A-591 z 21.10.1972 

 

 Biebrówek 
  - gajówka, ob. stanica myśliwska, szach., 1857, nr rej.: A-1276 z 14.10.1997 

 

 Buk  
  - zespół pałacowy, XVII-XIX, nr rej.: A-1381 z 22.04.1955 i z 5.05.1994: 

   - pałac („Zamek”), 1571-1586, 1611, 1683, 1981-1991   

- park z alejami  

   - d. cmentarz przy nieistniejącym kościele 

   - kaplica grobowa rodu von Fleming (nie istnieje) 

   - d. cmentarz ewangelicki 

   - założenie przestrzenne z zadrzewieniami alejowymi i zagrodami 

 

 Czarnogłowy 

  - wiatrak holenderski, 3 ćw. XIX,  nr rej.: A-1275 z 22.12.1965 

 

 Dzisna 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Biskupa, szach., XVII, nr rej.: A-1269 z 18.06.1954 

 

 Łoźnica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, szach., 1709-1722,  

  nr rej.: A-1270 z 5.12.1963 
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  - zespół pałacowy, pocz. XVIII, XIX: 

   - pałac, 1 poł. XVIII, 1804, nr rej.: A-472 z 20.02.1991 

   - park, nr rej.: A-45 z 4.07.2000 

 

 Przybiernów 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV, XVII, wieża drewn., 1689,  

  nr rej.: A-1271 z 12.09.1958 

 

  - plebania, ul. Kątna 2, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-1273 z 17.05.1989 

 

 Rzystnowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Kostki, 1858,  

  nr rej.: A-945 z 12.10.2011 

 

 Świętoszewo 
  - ruina kościoła, mur.-szach., XV, XVII-XVIII, nr rej.: A-1272 z 5.12.  

 

 Włodzisław 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, mur.-szach., 1693, 1868,  

  z wieżą drewn., 1595, k. XVII, 1876, nr rej.: A-1274 z 28.04.1992 

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

 

 

STEPNICA – gm. 
 

 Miłowo 
  - dom nr 28, szach., 1820, nr rej.: A-1262 z 30.11.1993 

 

 Stepnica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Jacka, szach., 1741,  

   nr rej.: A-1264 z 5.12.1963   

 

 Widzieńsko 
  - zespół leśniczówki, XVIII-XIX, nr rej.: A-1523 z 24.03.1972 i z 18.11.1992: 

   - leśniczówka, szach., 1829 

   - budynek gospodarczy, szach., 2 ćw. XIX, 1998 

   - ogród 

 

Żarnowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Chrystusa Króla, 1843-1859,  

  nr rej.: A-1804 z 14.12.2018 

  - d.cmentarz przy kościele, nieczynny, XV(?) –XX , nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie, mur, poł.XIX , nr rej.: j.w. 
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BROJCE – gm. 
 

 Bielikowo 
  - kościół fil. pw. Chrystusa Króla, XV, XIX, nr rej.: A-1125 z 13.07.2012 

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

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

 

Brojce 
- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XV, wieża drewn. 1619, XIX,  

  nr rej.: A-1100  z  22.02.1958 i z 13.07.2012 

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

 

 Dargosław 
  - zespół pałacowy: 

   - pałac, 1890, nr rej.: A-67 z 31.05.2001 

  - park, pocz. XIX, nr rej.: A-67 z  08.1978 

 

 Kiełpino 
  - kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, XV, nr rej.: 130 z 8.11.1956 oraz A-1103  z  22.12.1965   

  - d. cmentarz przy kościele, XV-XIX, nr rej.: A-1103  z 13.07.2012 

 

 Łatno 
  - dwór, pocz. XIX, pocz. XX, nr rej.: A-1620 z 17.05.1989 

 

 Mołstowo 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1624 z 5.07.1958 

 

 Pruszcz 
  - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XVI, 1906, nr rej.: A-1615 z 5.12.1963 

 

 Stołąż 
  - park pałacowy, 1 poł. XVIII, nr rej.: A-1715 z 15.11.1980 

 

 Strzykocin 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1625 z 27.10.1982 

 

 Tąpadły 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1595 z 27.10.1982 

 

 Uniestowo 
  - zespół dworski, nr rej.: A-1413 z 27.10.1982 i z 28.09.1984: 

   - dwór, ok. poł. XIX, l. 20 XX 

   - park, XIX 

 

 

GRYFICE – m. i gm. 
 

 Barkowo 
  - park dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-1561 z 26.09.1979 

 

 Baszewice 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, 1 poł. XV, nr rej.: A-1591 z 17.11.1956 

 

 Dziadowo 
  - zagroda nr 10, nr rej.: A-1189 z 22.07.2013 : 

   - dom (chałupa), szach., 1845 

   - obórka z galeryjką, szach., 1857 
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   - budynek bramny (stodoła z przejazdem), szach.,1845 

   - komórka, szach., 1845 

 

 Górzyca  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1886,   

     nr rej.: A-541 z 6.07.2010 

- cmentarz przy kościele, nieczynny, XIX, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie z bramą, mur., XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Gryfice 
  - teren Starego Miasta, poł. XIII, nr rej.: 71 z 29.10.1955 

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Niepodległości / Kościelna, k. XIII-XV, 

   nr rej.: A-1579 z 4.05.1956 

 

- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Górska 8, 1932,  nr rej.: A-837 z 15.07.2011 

- d. kaplica, 1932, nr rej.: j.w. 

- willa, ob. plebania, pocz. XX, nr rej.: j.w. 

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

 

- kościół ewangelicki, ob. prawosławny pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, 

  ul. Nowy Świat 3, 2 poł. XIX,  nr rej.: A-1580 z 28.05.1988 

 

  - kaplica cmentarna pw. św. Jerzego, ul. Broniszwska, XV, nr rej.: A-1577 z 15.12.1956 

 

  - mury obronne, XIII/XIV, XVII, nr rej.: 52 z 30.07.1955: 

 - baszta Prochowa, ul. Nadbrzeżna / Leśna, 2 poł. XV 

   - Brama Wysoka, ul. Wysoka Brama, XV, 2 poł. XVII 

   - Brama Kamienna, ul. Kamienna Brama, 1/2 

 

  - poczta, ul. Dworcowa 20, ok. 1900, nr rej.: A-1578 z 3.01.1994 

 

  - dom, ul. Kamienna Brama 1a, 1 ćw. XIX, pocz. XX, nr rej.: A-1592 z 26.07.1997 

 

  - zespół szpitala powiatowego, ul. Kościuszki 71, po 1880, nr rej.: A-20 z 7.01.2000: 

   - szpital, ob. Dom Opieki Społecznej 

   - kaplica 

   - park  

 

  - dom (kamienica), ul. Niepodległości 52, XIV/XV, pocz. XVIII, nr rej.: A-51 z 28.08.2000 

 

  - d. klub żołnierski,  ul. Nowy Świat 4, 1895, nr rej.:A-540 z 5.02.2010 

 

  - dom, ul. ks. Ruta (d. Niedziałkowskiego) 2, k. XIX, nr rej.: 1069 z 25.03.1987 

 

  - zespół młyna wodnego, ul. Młyńska 1, nr rej.: A-291 z 7.12.2006: 

   - młyn, poł. XIX, po 1920 

   - magazyn zbożowy, 2 poł. XIX, 1920/30 

   - dom młynarza, pocz. XX 

 

- spichrz, ul. Wałowa / Ruta, k. XIX, nr rej.: A-1 z 1.03.1999 

 

- dom, ul. Wysoka Brama 1, 1910, nr rej.: A-669 z 23.08.2010 

 

  - linia kolei wąskotorowej Gryfice-Popiele-Trzebiatów, XIX/XX, nr rej.: A-1286 z  11.05.1995 : 

- zespół dworca kolei wąskotorowej, nr rej.: j.w. 

    - dworzec 

    - magazyn, szach. 

   - most nad kanałem jez. Liwia Łuża, nr rej.: j.w. 

   - most nad rz. Regą, k. wsi Nowielice, nr rej.: j.w. 
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 Kołomąć 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1590 z 27.10.1982 

 

 Ościęcin 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, 1842, nr rej.: A-350 z 28.04.2008 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

 Otok 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1913,   

        nr rej.: A-407 z 23.07.2009 

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

 

- zespół pałacowy, XIX, nr rej.: A-908 z 3.12.1976 i z 27.10.1982: 

   - pałac, 1852-1864 

   - park 

 

  - stodoła z przejazdem nr 29 (ob. nr 10 ?), szach.-drewn., 1712, nr rej.: A-1582 z 29.10.1974 

 

 Rotnowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach., XVIII, 

   nr rej.: A-1585 z 12.09.1958 

 

 Rybokarty 
  - kościół fil. pw. św. Józefa Robotnika, XV, XVII-XVIII, nr rej.: A-1581 z 14.11.1956 

  - dzwonnica, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół pałacowy, 1995-1999, nr rej.: A-1632 z 10.05.1974 i z 31.12.1979 : 

   - pałac, 2 poł. XVIII, XIX 

   - park, 2 poł. XIX 

 

 Rzęskowo 
  - ruina kościoła, XV, nr rej.: A-1587 z 15.11.1956 i z 14.11.1990 

  - cmentarz przy kościele (nieczynny) 

 

 Świeszewo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Częstochowskiej, szach., 1696, 1842, 

  nr rej.: A-1584 z 5.12.1963 

 

 Trzygłów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Marii Magdaleny, 1881, nr rej.: A-351 z 28.04.2008 

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

 

- zespół pałacowy, nr rej.: A-1627 z 10.08.1978 : 

   - pałac, XIX/XX  

   - park, XIX  

 

 Witno 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, XV/XVI, XIX, nr rej.: A-1583 z 23.01.1958 

 

 Zielin 
  - ruina kościoła, XV, XX, nr rej.: A-1586 z 1.10.1990 

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

 

 

KARNICE – gm. 
 

 Cerkwica 
  - kościół par. pw. Najświętszego Serca Jezusa, XV, nr rej.: A-184 z 6.03.1958 
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  - studnia – źródełko św. Ottona z Bambergu, 1912, nr rej.:A-184 z 1.12.2004,  

  - cmentarz wojenny z I wojny światowej „Gaj Bohaterów”, 1920, nr rej. j.w. 

 

  - zespół dworski, nr rej.: A-1637 z  26.11.1980 i z 17.05.1989: 

   - dwór, 4 ćw. XIX, 1906   

   - park, 2 poł. XIX 

 

 Ciećmierz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Zwiastowania NMP, szach., 1604, XVIII,  

  nr rej.: A-1618 z 21.01.1958 

 

 Dreżewo 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-867 z 26.07.1979 i z 25.09.1984 : 

   - pałac, l. 60 XIX 

   - park, 2 poł. XIX 

 

 Karnice 
  - kościół par. pw. św. Stanisława Kostki, XV, XVIII, nr rej.: A-755 z 28.02.1957 i z 30.11.2010 

  - kaplica grobowa rodziny von Elbe, 1880, nr rej.: j.w. 

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

 

 Konarzewo 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego, nr rej.: A-1803 z 23.07.2019 : 

- kościół, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1889 

   - plebania z otoczeniem gospodarczym i sadem, 1860 

   - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XIX – 1946      

      

  - park pałacowy, XIX, nr rej.: A-1589 z 27.10.1982 

 

 Lędzin 
  - wiatrak holenderski, k. XIX, nr rej.: A-1603 z 22.12.1953 

 

 Ninikowo 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1619 z 26.11.1980 

 

 Paprotno 
- zespół pałacowy : 

   - pałac, 1871, nr rej.: A-1621 z 14.06.2019 

   - park, XIX, nr rej.: A-1621 z 15.12.1980 

 

   - dworzec kolei wąskotorowej, XIX/XX, nr rej.: A-1286  z 11.05.1995 

      (dec. → Gryfice – linia kolei wąskotorowej) 

 

 

PŁOTY – m. i gm. 
 

 Bądkowo 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVI, XVIII, k. XIX, nr rej.: A-333 z 12.12.2007 

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

 

 Czarne 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1634 z 27.10.1952 

 

 Dąbie 
- zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

  XVII-XX, nr rej.: A-52 z 28.08.2000: 

   - kościół, szach. 

   - dzwonnica, drewn. 
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   - cmentarz przykościelny, XVII 

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1629 z 26.11.1980 

 

 Gostyń Łobeski 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej, szach., 1840,  

  nr rej.: A-1165 z 9.11.1990 

  - dzwonnica, szach., pocz. XX, nr rej.: j.w. 

 

Lisowo 

  - zespół pałacowy: 

   - pałac, XVIII/XIOX, 1882, nr rej.: A-1884 z 17.05.1990 

   - park, XIX, nr rej.: A-1884 z 12.12.1982 

 

 Mechowo 
  - kościół par. pw. św. Andrzeja Boboli, XV/XVI, nr rej.: A-1614 z 25.10.1957 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1126  z 27.11.1980 i z 13.07.1987: 

   - pałac, pocz. XIX 

   - park, 2 poł. XIX 

 

 Modlimowo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1630 z 27.12.1980 

 

 Natolewice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, szach., XVIII,  

  nr rej.: A-1617 z 22.12.1965 

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1622 z 4.11.1980 

 

 Płoty 
  - stare miasto, 2 poł. XIII, nr rej.: 69 z 29.10.1955 

 

  - kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, ul. I Armii Wojska Polskiego, 1902-03, 

    nr rej.: A-332 z 12.12.2008 

 

  - zamek „stary”, ok. 1280, XIV, pocz. XVII, nr rej.: A-1605 z 4.05.1956 

 

  - zespół zamkowy „nowy”, 

  nr rej.: A-281 z 31.07.1976,  z  24.01.1977,  z  20.11.2006  i  z  30.11.2016: 

   - pałac, 1606-1618, 1740, 1910 -1912  

   - park (ob. park zamkowy, leśny i miejski), XVIII, k. XIX  

   - zespół bramny, ul. Sienkiewicza 3-a-b-c-d : 

    - budynek bramny, pocz. XVII, 1 poł. XIX, pocz. XX 

    - oficyna północna, 1 poł. XIX, 1 ćw. XX 

    - oficyna południowa, 1 poł. XIX, 1920 

 

  - d. szkoła, ul. I Armii WP 15, mur.-szach., XIX/XX, nr rej.: A-1606 z 17.09.1991 

 

  - poczta, ul. Jedności Narodowej 34, 1898, nr rej.: A-1604 z 3.01.1994 

 

 Potuliniec 
  - kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, 1871, nr rej.: A-359 z 21.07.2008 

 

 Wicimice 
  - kościół par. pw. św. Józefa Robotnika, XV/XVI, 1738, wieża 1862, nr rej.: A-258 z 6.04.2006 

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

  - ogrodzenie, mur, XV/XVI, nr rej.: j.w. 
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  - zespół pałacowy, k. XVIII, 1 poł. XIX: 

   - pałac (ruina), 3 ćw. XIX, nr rej.: 753 z 25.02.1974 

   - park, nr rej.: A-904 z 27.10.1980 

 Wyszobór 
  - park pałacowy, k. XVIII, nr rej.: A-1631z 27.11.1980 

 

Wyszogóra 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, XV, nr rej.: A-1616 z 17.01.1966 

 

 

REWAL – gm. 
 

 Niechorze 
  - dworzec kolei wąskotorowej, XIX/XX, nr rej.: A-1286 z 11.05.1995 

    (dec. → Gryfice - linia kolei wąskotorowej) 

   

- zagroda, ul. Środkowa 7, XVIII/XIX, nr rej.: 754 z 28.02.1974 

 

  - zespół latarni morskiej, 1863-66, nr rej.: A-1608 z 23.09.1997: 

- latarnia morska z domem latarników 

   - 2 budynki gospodarcze 

   - ogród 

   - ogrodzenie mur. z furtami 

 

 Pogorzelica 
  - dworzec kolei wąskotorowej, XIX/XX, nr rej.: A-1286  z 11.05.1995 

     (dec.→ Gryfice - linia kolei wąskotorowej) 

 

 Rewal 
  - dworzec kolei wąskotorowej, XIX/XX, nr rej.: A-1286  z 11.05.1995 

    (dec.→ Gryfice - linia kolei wąskotorowej) 

 

 Trzęsacz 
  - kościół pw. Miłosierdzia Bożego, k. XIX, nr rej.: A-1609 z 26.06.1989  

  (dec, ruina, ob.odbudowany)  

  - cmentarz, nr rej.: j.w. 

 

  - ruina kościoła, XV, nr rej.: A-1610 z 12.09.1958 

 

  - zespół pałacowy, XVII-XIX: 

   - pałac, nr rej.: A-1290 z 26.07.1995 

   - park, nr rej.: 281 z 27.05.1958 

 

 

TRZEBIATÓW – m. i gm. 

 

 Bieczyno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,  

  nr rej.: A-792 z 19.01.2011 

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

 

 Gosław 
  - kościół fil. pw. Chrystusa Króla, 2 poł XIII, XV, nr rej.: A-1547 z 4.07.1956 

 

  - zagroda nr 66-67 (d. 25), ok. 1850, nr rej.: A-1552 z 7.08.1997: 

   - dom, mur.-szach. 

   - budynek bramny, szach. 
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 Kłodkowo 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Świata, XV, XVII, 1908, nr rej.: A-947 z 19.01.1957 

- d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XV- XIX, nr. rej.: A-947 z 28.11.2011 

- ogrodzenie z bramą i furtą, nr. rej.: j.w. 

 Mrzeżyno 
  - dom rybacki, ul. Zabytkowa 4 (d. 6), szach., k. XVIII, l. 20 XX, nr rej.: A-1549  z 16.06.1970 

 

 Roby 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Serca Marii, XIII, XV, XVII-XVIII,  

  nr rej.: A-1550 z 18.06.1958 

 

 Rogowo 
  - d. hangar lotniczy, po 1930, nr rej.: A-1155 z 19.03.2013 

 

 Rogozina 
  - dworzec linii wąskotorowej, XIX/XX, nr rej.: A-1286 z 11.05.1995 

    (dec. → Gryfice - linia kolei wąskotorowej) 

 

 Sadlno 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XIII, XVII, nr rej.: A-1551 z 22.02.1958 

 

 Trzebiatów 

  - teren Starego Miasta, nr rej.: 72 z 29.10.1955 

 

  - kościół par. pw. Macierzyństwa NMP, ul. Lipowa 10, 1 poł. XIV, XV, XIX,  

    nr rej.: A-1555 z 29.09.1956 

 

- kaplica cmentarna pw. św. Gertrudy, ob. cerkiew greko.-kat. p.w.  św.św. Piotra i Pawła,  

  ul. 2 Pułku Ułanów, XV, nr rej.: A-1553 z 1.02.1957 

 

- kaplica szpitalna pw. Świętego Ducha, ob. cerkiew prawosławna, ul. Wojska Polskiego 44,  

  XV, nr rej.: A-1602 z 1.02.1957 

 

- d. kaplica szpitalna pw. św. Jerzego, ob. dom mieszkalny, ul. Kołobrzeska 6, XV, pocz. XX,  

  nr rej.: A-1554 z 1.02.1957 

 

- mury obronne, ul. Wąska, Kręta, Kozia, Łukowa, 1 pol. XIV, 1 poł. XV,  

  nr rej.: 199 z  1.02.1957 

   - wieża Prochowa („Wieża Kaszana”), ul. Wąska, nr rej.: j.w. 

 

  - d. cmentarz żydowski, ob. część parku miejskiego, ul. Sportowa, XVIII-1939,  

  nr rej.: A-2023 z 25.08.2021 

 

  - park miejski, ul. Łąkowa, XIX, nr rej.: A-1560 z 27.10.1982 

 

  - zamek, ul. Zjednoczenia 2, 1682, 1750, nr rej.: A-1574 z 25.02.1957 

 

  - ratusz, Rynek, XV, XVIII-XIX, nr rej.: A-1556 z 1.02.1957 

 

- dom, ul. Mostowa 12, 1900, nr rej.: A-152 z 22.12.2003 

 

- dom z oficyną, Rynek 2 / Wojska Polskiego, 2 poł. XIX, nr rej.: A-11 z 23.09.1999 

 

  - dom, Rynek 5, mur.-szach., k. XVII, XIX, nr rej.: A-1562 z 1.02.1957 

 

  - dom , Rynek 7, mur.-szach., XV, XVII, XIX/XX, nr rej.: A-1571 z 22.12.1965 

 

  - dom, Rynek 8, XV, 1899, nr rej.: A-12 z 23.09.1999 
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  - dom, Rynek 12, XVIII/XIX, nr rej.: A-1570 z 27.11.1998 

 

  - dom, Rynek 13, mur.-szach., XVII/XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-1573 z 1.02.1957 

 

  - dom, Rynek 14, mur.-szach., XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-1572 z 22.12.1965 

   

- dom, Rynek 15, 1 poł. XIX, nr rej.: A-13 z 23.09.1999 

 

  - dom z oficyną, Rynek 25, 1 poł. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-38 z 18.05.2000 

 

  - dom, Rynek 27, XV, XVII/XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-1569 z 1.02.1957 

 

  - dom, Rynek 28, XV, poł. XVIII, XX, nr rej.: A-1563 z 1.02.1957 

 

  - dom, Rynek 30, XV, XVIII, XX, nr rej.: A-1557 z 22.12.1965 

 

  - dom, Rynek 31, XV, XVI, XIX, XX, nr rej.: A-1564 z 1.02.1957 

 

  - dom, Rynek 32, mur.-szach., k. XIX, nr rej.: A-1565 z 22.12.1965 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 2, XIX/XX, nr rej.: A-228 z 10.10.2002 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 3, XIX/XX, nr rej.: A-229 z 10.10.2002 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 4, XIX/XX, nr rej.: A-230 z 10.10.2002 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 5, XIX/XX, nr rej.: A-231 z 10.10.2002 

 

- dom, ul. Słowackiego 1, XV/XVI, XVI, XVII, pocz. XX,  nr rej.: A-1635 z 22.12.1965 

 

  - dom, ul. Słowackiego 4/5, (XV), XIX/XX, nr rej.: A-154 z 22.12.2003 

 

  - dom, ul. Słowackiego 6, 3 ćw. XIX, nr rej.: A-192 z 144.12.2004 

 

  - dom, ul. Słowackiego 10, 2 poł. XIX, nr rej.: A-155 z 22.12.2003 

 

  - dom, ul. Słowackiego 54, (XV) XVIII, pocz. XX, nr rej.: A-1558 z 1.02.1957 

 

  - dom, ul. Witosa 7 / ul. Kościuszki 38, 1 ćw. XX, nr rej.: A-153 z 22.12.2003 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 20, XVIII/XIX, nr rej.: A-299 z 16.02.2007 

 

  - budynek d. sali koncertowo-tanecznej, ul. Wojska Polskiego 38, 1882, nr rej.: A-748 z 27.10.2010 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 39, pocz. XX, nr rej.: A-193 z 14.12.2004 

 

  - dom z oficyną, ul. Wojska Polskiego 52, 52 A, 2 poł. XIX, nr rej.: A-193 z 14.12.2004 

 

  - dom z oficynami, ul. Wojska Polskiego 59, 59 A , 4 ćw. XIX, nr rej.: A-195 z 14.12.2004 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 58, XVIII, nr rej.: A-1601 z 1.02.1957 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 60, XVII, poł. XIX, nr rej.: A-1598 z 25.03.1987 

 

- dom, ul. Wojska Polskiego 62-63, XVII/XVIII, poł. XIX, nr rej.: A-1633 z 1.02.1957 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 64, XVII, XIX/XX, nr rej.: A-1596 z 22.12.1965 

 

  - zespół koszar, ul. Zagórska/Władysław Jagiełły, 1895-1901, nr rej.: A-242 z 20.12.2005 

   - willa komendanta 

   - 4 budynki koszarowe 
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   - sala gimnastyczna, ob. kaplica 

   - sala musztry, ob. sala gimnastyczna 

   - lazaret, ob. kasyno żołnierskie 

   - stołówka 

   - rusznikarnia 

   - budynek szkolny, ob. sztab 

   - kasyno oficerskie 

   - stajnia 

   - ogrodzenie 

 

  - zespół dworca kolei wąskotorowej, XIX/XX, nr rej.: A-1286  z 11.05.1995 

     (dec. → Gryfice - linia kolei wąskotorowej): 

 - dworzec 

   - budynek administracyjny, ob. mieszkalny 

   - lokomotywownia (nie istnieje) 

 

  - zespół elektrowni wodnej, na kanale Młynówki, 1926-1927, nr rej.: A-1600 z 17.06.1996: 

   - budynek elektrowni wodnej 

   - stopień wodny 

 

  - zespół młyna, ul. Słowackiego 59, 1927, nr rej.: A-37 z 18.05.2000: 

   - młyn 

   - magazyn 

   - 2 domy mieszkalne 

 

  - spichrz, pl. Lipowy 28, 1850, nr rej.: A-234 z 3.11.2005 

 

  - most drogowy nad Regą, ul. Dworcowa, 1905, nr rej.: A-1597 z 4.03.1994 

 

 Trzebiatów-Jaromin 
  - zespół Zakładu dla Obłąkanych, ob. Dom Pomocy Społecznej, 1899, 1920-1930,  

    nr rej.: A-169 z 15.06.2004: 

   - budynek administracyjno-mieszkalny (nr 11)  

   - 10 pawilonów dla pacjentów (nr 6, 10, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 33) 

   - 3 budynki mieszkalne dla personelu (nr 3, 12, 13) 

   - willa dyrektora (nr 4) 

   - trafostacja (nr 5) 

   - budynek mieszkalno-warsztatowy (nr 15) 

   - kotłownia z wieżą ciśnień (nr 19) 

   - pralnia (nr 29) 

   - świetlica (nr 32) 

   - parowozownia kolejki wąskotorowej (nr 24) 

   - budynek techniczny kolejki wąskotorowej (nr 25) 

   - zadrzewienie parkowe (park sanatoryjny) 

 

 Trzebusz 
  - kościół par. pw. św. Józefa, XV, wieża drewn., 1685, nr rej.: A-1548 z 22.02.1958 
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BANIE – gm. 
 

 Babinek 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Anny, (XV), 1908, nr rej.: A-160 z 19.01.2004 

  

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

 

- park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1048 z 2.12.1980 

 

 Banie 
  - teren starego miasta, XIII, nr rej.: 70 z 29.10.1955 

 

  - kościół par. pw. NMP Wspomożenia Wiernych, 2 poł. XIII, XV, XIX, nr rej.: A-995 z 2.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XII-XX, nr rej.: A-995 z 12.06.2015 

 

  - kaplica pw. św. Jerzego, k. XV, 4 ćw. XX, nr rej.: A-1019 z 5.12.1963 

 

  - cmentarz żydowski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-946 z 12.09.1994 

  - aleja dojazdowa, nr rej.: j.w. 

 

  - Baszta Prochowa, XIV/XV, nr rej.: A-1023 z 5.12.1963 

 

 Baniewice 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 2 poł. XIII, nr rej.: A-996 z 2.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XIII-XX, nr rej.: A-996 z 2.07.2015 

  - kamienny mur cmentarny z bramami, XVI (?), nr rej.: j.w. 

 

 Dłusko Gryfińskie 
  - kościół fil. pw. NMP Królowej Polski, k. XIII, XIX, nr rej.: A-952 z 30.05.1974 

  - d. cmentarz przy kościele,  k. XIII-XX, nr rej.: A-952 z 12.06.2015 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

 Górnowo 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, k. XIII, XVI, XVIII, 1881,  

  nr rej.: A-1499 z 19.01.2016 

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

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

 Kunowo 
  - kościół fil. p. w. św. Wojciecha, XIV/XV, wieża, drewn., 1850, nr rej.: A-172 z 13.07.2004 

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

 

 Lubanowo 
  - kościół par. pw. Chrystusa Króla, poł. XIII, nr rej.: A-1001 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XIII-XX, nr rej.: A-1002 z 18.06.2014 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?) z bramkami , XVIII, nr rej.: j.w. 

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-932 z 12.12.1980 

 

 Lubanowo – Otoki  
  - wiatrak holender, 1872-1887, nr rej.: A-948 z 29.05.1989 

 

 Piaseczno 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Różańca Świętego, poł. XIII, XV/XVI, 1851,  

  nr rej.: A-973 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, poł. XIII-XX, nr rej.: A-973 z 12.06.2015 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), z bramkami, XIX, nr rej.: j.w. 
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 Rożnowo 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XIII/XIV, XVIII, 4 ćw. XX, nr rej.: A-1179 z 22.10.1957 

 

  - park pałacowy, XIX, nr rej.: A-949 z 2.10.1978 

 

 Sosnowo 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 2 poł. XIII, nr rej.: A-981 z 1.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-981 z 12.06.2015 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

 Swobnica 
  - kościół par. pw. św. Kazimierza, XIII, 1896, nr rej.: A-1025 z 1.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XIV-XX, nr rej.: A-1025 z 14.09.2015 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), k. XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół zamkowy, XIV-XIX: 

   - zamek templariuszy (joannitów), 4 ćw. XIV, XVI-XVII, nr rej.: A-760 z 31.03.1957 

   - park z aleją kasztanowcową, nr rej.: A-760 z 4.12.1980 

 

 

CEDYNIA – m. i gm. 
 

 Bielinek 
  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XVIII, nr rej.: A-1239 z 17.06.2014 

 

 Cedynia 
  - kwartał zabudowy, XII - pocz. XX, nr rej.: A-1313 z 20.06.1996 

 

  - kościół pw. Narodzenia NMP, 2 poł. XIII, k. XIX, nr rej.: A-1032 z 2.07.1956 

 

- d. klasztor cystersek (skrzydło zach.), XIII, XX, po 1983, nr rej.: A-1030 z 22.12.1965 

 

  - cmentarz żydowski, ul. Kościuszki, XVIII, nr rej.: A-100 z 25.10.2002 

 

  - ratusz, pl. Wolności 1, 1840, nr rej.: A-938 z 22.12.1965 

 

  - wieża widokowa, ul. Kościuszki, 1895, nr rej.: A-239 z 7.12.2005  

 

 Czachów 
  - kościół par. pw. MB Częstochowskiej, 2 poł. XIII, nr rej.: A-954 z 3.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-954 z 10.06.2014 

  - kaplica pogrzebowa w narożniku cmentarza, XIX (?), nr rej.: j.w. 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1893 z 31.07.1959: 

 

 Golice 
  - kościół fil. pw. św. Jakuba Apostoła, 2 poł. XIII, nr rej.: A-955 z 4.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-955 z 10.06.2014 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

 Lubiechów Górny 
  - kościół fil. pw. św. Józefa Robotnika, 2 poł. XIII, 1880, nr rej.: A-1002 z 29.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XIII-XX, nr rej.: A-1002 z 18.06.2014 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1303 z 22.12.1965, z 25.09.1984 i z 31.10.1997: 

   - pałac, XVIII/XIX 

   - park, XVII, XIX 
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 Łukowice 
  - kościół , pocz. XIV, ob. odbudowany, nr rej.: A-1033 z 18.11.1963 (dec. ruina) 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-955 z 10.06.2014 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

 Orzechów 
  - kościół fil. pw. św. Jana, 2 poł. XIII, XVIII, nr rej.: A-974 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-974 z 7.07.2014 

  - kaplica pogrzebowa, ob. nieczynna, 1910, nr rej.: j.w. 

- kamienny mur cmentarny, XIV (?), nr rej.: j.w. 

   

- park dworski, XIX, nr rej.: A-1047 z 29.11.1980 

 

 Osinów Dolny 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, 1864-66,  

  nr rej.: A-1128 z 21.09.2012 

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

 

 Piasek 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Królowej Polski, 1865,  

  nr rej.: A-1242 4.07.2014 

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

 

 Stara Rudnica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, szach., 1845,  

  nr rej.: A-1024 z 22.12.1965 

 

 Stary Kostrzynek 
  - kościół fil. pw. Miłosierdzia Bożego, XV/XVI, nr rej.: A-939 z 1.08.1989 

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

 

  - zagroda nr 7, 2 poł. XIX, nr rej.: A-962 z 6.06.1994: 

   - dom, szach. 

   - 2 budynki gospodarcze 

 

 Żelichów 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, 2 poł. XIII, XVIII-XIX, nr rej.: A-992 z 1.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-992 z 7.07.2014 

  - kamienny mur cmentarny, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

 

CHOJNA – m. i gm. 

 

 Białęgi 
- kościół fil. pw. św. Andrzeja Apostoła,  2 poł. XIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1037 z 30.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XIII-pocz. XX, nr rej.: A-1037 z 11.08.2017 

 

  - park dworski, XVIII, nr rej.: A-1042 z 21.07.1977 

 

 Brwice 
  - kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego, k. XIII, nr rej.: A-1009 z 27.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, k. XIII-pocz. XX, nr rej.: A-1009 z 19.07.2017 

  - ogrodzenie, mur., z bramką, k. XIII (?), nr rej.: j.w. 

 

  - park dworski (II), XVIII, nr rej.: A-1894 z 12.12.1980 

 

 Chojna 
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  - teren starego miasta, poł. XIII, nr rej.: 76 z 27.02.1956 

 

  - kościół Mariacki, ob. w odbudowie, XIII-XV, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1034 z 4.05.1956 

 

  - kościół par. pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Roosevelta 5, 1913, 

  nr rej.: A-1200 z 25.09.2013 

- cmentarz kościelny, j.w. 

 

  - zespół klasztorny augustianów, ul. Malarska 24, nr rej.: A-1036 z 14.09.1956: 

   - kościół, ob. par. pw. Świętej Trójcy, 1 poł. XIV, po 1959 

   - klasztor, ob. plebania, XIV, po 1959 

 

  - kaplica szpitalna pw. św. Jana, ob. ruina, 1409, nr rej.: 2 (dec. 3) z 7.11.1953 

 

  - pozostałości murów obronnych, 1 poł. XIV, XV, nr rej.: 229 z 6.04.1957: 

   - brama Świecka, ul. Basztowa 

   - brama Barnkowska, 1 poł. XV 

 

- ratusz, ob. biblioteka i Dom Kultury, pl. Konstytucji 3 Maja, XV, XIX, po 1945,  

  nr rej.: A-937 z 2.04.1955 

 

- gmach d. urzędu powiatowego, ul. Kościuszki 21, pocz. XX, A-252 z 3.03.2006 

 

  - kamienica, ul. Jagiellońska 9, k. XIX, nr rej.: A-1302 z 11.06.1997 

 

  - dom, ul. Jagiellońska 33, k. XIX, nr rej.: A-929 z 25.03.1987 

 

  - willa, ul. Kościuszki 12, k. XIX, nr rej.: A-1180 z 25.03.1987 

 

  - budynek d. Zimowej Szkoły Rolniczej, ul. Rogozińskiego 6, XIX/XX,  

  nr rej.: A-2000 z 22.12.2021 

 

  - dom, ob. poczta, ul. Roosevelta 2, mur.-szach., ok. 1900, nr rej.: A-925 z 30.11.1993 

 

  - zespół d. seminarium nauczycielskiego, ob. gimnazjum, ul. Szkolna 15, 1879-80, 

    nr rej.: A-1229 z 7.03.2014 : 

   - budynek gimnazjum 

   - budynek sali gimnastycznej  

   - szalet 

 

  - budynek trafostacji, ul. Barwicka, pocz. XX, nr rej.: A-1464 z 21.10.2016 

 

 Chojna - Barnkowo 
  - kościół fil. pw. św. Marka Ewangelisty, ul. Słowiańska, XV, nr rej.: A-1035 z 18.11.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, nr rej.: A-1035 z 31.05.2017 

  - ogrodzenie, mur., z bramkami, 2 poł. XVII, nr rej.: j.w. 

 

 Garnowo 
  - kościół fil. pw. MB Wspomożenia Wiernych, 2 poł. XIII, nr rej.: A-1026 z 27.07.1956 

 

 Godków 
  - kościół par. pw. św. Maksymiliana Kolbe, XIV, 1975, nr rej.: A-956 z 27.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-956 z 18.07.2017 

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

 

 Grzybno 
  - kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego, k. XIII, XVIII, 1946, nr rej.: A-1010 z 4.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, k. XIII-pocz. XX, nr rej.: A-1010 z 20.07.2017 

  - ogrodzenie, mur., z bramką, k. XIII (?), nr rej.: j.w. 
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 Jelenin 
  - kościół fil. pw. MB Szkaplerznej, poł. XIII, 1859, nr rej.: A-962 z 22.12.1965 

  - d. cmentarz przy kościele, k. XIII-pocz. XX, nr rej.: A-962 z 8.08..2017 

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

 

 Krajnik Dolny 
  - kościół, ob. ruina, szach., 1700, nr rej.: A-942 z 4.12.1989 

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

 

 Krajnik Górny 
  - kościół par. pw. św. Andrzeja Boboli, poł. XIV-1600, nr rej.: A-964 z 12.09.1958 

  - d. cmentarz przy kościele, poł. XIV-pocz. XX, nr rej.: A-964 z 18.07.2017 

  - kaplica grobowa, ob. budynek gosp, XIX (?), nr rej.: j.w. 

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

 

- park pałacowy (cz. założenia pałacowego → Zatoń Dolna), XVIII, nr rej.: A-1108 z 14.02.1959  

 

 Krzymów 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, 2 poł. XIII, 1872, nr rej.: A-963 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, z ruiną kaplicy grobowej, nr rej.: A-963 z 29.05.2017 

  - ogrodzenie, mur., z bramkami, poł. XV, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A-1107 z 25.10.1957: 

   - pałac, 2 poł. XVIII, 1824-1830 

   - park 

   - folwark, nr rej.: A-167 z 14.05.2004 

    - stajnia 

    - magazyn zbożowy 

    - kuźnia 

    - jałownik 

    - gorzelnia z wieżą ciśnień 

    - silos 

 

 Kuropatniki 
  - zespół dworski, ok. 1820-1830, nr rej.: A-1134 z 18.11.1963 i z 18.09.1979: 

   - dworek myśliwski 

   - park  leśny  

 

 Mętno 
  - kościół fil. pw. Zwiastowania NMP, 2 poł. XIII, 1866, nr rej.: A-1016 z 31.07.1956 

  - cmentarz przy kościele (częściowo czynny), 2 poł. XIII , nr rej.: A-1016 z 20.07.2017 

  - d. dom pogrzebowy, XIX (?), nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, mur.,  2 poł. XIII(?), nr rej.: j.w. 

 

 Mętno Małe 
  - kościół, ob. nieużytkowany, XIV/XV, XVIII, nr rej.: A-979 z 5.07.1958 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-poł. XX, nr rej.: A-979 z 19.07.2017 

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

 

  - park pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: A-1113 z 2.12.1980 

 

 Narost 
  - kościół fil. pw. NMP Królowej Polski, 2 poł. XIII, 1890, nr rej.: A-1017 z 28.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XIII-pocz. XX, nr rej.: A-1017 z 18.07.2017 

  - ogrodzenie, mur.,  2 poł. XIII(?), nr rej.: j.w. 

 

  - park pałacowy, XVIII/XIX, nr rej.: A-1881 z 21.07.1977 

 

 Nawodna 
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  - kościół par. pw. Świętego Krzyża, XIV/XV, ul. Kościelna 86, XV, nr rej.: A-1027 z 18.11.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, nr rej.: A-1027 z 25.05.2017 

  - ogrodzenie, mur., z bramą, XIV/XV, nr rej.: j.w. 

Kamienny Jaz  
- kościół  fil. pw. św. Wawrzyńca, poł. XVI, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-393 z 6.05.2009 

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

 

 Raduń 
  - park pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: A-151 z 18.12.2003 

  - cmentarz ewangelicki (nieczynny), nr rej.: j.w. 

  - ruina kościoła ewangelickiego, cmentarnego, ok. 1700, nr rej.: j.w.  

 

 Rurka 
  - zespół dworski, XVIII-XIX: 

   - dwór, ob. ruina, ok. 1830, nr rej.: 507 z 22.12.1965 

- kaplica templariuszy, później gorzelnia, ob. magazyn, poł. XIII, XIX,  

  nr rej.: 36 z 22.04.1955 

   - park, nr rej.: A-1276 z 30.01.1995  

  

Stoki 
  - park dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A-1044 z 29.11.1980 

 

 Strzelczyn 
  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XV- poł. XX, nr rej.: A-1720 z 15.12.2017 

 

 Zatoń Dolna 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Maksymiliana Kolbe, 1711, 1820-30 

   nr rej.: A-994 z  18.11.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, nr rej.: A-994 z 24.05.2017 

 

  - park „Rajska Dolina”, po 1860, nr rej.: A-1183 z 16.03.1992 

 

  

GRYFINO – m. i gm. 
 

 Bartkowo 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, k. XV, XVI-XVII, nr rej.: A-997 z 12.09.1958 

- cmentarz przy kościele, czynny,  nr rej.: A-997 z 21.11.2012 

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

 

 Borzym 
  - kościół fil. pw. Królowej Korony Polskiej, XIV/XV, nr rej.: A-1013 z 12.09.1958 

- cmentarz przy kościele, czynny,  nr rej.: A-1013 z 21.11.2012 

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

 

 Chlebowo 
- kościół fil. pw. św. Huberta, XIV, XV, 2 poł. XVI, 1997-2002, nr rej.: A-1005 z 5.12.1963 

- d. cmentarz przy kościele, XIV-XX,  nr rej.: A-1005 z 6.11.2012 

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

 

 Chwarstnica 
  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, XIII/XIV, nr rej.: A-1007 z 12.09.1958 

- d. cmentarz przy kościele, XIV-XX,  nr rej.: A-1007 z 6.11.2012 

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

 

Dołgie  
- kościół  fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, XV/XVI, 4 ćw. XIX, 

  nr rej.: A-401 z 23.06.2009 
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- d. cmentarz przy kościele, nr rej.: j.w. 

 

 Gardno 
- kościół par. pw. MB Różańcowej, 1 poł. XIII, 1893, 1978-79, nr rej.: A-1012 z 27.07.1956 

- d. cmentarz przy kościele, XIII-XX,  nr rej.: A-1012 z 5.11.2012 

 

 Gryfino 
  - teren Starego Miasta, poł. XIII, nr rej.: A/1728 z 29.10.1955 i z 30.05.2018 

 

- kościół par. pw. św. Mikołaja, ob. Narodzenia NMP, ul. Kościelna 31, 3 ćw. XIII, XIV-XV,  

  nr rej.: A-960 z 15.05.1956 

 

- mury obronne, ul. Bałtycka, Wałowa, Murarska, XIV-XV, nr rej.: 325 z 12.09.1958 

  - brama Bańska, XIV, 1864, 1979, 1984, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół  willowy, ul. Bolesława Chrobrego 48, XIX/XX, nr rej.: A-628 z 25.06.2010 : 

- willa ze skrzydłem wschodnim 

- powozownia 

- ogrodzenie przy willi z bramą i bramkami 

- ogród z elementami małej architektury 

- ogrodzenie posesji, mur/met., z bramą wjazdową z rzeźbami lwów 

 

- poczta, ul. Sprzymierzonych 2, 1883, nr rej.: A-942 z 30.11.1993 

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

 

  - rzeźnia, ul. Szczecińska 37, pocz. XX, nr rej.: A-91 z 19.02.2002: 

   - budynek produkcyjny z wieżą ciśnień 

   - budynek administracyjno-mieszkalny 

  - magazyn 

   - ogrodzenie 

  

 Krajnik 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. śś Piotra i Pawła, XVIII, nr rej.: A-1028 z 22.12.1965 

 

Mielenko Gryfińskie  
- kościół  fil. pw. Narodzenia NMP, XV/XVI, XVIII, XX, nr rej.: A-400 z 23.06.2009 

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

 

 Radziszewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej,  

  4 ćw. XIX, pocz. XX, nr rej.: A-392 z 6.05.2009 

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

 

 Sobieradz 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Serca Marii, XIII, XV, XIX, nr rej.: A-980 z 1.08.1956 

- cmentarz przy kościele, czynny,  XIV-XX, nr rej.: A-980 z 28.01.2013 

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

 

 Stare Brynki 
  - kościół fil. pw. św. Faustyny,  k. XIX, odbudowany, nr rej.: A-940 z 1.08.1989 (dec. ruina) 

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

 

 Steklno 
  - kościół fil. pw. św. Krzysztofa, k. XIII, pocz. XVIII, 2 poł. XX, nr rej.: A-950 z 1.08.1989 

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

 

 Wełtyń 
  - kościół par. pw. MB Różańcowej, 2 poł. XV, 1690, 1784, nr rej.: A-986 z 5.12.1963 

- d. cmentarz przy kościele, XV- poł. XX,  nr rej.: A-986 z 21.11.2012 
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- ogrodzenie, mur., z bramką, k. XV (?),  nr rej.: j.w. 

 

 Wirów 
  - kościół fil. pw. św. Anny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1232 z 25.03.2014 

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

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

 

 

MIESZKOWICE – m. i gm. 
 

 Czelin 
- kościół par. pw. MB Częstochowskiej, k. XIII, odbudowany 1974-75, nr rej.: A-953 z 3.07.1956 

   (dec. ruina) 

- d. cmentarz przy kościele, XIV- XIX,  nr rej.: A-953 z 22.12.2016 

 

 Goszków 
  - kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 2 poł. XIII, nr rej.: A-961 z 4.07.1956 

- d. cmentarz przy kościele, XIV- XX,  nr rej.: A-961 z 22.12.2016 

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

 

  - park pałacowy, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1882 z 2.12.1980 

 

 Gozdowice 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV, nr rej.: A-1014 z 18.11.1963 

- d. cmentarz przy kościele, XV- XX,  nr rej.: A-1014 z 22.12.2016 

 

 Kłosów 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, XV, XVIII, XIX, nr rej.: A-1004 z 18.11.1963 

- d. cmentarz przy kościele, XV- XX,  nr rej.: A-1004 z 3.01.2017 

- dzwonnica, drewn., 1923-25,  nr rej.: j.w. 

 

 Kurzycko 
  - kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, XIV-XV, XIX, nr rej.: A-965 z 18.11.1963 

- d. cmentarz przy kościele, XIV- XX,  nr rej.: A-965 z 22.12.2016 

- ogrodzenie, mur., z bramami,  XIX,  nr rej.: j.w. 

 

Mieszkowice 
  - teren Starego Miasta, k. XIII, nr rej.: 67 z 29.10.1955 

 

  - kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, XIII, nr rej.: A-969 z 31.07.1956 

- d. cmentarz przy kościele, XIV- XX,  nr rej.: A-969 z 20.12.2016 

- ogrodzenie, mur./met., 2 poł. XIX,  nr rej.: j.w. 

 

  - mury obronne, ul. Graniczna, 1 poł. XIV, XV, 2 ćw. XVI, nr rej.: 484 z 18.11.1963 

 

  - dom, ul. Jana Pawła II 11, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-1291 z 2.04.1998 

 

  - dom, ul. Jana Pawła II 14, XIX/XX, nr rej.: A-1292 z 2.04.1998 

 

  - dom, ul. Jana Pawła II 21, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1887 z 2.04.1998 

 

  - dom, ul. Jana Pawła II 23, szach, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1297 z 4.06.1998 

 

  - dom, ul. Jana Pawła II 36, szach, k. XVIII, nr rej.: A-1298 z 4.06.1998 

 

  - dom, ul. 1 Maja 16, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-1299 z 30.09.1998 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 44, szach., k. XVIII, nr rej.: A-1300 z 30.09.1998 
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  - dom, ul. Sienkiewicza 52, mur.-szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-1293 z 30.09.1998 

 

  - dom, ul. Sienkiewicza 54, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-1301 z 30.09.1998 

 

- dom, ob. poczta, pl. Wolności 3, po 1920, nr rej.: A-936  z 30.11.1993 

 

Sitno  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Zbawiciela, 1847-49,   

        nr rej.: A-396 z 15.05.2009 

- cmentarz  kościelny, nr rej.: j.w. 

 

 Stare Łysogórki 
  - zagroda nr 6, poł. XIX, XX, nr rej.: A-923 z 19.11.1991: 

   - dom, szach. 

   - stodoła, szach. 

   - budynek gospodarczy 

 

  - zagroda nr 8, 4 ćw.. XIX, XX, nr rej.A-2002 z 26.02.2021: 

   - dom, szach./ mur. 

   - budynek inwentarski 

   - budynek gospodarczy, mur./szach. 

 

  - dom nr 24, szach., XIX?XX, nr rej.: A-2001 z 26.02.2021 

 

  - dom nr 25, szach., XIX?XX, nr rej.: A-93 z 13.03.2002 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

 Troszyn 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XIII, 1873-76, nr rej.: A-779 z 13.01.2011 

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

- ogrodzenie, mur./kam. z bramami, XIX, nr rej.: j.w. 

 

- park dworski, XVIII, nr rej.: A-1184 z 4.12.1980 

 

 Wierzchlas 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, 1730, 

  nr rej.: A-985 z 18.06.1958 

 

  - park pałacowy, XVIII, nr rej.: A-1182 z 22.10.1957 

 

 Zielin 
  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, pocz. XIV, XVIII, nr rej.: A-993 z 1.08.1956 

- d. cmentarz przy kościele, XIV- XIX,  nr rej.: A-993 z 20.12.2016 

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

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1046 z 22.12.1965 i z 3.12.1980: 

   - pałac, ok. 1780 

   - park, XVIII 

 

 

MORYŃ – m. i m. 
 

 Bielin 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, XV, nr rej.: A-998 z 18.11.1963 i z 31.01.2012 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XV-1919, nr rej.: j.w. 

- 2 pomniki nagrobne, 1890, 1920, nr rej.: j.w. 

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

 

  - zespół dworski, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-1960 z 1.12.1980 i z 20.12.1988: 
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   - dwór, 4 ćw. XVIII 

   - oficyna mieszkalno-gospodarcza 

   - park 

 

 Dolsko 
  - kościół fil. pw. św. Elżbiety, 2 poł. XIII, XVI, XIX, nr rej.: A-951 z 3.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, nr rej.: A-951 z 8.04.2014 

  - d. kaplica pogrzebowa, XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Gądno 
  - pałac (ruina), ok. 1830, nr rej.: A-1039 z 27.02.1991 

 

 Klępicz 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława, XV, nr rej.: A-1015 z 18.11.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej.: A-1015 z 9.02.2018 

  - kamienny mur cmentarny, XV (?), nr rej.: j.w. 

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1056 z 27.10.1982 

 

 Mirowo 
  - kościół fil. pw. św. Wojciecha,  poł. XIII, XV, 1714, nr rej.: A-970 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-972 z 5.06.2014 

  - kamienny mur cmentarny z bramkami, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-931 z 27.06.1992: 

   - dwór, 1893 

   - park z podwórzem gospodarczym 

 

Moryń 
  - teren Starego Miasta, 2 poł. XIII, nr rej.: 82 z 27.02.1956 

 

  - zespół kościoła parafialnego : 

- kościół pw. Świętego Ducha, XIII, XIX, nr rej.: A-971 z 15.05.1956 

   - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, nr rej.: A-971 z 8.04.2014 

    - plebania, ul. Chopina 16, 1910, nr rej.: A-1442 z 27.10.2015 

   - budynek gospodarczy, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

   - otoczenie ogrodowe, nr rej.: j.w. 

 

  - mury obronne, 1 poł. XIV, poł. XV, nr rej.: 762 z 31.05.1974 

 

- sierociniec „Szczęście Dzieci”, ob. Dom Opieki Społecznej, l. Rynkowa 27, 1872,  

  nr rej.: A-21 z 14.01.2000 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

  - pomnik fundatora, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w.  

 

  - dom, ul. Wąska 9, mur.-szach., k. XVIII, 2 poł. XIX, l. 30 XX, nr rej.: A-22 z 17.01.2000 

 

 Nowe Objezierze 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XIII, 1898-1902, nr rej.: A-972 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-972 z 5.06.2014 

  - kamienny mur cmentarny, nr rej.: j.w. 

 

 Przyjezierze 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, 1807, nr rej.: A-328 z 9.10.2007 

 

- zespół dworski, nr rej.: A-1043 z 22.10.1957 i z 1.12.1980 : 

   - dwór, ok. poł. XVIII, ok. 1800 

   - park, XVIII/XIX 
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 Stare Objezierze 
  - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 2 poł. XIII, 1910, nr rej.: A-984 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-984 z 5.06.2014 

  - kamienny mur cmentarny, nr rej.: j.w. 

 

 Witnica 
  - kościół par. pw. Chrystusa Króla, XIII-XIV, XIX, nr rej.: A-999 z 31.08.1956 i z 24.02.2012 

- cmentarz par., przy kościele, XIII-XX, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie z bramką, mur./kam., 2 poł. XVI, XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół pałacowy i folwarczny, ul. Chojeńska 20, nr rej.: 1079 z 13.07.1987: 

   - pałac, 2 poł. XIX, 4 ćw. XIX, spalony po 1990 

   - park, XVIII, nr rej.: 815 z 10.08.1978 

 

   - folwark, 2 poł. XIX, nr rej.: A-895 z 28.06.2011 : 

    - 3 stodoły 

    - 2 obory 

    - 2 magazyny 

    - gorzelnia 

    - dom mieszkalny 

    - ściana frontowa d. magazynu 

 

 

STARE CZARNOWO – gm. 
 

 Binowo 
  - kościół fil. pw. św. Maksymiliana Kolbe, XV, nr rej.: A-1000 z 26.07.1979 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-XX, nr rej.: A-1000 z 18.12.2012 

 

 Kartno 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, XIII, 1984, nr rej.: A-1006 z 27.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIII-XX, nr rej.: A-1006 z 10.12.2012 

  - ogrodzenie, mur., z bramą, XIII (?), nr rej.: j.w. 

 

 Kołbacz 
  - zespół klasztorny cystersów: 

   - teren założenia d. opactwa, XII-XIX, nr rej.: A-331 z 29.11.2007 

- kościół, ob. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i magazyn, 1210-XIV, XVI,  

  nr rej.:  A-1861 z 22.04.1955 

- skrzydło klasztorne „refektarz konwersów”, ob. restauracja, XIII, XVIII, 1975,  

  nr rej.: A-1861 z 22.04.1955 

   - dom opata, ob. biblioteka, 1 poł. XIV, nr rej.: A-1861 z 25.03.1987 

   - baszta Więzienna, 1 ćw. XIV, nr rej.: A-1861 z 22.04.1955 

   - stodoła, 1 pol. XIV, nr rej.: A-1861 z 22.04.1955 

    

  - rządcówka domeny państwowej, ul. Warcisława, 4 ćw. XVIII, nr rej.: A-196 z 15.12.2004 

 

 Kołowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, k. XIX, 

      nr rej.: A-1506 z 15.02.2016 

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

- ogrodzenie ze słupkami bramek, mur., nr rej.: j.w. 

 

 Stare Czarnowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Wspomożenia Wiernych, 1531, 1826, 1980,  

  nr rej.: A-144 z 8.12.2003 

  - d. cmentarz (nieczynny), nr rej.: j.w. 

 



woj. zachodniopomorskie - pow. gryfiński 

46 

Stan na 31.12.2022 

 Żelewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Wspomożycielki Wiernych, szach., k. XVII,  

  nr rej.: A-1040 z 21.12.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, XVII-XX, nr rej.: A-1008 z 10.12.2012 

 

 Żelisławiec 
- kościół fil. pw. NMP Matki Kościoła, 2 poł. XIII, XX, 1980, nr rej.: A-1008 z 5.12.1963  

  - d. cmentarz przy kościele, XIII-XX, nr rej.: A-1008 z 10.12.2012 

  - ogrodzenie, mur., z bramkami i furtą, XIII (?), nr rej.: j.w. 

TRZCIŃSKO ZDRÓJ – m. i gm. 
 

 Chełm Dolny 
  - zespół cmentarny, nr rej.: A-241 z 30.07.1956 i z 12.12.2005 :  

- kościół, ob. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 2 poł. XIII 

   - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XIII  

   - pomnik żołnierzy z I wojny światowej  

   - cmentarz rodowy, k. XIX  

   - kaplica grobowa Henryka v. Treskow, k. XIX  

   - ogrodzenie kamienne, k. XIX  

   - cmentarz dla mieszkańców wsi (nieczynny), k. XIX  

 

  - zespół komponowanej zieleni alejowej (3 aleje z brukowaną nawierzchnią dróg), k. XIX, 

     nr rej.: A -1196 z 27.09.2013 

 

  - park pałacowy, XIX, nr rej.: A-1963 z 4.12.1980 

  - kuźnia z powozownią, ob.dom, na terenie parku, ok. 1890, nr rej.: A-1963  z 16.06.1980 

  - mur otaczający park, k. XIX, nr rej.: A-1963 z 12.03.2021 

 

  - budynek folwarczny (chlewnia), k. XIX, nr rej.: A-1680 z 28.06.2017 

 

 Chełm Górny 
  - zespół dworski: 

   - dwór, 1904, nr rej.: A-1172 z 19.12.1990 

   - park, XVIII, nr rej.: A-935 z 4.12.1980 

 

 Dobropole 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej, 1766, nr rej.: A-958 z 12.09.1958 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1146 z 24.10.1956: 

   - pałac (ruina), 1760-1770, k. XVIII 

   - park, XVIII 

 

 Gogolice 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, 2 poł. XIII, XVIII, XIX, nr rej.: A-957 z 27.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIII-XX, nr rej.: A-957 z 14.12.2015 

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

 

  - zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: A-759 z 21.07.1977 i z 8.11.2010 : 

   - pałac, 1841, 1888, pocz. XX  

   - stajnia, 2 poł. XIX 

   - obora, 2 poł. XIX 

- park, 1 poł. XIX 

 

 Góralice 
  - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa, XIII/XIV, XIX, nr rej.: A-1003 z 22.12.1965 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV-XX, nr rej.: A-1003 z 14.12.2015 

  - ogrodzenie, mur., ze słupkami bram, XV (?), nr rej.: j.w. 

 

 Piaseczno 
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  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XIII/XIV, nr rej.: A-977 z 18.11.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XIV-XX, nr rej.: A-977 z 16.02.2016 

  - ogrodzenie, mur.,  z bramą, XIV (?), nr rej.: j.w. 

 

  - park dworski, XVIII, nr rej.: 307 z 5.07.1958 

 

 Rosnowo 
  - kościół fil. pw. Chrystusa Króla, 2 poł XIII, XVIII, nr rej.: A-976 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIII-XX, nr rej.: A-976 z 14.12.2015 

  - ogrodzenie, mur.,  z bramą, XV (?),nr rej.: j.w. 

  - park pałacowy, XVIII/XIX, nr rej.: A-1178 z 5.12.1980 

 

 Stołeczna 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XV, 1768, nr rej.: A-988 z 12.09.1958 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, X V-XX, nr rej.: A-977 z 16.02.2016 

  - ogrodzenie, mur.,  ze słupkami  bram, XV (?), nr rej.: j.w. 

 

  - zespół pałacowy: 

   - pałac, 1892-1893, nr rej.: A-1636 z 13.07.1987 

   - park, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1636 z 5.07.1958 

 

 Strzeszów 
  - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 2 poł. XIII, nr rej.: A-982 z 1.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIII-XX, nr rej.: A-982 z 18.12.2015 

  - ogrodzenie, mur.,  z bramami, XV (?), nr rej.: j.w. 

 

 Trzcińsko-Zdrój 
  - teren Starego Miasta, 1 poł. XIII, nr rej.: 39 z 22.04.1955 

 

  - kościół par. pw. MB Nieustającej Pomocy, XIII-XV, XIX, nr rej.: A-987 z 1.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIII-XX, nr rej.: A-987 z 9.12.2015 

 

  - mury obronne, ul. Wolno, ul. Róż, pocz. XIV, k. XV, k. XIX, nr rej.: 396 z 18.11.1969 

  - brama Myśliborska, ul. Sojuszników / Wolności., pocz. XIV, k. XV, nr rej.: j.w. 

  - brama Chojeńska, ul. Chojeńska / Wolności, pocz. XIV, k. XV, nr rej.: j.w. 

 

  - ratusz, Rynek 15, 2 poł. XIII, XV-XVI, nr rej.: A-1020 z 15.05.1956 

 

- dom, ul. Kościuszki 1 / Chojnicka 2, k. XIX, nr rej.: A-247 z 30.12.2005 

 

 - dom, ob. przedszkole, ul. Kościuszki 7, 2 poł. XIX, nr rej.: A-642 z 6.07.2010 

 

- szkoła, ul. 2 Lutego 3, 1 poł. XIX, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-643 z 6.07.2010 

 

  - dom, ul. 2 Lutego 20, pocz. XX, nr rej.: A-546 z 23.12.2009 

 

  - zespół domu zdrojowego, ob. Dom Pomocy Społecznej, al. Róż 1, XIX/XX,  

    nr rej.: A-112 z 8.01.2003: 

   - dom zdrojowy 

   - kotłownia 

   - sala gimnastyczna i kuchnia 

   - park 

 

  - poczta, Rynek 3, ok. 1885, nr rej.: A-922 z 21.12.1993 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), ul. Dworcowa, 1930, nr rej.: A-1148 z 12.03.2013 

 

 

WIDUCHOWA – gm. 
 



woj. zachodniopomorskie - pow. gryfiński 

48 

Stan na 31.12.2022 

 Bolkowice 
  - zespół dworski, 1 poł. XIX - XX, nr rej.: A-934 z 30.11.1994: 

   - dwór (dec. pałac), k. XIX 

   - park, 1 poł. XIX 

   - cmentarz rodowy, 2 poł. XIX 

 

 Czarnówko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. fil. pw. św. Józefa, XVI, 1702, nr rej.: A-944 z 22.12.1965 

  - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XVI, nr rej.: A-944 z 23.11.1993 

 

 Dębogóra  
  - kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, XV, wieża drewn., XVII, nr rej.: A-943 z 12.09.1958 

  - d. cmentarz ewangelicki przy kościele, XV, XVII, nr rej.: A-943 z 21.11.1993 

 

  - zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-1277 z 6.02.1995: 

   - dwór, 2 poł. XVIII, 2 poł. XIX, pocz. XX 

   - park 

 

 Kłodowo 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XIV, nr rej.: A-967 z 5.12.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV- poł. XX, nr rej.: A-967 z 19.07.2012 

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

 

 Krzywin 
  - kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV-XVI, nr rej.: A-966 z 5.12.1963  

  - d. cmentarz przy kościele, XVI- poł. XX, nr rej.: A-966 z 30.07.2012 

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

 

 Lubicz 
  - kościół par. pw. św. Judy Tadeusza, k. XIII, 1975, nr rej.: A-968 z 29.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV- poł. XX, nr rej.: A-968 z 30.07.2012 

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

 

 Marwice  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, szach., 1827,  

  nr rej.: A-941 z 22.12.1965 

  - d. cmentarz przy kościele, 1 poł. XIX, nr rej.: A-941 z 24.11.1993 

  - ogrodzenie z 2 bramkami, kam., nr rej.: j.w. 

 

 Pacholęta 
  - kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XIV, XVI, XVII, nr rej.: A-978 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV- poł. XX, nr rej.: A-978 z 19.07.2012 

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

 

 Rynica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, szach., XVIII,  

  nr rej.: A-1018 z 22.12.1965 

  - d. cmentarz przy kościele, XVIII- poł. XX, nr rej.: A-1018 z 19.07.2012 

 

 Widuchowa 

  - teren starego miasta, XII, XIV, nr rej.: 289 z 27.02.1956 

 

- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, k. XIII, wieża szach. ok. 1700, XIX,  

  nr rej.: A-1181 z 1.08.1956 

 

  - cmentarz żydowski, 2 poł. XVIII - pocz. XX, nr rej.: A-1713 z 14.11.2017 

 

  - willa, ul. Grunwaldzka 4, k. XIX, nr rej.: A-1021 z 25.03.1987 
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  - willa, ul. Grunwaldzka 8, pocz. XX, nr rej.: A-286 z 22.11.2006 

 

  - willa, ob. poczta, ul. Grunwaldzka 9, XIX/XX, nr rej.: A-1022 z 30.11.1993 

 

- dom z oficyną, ul. Grunwaldzka 23, szach.-mur., pocz. XIX, XX,  nr rej.: A-1294 z 21.08.1997 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 25, szach., pocz. XIX, nr rej.: A-1295 z 21.08.1997 

 

  - dom, ul. Grunwaldzka 27, szach., pocz. XIX, nr rej.: A-1296 z 21.08.1997 

 

  - magazyn, ul. Grunwaldzka 29, pocz. XX, nr rej.: A-93 z 13.03.2002 

 Żarczyn 
- kościół fil. pw. św. Stanisława, k. XIII, 1978-1982, nr rej.: A-991 z 1.08.1956 (dec. ruina) 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV- poł. XX, nr rej.: A-991 z 19.07.2012 

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

 

 Żelechowo 
- kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, XIII/XIV, pocz. XVIII, 1880,  

  nr rej.: A-102 z 25.10.2002  

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



woj. zachodniopomorskie - pow. kamieński 

50 

Stan na 31.12.2022 

DZIWNÓW – gm. 
 

 Dziwnów 
  - zespół pensjonatu, ul. Mickiewicza 3, nr rej.: A-1312 z 9.10.1997: 

   - pensjonat I, pocz. XX 

   - pensjonat II, 1 ćw. XX 

   - ogród 

 

  - willa z otoczeniem, ul. Parkowa 5, pocz. XX, A-293 z 14.12.2006 

 

 

GOLCZEWO – m. i gm. 
 

 Baczysław 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1314 z 30.10.1980 

 

 Gadom 
  - zespół pałacowy i folwarczny, 2 poł. XIX: 

   - pałac, XVIII, k. XIX, nr rej.: A-1316 z 25.09.1984 

   - park, nr rej.: A-1316 z 10.06.1978 

   - układ przestrzenny dziedzińca - folwarku, nr rej.: A-1316 z 31.03.1998 

 

 Golczewo 
  - teren Golczewa, nr rej.: 103 z 13.10.1956 

 

  - wieża zamkowa, pocz. XV, nr rej.: A-1313 z 12.09.1958 

 

 Kłodzino 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1377 z 10.06.1978 

 

 Kozielice 
  - kościół par. pw. Chrystusa Króla, XIV-XVI, XIX, nr rej.: A-870 z 12.09.1958 i z 29.04.2011 

  - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, XIV-XIX, nr rej.: j.w.  

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

 

 Mechowo 
- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1647, wieża drewn., XV,  

  nr rej.: A-1315 z 10.12.1963 

 

  - zespół dworski, nr rej.: A-1317 z 10.06.1978 i z 14.10.1997: 

   - dwór, 1 poł. XIX  

   - park, k. XVIII  

 

 Niemica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Michała Archanioła, szach.-drewn.,  

  1780-1795, 1848, nr rej.:  A-1304 z 10.12.1963 

 

  - zespół dworski, nr rej.: A-613 z 10.07.1978 i z 9.05.2011 : 

   - dwór, 1890, 1920, 1970 

   - park 

 

 Ronica 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1318 z 10.06.1978 

 

 Samlino 
  - park dworski z aleją kasztanowcową, XVIII, poł. XIX, nr rej.: A-1376 z 29.10.1980 

 

 Unibórz 
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- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, 1863, nr rej.:  A-1384 z 27.03.2015 

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

 

 Upadły 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. NMP Królowej Świata, 1863,  

  nr rej.: A-754 z 27.10.2010 

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

 

 Wołowiec 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1367 z 29.09.1983 

 

 

KAMIEŃ POMORSKI – m. i gm. 
 

 Benice 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-211 z 20.06.1979 i z 23.03.2005: 

   - pałac, ob. szkoła, 1867 

   - park, XIX  

 

 Borzysław 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1368 z 27.09.1983 

 

 Giżkowo 
  - park dworski z 3 alejami, 2 poł. XIX, nr rej.: 800 z 21.07.1977 

 

 Górki 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, 2 poł. XV, XVIII, nr rej.: A-1342 z 22.10.1957 

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1363 z 5.11.1980 

 

 Jarszewo 
  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, pocz. XVI, XVII-XVIII, 1913, nr rej.: A-1341 z 12.09.1958 

 

 Kamień Pomorski 
  - teren Starego Miasta, XII, nr rej.: A-1236 z 29.10.1955 i z 27.05.2014 

 

- konkatedra pw. św. Jana Chrzciciela , pl. Katedralny 8, k. XII-XV, 

  nr rej.: A-1343 z 4.05.1956 

  - plebania katedralna, pl. Katedralny 8, szach., 1760-1770, XIX, nr rej.: A-141 z 3.12.2003 

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

 

- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Zaułek Rybacki, 1750, XIX,  

  nr rej.: A-1347 z 10.12.1963 

 

  - kościół fil. pw. św. Mikołaja, ul. Solskiego 8, XV, XVII, nr rej.: A-1348 z 20.06.1956 

 

  - relikty murów fundamentowych kościoła i klasztoru dominikanów, w kwartale zabudowy 

    ul. Mickiewicza – Obrońców Warszawy – Okrzei –Żwirki i Wigury – Żeromskiego, k. XII, XIII, 

    nr rej.: A-1289 z 29.10.2015 

  

  - pozostałości murów obronnych, XIV, nr rej.: 330 z 12.09.1958 

  - Brama Wolińska, ob. PTTK, ul. Słowackiego, poł. XIV, 1691, 1962-1964, nr rej.: j.w. 

 

  - ratusz, Stary Rynek 1, XIV, nr rej.: A-1355 z 4.05.1956 

 

  - dom, ob. hotel „Pod Muzami”, ul. Gryfitów 1, szach., 1 poł. XVIII, nr rej.: A-1349 z 16.06.1970 

 

  - dom, ul. Gryfitów 11, XIX, nr rej.: A-1353 z 12.06.1996 
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  - dom, ul. Gryfitów 12, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-1351 z 12.06.1996 

  - dom, ul. Gryfitów 13, XVIII, XIX-XX, nr rej.: A-1352 z 12.06.1996 

 

  - kanonia, ob. biblioteka, pl. Katedralny 1, k. XIX, nr rej.: A-1354 z 4.02.1980 (dec. dom) 

 

  - dwór dziekana kapituły, pl. Katedralny 4, k. XVIII, nr rej.: A-1345 z 24.07.1976 

 

  - szkoła, pl. Katedralny 5, 1908-1909, nr rej.: A-137 z 15.11.2003 

 

  - d. pałac biskupi, pl. Katedralny 7, XIII/XIV, 1568, nr rej.: A-1350 z 4.05.1956 

 

- dom zakrystiana, pl. Katedralny 9, szach., 2 poł. XVIII, XIX/XX,  nr rej.: A-1346 z 12.06.1996 

   

  - zespół sądu, ul. Kościuszki 13, po 1880, nr rej.: A-142 z 3.12.2003: 

   - sąd 

   - areszt 

   - wartownia 

   - garaże 

 

 Miłachowo 
  - zespół dworski: 

   - dwór, 1 poł. XIX, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1083 z 13.07.1987 

   - park, XIX, nr rej.: 1017 z 27.09.1983 

 

 Połchowo 
  - teren Połchowa z przyległą wyspą, nr rej.: 104 z 13.10.1956 

 

 Rarwino 
  - zespół dworski, nr rej.: , nr rej.: A-909 z 12.12.1980 i z 5.08.2011 

- dwór, ob. dom nr 3, XIX/XX, po 1920  

- park, 2 poł. XIX 

 

 Sibin 
  - kościół fil. pw. Chrystusa Króla, XV/XVI, 1974-1978, nr rej.: A-1360 z 22.10.1957 (dec. ruina) 

 

  - park dworski, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A-1361 z 29.09.1983 

 

 Strzeżewko 
  - zespół dworski: 

   - dwór, pocz. XX, nr rej.: A-1359 z 27.09.1983 i z 15.04.1997 

   - park, XIX 

 

 Strzeżewo 
  - teren Strzyżewa (układ ruralistyczny osady), nr rej.: 105 z 13.10.1956 

 

  - zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A-356 z 27.09.1983 i z 16.07.2008: 

   - dwór 

- park   

 

 Śniatowo 
  - park pałacowy, k. XIX, nr rej.: A-1365 z 26.07.1979 

 

 Świniec 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1358 z 12.12.1980 

 

 Trzebieszewo 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 2 poł. XV, XVI, XIX, nr rej.: A-1357 z 12.09.1958 

 

  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1959 z 3.12.1980 
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 Wrzosowo 

  - zespół dworski, XIX: 

   - dwór, po 1829, XIX/XX, nr rej.: A-1356 z 17.02.1980 i z 8.06.1988 

   - park 

 

  - dom (chałupa) nr 39, 1845, nr rej.: A-1354 z 28.11.1997 

 

 Żółcino 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1364 z 29.09.1983 

 

 

MIĘDZYZDROJE – m. i gm. 
 

 Lubin 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.- kat. par. pw. Matki Boskiej jasnogórskiej, 1858-62,  

  nr rej.: A-319 z 20.07.2007 

 

 Międzyzdroje 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Piotra Apostoła., ul. Lipowa 8, 1861-62,  

  nr rej.: A-325 z 6.09..2007 

 

- zespół d. Domu Zdrojowego, ul. Bohaterów Warszawy 20 : 

- dom, ob. Międzynarodowy Dom Kultury, 1860, k. XIX, nr rej.: A-1329 z 19.06.1996 

   - park zdrojowy, 2 poł. XIX-XX, nr rej.: A-1329 z 6.11.1996 

 

- d. pensjonat „Willa Richter”, ob. „Rybitwa I”, ul. Bohaterów Warszawy 4, 1908,  

  nr rej.: A-1319 z 6.05.1995 

   

  - d. pensjonat „Willa Undine”, ul. Bohaterów Warszawy 7, ok. 1900, nr rej.: A-46 z 6.07.2000 

 

- d. pensjonat „Haus Randowa Meer”, ul. Bohaterów Warszawy 8, ok. 1900, 

   nr rej.: A-41 z 1.06.2000 

   

- d. pensjonat „Villa Sedina”, ul. Bohaterów Warszawy 9, ok. 1900, nr rej.: A-42 z 1.06.2000 

 

- d. pensjonat „Brick am Meer”, ul. Bohaterów Warszawy 10, ok. 1900, nr rej.: A-43 z 1.06.2000 

   

- pensjonat, ob. dom wczasowy „Rybitwa V”, ul. Bohaterów Warszawy 11, 1906, 

  nr rej.: A-68 z 18.06.2001 

 

- pensjonat, ob. dom wypoczynkowy „Energia”, ul. Bohaterów Warszawy 13, 1904,  

  nr rej.: A-129 z 12.08.2003 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

- d. hotel „Seeblick”, ob. dom wczasowy „Bałtyk”, ul. Bohaterów Warszawy 14, mur.-drewn.,  

  1890, 1910, 1927, nr rej.: A-1320 z 1.06.1995 

 

- d. pensjonat „Villa Ohm”, ul. Bohaterów Warszawy 16, ok. 1900, nr rej.: A-190 z 7.12.2004 

 

- pensjonat „Stella Maris”, ul. Bohaterów Warszawy 18, 1905, nr rej.: A-191 z 7.12.2004 

 

  - d. pensjonat „Wilhelmshöne”, ul. Dąbrówki 13, mur.-szach., 1905, nr rej.: A-70 z 18.06.2001 

 

  - budynek dworca kolejowego z peronem i wiatą peronową, ul. Kolejowa, 1898-1901,  

  nr rej.: A-1515 z 18.03.2016 

  - magazyn kolejowy,  szach., nr rej.: j.w. 

 

  - d. pensjonat „Villa Saxonia”, ul. Kopernika 3, 1900, nr rej.: A-188 z 7.12.2004 
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  - d. pensjonat „Villa Friede”, ul. Kopernika 5, 1890, nr rej.: A-189 z 7.12.2004 

  - d. pensjonat „Villa Nina”, ul. Kopernika 6, szach., XIX/XX, nr rej.: A-25 z 10.02.2000 

 

  - pensjonat, ul. Kopernika 7, 1894, , szach., po 1920, nr rej.: A-364 z 2.09.2008 

 

  - d. pensjonat „Haus Meerestrieden”, ul. Kopernika 12, 1900, nr rej.: A-69 z 18.06.2001 

 

  - dom zakonny ss. boromeuszek „Stella Matutina”, ul. Krótka 5, 1901-1902, 

     nr rej.: A-90 z 12.12.2001 

 

  - d. pensjonat „Villa Hedwig”, ul. Książąt Pomorskich 24, 1900, nr rej.: A-1325 z 8.09.1998 

 

  - pensjonat, ob. dom mieszkalny, ul. Ludowa 4, ok. 1910, nr rej.: A-1321 z 19.12.1997 

 

- d. pensjonat „Villa Erna”, ob. dom wczasowy „Kasia II”, ul. Ludowa 10, ok. 1900,  

  nr rej.: A-1326 z 8.09.1998 

 

  - d. pensjonat „Villa Vineta”, ul. Mickiewicza 8, 1901, nr rej.: A-187 z 7.12.2004 

 

  - d. pensjonat „Pension Rudno”, ul. Plażowa 4, ok. 1900, nr rej.: A-47 z 6.07.2000 

 

  - d. pensjonat „Haus Mann”, ul. Pomorska 10, 1900, nr rej.: A-1324 z 8.09.1998 

 

  - d. pensjonat „Villa Erika”, ul. Pomorska 16, ok. 1910, nr rej.: A-1387 z 8.09.1998 

 

  - budynek  Stacji Ratownictwa Morskiego, ul. Promenada Gwiazd 13, XIX/XX, 

     nr rej.: A-246 z 29.12.2005 

 

  - d. pensjonat „Eichenhaus”, ul. Promenada Gwiazd 16, XIX/XX, nr rej.: A-245 z 29.12.2005 

  - d. pensjonat „Dünenhaus”,  ul. Promenada Gwiazd 16, 1910, nr rej.: j.w. 

 

  - d. pensjonat „Villa Bellavista”, ul. Promenada Gwiazd 18, 1900, nr rej.: A-1327 z 8.09.1998 

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

 

  - d. pensjonat „Villa Waldburg”, ul. Promenada Gwiazd 26, 1900, nr rej.: A-40 z 1.06.2000 

 

  - pensjonat „Patria”, ul. Rybacka 1, 1895, nr rej.: A-132 z 12.08.2003 

 

- d. pensjonat „Haus Hahn”, ob. „Błyskawica IV”, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 12, k. XIX,  

  nr rej.: A-1362 z 8.09.1988 

 

  - dom, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 19, 3 ćw. XIX, nr rej.: A-130 z 12.08.2003 

 

  - pensjonat, ob. dom mieszkalny, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 21, 1915,  

    nr rej.: A-1322 z 19.12.1997 

 

  - pensjonat „Rybitwa”, ul. Wesoła 4, 1895, nr rej.: A-131 z 12.08.2003 

 

  - pensjonat, ul. Zdrojowa 5, 1890, nr rej.: A-133 z 12.08.2003 

 

  - pensjonat, ul. Zdrojowa 5a, 1890, nr rej.: A-134 z 12.08.2003 

 

  - d. pensjonat „Villa Martha”, ob. dom ss. boromeuszek, ul. Zdrojowa 5 c, XIX/XX, 1912, 

     nr rej.: A-375 z 15.12.2008 

 

  - d. pensjonat, ul. Zdrojowa 15, 1896-1912, nr rej.: A-888 z 27.05.2011 

 

  - pensjonat „Latarnia Morska III”, ul. Zdrojowa 21, 1905, nr rej.: A-135 z 12.08.2003 

 

  - pensjonat, ob. dom mieszkalny, ul. Zwycięstwa 21, 1910, nr rej.: A-1923 z 19.12.1997 
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  - wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), ul. Za Torem 1, 1912, nr rej.: A-1328 z 30.01.1998 

ŚWIERZNO – gm. 
 

 Będzieszewo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1374 z 6.11.1980 

 

 Gostyń 
  - relikty kościoła, 2 poł. XIV-XIX/XX, nr rej.: A-1217 z 14.02.2014 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XIV- poł. XX, nr rej.: j.w. 

- park pałacowy, XVIII/XIX, nr rej.: A-1375 z 5.11.1980 

 

 Jatki 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1339 z 12.12.1980 

 

 Kępica 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1244 z 5.11.1980 

 

 Margowo 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1340 z 10.12.1963 i z 6.11.1980 : 

   - pałac (dec. dwór), 1772, 1859, 1884 

   - park, 2 poł. XIX   

  

 Stuchowo 
  - zespół pałacowy: 

   - pałac, XVIII, l. 80 XIX, nr rej.: A-1891 z 10.8.1978 

   - park, XIX, nr rej.: A-1891 z 26.07.1979 

 

 Sulikowo 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1338z 19.12.1956 

 

 Świerzno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par.. pw. Świętej Trójcy, szach., 1681,  

  nr rej.: A-1335 z 12.09.1958 

 

  - zespół dworski, 1721-1728, nr rej.: A-1369 z 18.06.1954 i z 30.07.1955:  

   - dwór, szach., 1718-1730, poł. XIX, 1923-1925 

   - oficyna z salą balową 

   - dom oficjalistów 

   - oficyna z wozownią 

   - 2 gołębniki (brama), k. XVIII 

   - 2 budynki gospodarcze, XVIII 

   - park, XVIII 

 

 

WOLIN – m. i gm.  

 

 Dargobądz 
- cmentarz komunalny, nieczynny, 1890-1990, nr rej.: A-658 z 28.09.2010 

  

 Dobropole 
- d. cmentarz przy nieistniejącym kościele, XV, 1950,  nr rej.: A-657z 28.09.2010 

 
  - zespół dworski, nr rej.: A-667 z 22.10.1957: 

   - dwór, szach., 2 poł. XVIII, 4 ćw. XIX, pocz. XX 

   - park, XVIII 

 

 Kołczewo 
  - relikty podziemne kościoła, XV/XVI, nr rej.: A-366 z 22.12.1965   
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  - cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej.:A-366 z 11.09.2008 

  - aleja mieszana gatunkowo, wzdłuż drogi Kołczewo – Kodrab – Unin  → Unin 

 

Kodrąb 

  - aleja mieszana gatunkowo, wzdłuż drogi Kołczewo – Kodrab – Unin  → Unin 

 

 Koniewo 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XIV, XVI-XVIII, nr rej.: A-1337 z 7.07.1987 

 

 Ładzin  
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1895,  

       nr rej.: A-168 z 8.06.2004 

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

 

 Mierzęcin 
  - zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-666 z 28.11.1980 i z 27.04.1990 

   - dwór myśliwski, ok. 1900 

   - park, XIX 

 

 Mokrzyca Mała 
  - zespół dworski, nr rej.: A-661 z 27.10.1982 i z 8.02.2011 : 

   - dwór, pocz. XIX, pocz. XX 

   - park, XIX 

 

 Mokrzyca Wielka 
  - zespół dworski, nr rej.: A-697 z 27.10.1982 i z 5.08.2011: 

   - dwór,1 poł. XIX, pocz. XX 

   - park, XIX 

 

 Ostromice 
  - wiatrak holender, 1890, nr rej.: A-1336 z 16.07.1970 

 

 Piaski Wielkie 
  - zespół dworski, nr rej.: A-668 z 20.12.1996 i z 29.11.1980 : 

   - dwór, 1931 

   - park, XIX 

 

 Strzegowo 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-663 z 27.10.1982 

 

 Unin 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-664 z 27.10.1982 

 

  - aleja mieszana gatunkowo, wzdłuż drogi Unin → Kodrąb → Kołczewo, 2 poł. XIX,  

   nr rej.: A-2011 z 9.07.2021 

 

  - aleja lipowa-jaworowa-jesionowa, wzdłuż drogi Unin – Wolin  → Wolin 

 

 Wiejkowo 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-699 z 17.12.1980 i z 20.12.1996 : 

   - ruina pałacu, 1846 

   - park 

 

 Wiejkówko 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A-665 z 27.10.1982 

 

 Wisełka 
  - willa, ul. Nowowiejska 16, szach., XIX/XX, nr rej.: A-1343 z 11.07.1997 
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 Wolin 
  - teren starego miasta, nr rej.: 68 z 29.10.1955 

 

  - kościół par. pw. św. Mikołaja, ul. Wojska Polskiego 3, XV, odbudowany 1993-1999,  

    nr rej.: 374 z 21.10.1959 (dec. ruina) 

 

  - dom, ul. Zamkowa 16, 1 poł. XIX, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1330 z 5.11.1993 

 

- dom, ob. poczta, ul. Zamkowa 22, pocz. XX, nr rej.: A-1332 z 30.11.1992 

 

  - dwór, ul. Zamkowa 23a, XVIII/XIX, nr rej.: A-1331 z 29.04.1987 

 

  - wiatrak holenderski z otoczeniem, ul. Jaracza, 1850, nr rej.: A-82 z 23.10.2001 

    oraz A-385 z 11.02.2009 (otoczenie) 

 

  - aleja lipowa-jaworowa-jesionowa, wzdłuż drogi Wolin → Unin, 2 poł. XIX,  

   nr rej.: A-394 z 6.05.2009 

   

 Zagórze 
  - dwór, 1838, XIX/XX, nr rej.: A-1334 z 20.12.1996 
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DYGOWO – gm. 
 

 Czernin 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XIV, XV, nr rej.: A-1071 z 8.11.1956 

 

 Dygowo 
  - kościół par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, 1879, nr rej.: A-310 z 24.04.2007 

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

 

- dom, ul. Kołobrzeska 20/22 (d.11/12), szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-1061 z 13.04.1964 

 

 Kłopotowo 
  - kościół fil. pw. św. Andrzeja Apostoła, XIV, XVI, XVIII, nr rej.: A-1078 z 8.11.1956 

 

  - zespół pałacowy : 

   - pałac (dec. dwór), 1910, nr rej.: A-1885 z 11.03.2021 

- park, XIX/XX, nr rej.: A-1885 z 26.11.1976 

- zespół folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1885 z 6.03.2020 : 

- zachodnia część podwórza 

- spichrz, 1885 

- stodoła 

- aleja kasztanowa 

- część ogrodzenia, mur., 

 

 Piotrowice 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 974 z 24.01.1978 

 

 Pustary 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 975 z 28.01.1978: 

   - dwór 

   - park 

 

 Skoczów 
  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 916 z 28.11.1976 

 

 Świelubie 
  - kościół fil. pw. św.św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, XV, po 1945, nr rej.: A-1067 z 25.03.1964 

 

 Włościbórz 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1383 z 2.12.1976 

 

 Wrzosowo 
  - kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, 2 poł. XIII, XVI, nr rej.: 65 z 23.06.1946 

 

  - park pałacowy, pocz. XX, nr rej.: 976 z 28.01.1978 

 

 

GOŚCINO – gm. 
 

 Gościno 
  - kościół par.  pw. św. Andrzeja Boboli, 1853-54, 1865, nr rej.: A-307 z 3.04.2007 

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

 

 Kamica 
  - pałac, ob. dom nr 4, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1070 z 10.04.1964 

 

 

 Karkowo 
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  - park pałacowy, pocz. XX, nr rej.: 920 z 2.12.1976 

 

 Mołtowo 
  - park pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: A-1727 z 6.12.1976 

 

Myślino 
  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 977 z 28.01.1978: 

   - pałac 

   - park 

 

 Pławęcino 
  - aleja grabowa w parku, XIX, nr rej.: 1138 z 11.10.1980 

 

 Pobłocie Małe 
  - park pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: 922 z 6.12.1976 

 

 Ramlewo 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX,  

   - pałac, nr rej.: 978 z 30.01.1978: 

   - park (przy pałacu), nr rej.: j.w.  

   - stajnia, nr rej.: A-174 z 2.08.2004 

   - spichrz, ob. magazyn, nr rej.: j.w. 

   - park (przy folwarku), nr rej.: 1057 z 22.06.1978 

 

 Robuń 
  - zespół dworski, nr rej.: 979 z 30.01.1978: 

   - dwór, poł. XIX, XIX/XX 

   - park, poł. XIX 

 

 Wartkowo 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 980 z 2.02.1978 

 

 Wierzbka Dolna 
  - zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 981 z 2.02.1978: 

   - dwór 

   - park, k. XIX 

 

 

KOŁOBRZEG – gm.  
 

 Budzistowo 
  - kaplica, ob. kościół fil. pw. św. Jana, 1 poł. XIII, XV, 1892, 1958, nr rej.: A-1080 z 22.09.1959 

 

 Drzonowo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 973 z 24.01.1978 

 

 Karcino 
- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, 1861-1862, nr rej.: A-87 z 30.11.2001 

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

 

Kądzielino  
- dwór, ob. dom mieszkalny, 1907, nr rej.: A-593 z 5.05.2010 

 

 Korzystno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Chrystusa Króla, 1865-1866,  

  nr rej.: A-1400 z 29.12.1998 

 

 Nowogardek 
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  - dom nr 19, 1875, nr rej.: A-1072 z 15.05.1990 

 

 Sarbia 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XVI, 1885, nr rej.: 203/57 z 19.01.1957  

  oraz A-1084 z 29.08.1966 

 

 

KOŁOBRZEG – m.  
 

  - śródmieście miasta, XIII-XIX, nr rej.: A-1366 z 21.07.1953 

 

  - kościół katedralny pw. Najświętszej. Marii Panny, XIV, po 1945, nr rej.: A-1063 z 10.08.1956 

 

  - zespół klasztorny diakonis ewangelickich, ul. Katedralna 35 / Rzeczna 7/9, 2 poł. XIX, 

    nr rej.: A-1410 z 27.01.1998: 

   - kościół, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

   - klasztor i dom księży emerytów, ob. dom parafialny, 1889-1895 

 

  - zespół parków kołobrzeskich, XIX-XX, nr rej.: A-1559 z 14.12.1976 i z 11.07.2016: 

   - park im. Aleksandra Fredry (d.Przyjaźni polsko-radzieckiej),  

  ul. Fredry – Sułkowskiego - Wschodnia - 4 Dywizji 

   - park im. Stefana Żeromskiego ( d. nadmorski, zdrojowy i przy Pomniku Zaślubin), 

  ul. Rodziewiczówny – al. Nadmorska – Obrońców Westerplatte - Mickiewicza 

   - park im. Jedności Narodowej (d. zachodni), ul. Arciszewskiego - Wiosenna 

 

  - park miejski im. gen. J.H. Dąbrowskiego, ul. Wodna-Bogusława X-Kamienna, po 1873,  

  nr rej.: A-1057 z 22.03.2012 

 

  - skwer miejski, ul. Przybylskiego, 1920, nr rej.: A-85 z 29.11.2001 

  

  - pozostałości umocnień twierdzy kołobrzeskiej, nr rej.: A-1880 z 10.04.1964: 

   - przyczółek, obok Rowu Drzewnego, ul. Solna 2, 1630, 1770-1774, 1962 

   - przyczółek „Reduta Schilla”, na Wyspie Solnej, 1630, 2 ćw. XIX 

   - przyczółek portowy – latarnia morska, 1770-1774, 1832-1836, po 1945  

- zespół fortów w parku przymorskim, przed 1807, nr rej.: A-1074 z 2.08.1967: 

    - „Szaniec Kamienny”, ob. restauracja  

    - „Wilczy Szaniec”, ob. amfiteatr 

 

- baszta prochowa z resztą muru obronnego, ob. PTTK, ul. Dubois, XIV, nr rej.: 97 z 10.08.1956 

 

  - ratusz, pl. Ratuszowy 1, XIV, 1829-1832, 1913, nr rej.: A-1065 z 9.04.1964 

 

  - zaspół d. poczty, ul. Armii Krajowej 1, 1883-84, nr rej.: A-1567 z 10.08.2016 : 

   - budynek główny 

   - 2 budynki magazynowe  

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 13 (d.Lenina 10), XVIII/XIX, nr rej.: A-1064 z 10.04.1964 

 

  - kamienica Schliffenów, ul. Emilii Gierczak, XV, XVI, XX, nr rej.: 19 z 8.11.1954 

 

  - elewacja domu, ul. Graniczna 4, 1910, nr rej.: A-1075 z 22.09.1993 

 

  - zespół budynków d. Sądu Obwodowego, ul. Kilińskiego 1, 1913, nr rej.: A-1676 z 19.06.2017 : 

   - sąd, ob. komenda policji  

   - oficyna 

   - d. więzienie 

 

  - zespół d. Gimnazjum Katedralnego, ob. zespół szkół, ul. Łopuskiego 42-44,  1930-32, 

    nr rej.: A-1568 z 16.09.2016 : 

   - budynek szkolny 
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   - plac szkolny, ob. boisko 

   - mur oporowy i ogrodzeniowy 

 

  - dom, ul. Przybylskiego 11, k. XVIII, XIX, nr rej.: 377 z 10.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - magazyn „Katownia”, ul. Ratuszowa 2, XV, nr rej.: 7 z 19.06.1953 

 

  - d. Akademia Rycerska, ul. Wąska 1 / Mariacka, k. XVIII, nr rej.: A-1066 z 9.04.1964 

 

  - elewator zbożowy południowy nr 6/1, ul. Portowa 41, 1929, nr rej.: A-157 z 12.01.2004 

  - elewator zbożowy północny nr 6/2, ul. Portowa 41, 1929, nr rej.: j.w. 

 

  - elektrownia miejska (korpus ze skrzydłem), ul. Łopuskiego 26-28, 1905, nr rej.: A-275 z 14.09.2006  

 

  - wodociągowa wieża ciśnień (komunalna), ul. Budowlana, 1906, nr rej,: A-1575 z 4.04.2016 

 

Kołobrzeg - Podczele 
- radzieckie stanowisko dowodzenia na terenie d. lotniska w Bagiczu, ul. Brzeska, 1960-69,  

  nr rej. A-2033 z 29.06.2022 

 

RYMAŃ – gm. 
 

 Dębica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Oczyszczenia NMP, szach., k. XVI/XVII,  

  nr rej.: A-1081 z 10.04.1964 

 

 Drozdowo 
  - park pałacowy, XIX/XX, nr rej.: 925 z 11.12.19 

 

Gorawino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Matki Bożej Królowej Polski, szach., 1627,  

  nr rej.: A-1076 z 18.10.1954 

 

 Jarkowo 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 926 z 14.12.1976 

 

 Leszczyn 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1988 z 10.02.1978 

 

 Rymań 
  - zespół pałacowy, XVIII: 

   - pałac, 1751, 1 ćw. XX, nr rej.: 210 z 22.09.1959 

   - park, nr rej.: 917 z 28.11.1976 

 

 Rzesznikowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, 1842, nr rej.: A-1082 z 12.02.1966 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 924 z 11.12.1976 

 

 Skrzydłowo 
  - park dworski, pocz. XX, nr rej.: 984 z 10.02.1978 

 

 Starnin 
  - cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX, nr rej.:A-1068 z 27.12.1987 

 

  - park pałacowy, XIX/XX, nr rej.: 985 z 15.02.1978 
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SIEMYŚL – gm. 
 

 Białokury 
  - park pałacowy, k. XIX, nr rej.: 982 z 2.02.1978 

 

 Kędrzyno 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1038 z 24.06.1978 

 Niemierze 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XV-XVII, nr rej.: A-1079 z 8.11.1956 

 

 Nieżyn 
  - kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, XII, XVII, XIX, nr rej.: A-1089 z 8.11.1956 

 

 Trzynik 
- ewangelicka kaplica pałacowa, ob. kościół fil. pw. św. Kazimierza, 1 poł. XIX,  

   nr rej.: A-1090 z 9.04.1964 

  - park pałacowy, pocz. XX, nr rej.: 923 z 11.12.1976 

 

 Unieradz 
  - kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, XIII,  wieża drewn. XVI, nr rej.: A-1077 z 22.09.1959 

 

 

USTRONIE MORSKIE – gm. 
 

 Bagicz 
  - cmentarz ewangelicki, k. XIX, nr rej.: A-1086 z 27.12.1987 

 

 Rusowo 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, XVI, 1684, XIX-XX, nr rej.: A-1069 z 9.04.1964 

 

  - park pałacowy, XIX, nr rej.: A-1996 z 30.11.1976 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, 1908, nr rej.: A-1127 z 12.09.2012 
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KOSZALIN – m.  
 

  - śródmieście Koszalina, XIII, nr rej.: A-1378 z 9.06.1953 

 

  - kościół katedralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Władysława Laskonogiego 4 

  1300-1330, nr rej.: A-776 z 23.05.1955 

 

- kościół pomocniczy pw. św. Józefa Oblubieńca, ul. Biskupa Domina 10, 1869-1870,  

  nr rej.: A-774 z 31.12.1998 

 

  - kaplica pw. św. Gertrudy, ul. Modrzejewskiej, XV, nr rej.: A-775 z 24.08.1956 

 

- kaplica zamkowa, ob. cerkiew prawosławna. par. pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, 

  ul. Mickiewicza / Grodzka / Asnyka, XIV, XVII, XIX, XX, nr rej.: A-768 z 8.11.1956 

 

  - zespół parków miejskich, 1 poł. XIX-1950, nr rej.: A-1197 z 13.06.1983: 

   - park Książąt Pomorskich, cz. „A” i „B”, z ciągiem zieleni przy  ul. Zwycięstwa  

   - park przy Amfiteatrze  

   - park im. Kościuszki (d. cmentarz)  

 

- pozostałości murów obronnych, ul. Mickiewicza, Marii Ludwiki, Kazimierza Wielkiego,  

  w parku Książąt Pomorskich, XIII/XIV, nr rej.: 90 z 25.05.1955 

 

  - ratusz, ul. Rynek Staromiejski 6-7 / Młyńska 13, 1955-62, nr rej.: A-1712 z 20.11.2017 

 

  - wieża widokowa, na Górze Chełmskiej, 1888, nr rej.: A-765 z 30.12.1992 

 

  - dom, ul. Batalionów Chłopskich (d. Hibnera) 83, 1910-15, nr rej.: A-781 z 3.04.1979 

 

  - dom, ul. Bogusława II 15, szach., XVI, XVIII, nr rej.: 599 z 29.08.1966 

 

- kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 6, XVII/XVIII, nr rej.: A-782 z 10.08.1956 

 

  - dom, ul. Bolesława Chrobrego 10, XVIII, nr rej.: 125 z 8.11.1956 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. biskupa Domina 11, mur.-szach., nr rej.: 135 z 8.11.1956 (nie istnieje) 

 

  - „Dom Kata”, ob. teatr, ul. Grodzka 3, XV/XVI, XVII, XIX, nr rej.: A-784 z 24.08.1956 

 

  - zespół willowy, ob. NOT, ul. Jana z Kolna 38, pocz. XX, nr rej.: 1237/1-2 z 24.03.1993: 

   - willa  

   - budynek gospodarczy 

   - ogród    

- ogrodzenie, mur. 

 

  - zespół poczty, ul. Lampego 22, 1884, 1906-1908, nr rej.: 1236 z 5.02.1993: 

   - poczta 

   - budynek gospodarczy 

   - ogrodzenie, mur. 

 

- zespół budynków muzealnych, ul. Młyńska 37-39 : 

- zespół d. młyna miejskiego, 1838-1843, nr rej.: 910 z 4.05.1976  i z 18.06.1996: 

    - młyn wodny 

    - kamienica 

   - chałupa i chlewik, przeniesione z Dąbek, 1860-70, 1983-84,  

   nr rej.: A-1167 z 31.01.1974 i z 23.04.2013 

 

  - kamienica z oficyną, ul. Piłsudskiego 23, 1880, nr rej.: A-1716 z 1.12.2017 

 

- willa, ul. Piłsudskiego 53, XIX/XX, nr rej.: A-787 z 29.04.1982 i z 4.02.2014 
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  - willa, ul. Szczecinecka 1, 1927, nr rej.: A-60 z 6.04.2001 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, pl. Wolności 2-3, XVIII, nr rej.: A-785 z 24.08.1956 

 

  - dom z oficyną, pl. Wolności 4, XVIII, nr rej.: A-786 z 8.11.1956 

 

  - dom, pl. Wolności 5, XVIII, nr rej.: 99 z 24.11.1956 (nie istnieje) 

 

  - d. plebania, ul. Wyszyńskiego (d. ZWM) , XVII, nr rej.: A-783 z 6.06.1956 

   

- dom, ul. Wyszyńskiego (d. ZWM) 11, XVIII, nr rej.: 102 z 24.08.1956 (nie istnieje) 

 

  - dom, ul. Wyszyńskiego (d. ZWM) 19, XVIII, nr rej.: 101 z 24.08.1956 (nie istnieje) 

 

  - elewacja domu, ul. Zwycięstwa 125, nr rej.: 1225 z 26.09.1991 

 

  - willa, ul. Zwycięstwa 126, XIX/XX, nr rej.: A-788 z 16.05.1997 

 

- zespół kolejki wąskotorowej (Koszalin Wąskotorowy - Świelino), 1898-1905, 

   nr rej.: A-50 z 27.07.2000: 

   - linia kolejowa  

   - budynek stacyjny  

   - parowozownia  

    

 Koszalin – Jamno 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, XIV, 1737, XIX, nr rej.: 69 z 21.05.1955 

 

  - dom mieszkalno-gospodarczy nr 95, szach., 1836, nr rej.: 901 z 13.02.1975 (nie istnieje) 
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BĘDZINO – gm.  
 

 Dobre 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1026 z 12.06.1978 

 

 Dobrzyca 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Świętej Trójcy, 1867, nr rej.: A-1935 z 31.12.1998 

 

 Dworek 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 955 z 10.03.1977: 

   - pałac 

   - park 

 

 Kazimierz Pomorski 
  - park pałacowy z aleją dojazdową, XVIII/XIX, nr rej.: 1027 z 12.06.1978 

 

 Kładno 
  - zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: 956 z 12.03.1977: 

   - dwór (dec. pałac), 4 ćw. XIX, 1 poł. XX 

   - park 

 

 Łasin 
  - kościół fil., XV-XVI, nr rej.: 142 z 26.04.1957 (nie istnieje) 

 

  - park pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: 13 z 11.11.1953 i z 11.06.2003 

   

Łekno 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XV, XVI, nr rej.: A-1915 z 27.04.1957 

 

 Miłogoszcz 
  - park pałacowy z aleją dojazdową, XVIII/XIX, nr rej.: 1126 z 11.10.1980 

 

- kuźnia dworska (na terenie folwarku), ob. dom mieszkalny, k. XIX,  

  nr rej.: A-1924 z 19.07.1983 

 

 Mścice 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1028 z 12.06.1978 

 

  - dom, ul. Bałtycka 2, szach., poł. XIX, nr rej.: A-336 

 

  - dom nr 13, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 605 z 29.08.1966 

  - dom nr 13a, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 

 Pleśna 
  - zespół dworski, XVIII/XIX, nr rej.: 957 z 12.03.1977: 

   - dwór, 4 ćw. XIX 

   - park 

 

 Smolne 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1950 z 12.06.1978 

 

 Strachomino 
  - kościół fil., XV-XVI, nr rej.: 137 z 21.04.1957 (nie istnieje?) 

 

 Strzepowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Andrzeja Boboli, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: A-1936 z 31.12.1998 
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  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-425 z 12.03.1977 i z 28.05.1995: 

   - pałac 

   - park 

 

 Strzeżenice 
  - kościół fil., XVI, nr rej.: 138 z 26.04.1957 

 

 Śmiechów 
  - kościół par. pw. MB Królowej Polski, XIV-XV, nr rej.: A-1962 z 23.05.1955 

  - otoczenie w granicach ogrodzenia, nr rej.: j.w.  

  - bramka, nr rej.: j.w.  

 

  - dwór, nr 21, pocz. XX, nr rej.: A-1937 z 29.06.1983 (dec. willa nr 21) 

 

 Wierzchomino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1784, XX,  

  nr rej.: 602 z 29.08.1966 

  - bramka, nr rej.: j.w.  

 

 

BIESIEKIERZ – gm.  
 

 Biesiekierz 
  - kościół par. pw. Chrystusa Króla, XIV, 2 poł. XVII, XIX, nr rej.: 144 z 20.04.1957 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XX: 

   - pałac, 1907, nr rej.: 1200 z 14.05.1985 

   - park, nr rej.: 929 z 20.01.1977 

 

 Cieszyn 
  - kościół, ob. ruina, XIV, XIX, nr rej.: 145 z 26.04.1957 

 

  - park dworski (I), 2 poł. XIX, nr rej.: 1119 z 6.10.1980 

 

  - park dworski (II), k. XIX, nr rej.: 1025 z 12.06.1978 

 

 Kotłowo 
  - park dworski, k. XVIII, nr rej.: 930 z 20.01.1977 

 

 Kraśnik 
  - kościół fil., XIV/XV, nr rej.: 146 z 26.04.1957 (nie istnieje) 

 

  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 600 z 29.08.1966: 

   - pałac 

   - park, XVIII/XIX 

 

 Laski Koszalińskie 
  - park pałacowy, XVIII/XIX, nr rej.: 931 z 20.01.1977 

 

 Nosowo 
  - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 932 z 29.01.1977: 

   - pałac, k. XIX 

   - park 

 

 Nowe Bielice 
  - zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: 386 z 14.04.1964: 

   - pałac 
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   - park, k. XVIII 

 

 Parnowo 
  - kościół fil. pw. Świętej Rodziny, XV, XIX, nr rej.: 139 z 26.04.1957 i A-1119 z 2.08.2012 

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

- ogrodzenie, mur/kam, XV (?), nr. rej.: j.w. 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1120 z 6.10.1980 

 

 Parsowo 
  - zespół pałacowy, 1717, 2 poł. XIX, nr rej.: A-440 z 14.04.1964: 

   - pałac 

   - park 

 

 Stare Bielice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Stanisława, 1894, nr rej.: A-1916 z 25.09.1984 

 

 Świemino 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1140 z 15.03.1982 

 

 Warnino 
  - zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-395 z 8.06.1978: 

   - dwór, XVIII/XIX, XIX/XX 

   - park 

 

 

BOBOLICE – m. i gm. 
 

 Bobolice 
- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 1, 1882-1886,  

  nr rej.: A-1919 z 4.09.1987 

 
  - kościół staroluterański, ob. cerkiew prawosławna pw. Wszystkich Świętych, ul. Pocztowa, 

  1902, nr rej.: A-323 z 16.08.2007 

 

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

 

  - cmentarz ewangelicki,  nieczynny, 2 poł. XIX, nr rej.: 1211 z 30.12.1987 

 

 Boboliczki 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1030 z 13.06.1978 

 

 Bożniewice 
  - zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: 962 z 25.06.1977: 

   - dwór 

   - park 

 Chmielno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela z otoczeniem, 1 poł. XX,  

  nr rej.: A-1905 z 8.05.2020 

 

 Cybulino 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 963 z 25.03.1977: 

   - pałac 

   - park 

   - kaplica grobowa, szach., 1662, nr rej.: 385 z 14.04.1964 

 

 Dargiń 
  - zespół dworski, XVIII, poł. XIX, nr rej.: 968 z 30.03.1977: 

   - dwór, 1 ćw. XIX 
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   - park 

 Darżewo 
  - park dworski, XIX, nr rej.: 964 z 25.03.1977 

 Dobrociechy 
  - park pałacowy z aleją dojazdową, XIX, nr rej.: 1031 z 13.06.1978 

 

 Drzewiany 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, szach.-mur.,  

  1818, 1903, nr rej.: A-1933 z 31.12.1998 

 

 Głodowa 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XVII, 1870, nr rej.: A-1931 z 31.12.1998 

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 1032 z 13.06.1978 

 

 Gozd 
  - kościół fil. pw. św. Jakuba Apostoła, 1864-76, nr rej.: A-304 z 27.03.2007 

 

 Kępsko 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1136 z 11.10.1980 

 

 Kłanino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, szach.,  

  pocz. XVIII, nr rej.: 1263 z 31.12.1998 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 965 z 30.03.1977 

 

 Krępa 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1033 z 13.06.1978 

  

- most kolejowy na rz. Bielica, 1905,  

  nr rej.: A-50 z 27.07.2000, dec. →  Koszalin, zespół kolejki wąskotorowej 

 

Kurowo 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. Bożego Ciała, 2 poł. XIX, 

   nr rej.: A-179 z 30.09.2004 

- cmentarz kościelny, j.w. 

  

 Nowosiółki 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1069 z 8.01.1979 

 

 Pomorzany 
  - park dworski z aleją dojazdową, 2 poł. XIX, nr rej.: 1066 z 6.06.1980 

 

 Przydargiń 
  - park pałacowy, k. XIX, nr rej.: 1070 z 8.01.1979 

 

 Różany 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: 1071 z 10.01.1979 

 

 Świelino 
  - kościół fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, k. XV, XIX, nr rej.: 149 z 12.07.1954 

 

 Ujazd 
  - park dworski z alejami dojazdowymi, XIX, nr rej.: 1065 z 6.06.1980 

 

 Wilczogóra 
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  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 966 z 30.03.1977 

  

Wojęcino 
  - park pałacowy, XVIII, nr rej.: 967 z 30.03.1977 

MANOWO – gm. 
 

 Bonin 
- kaplica ewangelicka, ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. św. Izydora, XV/XVI, 1979,  

  nr rej.: 384 z 14.04.1964 

 

  - park pałacowy, XVIII/XIX, nr rej.: 959 z 21.03.1977 

 

 Dęborogi 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1062 z 6.06.1980 

 

 Kopanino 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX: 

   - dwór, nr rej.: 1252 z 20.09.1996 

   - park leśny, nr rej.: 1079 z 12.06.1980 

 

 Manowo 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: 960 z 21.03.1977 

 

  - park leśny, k. XIX, nr rej.: 1081 z 12.06.1980 

 

 Policko 
  - zespół dworski, XIX: 

   - dwór, 1858, nr rej.: 1242 z 21.12.1993 

   - park, nr rej.: 961 z 21.03.1977 

   - budynek folwarczny, szach., XIX, 1974, nr rej.: 1251/1 z 19.06.1996 

 

 Wyszewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Wojciecha, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: A-1931 z 30.12.1992 

 

 

MIELNO – gm. 
 

 Gąski 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1021 z 8.06.1978 

 

  - zespół latarni morskiej, 1876-77, nr rej.: A-363 z 14.08.2008: 

   - latarnia 

   - dom latarników 

   - stodoła 

   - budynek inwentarski 

   - ogrodzenie, mur. 

 

 Łazy 
- stacja ratownictwa morskiego (brzegowego), 1912, nr rej.: A-2014 z 23.09.2021 

 

Mielno 
  - kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, XV, XIX, nr rej.: A-1918 z 26.04.1957 

 

  - aleja lipowa, przy drodze do Mielenka, k. XIX, nr rej.: A-1208 z 19.10.2015 

 

  - park dworski, k. XVIII/XIX, nr rej.: 1020 z 8.06.1978 
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  - willa, ul. Kościuszki 11, szach., pocz. XX, nr rej.: A-1917 z 20.07.1992 

 

  - d. hala wodnopłatów z terenem placu technicznego, ul. Maczka 40, 1936-37,  

  nr rej.: A-1813 z 11.03.2019 

 

 Sarbinowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP, 1856,  

  nr rej.: A-1928 z 27.01.1998 

  - chałupa nr 2, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 841 z 2.02.1972 

 

 

POLANÓW – m. i gm. 

 

 Bożenice 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 945 z 20.02.1977 

 

 Bukowo 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 946 z 20.02.1977 

 

 Cetuń 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1626 z 8.06.1978 i z 3.03.2017: 

   - pałac, 1900 

   - park, 2 poł. XIX 

 

 Chocimino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. fil. pw. św. Teresy, szach., XVIII, nr rej.: A-1899 z 28.04.1964 

 

  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 947 z 25.02.1977 

 

 Domachowo 
  - park pałacowy z aleją dojazdowa, XIX, nr rej.: A-1718 z 25.02.1977 

 

 Garbno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Antoniego Padewskiego, szach., 1769,  

  nr rej.: 24 z 27.07.1954 

 

  - pałac, 1859, pocz. XX, nr rej.: A-1902 z 27.07.1954 

 

 Karsina 
  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 949 z 28.02.1977 

 

 Komorowo 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Serca NMP, 2 poł. XV, 1881, nr rej.: A-1897 z 18.10.1954 

 

  - zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-1896 z 20.02.1978: 

   - dwór, poł. XIX 

   - park 

 

 Kościernica 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, XV, nr rej.: A-1900 z 4.12.1954 

    

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1023 z 8.06.1978 

 

 Krąg 
- kościół fil. pw. Zwiastowania NMP z kaplicą grobową, XVI, XVIII, nr rej.: A-1903 z 14.10.1958 

 

- zamek (dec. dwór obronny), k. XV, ok. 1580, ok. 1650, 1898-1899,  nr rej.: A-1904 z 20.06.1956 
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 Krytno 
  - park dworski z alejami dojazdowymi, poł. XIX, nr rej.: 950 z 28.02.1977 

 

 Nacław 
  - zespół pałacowy, XIX-XX, nr rej.: 928 z 15.01.1977: 

   - pałac, 1914-1917 

   - park 

 

 Polanów 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XV, 1850, nr rej.: A-1898 z 30.12.1965 

 

- kościół pomocniczy pw. Podwyższenia Krzyża, ul. Sławieńska 1, 1911-1912,  

  nr rej.: A-101 z 25.10.2002 

 

  - zespół młyna wodnego, ul. Młyńska 14, ok. 1850, 1880, nr rej.: 1223/1-2 z 27.09.1991: 

   - młyn z domem młynarza, szach. 

   - dom młynarza 

   - budynek gospodarczy 

   - śluza na rz. Grabowej 

 

  - willa, ul. Wolności 26, pocz. XX, nr rej.: 1224 z 27.09.1991 

 

 Rochowo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1130 z 11.10.1980 

 

 Rzeczyca Mała 
  - park pałacowy, pocz. XX, nr rej.: 1129 z 11.10.1980 

 

 Świerczyna 
  - park dworski, poł. XIX, XX, nr rej.: 951 z 28.02.1977 

 

 Warblewo 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 989 z 20.02.1978 

 

 Wielin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, szach.-mur., 1698,  

  z otoczeniem (zadrzewione wzgórze kościelne), nr rej.: A-1901 z 26.04.1964 

   

- zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 953 z 28.02.1977: 

   - pałac, 1883, 1894, 1920-1921 

   - park 

 

 Żydowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, szach., XVIII,  

  z otoczeniem, nr rej.: A-1966 z 14.02.1966 

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 952 z 28.02.1977 

 

 

SIANÓW – m. i gm.  
 

 Dąbrowa 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, k. XIV, 1850, nr rej.: A-1914 z 25.04.1964 

 

 Iwięcino 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, XIV, nr rej.: 293 z 27.09.1960 

  - ogrodzenie z bramkami, drewn., nr rej.: j.w. 
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 Karnieszewice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, szach., 1803,  

   nr rej.:  601 z 29.08.1966 

 

 Kleszcze 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1074 z 12.06.1980 

 

 Osieki 
  - kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 2 poł. XIV, XV, nr rej.: A-1913 z 26.04.1957 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XV, XVIII, 1904 nr rej.: A-1286 z 6.10.2014 

 

  - zespół dworski, 2 poł. XIX: 

   - dwór, mur.-szach., 1922-1926, nr rej.: 1164 z 30.07.1982 

   - park, nr rej.: 1132 z 11.10.1980 

 

  - park dworski (II), 1 poł. XIX, nr rej.: 1068 z 6.06.1980 

 

 Ratajski 
  - kościół cmentarny, ob. fil. pw. św. Wojciecha, 1860, nr rej.: A-990 z 28.11.2011 

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

 

  - park dworski, pocz. XX, nr rej.: 969 z 4.04.1977 

 

 Rzepkowo 
  - dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1934 z 26.11.1992 

 

 Sianów 
  - układ urbanistyczny, nr rej.: 557 z 14.02.1966 

 

- kościół par. pw. św. Stanisława Kostki, szach., XVIII, wieża mur. 2 poł. XVI, 

  nr rej.: 76 z 23.05.1955 

 

- kaplica cmentarna, ul. Węgorzewska, 1844, nr rej.: A-303 z 27.03.2007 

 

- park miejski z alejami dojazdowymi, ul. Chrobrego, pocz. XIX, nr rej.: 1067 z 6.06.1980 

 

  - dom, ul. Pod Lipami 11, szach., k. XVIII, k. XIX, nr rej.: 604 z 29.08.1966 (nie istnieje) 

 

- dom, ul. Tylna 7, szach., XIX, nr rej.: 603 z 29.08.1966 

   

 Sieciemin 
  - kościół par pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, poł. XIX, nr rej.: A-221 z 27.07.2005 

  - cmentarz kościelny, j.w. 

 

 Sierakowo Słowieńskie 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, XV, XIX, z otoczeniem, nr rej.: A-1965 z 27.04.1964 

 

 Skibno 
  - park dworski, XIX, nr rej.: 1024 z 8.06.1978 

 

 Sowno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Trójcy Św., szach., pocz. XIX,  

  nr rej.: A-1912 z 14.02.1966 

   

- park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 970 z 4.04.1977 

 

 Sucha Koszalińska 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, XIV, XIX, nr rej.: 77 z 25.05.1955 



woj. zachodniopomorskie - pow. koszaliński 

73 

Stan na 31.12.2022 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, k. XIX, nr rej.: A/1267 z 21.08.2014 

 

  - park pałacowy, pocz. XVIII, nr rej.: 11 z 22.08.1953 

 

 Szczeglino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Szkaplerznej, 1908, nr rej.: A-1911 z 25.09.1984 

 

 

 

ŚWIESZYNO – gm.  
 

 Bardzlino 
  - park dworski, XVIII/XIX, nr rej.: 933 z 2.02.1977 

 

 Dunowo 
  - zespół pałacowy, nr rej.: 934 z 2.02.1977: 

   - pałac, ok. poł. XIX 

   - park, XVIII 

 

 Giezkowo 
  - park dworski, pocz. XIX, nr rej.: 935 z 2.02.1977 

 

 Konikowo 
  - kościół fil. pw. Serca Pana Jezusa., XV, 1852, z otoczeniem, nr rej.: A-1964 z 14.04.1964 

 

 Mierzyn 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1133 z 11.10.1980 

 

 Niedalino 
  - park pałacowy z przylegającym jeziorem, XIX, nr rej.: 936 z 2.02.1977 

 

 Sieranie 
  - park pałacowy z alejami dojazdowymi, 1 poł. XIX, nr rej.: 1063 z 6.06.1980 

 

 Strzekęcino 
  - zespół pałacowy i folwarczny, XVIII-XIX, nr rej.: 1244 z 20.12.1994: 

   - pałac „czarny”, nr rej.:1086 z dn. 20.02.1979 

   - hydrofornia 

   - budynek administracyjny 

   - spichrz-magazyn 

   - stodoła, szach. 

   - wieża ciśnień 

   - lodownia 

   - park, nr rej.: 242 z 16.02.1960  

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

 

 Świeszyno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Narodzenia NMP, 1886, nr rej.: A-392 z 6.05.2009 

- cmentarz  kościelny z murem kamiennym, nr rej.: j.w. 

 

 Zegrze Pomorskie 
  - park pałacowy z alejami dojazdowymi, XVIII/XIX, nr rej.: 1064 z 6.06.1980 
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DOBRA – m. i gm. 
 

 Anielino 
  - park dworski, 1860, nr rej.: A-1790 z 12.12.1980 

 

 Bienice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1897,   

        nr rej.: A-402 z 26.06.2009 

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

 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

   - pałac, 1876, nr rej.: A-1865 z 25.09.1984 

   - park, nr rej.: A-1865 z 3.12.1980 

 

 Błądkowo 
  - ruina kościoła, XV, nr rej.: A-1741 z 30.10.1989 

  - d. cmentarz przy kościele, j.w. 

  - ogrodzenie, mur,, j.w. 

 

  - park dworski, 2 poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1879 z 15.12.1980 

 

 Dobra (Nowogardzka) 
  - teren Starego Miasta, nr rej.: 81 z 27.02.1956 

 

  - kościół par. pw. św. Klary, ul. Armii Krajowej 7a, k. XV, nr rej.: A-1733 z 16.10.1956 

 

  - ruina zamku, ul. Armii Krajowej, XIV/XV, 1538, nr rej.: 170 z 27.10.1957 

 

  - park dworski, ob. miejski, ul. Kościuszki / Parkowa, nr rej.: A-1791 z 27.10.1982 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 63, szach., XIX, XIX/XX, nr rej.: A-1698 z 18.09.2017 

 

  - dom, ul. Bohaterów Westerplatte 25, szach., 1 ćw. XIX, nr rej.: A-29 z 28.02.2000 

 

  - dom, ul. Kościuszki 3, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-1735 z 22.12.1965 

 

  - dom, ul. Kościuszki 4, szach., 1695, nr rej.: A-1734 z 25.02.1957 

 

- budynek gospodarczy (obora), ul. Westerplatte 11, szach., poł. XIX,  

  nr rej.: 527 z 22.12.1965 (nie istnieje?)  

 

  - stacja kolejki wąskotorowej, XIX/XX,  

  nr rej.: A-111 z 21.12.2002 (dec. → Stargardzka Kolej Dojazdowa): 

   - dworzec 

   - 2 magazyny towarowe, szach. 

 

 Dobropole 
  - kościół fil. pw. MB Nieustającej Pomocy, XVI, nr rej.: A-1736 z 12.09.1958 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1852 z 12.12.1980 

 

 Grzęzienko 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1783 z 5.12.1980 

 

 Grzęzno 
- kościół fil. pw. św. Franciszka z Asyżu, XV/XVI, wieża drewn., 1869  

  nr rej.: A-1737 z 16.07.1976 

 

  - park dworski, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-1787 z 12.12.1980 
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 Krzemienna 
  - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XV, XVIII, nr rej.: A-1738 z 16.12.1963 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1789 z 12.12.1980 

 

  - aleja bukowa, przydrożna, przy drodze woj. nr 146, na odcinku Krzemienna – Dobra, poł. XIX,  

    nr rej.: A-927 z 26.09.2011 

 

 Tucze 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 1861-62, 1955,   

        nr rej.: A-403 z 26.06.2009 

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

 
  - pałac (dec. dwór), 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1740 z 25.09.1984  

 

 Wojtaszyce 
- kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XVI/XVII, wieżą drewn., XVIII,  

  nr rej.: A-1739 z 22.01.1963 

 

  - zespół dworski, XVIII-XX: 

   - dwór, 2 poł. XIX, 1905, nr rej.: 1049 z 25.09.1984 (dec. pałac) 

   - park, nr rej.: A-1792 z 9.06.1982 

 

 Wrześno 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1786 z 12.12.1980 

 

 

ŁOBEZ – m. i gm. 
 

 Bełczna 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła, 4 ćw. XIX,  

  nr rej.: A-1825  27.06.2019 

 
  - zespół dworski, nr rej.: A-1173 z 26.09.1979 i z 29.05.2013: 

   - dwór, 1817, po 1870, 1905 

   - park, XIX  

 

 Bonin 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Józefa, 1845, nr rej.: A-64 z 25.04.2001 

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

 

  - zespół dworski i folwarczny, nr rej.: A-110 z 21.12.2002: 

   - dwór, 1840 

   - budynek gospodarczy i „dżokejówka”, XIX/XX 

   - stodoła, 1880 

   - stajnia, XIX/XX 

   - obora, ob. stajnia, 1880 

  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-110 z 3.12.1980 

 

 Byszewo 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 848 z 26.01.1979 

 

 Dalno 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1806 z 26.01.1979 

 

 Dobieszewo 
  - kościół fil. pw. św. Macieja Apostoła, k. XVI, nr rej.: A-1742 z 22.10.1957 
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  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1779 z 26.01.1979 

 Grabowo 
  - park pałacowy, XIX, nr rej.: A-1859 z 26.01.1979 

 

 Karwowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach., XVIII,  

    nr rej.: A-1747 z 12.09.1958 

 

  - zespół dworski: 

   - dwór, 1804, 1913, nr rej.: A-1798 z 18.02.1991 

   - park, XIX, nr rej.: A-1798 z 27.10.1982 

 

 Klępnica 
  - zespół pałacowy, XIX-XX: 

   - pałac, XIX, pocz. XX, nr rej.: A-1796 z 17.05.1989 

   - park, nr rej.: A-1796 z 11.12.1990 

 

 Łobez 
- kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XV, 2 poł. XVII, po 1976,  

  nr rej.: A-1746 z 22.12.1965 

 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1844-1845,  

    nr rej.: A-150 z 17.12.2003 

 

  - pomnik poległych w I wojnie światowej, tzw. Wzgórze Rolanda, 1926, 

     nr rej.: A-1194 z 29.08.2013 

 

  - dom, ul. Bema 7, szach., poł. XIX, nr rej.: 520 z 22.12.1965 (nie istnieje?) 

 

  - dom, ul. Niepodległości 7, szach., pocz. XIX, nr rej.: A-1749 z 3.12.1998 

 

  - 2 wille, ob. dom mieszkalny, ul. Niepodległości 66a-68, pocz. XX, 1920,  

  nr rej.: A-390 z 20.04.2009 

 

  - poczta, ul. Pocztowa (dec. Rapackiego) 12, XIX/XX, nr rej.: A-1748 z 30.11.1992 

 

  - zespół stadniny koni, ul. Świętoborzec 2, 3, 3a, 13, 14, nr rej.: A-213 z 22.04.2005 

   - dom dyrektora (nr 1), 1876 

   - stajnia wyjazdowa (nr 5), 1876 

   - kuźnia - szorownia (nr 6), 1876 

   - stajnia (nr 10), 1884 

   - stajnia (nr 14, 16), 1876 

   - budynek administracyjny (nr 17), 1886 

   - ambulans weterynaryjny (nr 18), 1876 

   - ujeżdżalnia (nr 21), 1876 

   - park i zieleńce, 3 ćw. XIX 

 

 Poradz 
  - wiatrak holender, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1745 z 26.09.1979 

 

 Przyborze 
  - park dworski, 2 poł XIX, nr rej.: A-1867 z 26.01.1979 

 

 Rożnowo Łobeskie 
  - zespół pałacowy, XIX: 

   - pałac, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1770 z 19.02.1994 

   - park, nr rej.: A-1770 z 2.10.1978 
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 Rynowo 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1800 z 24.08.1976 i z 25.11.1978 : 

   - pałac, 1928  

   - park, XIX 

 

 Trzeszczyna 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1503 z 26.01.1979 

 

 Unimie 

  - kościół ewangelicki, ob. nie użytkowany, szach., XVII-XVIII, nr rej.: 309 z 22.10.1957 

 

  - zespół dworski, nr rej.: A-1073 z 26.01.1979 i z 12.04.2012 : 

   - dwór, ob. dom nr 7, 2 poł. XIX 

- park, k. XIX 

 

 Worowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Imienia Maryi, szach.-mur., 1707,  

  nr rej.: A-1747 z 17.01.1966 

 

 Wysiedle 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Trójcy, XVII, wieża drewn. XVIII, 1912,  

  nr rej.: A-1743 z 28.02.1957 

 

 Zachełmie 
  - park dworski, XIX, nr rej.: 841 z 31.12.1979 

 

 Zajezierze 
  - zespół pałacowy, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1805 z 22.10.1957: 

   - pałac (dec. dwór) 

   - park 

 

  - dom, szach., nr 19, 1 poł. XIX, nr rej.: A-543 z 7.12.2009 

 

 

RADOWO  MAŁE – gm. 
 

 Borkowo Wielkie 
  - kościół fil. pw. św. Jana, pocz. XVI, nr rej.: A-1855 z 10.12.1963 

 

 Czachowo 
  - ruina kościoła, XV, XIX, nr rej.: A-1750 z 30.10.1989 

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

 

  - park pałacowy (z ruiną pałacu), XVIII/XIX, nr rej.: A-1853 z 26.01.1979 

 

 Dargomyśl 
  - park pałacowy, XVIII, nr rej.: A-2012 z 25.11.1978 

 

 Gostomin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Zwiastowania NMP, szach., XVII/XVIII,  

  nr rej.: A-1751 z 8.11.1990 

 

  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1831 z 26.09.1979 

 

 Karnice 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1858 z 26.01.1979 

 

 Maliniec 
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  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1830 z 25.11.1978 

 

 Mołdawin 
  - park pałacowy, 2 poł XVIII, nr rej.: A-1847 z 25.11.1978 

 Orle 
  - park pałacowy (z ruiną pałacu), XVIII, nr rej.: A-1846 z 25.11.1978  

  

 Radowo Wielkie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 2 poł. XVII,  

  nr rej.: A-1876 z 10.12.1963 

 

 Radzim 
  - zespół pałacowy: 

   - pałac, 2 poł. XIX, 1 ćw. XX, nr rej.: A-66 z 31.05.2001 

   - park, XVIII, nr rej.: A-66 z 25.11.1978 

 

 Rekowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, szach., 1802,  

  nr rej.: A-1752 z 22.10.1957 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1835 z 26.09.1979 

 

 Rogowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Michała Archanioła, 1696, 1870,  

  nr rej.: A-1754 z 12.09.1958 

 

 Siedlice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, szach., XVIII, 

  nr rej.: A-1753 z 23.01.1958 

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1856 z 19.09.1979 

 

 Sienno Dolne 
  - park dworski, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-1834 z 26.09.1979 

 

 Sienno Górne 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1832 z 26.09.1979 

 

 Smorawina 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 854 z 19.09.1979 

  

Strzmiele 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. NMP i św. Andrzeja, 1722,  

  nr rej.: A-1755 z 15.05.1956 

 

  - zespół dworski, XVI, XVIII-XIX, nr rej.: A-1833 z 15.05.1956: 

   - dwór, XVI, 1ćw. XVIII, 1780, poł. XIX 

   - 2 pawilony, tzw. domki kawalerskie lub strażnice 

   - park, XVIII/XIX, nr rej.: A-1833 z 12.12.1980 

 

 Wołkowo 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1829 z 25.11.1978 

 

 Żelmowo 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX, XIX/XX: 

   - pałac,1 poł. XIX-pocz. XX,  nr rej.: A-1842 z 7.08.1996 

   - park, nr rej.: A-1842 z 18.09.1979 
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RESKO – m. i gm. 
 

 Dorowo 
- kościół ewangelicki, ob.  rzym.-kat. fil. pw. św. Antoniego, szach., XVIII,   

  nr rej.: A-1765 z 10.12.1963 

  - park pałacowy, XIX, nr rej.: 965 z 9.06.1982 

 

 Iglice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława, szach., 1696,  

  nr rej.: A-1857 z 10.12.1963 

 

  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX: 

   - pałac, 3 ćw. XIX, pocz. XX, nr rej.: A-1815 z 27.11.1990 

   - park, nr rej.: A-1815 z 6.12.1980 

 

 Komorowo 
  - kościół fil. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 1 poł. XIX, nr rej.: A-250 z 20.02.2006 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 971 z 9.06.1982 

 

 Krosino 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 970 z 9.06.1982 

 

 Lubień Górny 
  - zespół pałacowy: 

   - pałac, pocz. XIX, po 1930, nr rej.: A-117 z 12.03.2003  

  - park pałacowy, XVIII, nr rej.: A-117 z 9.06.1982 

 

 Łabuń Wielki 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Serca Maryi, 3 ćw. XIX,  

  nr rej.: A-300 z 27.03.2007 

  - cmentarz przy kościele, nieczynny, XV-XIX, nr rej.: j.w. 

 

- park dworski, XIX, nr rej.: A-1814 z 1979 

 

 Łagiewniki 
  - kościół ewangelicki, ob. ruina, XVI, XIX, nr rej.: A-1764 z 10.12.1963 

 

  - zespół dworski, 1 poł. XIX: 

   - dwór, 1840-1850, nr rej.: 759 z 30.05.1974 (nie istnieje) 

   - park, nr rej.: A-1808 z 31.05.1974 

   - czworak, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 519 z 22.12.1965 (nie istnieje) 

 

 Łosośnica 
  - kościół fil. pw. Świętego Ducha, XV, nr rej.: 522 z 22.12.1965 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: A-1292 z 23.09.1995 

 

 Miłogoszcz 
  - park dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-1812 z 9.06.1982 

 

 Mołstowo 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1816 z 9.06.1982 

 

 Naćmierz 
  - zespół dworski, nr rej.: A-118 z 9.06.1982 i z 13.03.2003: 

   - dwór k. XVIII, 2 poł. XIX 

  - park dworski, 1 ćw. XIX   
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 Potuliny 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1820 z 18.09.1979 

 

 Przemysław 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1819 z 12.12.1980 

 

 Resko 
  - teren Starego Miasta, 2 poł. XIII, nr rej.: 78 z 27.02.1956 

 

- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Bohaterów Monte Cassino 12, 1400,  

  nr rej.: A-1762  z 12.09.1958 

 

  - ruina zamku, XV-XVI, nr rej.: 523 z 22.12.1965 

 

- ratusz, Rynek 1, 1830-41, nr rej.: A-1060 z 3.04.2012 

 

  - willa, ul. Wojska Polskiego 4, 1926, nr rej.: A-1761 z 3.12.1991 

 

  - sąd, ob. poczta, ul. Wojska Polskiego 8, 1 ćw. XX, nr rej.: A-1760 z 30.11.1993 

 

  - dom, ul. Wojska Polskiego 9, pocz. XX, nr rej.: A-278 z 26.09.2006 

 

 Siwkowice 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XVI, 1903, nr rej.: A-2024 z 12.12.1963 

  - cmentarz kościelny, nr rej.: A-2024 z 28.09.1995 

 

  - d. cmentarz ewangelicki, XIX/XX, nr rej.: A-1758 z 28.09.1995 

 

 Stara Dobrzyca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, szach., XVI/XVII,  

  pocz. XVIII, nr rej.: A-1757 z 12.12.1963 

 

  - zespół pałacowy, pocz. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-1818 z 23.03.1976: 

   - pałac, 2 poł. XVIII, XIX, pocz. XX (dec. dwór) 

   - park 

 

 Starogard 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, szach., 1579,  

  wieża mur., 1908, nr rej.: A-1756 z 12.12.1963 

 

  - zespół pałacowy, 1 poł. XVIII, nr rej.: A-1693 z 15.05.1956: 

   - pałac (ruina), 1 poł. XVIII, 4 ćw. XIX, l. 30 XX 

   - park 

 

 Świekotki 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A-1851 z 26.01.1979  (nie istnieje ?) 

 

 Święciechowo 
  - park pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: A-1817 z 5.12.1980 

 

 Taczały 
- kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. fil. pw. św. Stanisława BM, poł. XIX,  

  nr rej.: A-1510 z 15.02.2016 

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

 

 Żerzyno 
  - d, cmentarz ewangelicki przy nieistniejącym kościele, nr rej.: A-1821 z 28.09.1995 

 

  - park pałacowy z aleją dojazdową, XVIII-XX, nr rej.: A-1957 z 4.04.1996 
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WĘGORZYNO – m. i gm. 
 

 Brzeźniak 
  - d. cmentarz, nieczynny, przy nowym kościele, XIX, nr rej.: A-1869 z 10.11.1990 

  - park dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-1868 z 28.09.1983 

 

  - młyn wodny, poł. XIX, l. 20 XX, nr rej.: A-1772 z 4.01.1988 

 

 Brzeźnica 
  - d. kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., fil. pw. MB Królowej Polski, mur.-szach., 2 poł. XVII,  

  przebud. poł. XIX, nr rej.: A-2025 z 17.12.2021 

- d. cmentarz przykościelny z reliktami muru ogrodzenia (od pn.), nr rej. jw. 

 

Chwarstno 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XVI, wieża drewn. XVIII, nr rej.: A-1774 z 10.12.1963 

 

Cieszyno (Łobeskie) 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętego Krzyża, szach., XVII/XVIII,  

  nr rej.: A-1775 z 10.12.1963 

 

  - park dworski, pocz. XIX, nr rej.: 817 z 8.1978 

 

 Dłusko 
  - ruina kościoła, XVI/XVII, nr rej.: A-1109 z 30.10.1989 

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1877 z 28.09.1983 

 

 Gardno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Mateusza Apostoła, szach., 1737,  

  nr rej.: A-1776 z 10.12.1963 

 

 Ginawa 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Anny, szach., 1787, nr rej.: A-1777 z 12.09.1958 

 

  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1848 z 31.12.1979 

 

 Kąkolewice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat fil. pw. św. Józefa, szach., XVIII, nr rej.: A-1778 z 23.01.1958 

  - kaplica grobowa, XIX, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół pałacowy: 

   - pałac (ruina), XVIII/XIX, nr rej.: A-1864 z 10.12.1963 

   - park, XVIII, nr rej.: A-1864 z 19.12.1956 

 

 Kraśnik Łobeski 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. Matki Boskiej Gromnicznej, 1865,  

    nr rej.:A-235 z 8.11.205 

  - grobowiec rodziny Possart, 1866, nr rej.: j.w. 

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

 

  - park dworski, z fundamentami dworu i aleją dojazdową, XIX, nr rej.: A-1844 z  10.08.1978 

 

 Lesięcin 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

   - pałac, 1853, 1887, nr rej.: A-9 z 19.06.1999 

   - park, nr rej.: A-9 z 2.10.1978 
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 Mielno 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat fil. pw. MB Różańcowej, szach., XVII/XVIII,  

  nr rej.: A-1779 z 10.12.1963 

 

 Mieszewo 
  - kościół par. pw. św. Józefa Oblubieńca, k. XV, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1780 z 18.04.1994 

 

  - zespół pałacowy: 

- pałac, k. XVIII, nr rej.: A-146 z 10.12.2003  

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A-146 z 2.10.1978 

 

 Podlipce 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1843 z 12.12.1980 

 

 Przytoń 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Marii Magdaleny, szach., XVII/XVIII,  

  nr rej.: A-1781 z 10.12.1963 

 

 Rogówko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1886, 

  nr rej.: A-841 z 9.03.2011 

  - cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, nr rej.: j.w. 

 
  - park dworski, 2 poł. XVIII, nr rej.: 824 z 2.10.1978 

 

 Runowo 
  - kościół par. pw. św. Tomasza, ul. Strzelecka 6, XV, 1860, 1882, nr rej.: A-1782 z 5.02.1957 

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1840 z 19.12.1956 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, kolejowa, ob. nieużytkowana, 1915, nr rej.: A-1132 z 15.11.2012 

 

 Sielsko 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XVI, 1705, nr rej.: A-1783 z 18.06.1958 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1845 z 2.10.1978 

 

 Stare Węgorzynko 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1866 z 26.01.1979 

 

 Trzebawie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Michała Archanioła, szach., 2 poł. XVIII, 

  nr rej.: A-1784 z 12.12.1963 

 

 Wiewiecko 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1838 z 12.12.1980 

 

 Winniki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Karola Boromeusza, 1850,  

  nr rej.: A-1850 z 18.02.1997 

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

 

  - park dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-1839 z 2.10.1978 

 

 Zwierzynek 
  - kościół fil. pw. Świętej Rodziny, k. XVI, wieża szach. XVIII, nr rej.: A-1773 z 5.02.1957 
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  - park dworski z grabową aleją dojazdową, nr rej.: A-1878 z 19.12.1956 i z 2.10.1978  
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BARLINEK – m. i gm.  
 

 Barlinek 
- teren Starego Miasta, nr rej.: A-1497 z 22.10.1955  i  z 22.02.2016  oraz  292 z 22.11.1979 

 

- kościół par. pw. św. Bonifacego, ul. św. Bonifacego 13, 1923, k. XX, nr rej.: 165 z 19.03.2004 

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

 

- kościół par. pw. Niepokalanego Serca NMP, XIII-XV, nr rej.: A-574 z 30.07.1955 i z 22.11.1979 

 

- kościół nowoapostolski, ob. cerkiew prawosławna par. pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, 

  ul. Górna 7, 1873, nr rej.: A-306 z 2.04.2007 

 

  - mury miejskie, poł. XIV, nr rej.: 340 z 12.09.1958 oraz 294 z 22.11.1979  

 

  - budynek administracyjny Fabryki Maszyn Rolniczych, ul. Fabryczna 12, 1898  

    nr rej.: A-126 z 6.06.2003 

 

  - magazyn d. fabryki krzeseł, ul. Jeziorna 4-5, 1 ćw. XX, nr rej.: A-602 z 30.03.2010 

- dom właściciela,  j.w. 

 

  - dom, al. 1 Maja13 a, 1905, nr rej.: A-276 z 15.09.2006 

 

  - willa, ul. Pełczyńska 4, 1910, 1930, nr rej.: A-123 z 11.04.2003 

  - ogród nr rej.: j.w. 

 

  - dom, szach., Rynek 9, 1 poł. XIX, XIX/XX, nr rej.: A-1135 z 18.12.2012 

 

- budynek kąpieliska miejskiego z przebieralniami, ul. Sportowa 2a, mur.-drewn., 1927,  

  nr rej.: A-27 z 16.02.2000 

  - pomost kąpielowy (dwie części), drewn., nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ul. Strzelecka 23, 1908, nr rej.: A-96 z 30.04.2002 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - szpital (budynek „A”), ul. Szpitalna 17, 1927-34, nr rej.: 433/95 z 8.12.1995 

 

  - zespół młyna „Papiernia”, ul. św. Bonifacego 37/38 , nr rej.: A-863 z 2.04.1991 i z 11.01.2013: 

   - młyn-papiernia, 2 poł. XVIII, XIX 

   - młynarzówka („służbówka”), ok. 1920 

   - budynek gospodarczy (d. stodoła i stajnia), 2 poł. XIX 

   - most nad kanałem młyńskim, 2 poł. XIX 

   - relikty mostu na drodze dojazdowej, 2 poł. XIX 

 

  - zespół  młyna wodnego, ul. Fabryczna 3-4, nr rej.: A-382 z 30.12.2008: 

- młyn z wyposażeniem i częścią biurową, 1910 

- dom młynarza, 1870, 1910 

- budynek inwentarski, ob. warsztat, 1920   

- stacja transformatorowa, pocz. XX 

 

 Dziedzice 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XIII/XIV, nr rej.: A-619 z 12.12.1963 i z 22.08.1979  

- d. cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej.: A-619 z 28.09.2021 

- ogrodzenie kam.- ceglane (od strony wsch. i pd.)  

- starodrzew 

 

 Dzikowo 
- kościół fil. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, XIV, XIX, nr rej.: A-652  z 17.01.1966  

  i z 20.08.1979 

- d. cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej.: A-652 z 28.09.2021 
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- ogrodzenie, mur kam.- ceglany 

- starodrzew 

 

Janowo 
  - zespół pałacowo-folwarczny, nr rej.: A-370 z 15.09.2008: 

   - pałac, poł. XIX, 1910 

   - park, poł. XIX 

   - obora, 1855 

   - powozownia, 1923 

   - stodoła, 1870  

 

 Mostkowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.- kat. par. pw. św. Antoniego z Padwy,  1851, XIX/XX. 

    nr rej.: A-1849 z 30.10.2019 

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

 

 Niepołcko 
  - zespół dworski, nr rej.: A-125 z 6.06.2003 i z 19.06.2013: 

   - dwór, szach., 2 poł. XVIII  

   - park z dziedzińcem folwarcznym, pocz. XIX 

   - fragmenty ogrodzenia parkowego, mur., XIX  

   - magazyn zbożowy, w narożu dziedzińca folwarcznego, 1912,  

  nr rej.: A-2007 z 9.04.2021 

- pięciorak, ob. dom nr 1, poł. XIX, nr rej.: A-125 z 11.07.2022 

 

 Płonno 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, poł. XIX,  

    nr rej.: A-161 z 20.01.2004 

 

 Równo 
  - ruina kościoła, XIII, nr rej.: A-654 z 12.12.1963  

 

 Rychnów 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XIII, XIX, nr rej.: A-653 z 12.09.1958 

- d. cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej. A-653 z 28.09.2021 

- ogrodzenie, kam. 

- starodrzew 

 

 Stara Dziedzina 
- zespół dworski i folwarczny, nr rej.: A-314 z 7.02.1978 i z 3.07.2007: 

 - dwór, k. XIX 

 - owczarnia-obora, k. XIX 

 - budynek magazynowo-inwentarski, k. XIX   

- park, XIX  

 

 Strąpie  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej, 1906-11, nr rej.: A-898 z 7.06.2011 

 
  - zespół dworski i folwarczny, XIX, nr rej.: A-80 z 10.101.2001: 

   - dwór, pocz. XIX, pocz. XX 

- park, pocz. XIX    

- folwark: 

- gołębnik, 4 ćw. XIX 

   - budynek inwentarski, 4 ćw. XIX 

    - gorzelnia, 1893 

    - magazyn, 4 ćw. XIX 

    - 2 owczarnie, 1889 

   - budynek mieszkalno-gospodarczy, pocz. XX  
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 Żydowo 
- odcinek d. traktu pocztowego z aleją dębową, XIX, nr rej.: A-1841 z 30.10.2019 i z 10.05.2021 

 

 

BOLESZKOWICE – gm.  
 

 Boleszkowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Antoniego Padewskiego, (XIV), 1840,  

  nr rej.: A-567 z 22.12.1965  

   

  - cmentarz żydowski, nieczynny, z reliktami kamiennego ogrodzenia i drogą leśną, XVIII/XIX,  

  nr rej.: A-1729 z 11.06.2018 

 Chwarszczany 
- kaplica templariuszy, ob. kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, 2 poł. XIII,  

  nr rej.: A-568 z 22.04.1955 i z 27.04.1979 

- d. cmentarz zakonny przy kaplicy wraz z reliktami murów po stronie pd. kaplicy,  

  nr rej.: A-568 z 10.12.2021 

 

 Wysoka 
  - kościół fil. pw. św. Teresy, XIV/XV, 2 poł. XIX, nr rej.: A-561z 18.11.1963  

  - park dworski z dziedzińcem gospodarczym, XVIII, XIX, nr rej.: A-588 z 5.10.1979 

 

 

DĘBNO – m. i gm. 
 

 Barnówko 
  - park pałacowy, XVIII, nr rej.: A-1058 z 5.10.1979 

 

 Cychry 
  - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa, XIII, 1858, nr rej.: A-408 z 4.07.1956  

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej.: A-408 z 18.06.2021  

 

 Dargomyśl 
  - kościół fil. pw. Wspomożenia Wiernych, XIII, 1897, nr rej.: A-419 z 3.07.1956  

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej.: A-419 z 18.06.2021  

 

  - domek myśliwski, szach., 1910, nr rej.: A-490 z 13.03.1992 

 

 Dębno  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, 1852,  

  nr rej.: 213/77 z 29.09.1977 

 

  - cmentarz żydowski, nieczynny, poł. XVIII (?), nr rej.: A-2010 z 9.07.2021 

 

  - kamienica, ul. Armii Krajowej 2, po 1890, nr rej.: A-97 z 10.06.2002 

 

  - kamienica, ul. Armii Krajowej 4, 1892, nr rej.: A-98 z 10.06.2002 

 

- poczta, ul. Armii Krajowej 6, 1891-96, nr rej.: A- 341 z 25.03.2008 

 

  - willa, ul. Baczewskiego 20, k.XIX, nr rej.: A-794 z 9.02.2011 

 

  - willa, ul. Baczewskiego (d.1 Maja) 3, 1920, nr rej.: A-583 z 17.09.1996 

  - parcela siedliskowa (ogród), nr rej.: , nr rej.: A-583 z 21.03.2014 

 

  - willa, ul. Baczewskiego (d.1 Maja) 5, ok.1920, nr rej.: A-417 z 16.11.1992 

 

  - willa, ul. Bolesława Chrobrego 2, 1905, nr rej.: A-1193 z  28.08.2013 
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  - willa, ul. Mickiewicza 32, 1895, nr rej.: A-35 z 15.05.2000 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ul. Mickiewicza 43, 1897, nr rej.: A-200 z 18.01.2005 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ob. ratusz, ul. Piłsudskiego 5, 1905, nr rej.: A-795 z 2.02.2011 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, komunalna, ul. Mickiewicza 651, 1928-29,  nr rej.: A-376 z 17.12.2008 

 

 Dolsk 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, 1740, 1878,  

  nr rej.: 524 z 22.12.1965 oraz 415/92 z 27.10.1992 

 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-491 z 8.09.1977, z 31.12.1979 i z 28.11.2014 : 

   - pałac (ruina), XVII, XIX, pocz. XX  

   - park z aleją dojazdową,  1832 

   - młyn wodny dworski, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-410 z 24.09.1979  

 

  - kuźnia, szach., 1781, nr rej.: A-422 z 22.04.1955 oraz 269 z 24.09.1979 

 

 Dyszno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Wojciecha, XVI, wieża szach. XVIII,  

  nr rej.: 251 z 22.10.1957  

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

   - pałac, XVIII, nr rej.: 556 z 17.01.1966  

   - park,  nr rej.: A-415 z 10.11.1977 

 

 Grzymiradz 
  - park dworski, k. XVIII, nr rej.: A-414 z 10.09.1977 

 

 Oborzany 
  - kościół fil. pw. Świętego Krzyża, XIV, 1712, nr rej.: A-413 z 22.12.1965  

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, nr rej.: A-413 z 18.06.2021  

 

 Ostrowiec 
- park pałacowy z aleją dębowo-lipową, 1 poł. XIX, nr rej.: A-412 z 10.09.1977 

 

 Różańsko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Michała Archanioła, mur.-szach.,  

  1 poł. XVIII, 1872,  nr rej.: 252 z 22.10.1957  

- d. cmentarz przykościelny, nr rej.: A-411 z 28.09.2021 

- ogrodzenie, kam. 

 

 Sarbinowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP, 1825-1890,  

  nr rej.: A-63 z 25.04.2001 

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

 

 Smolnica 
- kościół par. pw. Narodzenia NMP, 2 poł. XIII, 1983-1984, nr rej.: A-1177 z 31.07.1956  

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: 377 z 10.09.1977 (dec. park pałacowy) 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX,  nr rej.: A-377 z 11.09.1977 i z 17.12.2008 :  

   - pałac, ob. szkoła, 1880-83 

   - park ( z cmentarzem przykościelnym)    
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 Warnice 
- kościół par. pw. św. Józefa, 1 poł. XIV, 1858, nr rej.: A-420 z 12.09.1958 i z 10.12.1990 

 

  - park dworski, XVIII, nr rej.: 306 z 5.07.1958  oraz A-421 z 10.09.1977 

 

 

MYŚLIBÓRZ – m. i gm. 
 

 Chłopowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św.św. Apostołow Piotra i Pawła, 1700, 1934, 

     nr rej.: A-225 z 22.09.2005 

  - cmentarz przy kościele (nieczynny), j.w. 

 

  - pałac (ruina), 1 poł. XVIII, nr rej.: 442 z 12.12.1963 (nie istnieje) 

 

 Czerników 
  - kościół fil. pw. św. Teresy, 2 poł. XIII, XIX, 1976-1978, nr rej.: A-569 z 27.07.1956  

- d. cmentarz przykościelny (nieczynny), nr rej. A-569 z 28.09.2021 

- dzwonnica, drewn.. 1828 

- mur ogrodzenia, kam. (od strony pn., zach. i pd.) 

 

  - zespół pałacowy, k. XVIII-XIX, nr rej.: A-1051 z 7.02.1978 i z 16.09.1996: 

   - pałac, 1850, k. XIX  

   - park 

 

 Czółnów 
  - ruina kościoła (wieża), drewn., pocz. XVIII, nr rej.: A-156 z 5.01.2004 

  - cmentarz kościelny (dec. park) 

 - park dworski, XVIII, nr rej.: 224 z 8.09.1977 

  

Dąbrowa 
  - park dworski z aleją dojazdową, XIX, nr rej.: A-670 z 30.08.1977 

 

 Derczewo 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 2 poł. XIII, 1691, wieża drewn. 2 poł. XIX,  

  nr rej.: A-570 z 27.07.1956  

 

  - park dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A-1165 z 8.09.1977 

 

 Dzierzgów   
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1171 z 30.08.1977 (dec. Sulimierz – Kolonia Dzierzgów) 

 

 Głazów 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Dobrego Pasterza, 1892, nr rej.: A-488 z 26.10.2009 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 

 Golczew 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-673 z 7.02.1978 

 

 Golenice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Królowej Polski, 1759,  

  nr rej.: A-1162 z 12.12.1963  

  - cmentarz przykościelny, XVIII, nr rej.: A-1162  z 29.08.1977 

 

  - zespół pałacowy, XVIII, nr rej.: A-1053 z 12.12.1963, z 08.1973, z 29.08.1977 i z 13.12.1979: 

   - pałac, ok. poł. XVIII  

   - budynek gospodarczy, szach.  

   - budynek bramny, szach. 
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   - park, XVIII  

 

 Kierzków 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1139 z 7.02.1978 

 

 Kruszwin 
  - kościół fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, 4. ćw. XIX, nr rej.: A-295 z 19.12.2006 

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

 

- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-587 z 7.02.1978 

 

 Ławy 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa Oblubieńca, 4 ćw. XIX,  

    nr rej.: A-162 z 28.01.2004 

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

 

 Myśliborzyce 
  - zespół kościoła ewangelickiego, k. XIX, nr rej.: A-14 z 29.10.1999: 

   - kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej 

   - kaplica 

   - cmentarz przykościelny 

   - ogrodzenie z bramą, mur.-metal. 

 

 Myślibórz 
  - stare miasto, nr rej.: A-37 z 22.04.1955  

 

- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, Rynek im. Jana Pawła II, XIII, k. XVI, 1834-1835, 1904,   

  nr rej.: A-655 z 30.07.1955 i z 27.04.1979 

 

- zespół klasztorny dominikanów, nr rej.: Kl.-V-O/13/55 z 22.04.1955 oraz 252 z 27.04.1979:  

- kościół pw. Świętego Krzyża, ob. dom kultury, ul. Klasztorna 3, mur.-szach.,  

  k. XIII, XVIII, 1927-1928 

   - klasztor, ob. biblioteka, ul. Armii Polskiej 10, k. XIII, XV, 1927-1928, 1968-1969 

 

- kaplica pw. Świętego Ducha, ob. muzeum, ul. Bohaterów Warszawy 74, XIV,  

  nr rej.: 342 z 12.09.1958 oraz 248  z 27.04.1979  

 

- kaplica szpitalna pw. św. Gertrudy, ob. pracownia plastyczna, ul. Łużycka, 2 poł. XV,  

  nr rej.: kl-V-O/175/56 z 14.09.1956 oraz 251 z 27.04.1979 

 

- kaplica „Jerozolimska”, ul. Piłsudskiego, 1514, nr rej.: A-916 z 22.12.1965 oraz  

  247 z 27.04.1979 

 

  - cmentarz komunalny, ul. Celna / Daszyńskiego, XIX, nr rej.: A-1041 z 12.11.1991 

 

- mury obronne, k. XIII, XIV-XV, nr rej.: kl.-V-O/32/55 z 30.07.1955 oraz 249 z 27.04.1979:  

  - brama Nowogrodzka, ob. PTTK, poł. XV 

  - brama Pyrzycka. ob. muzeum, ul. kard. S. Wyszyńskiego, 1 poł. XV 

    

  - ratusz, Rynek 1, 1771, nr rej.: kl.-V-O/233/57 z 25.02.1957 oraz 250 z 27.04.1979 

 

- park miejski, ob. park miejski im. Armii Krajowej, ul. ks. Sopoćki – u. 1 Maja – ul. Cienista,  

  4 ćw. XIX, nr rej.: A-2034 z 29.06.2022 

 

- dom, ob. klasztor sióstr Jezusa Miłosiernego, ul. Bohaterów Warszawy 77, mur.-szach.,  

  XVIII/XIX, po 1980, nr rej.: 324 z 9.01.1990 

 

- dom, ul. Buczka 11, szach., k. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-208 z 10.03.2005 

 

  - wieża ciśnień (miejska), ul. Cienista (Ciernista ?), 1905, nr rej.: 434/96 z 4.04.1996 
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  - szpital św. Gertrudy, ob. pogotowie, ul. Łużycka 4, 1893, nr rej.: A-28 z 23.02.2000 

 

  - Urząd Powiatowy, ul. 1 Maja 19, XIX/XX, 1912, nr rej.: A-17 z 22.12.1999 

 

  - zespół dwóch budynkpoów mieszkalnych (z łącznikiem),z otoczeniem,  

  ul. Piłsudskiego 4/ul. Królewiecka, l. 20. XX, nr rej.: A-2039 z 29.11.2022 

 

- dom, ul. Pionierów 23, szach., XIX, nr rej.: 270 z 25.02.1957 (nie istnieje) 

 

  - kamienica, ul. Rynek im. Jana Pawła II 2, po 1785, 1930, nr rej.: A-1724 z 9.02.2018 

 

  - poczta, ul. Rynek im. Jana Pawła II 16, 1884, nr rej.: A-203 z 4.02.2005 

 

  - wiatrak holenderski, poł. XIX, nr rej.: 635 z 16.06.1970 oraz 299 z 13.12.1979 

 

 Nawrocko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, poł. XVIII, 

  nr rej.: A-638 z 22.12.1965 i z 29.08.1977  

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

 

  - park dworski, XVIII, nr rej.: A-706 z 29.08.1977 

 

 Otanów 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. fil. pw. św. Antoniego z Padwy, 1925, 

     nr rej.: A-1385 z 27.03.2015 

 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-675 z 30.08.1977 

 

 

 Pniów 
  - park dworski, XVIII, XIX, nr rej.: A-590 z 7.02.1978 

 

 Pszczelnik 
  - pomnik lotników litewskich, 1935, nr rej.: A-94 z 13.03.2002 

   

 Renice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, k. XVII, XVIII, XIX,  

  nr rej.: A-571 z 12.12.1963  

- zespół pałacowy, ob. ośrodek wychowawczy, nr rej.: A-337 z 1.02.2008 : 

 - pałac, pocz. XX 

 - wodociągowa wieża ciśnień, k. XIX 

 - park z d. ogrodami, k. XVIII, XIX 

 

 Rościn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Rocha, 2 poł. XVIII, XIX, 

   nr rej.: A-918 z 22.10.1957  

 

  - d. kościół, ob. spichrz, XIII/XIV, nr rej.: A-917 z 22.10.1957  

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-589 z 22.10.1957 i z 27.04.2001: 

   - pałac, 2 poł. XVIII, l. 70 XIX  

   - park, 2 poł. XVIII, XIX 

  

 Sitno 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Andrzeja Boboli, 1830,  

  nr rej.: A-269 z 9.08.1977 i z 22.08.2006 

  - cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 
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  - zespół dworski, 2 poł. XVIII, XIX , nr rej.: A-271 z 9.08.1977 i z 22.08.2006: 

   - dwór 

- park 

 

 Sulimierz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Wojciecha, 2 poł. XVIII, XIX,  

  nr rej.:A-1055 z 12.12.1963 i z 30.08.1977 

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

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1161 z 30.08.1977 

 

 Tarnowo 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-674 z 30.08.1977 

 

 

NOWOGRÓDEK POMORSKI – gm. 
 

 Giżyn 
  - kościół ewangelicki, ob. nie użytkowany, 1890, nr rej.: A-109 z 21.12.2002 

 

  - d. cmentarz ewangelicki, ob. nieczynny, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1599 z 28.10.2016 

  - mauzoleum rodziny von Borcke, 1895, nr rej.: j.w. 

 

  - park pałacowy, XVIII, nr rej.: A-586 z 29.08.1977 

 

 Karsko 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego, XIII, nr rej.: A-572 z 4.07.1956 

 

  - zespół dworski , nr rej.: A-1054 z 22.10.1957, z 20.04.1974 i z z 7.02.1978: 

   - dwór I (ruina), 1624, XIX   

   - dwór II, 1775    

- park, pocz. XX   

 

 Nowogródek Pomorski 
- kościół par. pw. MB Królowej Polski, 2 poł. XIII, wieża szach. 1752,  

  nr rej.: A-573 z 31.07.1956 

  

Trzcinna 
  - kościół par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, (XIV), 1898, nr rej.: A-1371 z 29.01.2015 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-XX,  nr rej.: j.w. 
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DOBRA (SZCZECIŃSKA) – gm. 
 

 Bezrzecze 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, XV, 2 poł. XIX, nr rej.: A-503 z 26.07.1979 

  - cmentarz przy kościele, XV-XX,  nr rej.: A-503 z 4.03.2014 

 

 Buk (Szczeciński) 
  - kościół pw. św. Antoniego, 2 poł. XIII, 1848, nr rej.: A-498 z 14.05.1956 

  - d. cmentarz przy kościele (nieczynny), XIII-XX,  nr rej.: A-498 z 30.12.2013 

 

 Dobra (Szczecińska) 
  - kościół par. pw. MB Królowej Świata, 2 poł. XIII, 1879, nr rej.: A-497 z 14.05.1956 

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-541 z 18.06.1979 

 

 Dołuje 
  - d. cmentarz ewangelicki (nieczynny), poł. XIX,  nr rej.: A-1566 z 8.08.2013 

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

 

 Kościno 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Fatimskiej, 3 ćw. XIX, 3 ćw. XX,  

  nr rej.: A-1136 z 3.08.1990 i z 11.01.2013 

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

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

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: 865 z 21.06.1979 

 

 Mierzyn 

  - kościół par. pw. MB Bolesnej, k. XIII, wieża drewn. XVIII, nr rej.: A-477 z 31.07.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, k. XIII -XX,  nr rej.: A-477 z 27.01.2014 

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

 

  - wiatrak koźlak, ul. Wielecka, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: A-523 z 22.12.1965 

 

 Rzędziny 
  - park pałacowy, XIX, nr rej.: A-532 z 26.07.1979 

 

 Skarbimierzyce 
  - park dworski, XVIII, nr rej.: A-531 z 21.06.1979 

 

 Stolec 
  - zespół kościoła ewangelickiego, 1731-1735, nr rej.: A-507 z 22.01.1963 i z 16.05.2000 : 

   - kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Maksymiliana Kolbe 

   - cmentarz przy kościele (nieczynny)  

   - bramka . 

   - pomnik (obelisk) J.B.W. von Ramin  

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-536 z 22.12.1965 i z 25.11.1978: 

   - pałac, 1 poł. XVIII 

   - park, XVIII-XIX  

 

 Wąwelnica 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XV-XVI, XIX, nr rej.: A-508 z 22.12.1965 

 

 Wołczkowo 
  - kościół par. pw. MB Szkaplerznej, 2 poł. XIII-XIV, 1865, nr rej.: A-509 z 1.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele (nieczynny), XIII-XX,  nr rej.: A-509 z 30.12.2013 
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KOŁBASKOWO – gm.  
 

 Barnisław 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, pocz. XIV, XIX, nr rej.: A-499 z 22.01.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV – XX, nr rej.: A-499 z 15.09.2014 

  - ogrodzenie, mur., z bramką i furtą, 2 poł. XV, nr rej.: j.w. 

 

 Będargowo 
  - kościół pw. MB Wspomożycielki Wiernych, 2 poł. XIII, 1865, nr rej.: A-504 z 2.07.1956 

  - dzwonnica, drewn., 1931, nr rej.: A-504 z 15.09.2014 

 

 Bobolin 
- kościół fil. pw. MB Nieustającej Pomocy, XV/XVI, 1895, 1985-1986,  

  nr rej.: A-513 z 22.01.1963 i z 29.05.1989 

  - cmentarz przy kościele, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

  - rządcówka, ob. dom nr 7, k. XIX, nr rej.: A-522 z 4.06.1990 

 

 Kamieniec 
  - kościół fil. pw. Bożego Ciała, k. XIII, 1706, po 1978, nr rej.: A-496 z 22.01.1963 (dec. ruina) 

  - d. cmentarz przy kościele, XIII – XX, nr rej.: A-496 z 15.09.2014 

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

 

 Karwowo 
  - ruina kościoła, XIII, 1896, nr rej.: A-514 z 15.12.1956 i z 5.10.1990 

  - d. cmentarz przy kościele, XIII - XX 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

 Kołbaskowo 
  - kościół par. pw. Świętej Trójcy,1 poł. XIV, XVIII, 1871, nr rej.: A-483 z 11.06.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIV – XX, nr rej.: A-483 z 15.09.2014 

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

 

 Kurów 
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-330 z 16.11.2007 

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

 

 Moczyły 
  - kościół (ruina), 2 poł. XIII, nr rej.: A-515 z 31.07.1956 i  z 3.10.1990 

  - d. cmentarz przy kościele, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w.  

 

 Ostoja 
  - zespół dworski, XVIII-XIX,  nr rej.: A-535 z 20.06.1990 i z 12.09.1990: 

   - dwór, po 1825, 2 poł. XIX 

   - park 

 

 Pargowo 
  - ruina kościoła, pocz. XIV, nr rej.: A-516 z 22.01.1963 i z 13.09.1990 

  - d. cmentarz przy kościele, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Przylep 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-538 z 26.06.1990 

 

 Rajkowo 
  - zespół dworski, nr rej.: A-520 z 26.06.1990, i z 31.01.2005: 

   - dwór (nr 12), pocz. XX  
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   - park, pocz. XIX-XX 

 

 Siadło Górne 
  - cmentarz ewangelicki, nieczynny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1091 z 22.06.2012 

 

 Smolęcin 
  - ruina kościoła, XIII/XIV, nr rej.: A-517 z 22.01.1963 i z 4.10.1990 

  - d. cmentarz przy kościele, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Stobno 
  - kościół fil. pw. MB Fatimskiej, XVI, 1986-1991, nr rej.: A-502 z 22.01.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, XVI – XX, nr rej.: A-502 z 8.09.2014 

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

 

 Warzymice 
  - relikty kościoła w granicach d. murów obwodowych, 2 poł. XIII, nr rej.: 91 z 15.05.1956 

 

 

NOWE WARPNO – m. i gm. 
 

 Brzózki 
  - zespół pałacowy Trzebieradz, nr rej.: A-16 z 26.07.1979 i z 25.11.1999 : 

   - pałac, pocz. XX 

   - park, 2 poł. XIX   

 

 Nowe Warpno 
  - teren Starego Miasta, poł. XV, nr rej.: A-1207 z 15.11.1956 i z 13.11.2013 

 

  - kościół par. pw. Wniebowzięcia, XV, 1693, nr rej.: A-512 z 5.07.1958 

 

  - ratusz, pl. Zwycięstwa 1, mur.-szach., 1697, nr rej.: 178 z 12.11.1956 

 

  - dom, ul. Kościelna 2, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-526 z 12.09.1984 

 

  - poczta, ul. Kościuszki 58, ok. 1905, nr rej.: A-524 z 30.11.1993 

 

  - dom, pl. Zwycięstwa 3, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-525 z 7.09.1984 

 

 Nowe Warpno - Karszno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Huberta, szach., XVIII,  nr rej.: A-511 z 22.12.1965 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-340 z 10.03.2008: 

   - pałac, 1898 

   - park, k. XVIII, k. XIX 

 

 Warnołęka 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, szach., 1 poł. XVIII, 

  nr rej.: A-518 z 30.10.1997 

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

 

 

POLICE – m. i gm.  
 

 Leśno Górne 
  - zespół pałacowy, nr rej.: A-866 z 18.05.1990 : 

   - pałac, XIX/XX 

   - park, poł. XIX  
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 Niekłończyca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Nieustającej Pomocy, szach., 1788,  

  nr rej.: A/476 z 22.12.1965 

 Pilchowo 
- zespół kościoła par. pw. Wniebowzięcia NMP, pocz. XIV, 2 poł. XIX,  

   nr rej.: A-519 z 10.05.1997: 

   - kościół  

   - dzwonnica, drewn. 

   - cmentarz 

 

 Police 

- kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Mazurska 1, 1910, nr rej.: A-58 z 23.03.20 

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

 

- kruchta kościoła mariackiego, ob. dom kultury, pl. Chrobrego, 1 poł. XV,  

  nr rej.: A-521 z 22.01.1963 

 

 Police - Jasienica 
  - zespół klasztorny augustianów: 

- kościół, ob. par. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, XIV/XV, wieża szach. XVIII,  

  1857-1858, nr rej.: A-500 z 5.07.1958 

   - klasztor, ob. ruina, XIV, XVIII, nr rej.: A-510 z 5.07.1958 

   - teren d. założenia klasztornego i d. cmentarza przy klasztorze,   

  nr rej.: A-510 z 11.08.2017 

 

 Przęsocin 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia Marii, XV, wieża drewn.1740, nr rej.: A-501 z 22.12.1965 

 

 Tanowo 
  - dom, ul. Szczecińska 67, szach., poł. XIX, nr rej.: A-528 z 12.11.1977 

 

 Tatynia 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Pawła Apostoła, szach., XVII/XVIII,  

  nr rej.: A-505 z 22.01.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XVII – XX, nr rej.: A-505 z 20.07.2017 

  - ogrodzenie, mur., 2 poł. XVII, nr rej.: j.w. 

 

 Trzebież 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Podwyższenia Krzyża, ul. Rybacka 1 a, 1745, 

  nr rej.: A-506 z 22.12.1965 

  - d. cmentarz przykościelny, nr rej.: A-380 z 29.12.2008 

 

  - pastorówka, ob. plebania, ul. Rybacka 2, szach., pocz. XIX, nr rej.: A-530 z 25.04.1997 

 

  - dom, ul. Rybacka 5 (d. 4), szach., 2 poł. XVIII, nr rej.: A-529 z 22.12.1965 

 

  - dworzec kolejowy, ob. dom mieszkalny, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 67, 1909-10, 

    nr rej.: A-1029 z 11.06.2012 

  - wodociągowa wieża ciśnień, ob. nieużytkowana, j.w. 

 

 Witorza 
  - leśniczówka z zagrodą nr 42, poł. XIX, nr rej.: A-527 z 10.08.1995: 

   - dom (chałupa), szach. 

   - stodoła, drewn. 

   - piwnica 
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BIELICE – gm. 
 

 Babin 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XIII/XIV, 1856, nr rej.: 454 z 16.12.1963 

 

 Bielice 
  - kościół par. pw. MB Królowej Polski, XIV, XIX, nr rej.: A-1638 z 16.12.1963 

 

 Linie 
  - zespół pałacowy i folwarczny, XVIII-XIX, nr rej.: A-2 z 5.03.1999: 

   - pałac, k. XVIII, 1914, l. 60 XX 

   - park 

   - folwark: 

    - rządcówka, pocz. XX 

    - obora, ob. chlewnia, k. XIX 

    - stajnia, ok. 1880 

    - chlewnia, k. XIX 

    - owczarnia, ob. magazyn, poł. XIX 

    - owczarnia, ob. warsztat, poł. XIX 

 

 Linie II 
  - cmentarz przy nieistniejącym kościele, 2 poł,. XVI, nr rej.: A-1641 z 15.05.1991 

  

Nowe Chrapowo 
  - ruina kościoła fil. cmentarnego, XV, 1863, nr rej.: A-1642 z 10.01.1990 

  - cmentarz przykościelny, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

Stare Chrapowo 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, XIV/XV, k. XVI, 1977-86, 

  nr rej.: A-899 z 10.06.2011 

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

  - ogrodzenie z bramkami, mur., XIV/XV, k. XVI, nr rej.: j.w. 

 

 Swochowo 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego, XV, nr rej.: A-1640 z 16.12.1963 

 

  - zespół dworski, nr rej.: A-360 z 4.08.2008 i z 25.02.2011 : 

- dwór, 1829 

   - park, poł. XIX 

 

 

KOZIELICE – gm. 
 

 Czarnowo 
  - kościół fil. pw. Świętego Ducha, 1601, k. XVII, 1746, nr rej.: A-1646 z 22.12.1965 

 

 Kozielice 
  - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa, XV/XVI, wieża drewn. XVIII,  

  nr rej.: A-1645 z 5.07.1958 

 

 Łozice 
  - kościół fil. p.w. Podwyzszenia Krzyża Świętego, XIV-XV, odbudowany,  

  nr rej.: A-1717 z 10.01.1990  (dec. ruina ) 

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

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

 

 Mielno Pyrzyckie 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, XVI, 1891-99 nr rej.: A-1793 z 7.11.2018 
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  - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, XIV- poł.XX, nr rej.: j.w.  

  - ogrodzenie z bramami i furtami, mur., XVI (?), nr rej.: j.w. 

 

Rokity 
  - kościół fil. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XV/XVI, odbudowany 2009-12, 

  nr rej.: A-1714 z 22.12.1965 (dec. ruina) 

  - cmentarz przykościelny, XVI, nr rej.: A-1714 z 4.04.1991 

 

 Tetyń 
- kościół par. pw. MB Królowej Polski, XIII, 1600, wieża drewn. XVIII,  

  nr rej.: A-1647 z 1.08.1956 

 

 Załęże 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XIII, 1857, nr rej.: A-1644 z 31.08.1956 

 

 

LIPIANY – m. i gm.  
 

 Batowo 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

   - ruina pałacu, 1870, nr rej.: A-1685 z 10. 08.1978 

   - park, nr rej.: A-1685 z 3.12.1980 

 

Józefin 
  - d. cmentarz żydowski, XVIII – 1935, nr rej.: A-1863 z 9.12.2019 

 

 Krasne 
  - zespół pałacowy: 

   - pałac, poł. XVIII, nr rej.: A-1202 z 8.11.1991 

   - park, nr rej.: 922 z 1.12.1980 

 

 Lipiany 
  - teren Starego Miasta, nr rej.: 43 z 30.07.1955 

 

  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XIII, 1863, nr rej.: A-1684 z 25.02.1957 

 

  - pozostałości murów obronnych, XIII/XIV, nr rej.: 261 z 22.10.1957 

  - brama Myśliborska (Mostowa), pocz. XV, nr rej.: j.w. 

  - brama Pyrzycka, pocz. XV, nr rej.: j.w. 

 

  - ratusz, Rynek, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-1683 z 25.02.1957 

 

  - dom, ul. Armii Krajowej 29/31, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-1679 z 22.10.1957 

 

  - dom, ul. Jedności Narodowej 61, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-1691 z 19.02.1996 

 

  - dom, ul. Jedności Narodowej 63, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-1677 z 19.02.1996 

 

  - dom z częścią gospodarczą, ul. Kościuszki 43, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1678 z 19.07.1994 

 

  - dom, ob. biblioteka, ul. Szkolna 17, szach., pocz. XIX, nr rej.: 265 z 22.10.1957 

 

 Mielęcinek 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 921 z 1.12.1980 

 

 Połczyno 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1686 z 3.12.1980 
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 Skrzynka 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX: 

   - dwór, ok. 1850, nr rej.: A-33 z 1.03.2000 

   - park dworski, nr rej.: A-33 z 2.12.1980 

 

 Wołczyn 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX: 

   - dwór,  nr rej.: 1080 z 7.07.1987 

   - park, nr rej.: 920 z 2.12.1980 

 

 

PRZELEWICE – gm. 
 

 Gardziec 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, ok. 1600, 1776, 1975, nr rej.: A-1664 z 16.12.1963 

 

 Jesionowo 
   

- kościół par. pw. Chrystusa Króla, z otoczeniem, 1932-33, nr rej.: A-2032 z 21.06.2022 

 

- kościół fil. pw. św. Floriana (d. Chrystusa Króla), XIII, 1872, nr rej.: A-1665 z 4.07.1956 

 

 

 Karsko 
  - zespół pałacowy : 

- pałac, 1889-1891, nr rej.: A-1886 z 5.10.1991 

   - park, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1868 z 11.09.2020 

 

 Kluki 
  - kościół fil. pw. św. Teresy, k. XV, wieża drewn. k. XVIII, 1889, nr rej.: A-1667 z 22.12.1965 

 

  - dwór, ob. dom mieszkalny nr 21, 1 poł. XIX, 1930, nr rej.: A-95 z 11.04.2002  

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

 Kłodzino 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego, poł. XIII, 1760, nr rej.: A-1666 z 27.07.1956 

 

  - pałac, 2 poł. XVIII, 1846, nr rej.: A-1690 z 9.11.1991 

 

 Laskowo 
- kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 2 poł. XIII, wieża drewn. XIX, 

   nr rej.: A-1669 z 31.07.1956 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

   - pałac, ok. 1890, nr rej.: A-1688 z 15.10.1991 

   - park,  nr rej.: A-1688 z 12.03.1997 

 

 Lubiatowo 
  - kościół fil. pw. MB Nieustającej Pomocy, XV/XVI, nr rej.: A-1670 z 16.12.1963 

 

  - pałac, ok. 1890, nr rej.: A-1694 z 3.10.1991 

  - gołębnik, 1902, nr rej.: 1204 z 12.11.1991 

 

 Płońsko 
  - ruina kościoła, XV, nr rej.: A-2023 z 16.12.1963 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: A-2023 z 25.02.1991 

 

  - zespół dworski: 
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   - dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1197 z 12.10.1991 

   - park, nr rej.: A-1198 z 12.10.1991 

 

 Przelewice 
- kościół  par. pw. MB Królowej Polski, 2 poł. XIII, wieża drewn. XVIII/XIX,  

  nr rej.: A-1668 z 31.08.1956 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XX: 

   - pałac, 1 ćw. XIX, nr rej.: 792 z 3.12.1976 

   - dwór, ob. oficyna, 1884, nr rej.: 551 z 17.01.1966 

   - park (ogród dendrologiczny), nr rej.: 791 z 1.12.1976 

 

  - zespół folwarczny, nr rej.: A-103 z 28.10.2002: 

   - spichrz I, 1880 

   - stajnia z wozownią I, 1910 

   - stajnia II, 1910 

   - 2 stodoły, 1910 

   - stodoła III, 1911 

   - spichrz II, 1912 

   - gorzelnia-płatkarnia, 1912 

   - obora, 1912 

 

- aleja kasztanowcowa (Przelewice - Ślazowo), 2 poł. XIX, nr rej.: A-1671 z 11.05.1993 

 

 Przywodzie 
  - kościół fil. pw. Zwiastowania NMP, XIV/XV, nr rej.: A-1675 z 16.12.1963 

 

 Rosiny 
- kościół par. pw. św. Michała Archanioła, 2 poł. XIII, wieża drewn. 1734, XIX,  

  nr rej.: A-1673 z  31.07.1956 

 

 Żuków 
  - kościół fil. pw. Świętej Trójcy, XIV, nr rej.: A-1674 z 22.12.1965 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

   - pałac, 1877, nr rej.: A-1195 z 8.10.1991 

   - park, nr rej.: A-1196  (brak decyzji w NID) 

 

 

PYRZYCE – m. i gm. 
 

 Brzesko 
  - zespół kościoła parafialnego, nr rej.: A-423 z 18.06.1954 i z 8.09.2009 : 

- kościół  pw. Narodzenia NMP, 2 poł. XIII, 1697, 1817  

- dzwonnica, 1814, 1857 

- cmentarz przy kościele, XV, XIX-XX 

- ogrodzenie, mur., z bramami, XVI/XVII, XIX 

- pastorówka, ob. plebania, 1 poł. XIX 

 

 Czernice 
  - dwór, ob. dom dziecka, 1913, nr rej.: A-145 z 10.12.2003 

 

 Krzemlin 
  - wieża kościoła par. pw. św. Wojciecha, 1870, nr rej.: A-270 z 22.08.2006 

 

- zespół dworski, k. XVIII, XIX, nr rej.: A-2022 z 24.10.1956 oraz : 

   - dwór, k. XVIII  

   - park, pocz. XIX, nr rej.: A-2022 z 5.12.1980 
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 Letnin 
  - kościół fil. pw. MB Różańcowej, XIII, 1744, nr rej.: A-1659 z 12.09.1956 

 

 Mechowo 
  - kościół fil. pw. św. Michała Archanioła (d. św. Izydora), XIV, 1738, 1861,  

  nr rej.: A-1655 z 16.12.1963 

 

  - park pałacowy, 1840, nr rej.: 944 z 8.12.1980 

 Mielęcin 
  - kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, pocz. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1658 z 22.10.1976 

 

  - zespół pałacowy: 

   - pałac, ob. szkoła, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-296 z 22.12.2006 

   - park, 2 poł. XIX, nr rej.: A-296 z 12.12.1980 

 

 Nieborowo 

- kościół  fil. pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, k. XV,1839,1985-88,  

       nr rej.: A-777 z 28.12.2010 

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

- ogrodzenie z bramami, mur., k. XV, 1980, nr rej.: j.w. 

 
  - chałupa nr 33, szach., 1829, nr rej.: A-99 z 15.10.2002    

 

- chałupa nr 34, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: A-1654 z 20.04.1995 

 

 Nowielin 
- kościół fil. pw. Niepokalanego Serca NMP, 2 poł. XIII, ok. 1500, nr rej.: A-1656 z 31.07.1956 

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1692 z 12.12.1980 

 

 Obromino 
- zachodnia ściana (szach.) i wieża (drewn.) kościoła fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,  

     XVIII, nr rej.: A-1285 z 8.09.2014 

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

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

 
  - dom nr 29, szach., pocz. XIX, pocz. XX, nr rej.: A-19 z 9.09.2002 

 

 Okunica 

- kościół  ewangelicki, ob. rzym.-kat., fil. pw. św. Bartłomieja,1914-16,   

  nr rej.: A-1822 z 10.04.2019 

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

- ogrodzenie z bramą, mur.-met, 1 ćw. XX, nr rej.: j.w. 

 

 Pstrowice 
- kościół fil. pw. św. Maksymiliana Kolbe, 1400, wieża 1875, prezbiterium 1902, 1978-83,  

     nr rej.: A-627 z 17.06.2010 

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

- ogrodzenie z bramą, kam., 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

   - pałac, k. XIX, nr rej.: A-1123 z 19.06.1990 

   - spichrz, poł. XIX, nr rej.: j.w. 

   - park, nr rej.: 994 z 27.10.1982 

 

 Pyrzyce 
  - teren Starego Miasta, XIII, nr rej.: 38 z 22.04.1955 
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- kościół par. pw. św. Maurycego, ob. pw. Wniebowzięcia NMP, pl. Ratuszowy, 1 poł. XIV,  

  XV, 1958-1975, nr rej.: A-1660 z 30.07.1955 

 

- kaplica szpitalna  pw. Świętego Ducha, ob. biblioteka, ul. Zabytkowa 84, pocz. XV, po 1960,  

  nr rej.: A-1699 z 30.07.1955 

 

- studnia św. Ottona (miejsce chrztu Pyrzyczan), ul. Staromiejska / Warszawska, XIX, 

  nr rej.: A-1662 z 10.09.1991 

 

- pozostałości murów obronnych z 4 basztami (Sowią, Lodową, Prochową, Więzienną),  

  ul. Dąbrowskiego, Zabytkowa, Szkolna, 2 Marca, 1 Maja, 2 poł. XIII-2 poł. XVI,  

  nr rej.: 54 z 30.07.1955 

  - Brama Bańska, ul. 1 Maja, pocz. XIV, poł. XV, nr rej.: j.w. 

 

  - dom, ob. poczta, ul. Bogusława X 15, ok. 1900, nr rej.: A-1672 z 30.11.1992 

 

  - relikty piwnic zabudowy d. rynku, ob. zieleniec przy kościele par., XIV/XV – XVIII, 

    nr rej.: A-1486 z 21.12.2015 

 

- budynek d. młyna parowego, 1 Maja 17, po 1906, nr rej.: A-2028 z 23.02.2022  

 

 Pyrzyce - Stare Pyrzyce 
- kościół klasztorny augustianów, ob. par. pw. MB Bolesnej, ul. Staromiejska 28,  

  2 poł. XIII, odbudowany 1989-1991, nr rej.: A-1661 z 12.09.1958 (dec. ruina) 

 

 Ryszewko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1866,  nr rej.: A-2040  

  z 29.11.2022  

- d. cmentarz przykościelny, rej.: A-2040 z 29.11.2022: 

- teren z zadrzewieniem, nr rej.: jw. 

- ogrodzenie, 1867, nr rej.: jw. 

 

- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1689 z 15.12.1980 

 

 Ryszewo 
  - ruina kościoła, XV, XIX, nr rej.: A-1700 z 22.10.1976 

  - cmentarz przykościelny, 1 poł. XVIII, nr rej.: A-1700 z 4.09.1990 

 

 Rzepnowo 
  - kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, XV/XVI, 1988-1990, nr rej.: A-1701 z 10.01.1990 

    (dec. ruina) 

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

  

 Żabów 
  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, XV/XVI, 1885, 1899, 1985, nr rej.: A-1657 z 14.09.1958 

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1707 z 22.10.1957 

 

 

WARNICE – gm.  
 

 Barnim 
  - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XV, 1903, nr rej.: A-1648 z 16.12.1963 

 

 Obryta 
  - kościół fil. pw. MB Łaskawej, XV, 1844, 1994-1999, nr rej.: A-1653 z 26.06.1989 (dec. ruina) 

  - cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
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 Stary Przylep 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Michała Archanioła, 1681, 1827,  

  nr rej.: A-1650 z 22.12.1965 

 

 Warnice 
  - kościół par. pw. NMP Matki Kościoła, XV/XVI, XIX, odbudowany 1976,  

  nr rej.: A-1651 z 16.12.1963 

 

 Wierzbno 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, XV, XVIII, nr rej.: A-1649 z 16.12.1963 

 

 Zaborsko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1721,  

      nr rej.: A-1652 z 16.12.1963 
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DARŁOWO – gm. 
 

 Barzowice 
  - kościół fil. pw. św. Franciszka, k. XV-XVI, XIX, nr rej.: A-726 z 25.09.1954 

 

 Bukowo Morskie 
- kościół rzym.-kat., ob. polsko-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1 poł. XIV,  

  nr rej.: A-720 z 11.11.1959 

 

  - park dworski, pocz. XX, nr rej.: 986 z 15.02.1978 

 

 Cisowo 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Kostki, 1 poł. XIV, 1860, nr rej.: A-719 z 21.05.1955 

 

 Dąbki 
  - dom (chałupa) nr 18, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 874 z 31.01.1974 (nie istnieje) 

 

  - dom (chałupa) nr 21, szach., 1855, nr rej.: 875 z 31.01.1974 (nie istnieje) 

 

  - dom (chałupa) nr 24, 1860, nr rej.: 878 z 31.01.1974 (nie istnieje) 

 

  - dom (chałupa) nr 33, szach., poł. XIX, nr rej.: 879 z 31.01.1974 

 

 Dobiesław 
  - kościół par. pw. MB Częstochowskiej, k. XV, 2 poł. XIX, nr rej.: A-723 z 25.04.1964 

 

 Domasławice 
  - kościół ewangelicki, XV/XVI, nr rej.: 36 z 25.05.1955 (nie istnieje) 

 

 Jeżyce 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Ostrobramskiej, 1870,  

  nr rej.: A-728 z 29.12.1998 

 

 Kowalewice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1879, 

   nr rej.: A-721 z 30.12.1992 

 

 Krupy 
  - kościół fil. pw. MB Ostrobramskiej, k. XIV, XIX/XX, nr rej.: A-722 z 27.04.1964 

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

 

  - zagroda nr 26, nr rej.: A-115 z 12.03.2003: 

   - dom, szach. 1 ćw. XVIII, pocz. XIX, XIX/XX 

   - budynek bramny szach. 1812 

 

  - zagroda nr 28, nr rej.: A-183 z 29.11.2004: 

   - dom, szach., ob. mur., 1837 

   - piekarnia, szach, 1 ćw. XIX 

 

 Palcewice 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 987 z 15.02.1978 

 

 Rusko 
  - cmentarz żydowski, pocz. XIX, nr rej.: A-744 z 4.05.1987 

 

 Słowino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Podwyższenia Krzyża, 1 poł. XIX,  

  nr rej.: A-766 z 21.06.1993 
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  - cmentarz ewangelicki przy kościele, nieczynny, nr rej.: j.w.   

  - dom, nr 70, szach., 1825, nr rej.: A-185 z 7.12.2004 

 

  - zagroda nr 75/76, 1 ćw. XIX, nr rej.: A-204 z 23.02.2005 

   - dom (chałupa), szach. 

   - budynek bramny, szach. 

  

 Stary Jarosław 
  - kościół par. pw. Świętego Krzyża, XIV/XV, XIX, nr rej.: A-727 z 4.12.1954 

 

 

DARŁOWO – m.  
 

  - śródmieście, nr rej.: 204 z 22.09.1959 

 

  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XIV, XV-XVI, 1897, nr rej.: A-724 z 23.05.1955 

 

  - kaplica cmentarna, ob. kościół par. pw. św. Gertrudy, 1 poł. XV, nr rej.: A-725 z 22.09.1959 

 

- kaplica szpitalna pw. św. Jerzego, ob. kościół ewangelicki, ul. Bogusława X / 1 Maja, XV, 

  XVI,  nr rej.: A-737 z 22.09.1959 

 

- zamek książąt pomorskich, ob. muzeum, ul. Zamkowa 1, XIV, XVI, XVII,  

   nr rej.: A-736 z 20.06.1952 

 

  - pozostałości murów obronnych, XIV-XV, nr rej.: 93 z 25.05.1955 

  - Brama Wysoka (Kamienna), ul. Powstańców Warszawskich, XIV/XV, 1737, nr rej.: j.w. 

 

  - ratusz, Rynek, 1725, nr rej.: A-739 z 25.05.1955 

 

  - dom, ul. Curie-Skłodowskiej 23-24 (d.22), szach., poł. XVIII, nr rej.: A-770 z 21.12.1965 

 

  - 2 domy, ul. Powstańców Warszawskich 7 i pl. Kościuszki 17, XVIII, nr rej.: A-758 z 21.12.1965 

 

  - dom, ul. Powstańców Warszawskich 15, XV, 1792, XIX/XX, nr rej.: A-741 z 25.11.1993 

 

  - dom, ul. Powstańców Warszawskich 49, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-740 z 21.12.1965 

 

  - dom, ul. Powstańców Warszawskich 51, k. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-738 z 21.12.1965 

 

  - dom, ul. Powstańców Warszawskich 56, XVIII, XIX/XX, nr rej.: 527 z 21.12.1965 

 

  - zespół młyna wodnego, ul. Kanałowa 3, nr rej.: A-1982 z 27.07.1995: 

   - młyn wodny, 1894 

   - siłownia, 1905 

   - turbinownia, 1905 

   - dom mieszkalny, 1919 

   - ogród 

 

  - 2 magazyny zbożowe (elewatory), ul. Portowa 3, nr rej.: A-1708 z 10.09.2018 : 

   - elewator I  (na dz. 3/6) z rampami rozładunkowymi, 1942 

   - elewator II (na dz. 3/8) z rampami oraz rękawem i taśmociągiem, 1940 

 

 Darłowo – Darłówko 
  - latarnia morska z budynkiem pilotów, 1885, nr rej.: A-397 z 15.05.2009 

 
  - most zwodzony na rz. Wieprzy, pocz. XX, nr rej.: 913 z 27.10.1976 
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MALECHOWO – gm.  
 

 Borkowo 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: 937 z 8.02.1977 

 

 Karwice 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, ok. 1500, nr rej.: A-730 z 26.04.1964 

 

  - park pałacowy, XIX/XX, nr rej.: 938 z 8.02.1977 

 

 Kosierzewo 
  - kościół ewangelicki, 1500, XVIII-XIX, nr rej.: 400 z 26.04.1964 (nie istnieje) 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 939 z 8.02.1977 

 

 Laski 
  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 941 z 15.02.1977 

 

 Lejkówko 
  - młyn wodny, szach., ok. 1850, nr rej.: 56 z 4.12.1954 

 

 Malechowo 
  - kościół par. pw. MB Gromnicznej, XIV/XV, XIX, nr rej.: A-767 z 25.04.1964 

 

 Niemica 
  - kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XIV/XV, nr rej.: A-731 z 3.07.1954 

 

 Ostrowiec 
  - kościół par. pw. Podniesienia Krzyża, XV, XVII, nr rej.: A-743 z 15.10.1958 

 

  - zespół pałacowy, XVIII, nr rej.: 160 z 15.10.1958: 

   - pałac, 3 ćw. XVII, k. XIX 

   - park 

 

 Podgórki 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, pocz. XV, nr rej.: A-732 z 30.12.1965 

 

  - park pałacowy z aleją dojazdową, 2 poł. XIX, nr rej.: 942 z 15.02.1977 

 

 Sulechówko 
  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 943 z 15.02.1977: 

   - pałac 

   - park 

   

  - mauzoleum rodziny von Schliffen, z terenem d. cmentarza rodowego, 1834,  

  nr rej.: A-1663 z 24.05.2017 

 

 Żegocino 
  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 944 z 20.02.1977 

 

 

POSTOMINO – gm. 
 

 Jarosławiec 
  - zespół latarni morskiej, 1835-1938, nr rej.: A-1979 z 30.08.1993: 

   - latarnia morska 
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   - budynek gospodarczy 

   - ogrodzenie 

 

 Królewo 
  - dwór, ok. 1800, nr rej.: 401 z 27.04.1964 (nie istnieje) 

 

 Łącko 
  - kościół par. pw. Zwiastowania NMP, 1500, 1870, nr rej.: A-729 z 25.04.1964  

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

  - bramka, nr rej.: j.w.  

 

  - dom nr 58, szach., z działką siedliskową (zagroda), 1 poł. XIX, nr rej.: A-1770 z 8.10.2018 

 

 Marszewo 
  - wieża kościoła fil. pw. MB Różańcowej, XIV, nr rej.: A-1980 z 21.12.1965  

 

 Naćmierz 
  - kościół, nr rej.: 80 z 25.05.1965 (nie istnieje ?)  

 

 Pałowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Wniebowziętej, k. XIX,  

  nr rej.: A-745 z  25.03.1998 

 

 Pieńkowo 
  - wieża kościoła fil. pw. Chrystusa Króla, z otoczeniem, XVI, nr rej.: A-1981 z 30.12.1965  

 

  - zespół pałacowy „Stawiska”, nr rej.: A-245 z 14.04.1987: 

   - pałac, 1905-1906 

   - park 

 

 Pieszcz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, (XV/XVI) 1625,  

  1728, nr rej.: A-734 z 25.04.1964 

 

  - kuźnia folwarczna, XIX, nr rej.: A-300 z 1.08.1989 

 

 Postomino 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Floriana, 1846, nr rej.: A-735 z 25.05.1955  

 

  - zespół pałacowy, k. XVIII, XIX, nr rej.: 404 z 27.04.1964:  

   - pałac (nie istnieje) 

   - park 

 

 Rusinowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, 1873,  nr rej.: A-86 z 29.11.2001 

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

 

 Staniewice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Michała Archanioła, szach., 1770, wieża mur.  

  XVI, nr rej.: A-733 z 25.05.1955  

 

 Tyn 
  - stodoła z bramą, drewn., pocz. XIX, nr rej.: 35 z 27.07.1954 (nie istnieje ?)  

 

 Złakowo 
  - park pałacowy, XIX/XX, nr rej.: A-366 z 8.07.1998 
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SŁAWNO – gm.  
 

 Boleszewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1915,  

  wieża ok.1500, nr rej.: A-711 z 28.04.1964  

 

 Kwasowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Serca NMP, (XVI) XVIII, 

  nr rej.: A-712 z 28.04.1964  

 

 Noskowo 
  - zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: A-1038 z 12.03.1987: 

   - pałac 

   - park 

 Rzyszczewo 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, k. XIV, XIX, 1982, nr rej.: A-713 z 12.07.1954  

 

 Sławsko 
  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, XIV/XV, XVII, nr rej.: A-715 z 25.04.1964  

 

 Stary Kraków 
  - kościół par. pw. MB Częstochowskiej, pocz. XV, 1958, nr rej.: A-716 z 26.04.1964  

 

 Tychowo 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, XIV, 2 poł. XIX, nr rej.: A-717 z 27.04.1964  

 

 Wrześnica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Pocieszenia, 2 poł. XIX, 

  nr rej.: A-1186 z 3.07.2013 

- d. cmentarz przy kościele, nieczynny, j.w.  

  - ogrodzenie, mur., jw. 

 

 Żukowo 
  - kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, XV, k. XVII, nr rej.: A-718 z 22.09.1959  

 

 

SŁAWNO – m. 
 

  - układ urbanistyczny, nr rej.: 556 z 14.02.1966  

 

  - kościół pw. św. Antoniego, ul. Kościelna 12, 1925-1926, nr rej.: A-772 z 2.09.1997 

  - plebania,  nr rej.: j.w. 

 

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościuszki, po 1331, XIX, 1947-1967, 

   nr rej.: A-714z 13.04.1964  

 

  - Brama Słupska, ul. Jedności Narodowej, 1453, nr rej.: A-773 z 25.05.1955  

  - Brama Koszalińska, ul. Skłodowskiej Curie, 1458,  nr rej.: j.w. 

 

  - starostwo, ob. urząd miasta, ul. Curie-Skłodowskiej 9, 1905-06, nr rej.: A-215 z 29.04.2005 

 

  - kamienica, ul. Grottgera 8, pocz. XIX, nr rej.: A-769 z 14.02.1966  

 

  - kamienica, ul. Jedności Narodowej 21, XVIII/XIX, nr rej.: 552 z 14.02.1966 (nie istnieje) 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, ul. Koszalińska 23 A, 1927, nr rej.: A-214 z 26.04.2005 

  - budynek odżelaziacza, j.w. 
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  - budynek d. fabryki konserw, ul. Koszalińska 49, 1927, nr rej.: A-199 z 18.01.2005 

 

  - młyn, ob. nieużytkowany, ul. Cieszkowskiego 1 A, 1880, nr rej.: A-1263 z 10.09.2014 

 

  - magazyn zbożowy (kompleks budynków), ul. Rapackiego 13, 2 poł. XIX, XIX/XX, 

     nr rej.: A-256 z 31.03.2006  
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CHOCIWEL – m. i gm. 
 

 Bobrowniki 
  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, XV/XVI, XIX, nr rej.: A-1416 z 12.09.1958 

 

  - park dworski, pocz. XIX, nr rej.: 998 z 27.10.1982 (wypis z księgi rejestru) 

 

 Bród 
- kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1490, XIX, nr rej.: A-710 z 28.09.2010 

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

 

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1544 z 1.07.1982 i z 25.09.1984: 

   - pałac, k. XIX 

   - park 

 

 Chociwel 
  - teren starego miasta, XIV, nr rej.: 80 z 27.02.1956 

 

  - kościół par. pw. MB Bolesnej, XV, nr rej.: A-1415 z 30.07.1965 

 

  - pałac, ul. Kołat 3, l. 60 XIX, 1 ćw. XX, nr rej.: A-1417 z 22.03.1985 

 

 Długie 
  - kościół par. pw. św. Anny, XIV, 1892, XX,  nr rej.: A-1785 z 5.11.2018 

  - cmentarz przy kościele, ob. komunalny, XV (?) - XX, nr rej.: j.w.  

  - ogrodzenie, mur., XVI (?), z bramami i furtami, XVIII, XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Kamienny Most 
  - zespół pałacowy, XIX-XX, nr rej.: A-1534 z 26.01.1979 i z 31.10.1984: 

   - pałac, 1 poł. XVII, 1 poł. XIX, ok. 1910 

   - park (z łąkami i parkiem leśnym) 

 

  - cmentarz ewangelicki, nieczynny, 1 poł. XIX, nr rej.: A-282 z 20.11.2006 

 

 Kania 
  - kościół par. pw. św. Stanisława, XV, nr rej.: A-1414 z 21.12.1963 

 

  - zespół pałacowy, XIX: 

   - pałac, nr rej.: 1047 z 25.09.1984 

   - park (z łąkami i parkiem leśnym), nr rej.: 977 z 1.07.1982 

 

  - most kolejowy wąskotorowy nad rz. Iną,  

  nr rej.: A-111 z 21.12.2002 (dec. → Stargardzka Kolej Dojazdowa) 

 

 Karkowo 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XVIII - XIX, nr rej.: A-1545 z 1.07.1982 i z 27.04.1990 : 

   - pałac (ruina), poł. XVIII 

   - park 

 

 Lisowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, 1858,  

  nr rej.: A-1209 z 4.12.2013 

  - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, poł. XVI, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie, mur., z filarami bramnymi, XVI, XIX, nr rej.: j.w. 

 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1498 z 1.07.1982 
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 Oświno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Michała Archanioła, k. XIX,  

  nr rej.: A-1989 z 29.10.2020 

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

 
  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1511 z 1.07.1982 

 Sątyrz 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1535 z 1.07.1982 

 

 Starzyce 
  - park pałacowy, nr rej.: A-1532 z 1.07.1982 oraz  B-1027 z 29.09.1983 

 

 Wieleń Pomorski 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, 1852,  

  nr rej.: A-780 z 17.01.2011 

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

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

 
  - park pałacowy, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: A-1487 z 15.07.1982 

 

 

DOBRZANY – m. i gm. 
 

 Biała 
  - kościół fil. pw. MB Bolesnej, k. XV, nr rej.: A-1516 z 12.09.1958 

 

 Bytowo 
  - kościół fil. pw. św. Wojciecha, XVII, nr rej.: A-1407 z 21.12.1963 

 

  - zespół pałacowy, XIX: 

- pałac (ruina), 1890, 1900, nr rej.: A-81 z 23.10.2001 

- park, XIX, nr rej.: A-81 z 2.07.1982 

 

  - d. młyn wodny, k. XIX, nr rej.: A-1504 z 20.12.1988 

 

 Dobrzany 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Michała Archanioła, ul. Staszica 56, 1782,  

  nr rej.: A-1491 z 19.03.1992 

 

 Dolice 
  - kościół ewangelicki, ob. cerkiew prawosławna fil. pw. św. Mikołaja, 1896,  

  nr rej.: A-1412 z 19.03.1991 

 

 Kępno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, 1 poł. XIX,  wieża, szach., XVIII, 

  nr rej.: A-1410 z 22.12.1965  i  z 19.03.1992 

 

 Krzemień 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1 poł. XIX, 1903,  

  nr rej.: A-1411 z 20.03.1992 

 

 Lutkowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, 1907, nr rej.: A-1408 z 15.10.1996 

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

 

 Odargowo 
  - kościół fil. pw. Przemienienia Pańskiego, 2 poł. XV, XVII, 1870, nr rej.: A-1402 z 21.12.1963 
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 Ognica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła,  

  1600, 1722, 2 poł. XIX (wieża), nr rej.: A-1403 z 21.12.1963 

  - d.cmentarz przy kościele, nieczynny, XVI-XX, nr rej.: A-1403 z 10.04.2019 

 

 

 Szadzko 
- ruina kościoła, k. XVI, XVIII, nr rej.: A-1409 z 1.10.1990 

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

 - relikty zamku, XIV, XVI, nr rej.: A-279 z 28.09.2006 

 

 

DOLICE – gm. 
 

 Bralęcin 
  - zespół kościoła filialnego, nr rej.: A-1419 z 22.12.1965 i z 26.06.1989 : 

- kościół  pw. św. Brata Alberta, XV, odbudowany 1992-1994   (dec. ruina) 

   - cmentarz przy kościele, XV, 1 poł. XIX 

   - ogrodzenie z bramkami, mur., XV, XIX 

 

  - park pałacowy, XIX, nr rej.: 368 z 14.02.1959 oraz A-1501 z 7.01.1985 

 

 Brzezina 
  - park pałacowy z założeniem folwarcznym, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1529 z 2.09.1983 

 

 Dobropole Pyrzyckie 
  - zespół pałacowy, XVIII-XIX-XX, nr rej.: A-1588 z 2.09.1983  i  z 28.09.1984: 

   - pałac, 4 ćw. XIX 

   - park 

 

 Dolice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Chrystusa Króla, k. XVI, XVIII,  

  nr rej.: A-1428 z 12.09.1958 

 

  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A-1520 z 7.11.1993 

 

 Kolin 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Przemienienia Pańskiego, 1662,  

  nr rej.: A-1422 z 22.10.1976 

 

  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1521 z 10.10.1983 

 

 Krępcewo 
- kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XV/XVI, pocz. XVIII, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: A-1420 z 16.12.1963 

 

  - ruiny zamku, pocz. XIV, nr rej.: A-158 z 13.01.2004 

 

  - park pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: A-1509 z 27.09.1983 

 

 Lipka 
  - d. cmentarz, XVI, nr rej.: A/1459 z 26.09.1990 

  - ruina kościoła, XV/XVI, nr rej.: j.w. 

 

  - park pałacowy i leśny z cmentarzem rodowym, XVIII-XIX, nr rej.: A-1540 z 7.01.1985 

 

 Mogilica 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A-1519 z 7.01.1985  
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 Morzyca 
  - kościół  fil. pw. św. Josemarii Escrivy, 1606, odbudowany k. XX, nr rej.: A-1481 z 22.10.1957  

 

  - zespół zamkowy, XVI-XVIII: 

   - ruiny zamku, nr rej.: 241 z 22.10.1957 (nie istnieją) 

   - ruiny wieży „Stary Piotr”, l. 80 XVI, nr rej.: j.w. 

   - park, XVIII, nr rej.: 1021 z 27.09.1983 

   - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

 Moskorzyn 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława, XVI, 1991-1992, nr rej.: A-1500 z 26.06.1989 (dec. ruina) 

  - d. cmentarz przy kościele, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A-1480 z 7.01.1985 

 

 Płoszkowo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1496 z 27.09.1983 

 

 Pomietów 
  - ruina kościoła, XVI, nr rej.: A-2027 z 10.01.1990 

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

 

 Rzeplino 
  - kościół par. pw. MB Różańcowej, 2 poł. XV, 1707, nr rej.: A-1427 z 16.12.1963 

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1542 z 2.09.1983 

 

 Sądów 
  - kościół fil. pw. św. Andrzeja Boboli, k. XVI, 1858, 1976-1980, nr rej.: A-1429 z 20.07.1976 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1524 z 7.01.1985 i z 20.12.1996: 

   - pałac, 2 poł. XIX 

   - park, XVIII/XIX 

 

 Skrzany 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1531 z 2.09.1983 

 

 Strzebielewo 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, XVI, nr rej.: A-1430 z 16.12.1963 

 

 Warszyn 
- kościół fil. pw. św. Antoniego, 2 poł. XIII, wieża drewn. 1769, XIX, nr rej.: A-1426 z 12.09.1958 

 

  - zespół pałacowy, XIX-XX, nr rej.: A-1530 z 5.09.1990 i z 25.09.1990: 

   - pałac, pocz. XX 

   - park z cmentarzem rodowym, pocz. XIX  

 

 Ziemomyśl A 
  - ruina kościoła, XIII, nr rej.: A-1432 z 1.08.1956 

  - d. cmentarz przy kościele, XIII, 1 poł. XIX – pocz.XX, nr rej.: A-1432 z 2.11.1990 

 
  - park pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: 1010 z 2.09.1983 

 

 Żalęcino 
  - kościół fil. pw. św. Maksymiliana Kolbe, XV, 1980-1986, nr rej.: A-1421 z 22.12.1965 

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: A-1536 z 2.09.1983 
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IŃSKO – m. i gm. 
 

 Czertyń 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1471 z 2.07.1982 

 

 Ińsko 
  - teren Starego Miasta, XIII, nr rej.: 79 z 27.02.1956 

  - relikty murów obronnych, ul. Ogrodowa, 2 poł. XIV, nr rej.: A-243 z 22.12.2005 

 

  - dworzec kolei wąskotorowej, XIX/XX,  

  nr rej.: A-111 z 21.12.2002 (dec. → Stargardzka Kolej Dojazdowa) 

 

 Linówko 
  - wieża kościoła MB Różańcowej, drewn., XVII/XVIII, nr rej.: A-1457 z 20.04.1992 

 

  - park dworski, 2 ćw. XIX, nr rej.: A-1628 z 27.10.1982 

 

 Miałka 
  - zespół dworski, XIX: 

   - dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1378 z 30.06.1998 (nie istnieje) 

   - park, nr rej.: A-1493 z 2.07.1982 

 

 Storkowo 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

  - pałac, k. XVIII, 1900, nr rej.: A-53 z 1.09.2000 

  - park, nr rej.: 985 z 2.07.1982 

 

 Storkowo Dolne 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 986 z 10.07.1982 

 

 Studnica 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1533 z 2.07.1982 

 

 Ścienne 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1479 z 2.07.1982 

 

 

KOBYLANKA – gm. 
 

 Bielkowo 
  - kościół fil. pw. św. Anny, XV, XIX, nr rej.: A-1507 z 5.07.1958 

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

 

 Kobylanka 
- cmentarz ewangelicki, ob. nieczynny, poł. XIX – poł. XX, nr rej.: A-1726 z 27.06.2019 

 

 Kunowo 
  - kościół fil. pw. MB Królowej Polski, XV, 1582, XVIII, nr rej.: A-1433 z 21.12.1963 

 

 

MARIANOWO – gm.  
 

 Dalewo 
  - ruina kościoła, XIV-XIX, nr rej.: A-234 z 22.10.1957 

- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: A-1227 z 7.07.1993 

  - ogrodzenie z bramami, kam., nr rej.: j.w. 
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 Dzwonowo 
  - kościół fil. pw. św. Jana Ewangelisty, XV, nr rej.: 359 z 12.09.1958 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1485 z 16.12.1997 i  z 30.01.1998: 

   - pałac, XVIII, 1870, 1920 

   - park, XVIII/XIX 

 Gogolewo 
  - kościół par. pw. MB Częstochowskiej, XV, XVII, 1827, nr rej.: A-141431 z 12.09.1958 

 Marianowo 
  - zespół klasztorny cystersów, 2 poł. XIII, nr rej.: A-1875 z  12.09.1968 i z 25.08.1993: 

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

   - skrzydło klasztorne 

   - budynki gospodarcze, XV 

   - cmentarz przykościelny 

   - ogrodzenie 

 

 Sulino 
- kościół fil. pw. św. Stanisława B.M., 2 poł. XV, dzwonnica, szach., 1728, XIX,  

   nr rej.: A-1199 z 30.09.2013 

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

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

 

 Wiechowo 
  - kościół fil. pw. Miłosierdzia Bożego, XV, odbudowany k. XX, nr rej.: A-1460 z 30.10.1989 

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

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

 

 

STARA DĄBROWA – gm. 
 

 Białuń 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XV, nr rej.: A-1439 z 21.12.1963 

 

  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1810 z 4.03.2019 

 

 Chlebowo 
  - park pałacowy,  pocz. XIX, nr rej.: A-1593 z 19.10.2016 

 

 Kicko 
  - kościół fil. pw. MB Częstochowskiej, XV, pocz. XX, nr rej.: A-1438 z 21.12.1963 

 

 Krzywnica 
  - kościół fil. pw. św. Stanisława Biskupa, XVI, XIX, nr rej.: A-1437 z 22.12.1965 

 

 Łęczyca 
  - kościół par. pw. Ofiarowania NMP, XV, nr rej.: A-1461 z 14.05.1956 

 

 Łęczyna 
  - zespół dworski i folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-54 z 12.10.2000: 

   - dwór, 4 ćw. XIX 

   - park 

   - folwark: 

    - stajnia koni roboczych, 1902 

    - magazyn paszowy, 1890 

    - obora, 1922 

    - stodoła, 1939 
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 Nowa Dąbrowa 
- kościół fil. pw. MB Pocieszenia, mur., XV, wieża 1757, XIX, nr rej.: 475 z 21.12.1963 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-1502 z 8.06.1988 i z 31.05.1991: 

   - pałac, 4 ćw. XIX 

   - park, pocz. XIX  

 

 Parlino 
  - ruina kościoła, k. XVII, nr rej.: 369 z 6.06.1959 

  - cmentarz przykościelny, XV/XVI, XIX, nr rej.: 1119 z 10.01.1990 

 Rosowo 
  - kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, XV/XVI, nr rej.: A-1440 z 21.12.1963 

 

 Stara Dąbrowa 
  - zespół dworski, XVIII-XIX: 

   - dwór, k. XVIII, XIX, XX, nr rej.: A-1184 z 24.05.1991 

   - park, nr rej.: A-1183 z 24.05.1991 

 

 Storkówko 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1518 z 14.12.1988 

 

 Tolcz 
  - zespół dworski, nr rej.: A-1495 z 25.09.1984  i  z 5.05.1998 : 

   - dwór (ob. ruina; dec. pałac), 1835, 1926 

   - park, pocz. XIX  

 

 

STARGARD  – gm. 
 

 Barzkowice 
- zespół d. kościoła ewangelickiego, nr rej.: A-1202 z 7.10.2013 : 

- kościół, ob. rzym.-kat. par. p. w. św.św. Apostołów Piotra i Pawła , 1868,    

- d. cmentarz przy kościele (nieczynny)  

- kaplica  cmentarna, 1933  

- ogrodzenie, mur., XIX  

 
  - zespół pałacowy, XIX-XX: 

   - pałac, XIX, 1911, nr rej.: A-34  z 21.06.1979 

   - park, nr rej.: A-34 z 14.04.2000 

 

 Golina 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. NMP Pośredniczki Łask, 1820,  

   nr rej.: A-1198 z 30.09.2013 

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

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

 

Grabowo  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Anny, pocz. XX, 1981, nr rej.: A-544 z 7.12.2009 

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

 

 Grzędzice 
  - kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, k. XV, nr rej.: A-1454 z 30.07.1955 

- d. cmentarz przt kościele, XVI-poł. XX, nr rej.: A-1454 z 5.03.2020 

- ogrodzenie, mur., j.w. 

 

 Klępino 
  - kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XV, odbudowany 1988-1990, nr rej.: A-1453 z 30.10.1989   
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  - cmentarz (nieczynny), pocz. XIX, nr rej.: A-1508 z 30.08.1991 

 

 Koszewko 
  - kościół fil. pw. św. Teresy, XV, 1709, nr rej.: A-1455 z 21.12.1963 

- cmentarz przykościelny (ewangelicki), nr rej.: A/1266 z 26.08.1994 (dec. zespół pałacowy)  

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX-XX, nr rej.: A-1537 z 18.02.1994 i z 26.08.1994: 

   - pałac, XIX, 1922  

   - park i aleja kasztanowców (z grodziskiem, IX-XI) 

 

 Koszewo 
  - kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XVI, nr rej.: A-1517 z 21.12.1963 

 

  - zespół pałacowy, XVIII - pocz. XX, nr rej.: A-1543 z 22.03.1993 i z 26.08.1994: 

   - pałac, 2 pol. XIX, 1911-1916 

   - park  

 

 Krąpiel 
  - kościół par. pw.sw. Maksymiliana Kolbego, XIII/XIV. Odbudowany 1980-83, 

  nr rej.: A-1995 z 3.12.2020 

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

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

 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-173 z 26.07.2004: 

   - pałac, 1859 

   - park 

 Lubowo 
  - wieża przy kościele pw. Świętej Rodziny, drewn., XVIII, nr rej.: A-1489 z 12.09.1956 

 

Małkocin 

  - kościół fil. pw. św. Józefa, XV, nr rej.: 361 z 12.09.1958 

 

  - zespół pałacowy, XIX, nr rej.: A-1512 z 3.06.1977 i z 31.12.1979: 

   - pałac (dec. dwór), pocz. XIX, k. XIX 

   - oficyna, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

   - park 

 

  - gołębnik, na terenie d. zagrody pastora, 1854, nr rej.: A-1488 z 15.10.1996 

 

 Pęzino 
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, k. XVI, nr rej.: A-1444 z 30.07.1955 

 

  - zespół zamkowy, nr rej.: kl.V-O/1/55 z 22.04.1955: 

   - zamek, XIV, 1 pol. XVI, 1600, XIX 

   - park, XVIII 

 

 Poczernin 
  - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, XV, 1850, nr rej.: A-1446 z 12.09.1958 

 

 Skalin 
  - kościół fil. pw. Matki Boskiej Różańcowej, XV/XVI, nr rej.: A-1445 z 21.12.1963 

 

 Smogolice 
  - kościół pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, XV-XVI, po 1870, nr rej.: A-1456 z 15.01.1975 

 

 Sowno 
  - wiatrak koźlak, 1851, nr rej.: 777 z 24.07.1976 (nie istnieje ?) 

 

 Strachocin 
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  - kościół fil.pw. św. Faystyny Kowalskiwej, XIV, odbudowany, nr rej.: A-1450 z 21.06.1961 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-XIX, nr rej.: A-1450 z 3.07.1990 

 

 Strzyżno 
- kościół fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 2 poł. XV, XVIII,, pocz. XX,  

   nr rej.: A-495 z 17.12.2009 

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

- kaplica pogrzebowa, pocz. XX. nr rej.: j.w. 

- pomnik nagrobny rodziny Bohm, nr rej.: j.w. 

 

 Święte 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego, XV, XIX, nr rej.: A-1452 z 28.08.1956 

 

 Trzebiatów 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XV-XVI, XIX, odbudowany 1989-1990,  

  nr rej.: A-1451 z 22.10.1957  

  - d. cmentarz przy kościele, nr rej.: A-1451 z 10.01.1990 

 

  - dwór, ob. dom nr 19, 1850, nr rej.: A-311 z 31.06.2007 

 

 Tychowo 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, pocz. XVI, XVIII-XIX, nr rej.: A-1447 z 28.08.1956 

 

  - wiatrak holender, ok. 1860, nr rej.: A-1448 z 30.06.1977 

 

 Warchlino 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego w Warchlinku, nr rej.: A-1809 z 25.o2.2019 : 

- kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, 1897   

- d. cmentarz przy kościele,nieczynny  

   - ogrodzenie, mur., k. XIX 

 

 Wierzchląd 
  - park pałacowy, 2 poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1541 z 12.12.1980 

 

 Witkowo 
  - kościół par. pw. MB Różańcowej, XV, nr rej.: A-1449 z 12.09.1958 

 

 Żarowo 
- most kolejowy wąskotorowy nad rz. Iną, stalowy,  

   nr rej.: A-111 z 21.12.2002 (dec. → Stargardzka Kolej Dojazdowa) 

 

 

STARGARD  – m.  
 

  - teren Starego Miasta, XII, nr rej.: 40 z 22.04.1955 

 

- kościół par. pw. NMP Królowej Świata, Rynek, k. XIII-XIV, XVII, 1819-1824, 1905-1911,  

  nr rej.: A-1467 z 22.02.1958 

 

- kościół klasztorny joannitów, ob.  par. pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Chrobrego, k. XII, XV,  

  1892, nr rej.: A-1466 z 7.11.1953 

 

- kościół kat.-apostolski, ob. polsko-kat. pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Nadbrzeżna 1, 

  4 ćw. XIX, nr rej.: A-1468 z 12.12.1996 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Świętego Ducha, ul. Czarnieckiego, 1847-77, 

   nr rej.: A-347 z 22.04.2008 

 

- kościół ewangelicki, ob. prawosławny pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, pl. Wolności, 1880,  
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  nr rej.: A-1465 z 7.07.1987 

 

  - teren d. cmentarza żydowskiego, ul. Struga – pl. Wolności – al. Słowicza, k. XVII (?) - 1938,   

  nr rej.: A-1811 z 7.03.2019 

 

  - otoczenie krzyża pokutnego, ul. Morska i Gdańska, XVI, nr rej.: A-1490 z 21.06.1993 

 

  - mury obronne z 4 basztami i 2 bastejami, XIII/XIV, XV-XVI, nr rej.: A-1594 z 6.04.1957 

  - Brama Młyńska, al. Portowa, pocz. XV, 1892, nr rej.: j.w. 

  - Brama Pyrzycka, ul. Mieszka I, k. XIII, 1439, XIX, nr rej.: j.w. 

  - Brama Wałowa, ul. Basztowa, 1430, XVI, nr rej.: j.w. 

- przedbramie Bramy Świętojańskiej, ul. Świętego Jana Chrzciciela, XV, poł. XIX,  

  nr rej.: A-1594  z 18.10.2022 

   

  - ratusz, Rynek Staromiejski 1, XVI-XVIII, po 1945, nr rej.: A-1475 z 22.12.1969 

 

- arsenał, ob. archiwum, ul. Basztowa 2, XIX, 1956-1957, 1974-1977, nr rej.: A-1478 z 12.09.1958 

 

- zespół budowlany d. koszar grenadierów, ob. jednostka wojskowa, ul. Bema –  ul. 11 Listopada –  

  ul. Zwycięzców, 1880-1910, nr rej.: A-1842 z 29.04.2019 : 

   - budynki koszarowe,  nr 1; 2; 3 

   - budynek sztabu, nr 6 

   - budynek szkoleniowy, nr 13 

   - wartownia, nr 37 

   - magazyny, nr 5; 7; 36 

   - wewnętrzny dziedziniec z komponowaną zielenią 

   - ogrodzenie, mur., od strony ul. Bema 

   - d. budynek mieszkalny, ob. biurowy, ul. 11 Listopada 3 

  - relikty piwnic średniowiecznych i nowożytnych kamienic, w obrębie obecnego budynku, 

  ul. Bolesława Chrobrego 8; 8a; 8b; 8c;, XV/XVI, XVIII, nr rej.: A-1406 z 15.05.2015 

 

  - willa, ul. Czarnieckiego 34, pocz. XX, nr rej.: A-10 z 26.08.2002 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

- organistówka, ob. plebania, ul. Bolesława Krzywoustego 12  

 - budynek gotycki, XV, nr rej.: A-1525 z 17.01.1966 

   - budynek renesansowy, XVI, nr rej.: A-1526 z 17.01.1966 

 

  - kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 13, XV-XVI, po 1945, nr rej.: A-1474 z 18.11.1959 

 

  - szkoła, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 1879, nr rej.: A-1472 z 12.09.1996 

 

  - kamienica, ul. Kuśnierzy 5, 1870, 1900-1910, nr rej.: A-5 z 19.05.1999 

 

- kamienica, ul. Limanowskiego 26, XIX/XX, nr rej.: A-592 z 5.05.2010 

 

- kamienica, ob. biblioteka, ul. Mieszka I 1, XVI, XIX, 1969-1975, nr rej.: A-1477 z 10.11.1990 

 

  - dom Bractwa Strzeleckiego, ul. Ochronna 9, 1861, ok. 1950, nr rej.: A-1492 z 6.11.1990 

  - 2 pawilony, nr rej.: j.w. 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

- pałac, ob. dom kultury, ul. Portowa 3, pocz. XX, nr rej.: A-8 z 19.06.1999 

 

- odwach, ob. muzeum, Rynek Staromiejski 2, pocz. XVIII, XIX, XX, 

   nr rej.: A-1469 z 10.10.1990 

- dom (kamienica), ob. muzeum, Rynek Staromiejski 3, 2 poł. XVII, XIX, po 1945,  

   nr rej.: A-1469  z 8.10.1990 

 

  - kamienica, Rynek Staromiejski 4, 2 poł. XVII, po 1945, nr rej.: A-1470 z 8.11.1990 
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  - Urząd Skarbowy, ul. Skarbowa 1, ok. 1920, nr rej.: A-39 z 22.05.2000   

 

  - spichrz nad rz. Iną, ul. Spichrzowa 1, 1685, 1975-1980, nr rej.: A-1476 z 18.11.1959 

 

  - dom, d. drukarnia, ul. Śląska 1, ok. 1870, nr rej.: A-1473 z 30.03.1977 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, ul. Czarnieckiego, 1897, nr rej.: A-198 z 18.01.2005 

 

  - zespół młyna, ul. Gdańska 5, 1894, nr rej.: A-180 z 12.10.2004 : 

   - młyn 

   - 2 budynki gospodarcze 

 

  - d. magazyn zbożowy – kaszarnia, ul. Okrzei 12, pocz. XX, nr rej.: A-1771 z 15.10.2018 

 

  - Stargardzka Kolej Dojazdowa, XIX/XX, nr rej.: A-111 z 21.12.2003  

   - linia kolejki z mostami i przepustami 

   - budynek dworca 

 

 Strargard  - Giżynek 
  - pałac, 2 poł. XIX, 1922, nr rej.: A-1482 z 25.09.1984 

 

Strargard - Kluczewo 
  - kościół par. pw. Świętego Krzyża, XV, ul. Lotników 28, nr rej.: A-1458 z 5.07.1958 

 

- młyn „Kluczewo”, ul. Główna, 1934, nr rej.: A-1425 z 30.09.2015 

 

 

SUCHAŃ – m. i gm. 
 

 Brudzewice 
- kościół  par. p. w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, k. XV, 1807, nr rej.: A-1201 z 1.10.2013 

- dzwonnica, drewn, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

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

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

 

Modrzewo 

  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej, 1825, wieża drewn. 1720, 

  nr rej.: A-771 z 6.12.2010 

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

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

 

 Nosowo 
  - kościół fil. pw. św. Franciszka z Asyżu, XV, 1982-1986, nr rej.: A-1211 z 4.01.1988 

  - d. cmentarz przy kościele, XVI-XX, nr rej.: A-1211 z 10.12.2013 

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

 

 Sadłowo 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, XVI, XIX, nr rej.: A-1205 z 21.12.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, XVI-XX, nr rej.: A-1205 z 29.10.2013 

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

 

 Słodkowo 
  - kościół fil. pw. św. Józefa, XV, XVIII, wieża drewn. XIX, nr rej.: A-1206  z 22.12.1965 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-XX, nr rej.: A-1206 z 30.10.2013 

 

 Słodkówko 
  - kościół fil. pw. MB Szkaplerznej, k. XV, wieża drewn. XVIII, nr rej.: A-1210 z 21.12.1963 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-XX, nr rej.: A-1210 z 10.12.2013 

- ogrodzenie z bramkami, mur., k. XV, XIX,  nr rej.: j.w. 
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 Suchanówko 
- kościół fil. pw. Chrystusa Króla, XIII, XVIII, odbudowany 1986-1988, nr rej.: A-1462 z 2.09.1991   

  - d. cmentarz przy kościele, XIII/XIV, nr rej.: A-1191 z 2.09.1991 

   

- młyn wodno-elektryczny, szach., 1827, nr rej.: A-1513 z 24.07.1976 

 

 Suchań 
  - kościół par. pw. NMP Nieustającej Pomocy, k. XV, XVII, nr rej.: A-1213  z 5.07.1958 

  - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, XV-XX, nr rej.: A-1213 z 17.12.2013 

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

 

  - d. cmentarz żydowski, XVIII – 1945, nr rej.: A-1862 z 9.12.2019 

 

  - młyn wodny, ob. elektryczny, ul. Młyńska 19, 4 ćw. XIX, 1900, nr rej.: A-143 z 3.12.2003 

 

 

 

 Wapnica 
  - kościół par. pw. św. Jana Kantego, k. XIII, XIX, odbudowany 1980-1983,  

  nr rej.: A-1463 z 22.12.1965 (dec. ruina) 

 

- dom (chałupa) szach, nr 75, 2 poł. XIX,  nr rej.: A-1527 z 29.04.2016 

 

 Żukowo 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego, k. XV, XIX, nr rej.: A-1212 z 12.09.1958 

  - d. cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, XV-XX, nr rej.: A-1212 z 17.12.2013 

- ogrodzenie z bramkami, mur.,  XIX,  nr rej.: j.w. 
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SZCZECIN – m. 

 
  - teren Starego Miasta, nr rej.: 1 z 28.11.1952 

 

  - d. Plac Ratuszowy, ob. place: Tobrucki i Ratuszowy, po 1850, nr rej.: A-676 z 7.09.2010  

 

  - zespół urbanistyczny d. zakładów opieki społecznej, 1860-1930,  

    nr rej.: A-1035/84 z 10.04.1984: 

   - kompleks 56 budynków w rejonie ulic: Arkońska 4, 8, Broniewskiego 19, 24, 26, 28, 30, 

       Judyma 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, Chopina,  

     Wiosny Ludów, Wszystkich Świętych 

   - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Kazimierza 16, ul. Broniewskiego 16,  

        1888  

 

- kościół par., ob. archikatedra  pw. św. Jakuba Apostoła, ul. Kardynała Wyszyńskiego,  

  XIII/XIV, 1375-1387, XV, 1972-1982, nr rej.: A-903 z 12.06.1954 

 

  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3a, 1890, nr rej.: A-815 z 17.12.1984 

   

- kościół franciszkanów, ob. par. pw. św. Jana Ewangelisty, ul. św. Krzysztofa,  

  1300, XIV-XVII, XIX, nr rej.: A-801 z 11.06.1954 

 

- kościół par. pw. Siedmiu Boleści NMP, ul. Miodowa 47, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1795 z 26.11.2018 

- d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XV(?) -1870 , nr rej.: j.w. 

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

 

  - kościół par. pw. Świętego Krzyża (stara część przed rozbudową), ul. Wieniawskiego, 1929-30 

     nr rej.: A-623 z 9.06.2010 

 

- kościół rzym.-kat., ob. polsko-kat. pw. św.św. Piotra i Pawła, pl. św.św. Piotra i Pawła 4,  

  k. XV, XVI, XVII, nr rej.: A-803 z 30.07.1955    

   

  - kościół pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej, ul. Orawska 3 → d. wieża ciśnień, ul. Orawska 3 

 

  - kościół ewangelicki, „Kościół Pokoju”, ob. rzym.-kat. pw. św. Stanisława Kostki,  

     pl. Matki Teresy z Kalkuty, 1888-1890, nr rej.: A-1889 z 3.07.1998 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Pocztowa 21, 22,  

   1932-35, 1946, nr rej.: A-1871 z 7.02.2020 

- otoczenie (w granicach działki), j.w. 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Józefa, ul. Połabska 1, 1890-93,  

   nr rej.: A-404 z 26.06.2009 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, pl. Zwycięstwa 3,  

  1913-19, nr rej.: A-106 z 27.11.2002 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Słowackiego 1,  

 1935-36, nr rej.: A-62 z 10.04.2001 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. garnizonowy pw. św. Wojciecha, pl. Zwycięstwa  

 1906-09, nr rej.: A-391 z 20.04.2009 

 

  - zespół d. kościoła ewangelickiego pw. Świętego Krzyża, ul. Królowej Korony Polskiej  

  27-28, 28 a,b,c,  nr rej.: A-367 z 12.09.2008: 

- kościół, ob. rzym.-kat. par. pw. Świętej Rodziny, 1929-31,  

   - sala teatralna z zapleczem, ob. kaplica, 1929-31 

   - plebania z łącznikiem, 1936 

   - dom gminy, ob. sąd metropolitalny, 1936 
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  - zespół  kościoła ewangelickiego, ul. Energetyków 8, nr rej.: A-1827 z 31.05.2019 : 

- kościół pw. Świętegj Trójcy, 1896-97   

   - pastorówka, k. XIX 

   - d. cmentarz przy kościele 

   - ogrodzenie z bramą wjazdową, met. 

 

- Cmentarz Centralny, ul. Ku Słońcu, 1901, nr rej.: A-905 z 15.06.1985 

   - kaplica, 1901 

   - dom przedpogrzebowy, 1906 

   - dom administracyjno-mieszkalny, 1901-1903 

   - brama główna 

 

  - park miejski im. J. Kasprowicza, 2 poł. XIX - 1900, nr rej.: A-920 z 13.12.1994 

  - most łukowy („Mostek Japoński”) nad jeziorem Rusałka, 1898, nr rej.: A-920 z 21.12.2018 

 

  - park miejski „Różanka”, ul. Jasienicy 8, 1928, nr rej.: A-257 z 4.04.2006 

 

  - park miejski im. S. Żeromskiego, 1810, 1905-1912, nr rej.: A-1109 z 15.11.1983 i z 5.07.2012 

  - kawiarnia parkowa, ul. Plantowa 1, 1911, nr rej.: A-892 z 19.07.1994 

  - dom ogrodnika, ul. Storrady-Świętosławy 2, 1928, nr rej.: A-324  z 5.09.2007 

 

  - skwer – plac im. Janiny Szczerskiej, 1905, nr rej.: A-298 z 2.02.2007 

 

  - zieleniec – plac „Jasne  Błonia”, 1925-27, nr rej.: A-197 z 20.12.2004 

 

  - kopiec „Wzgórze Napoleona”, pl. PCK, 1808, nr rej.: A-911 z 5.08.2011 

 

  - wieża widokowa Quistropa, Lasek Arkoński, 1900-1904, nr rej.: A-171 z 24.06.2004 

 

  - zamek książąt pomorskich, XV-XIX, po 1945, nr rej.: A-805 z 22.04.1955 

 

  - brama Portowa (Berlińska), al. Niepodległości, 1725-1771, nr rej.: A-790 z 11.06.1954  

- brama Królewska (Nakielska), pl. Hołdu Pruskiego 1, 1725-1728, pocz. XX,  

  nr rej.: A-791 z 11.06.1954 

 

- pozostałości murów obronnych: 

 - baszta „Siedmiu Płaszczy” („Panieńska”), ul. Syreny, XIV, po 1970,  

    nr rej.: A-798 z 11.06.1954 

 - relikty muru z basztą „Wittkop”, ul. Świętego Ducha 5, 5a, 5b, 1 ćw. XIV, 

    nr rej.: A-232 z 25.10.2005 

 - mur oporowy, ul. Świętego Ducha, 1 ćw. XIV, nr rej.: A-622 z 4.06.2010 

 

- ratusz staromiejski, ob. Muzeum Historii Miasta, ul. Mściwoja 8,  

  XIII/XIV, 1 poł. XIV, po 1677, po 1945, nr rej.: A-789 z 11.06.1954 

 

- ratusz, tzw. Czerwony Ratusz, ob. Urząd Morski, pl. Batorego 4, 1875-1879,  

  nr rej.: A-825 z 2.06.1993 

 

- zespół gmachów władz d. Prowincji Pomorskiej, ob. Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej /  

  ul. Szymanowskiego 2 / ul. Odrowąża 1, 1924-1927,  nr rej.: A-835 z 27.10.1995: 

   - gmach główny ze skrzydłami zach. i wsch. 

   - 3 fontanny 

   - założenie ogrodowe, tzw. ogród „oficjalny”, nr rej.: A-835 z 16.04.2018 

 

  - budynek komendantury twierdzy, pl. Batorego 3, 1865-1867, nr rej.: A-848 z 24.01.1997 

  - budynek boczny komendantury twierdzy (z bramą), nr rej.: j.w.  

 

  - zespół szkół, ul. Bolesława Śmiałego 42-43 i al. Piastów 6-7, nr rej.: A-426 z 6.10.2009 : 

- szkoła elementarna koedukacyjna, ob. szkoła muzyczna, z salą gimnastyczną,  

   ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 1899-1900, 
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   - szkoła średnia dla dziewcząt, ob. szkoła podstawowa, al. Piastów 6, 1899-1900 

   - szkoła średnia dla chłopców, ob. Pałac Młodzieży, al. Piastów 7, 1897 

   - ogrodzenie metalowe kompleksu budynków, 1900 

 

  - zespół portowej straży pożarnej, ul. Bytomska 1, 1897, nr rej.: A-831 z 23.08.1991: 

   - budynek główny 

   - budynek z przejazdem i wieżą 

  - wartownia 

   - kuźnia 

 

  - budynek d. restauracji „Tiergarten”, ul. Chmielewskiego 18, 1903, 1924, 

    nr rej.: A-320 z 20.07.2007 

 

  - kamienica, ul. Czesława 9, 1885-1887, nr rej.: A-874 z 17.07.1995 

 

  - dom, ul. Dubois 6, szach., 1856, nr rej.: A-829 z 1.02.1996 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

  - gimnazjum, ob. biblioteka, ul. Dworcowa 8 →  gimnazjum, ul. Podgórna 15 

 

  - poczta, ul. Dworcowa 20, 1872-1875, nr rej.: A-836 z 26.11.1993: 

   - budynek główny z dwoma skrzydłami 

   - budynek od strony Odry 

 

  - gmach Urzędu Celnego, ul. Energetyków 55, 1908, nr rej.: A-1190 z 20.12.1988 

 

  - zespół budynków straży pożarnej, ul. Firlika 9/14, 1903, nr rej.: A-48 z 13.07.2000: 

   - budynek główny straży pożarnej 

   - wozownia 

   - wieża-wspinalnia 

 

  - willa, ul. Górna 7, 1886, nr rej.: A-1129 z 21.09.2012 

 

  - pawilon handlowy „Grzybek”, ul. Gdańska 40, 1964-66, nr rej.: A-1643 z 11.04.2017 

 

  - zespół straży pożarnej, ul. Grodzka 1, 3, 5, nr rej.: A-136 z 4.09.2003: 

   - budynek główny, 1868, 1896 

   - 2 oficyny, 1868, 1912 

 

  - dom, ob. bank PKO S.A., ul. Grodzka 9, pocz. XVIII, nr rej.: A-807 z 30.07.1955 

 

  - d. Gimnazjum Fundacji Mariackiej, ob. LO, ul. Henryka Pobożnego 2 / ul. Jarowita 23, 

    1913-16, nr rej.: A-1874 z 11.02.2020 

 

  - willa z ogrodem, ul. Hoene-Wrońskiego 1, 1910-11, nr rej.: A-1958 z 20.08.2020 

 

  - zespół d. Gimnazjum Miejskiego, ob. szkoła podstawowa, ul. Królowej Jadwigi 29, ok.1900, 

    nr rej.: A-1011 z 20.12.2011 : 

   - szkoła (budynek trójskrzydłowy) 

   - sala gimnastyczna 

   - 2 pawilony (przy skrzydłach bocznych) 

 

  - zespół mieszkalno-przemysłowy, ul. Jagiellońska 34, 34 a, 34 b, 1909-1910,  

    nr rej.: A-849 z 16.12.1998: 

   - dom (kamienica) z oficyną 

   - dom (kamienica) 

   - dom (oficyna tylna) 

   - budynek produkcyjny (fabryka pieców piekarniczych) 

   - budynek administracyjno-magazynowy 

   - mur graniczny 

   - brama 
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  - szkoła, ul. Jagiellońska 41, 1909-1910, nr rej.: A-880z 16.07.1998 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

- d. Zakład Opieki dla Ociemniałych Chłopców, ul. Jagiellońska 60 (d.61), 1870, 

   nr rej.: A-1890 z  16.07.1998 

 

- szkoła, ob. specjalny ośrodek wychowawczy, ul. Jagiellońska 65, 1927-28,  

   nr rej.: A-244 z 29.12.2005 

 

  - szkoła, ul. Jagiellońska 79, 1905, nr rej.: A-138 z 15.11.2003 

 

  - plebania kościoła pw. św. Jakuba Apostoła, ul. św. Jakuba 1, XIV-XV, nr rej.: A-902 z 30.07.1955 

 

 - kamienica, al. Jana Pawła II  11, XIX/XX, nr rej.: A-814 z 22.10.1976 

 

- gimnazjum, ob. Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Jana Pawła II  22a,  

  1885-1888, nr rej.: A-119 z 18.03.2003 

 

  - gmach Intendentury, ob. komenda policji, al. Jana Pawła II  37, 37 a, 1900, 

    nr rej.: A-388 z 15.04.2009 

 

- kamienica, al. Jana Pawła II  42, 1898-1900, nr rej.: A-862 z 3.11.1976 

 

  - dom, ul. Kaperska 20 (Sołtysia), XVI, nr rej.: 226 z 31.07.1956 (nie istnieje) 

 

- d. Sąd Krajowy, ob. Wojewódzki, ul. Kaszubska 42 / Narutowicza 20-21, 4 ćw. XIX,  

  nr rej.: A-30 z 28.02.2000 

 

- zespół d. szkół rzemieślniczych, pl. Kilińskiego 3 / Unisławy 24 / Wąska 12; 13,  

  1930, nr rej.: A-1423 z 25.09.2015 : 

 - 2 budynki „A” i „B”, ob. Zakład Doskonalenia Zawodowego, pl. Kilińskiego, 

  z łącznikiem do budynku „C” 

- budynek „C”, ob. Uniwersytet Szczeciński, pl. Kilińskiego / Wąska, 

  z łącznikiem do budyku szkoły przy ul. Unisławy 

 

- kamienica, ob. Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej, ul. Kolumba 61, 1885, 1895, 1932, 

  nr rej.: A-301 z 15.03.2007 

 

- willa z ogrodem, ul. Konopnickiej 27, 1902, nr rej.: A-547 z 31.12.2009 

 

- arsenał (pozostałości) - mur oporowy z kazamatami, ul. Korzeniowskiego / Świętopełka,  

  1868-1869, nr rej.: A-1888 z 12.12.1990 

  

  - dom, ul. Królowej Korony Polskiej 20, 1872, 1925, nr rej.: A-843 z 30.06.1998 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, ul. Krasickiego 6, 1907-11, nr rej.: A-612 z 21.05.2010 

 

- kamienica Loitzów, ob. Liceum Sztuk Plastycznych, ul. Kurkowa 1, 1547, 1951-1955, 

  nr rej.: A-796 z 11.06.1954 

 

  - kamienica, ul. Kuśnierska 12, XVI/XVII, XIX, nr rej.: A-823 z 14.08.1991 

 

  - budynek d. Klubu Jachtowego, ul. Lipowa 5, 1924-25, nr rej.: A-1823 z 15.04.2019 

 

  - zespół dworski „Sienno”, ul. Łączna 4, XIX/XX, nr rej.: A-878 z 10.11.1994: 

   - dwór, ok. 1918 

   - 2 budynki gospodarcze 

   - park 
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  - kasyno oficerskie, ob. szkoła, ul. 3 Maja 1a, 1869-72, nr rej.: A-31 z 29.02.2000 

  - kamienica, z otoczeniem, ul. Malczewskiego 34, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-170 z 24.06.2004 

 

  - szkoła im. św. Elżbiety, ob. LO, ul. Małopolska 22, 1914-1917, nr rej.: A-839 z 16.07.1998 

 

- budynki Prezydium Policji, ob. Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 

  1902-1905, nr rej.: A-122 z 17.04.2003 

 

- dom, ul. Mariacka 26  →  zespół „Domów Profesorskich”,  pl. Żołnierza Polskiego  

 

- gimnazjum Mariackie, ob. liceum, pl. Mariacki 1, 1830-1832, 1884-1885,  

  nr rej.: A-816 z 6.01.1985 

 

  - zespół willowy, ul. Matejki 8, 1881-83, XX, nr rej.: A-219 z 8.10.1993 i z 25.05.2005: 

   - willa, ob. bank 

   - budynek gospodarczy 

   - ogród 

 

  - willa, ul. Metalowa 42, 1932, nr rej.: A-283 z 22.11.2006 

 

  - dom, ul. Mickiewicza 1, 1887, nr rej.: A-1287 z 10.10.2014 

 

  - willa, ul. Mickiewicza 2, szach., 1873, nr rej.: A-818 z 28.03.1984 

  - teren posesji, nr rej.: A-818 z 26.08.2019 

 

  - budynek d. Kiejskiej Kasy Oszczędnościowej, ul. Mickiewicza 69, 1928,  

  nr rej.: A-1860 z 11.12.2019 

 

  - willa (dec. dwór), ul. Międzyparkowa 12, mur.-szach., pocz. XX, nr rej.: A-900 z 22.02.1983 

 

  - willa, ul. Moniuszki 20, 1928, nr rej.: A-280 z 5.10.2006 

 

  - zespół szkolny, ul. Niemierzyńska 17, 17a, XIX/XX, nr rej.: A-3 z 19.05.1999: 

   - szkoła dla chłopców, 1898 

   - szkoła dla dziewcząt, 1912 

   - sala gimnastyczna, k. XIX 

   - warsztaty szkolne 

   - budynek bramny 

   - ogrodzenie (od ulicy) 

 

- lokal restauracyjny „Atlantycka”, al. Niepodległości 30, 1905-10, nr rej.: A-809 z 21.10.1976 

 

- bank PKO, al. Niepodległości 40, 1890-1892, nr rej.: A-894 z 12.07.1976 

 

  - poczta, al. Niepodległości 41/42, 1905, nr rej.: A-826 z 27.08.1993 

 

  - kamienica, ul. Obrońców Stalingradu 12, k. XIX, nr rej.: A-812 z 10.11.1976 

 

  - kamienica, ul. Obrońców Stalingradu 24, 1892, nr rej.: A-1138 z 3.11.1976 

 

  - budynek administracyjno-socjalny stoczni z wystrojem wnętrza świetlicy,  

  pl. Ofiar Grudnia 1970 r., 1938, nr rej.: A-362 z 11.08.2008 

 

  - pałac, ob. Akademia Sztuki, pl. Orła Białego 2, 1723, nr rej.: A-820 z 17.04.1976 

 

  - dom, ob. bank PKO, pl. Orła Białego 3, 2 ćw. XVIII, nr rej.: A-802 z 30.07.1955 

 

  - dom, ob. bank, pl. Orła Białego 5, 1 ćw. XVIII, 1862, 1920, nr rej.: A-834 z 5.07.1994 

 

  - zespół dworca kolejowego Szczecin – Niebuszewo, ul. Orzeszkowej 28, 28 a, 29,   1924-29,  

  nr rej.: A-289 z 27.11.2006: 
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   - dworzec z placem przydworcowym 

   - wiata peronowa z przejściem podziemnym 

   - 2 domy dla pracowników kolejowych 

 

- d. loża masońska „Pod Trzema Złotymi Kotwicami”, ul. Partyzantów 2, 1853-1854,  

  nr rej.: A-850  z 19.05.1993 

 

  - szkoły, ul. Piastów 6-7 → zespół szkół, ul. Bolesława Śmiałego 42 

 

  - gimnazjum miejskie, ob. I LO, al. Piastów 12, 1901-1903, nr rej.: A-842 z 9.01.1998 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 

  - kamienica, ob. poczta, al. Piastów 13, ok. 1900, nr rej.: A-827 z 26.11.1993 

 

- dom dyrektora Szkoły Rzemiosł Budowlanych, ob. rektorat Politechniki Szczecińskiej, 

  al. Piastów 17, 1900-1903, nr rej.: A-1895 z 6.05.1995 

 

- kamienica, ul. Piłsudskiego 7, k. XIX, nr rej.: A-921 z 14.05.2013 

 

  - kawiarnia parkowa, ul. Plantowa 1 →  park  miejski im. S. Żeromskiego 

 

  - gimnazjum, ob. biblioteka, ul. Podgórna 15, po 1880, nr rej.: A-822 z 6.11.1991 

  - gimnazjum, ob. biblioteka, ul. Dworcowa 8, 1871, nr rej.: j.w. 

  - budynek-łącznik, pocz. XX, nr rej.: j.w. 

 

- kamienica, ul. Podgórna 62, 1 poł. XIX, 1871, nr rej.: A-253 z 6.03.2006  

 

  - willa, ul. Pola 3, szach., 1913, nr rej.: A-840 z 18.02.1997 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

- Szkoła Rzemiosł Budowlanych, ob. Wydział Inżynierii PS, ul. Pułaskiego 10, ok. 1900,  

  nr rej.: A-1895 z 6.05.1995 

 

- Nowy Ratusz, ob. Pomorska Akademia Medyczna, ul. Rybacka 1, 1900-1902,  

  nr rej.: A-871 z 21.06.1990 

 

  - stajnia zamkowa, ul. Rycerska 3, mur.-szach., 1 poł. XVII, po 1945, nr rej.: A-806 z 22.04.1955 

 

  - piwnice domu, ul. Sienna 5a, XV-XVI, nr rej.: A-210 z 15.03.2005 

 

  - d. Królewska Szkoła Budowy Maszyn, ob. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,  

   ul. Sikorskiego 37, 1900-1901, nr rej.: A-915 z 6.12.1994 

 

  - budynek zakładu dla głuchoniemych, ob. gimnazjum, ul. Siemiradzkiego 2, 1904, 

     nr rej.: A-824 z 4.03.2011 

 

  - d. dom dla emerytowanych nauczycielek, ob. dom mieszk., ul. Siemiradzkiego 9 – 9a, 1903-04, 

     nr rej.: A-1968 z 26.10.2020 

 

  - zespół szpitala, ul. Skargi 8-13, 1929-1931, nr rej.: A-877 z 13.10.1993: 

   - krajowa klinika dla kobiet 

   - budynek administracyjny 

   - dom dyrektora, ob. apteka, 1931 

   - dom lekarzy, ob. internat, 1931 

   - ogród z alejami i podwórzem gospodarczym 

 

  - willa, ul. Skargi 14, 1927-1929, nr rej.: A-121 z 17.04.2003 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, ul. Skłodowskiej-Curie 11, po 1920, nr rej.: A-846 z 26.09.1996 

  - ogród, nr rej.: j.w.  
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  - willa, ul. Słowackiego 3, 1880, 1905, nr rej.: A-847 z 30.06.1997 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ul. Solskiego 3, 1902, nr rej.: A-838 z 2.07.1996 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

  - willa, ul. Solskiego 4, 1900-01, nr rej.: A-1253 z 1.08.2014 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

- pałac, ob. „Klub 13 Muz”, ul. Staromłyńska 1 → pl. Żołnierza Polskiego 2 

 

  - pałac, ul. Staromłyńska 13, ok. 1778, nr rej.: A-800 z 14.06.1954 

 

- budynek Sejmu Prowincji Pomorza, ob. Muzeum Pomorza Zachodniego, ul. Staromłyńska 27,  

  1725-1729, 1876-1885, nr rej.: A-799 z 14.06.1954 

 

- budynek d. Kasy Chorych, ob. przychodnia lekarska, ul. Starzyńskiego 2, 1915-17,  

  nr rej.: A-1967 z 11.09.2020 

- otoczenie z przedogródkiem, j.w. 

- ogrodzenie od ul. Starzyńskiego, mur./met., j.w. 

 

- budynek z kaplicą kościoła Baptystów, ul. Stoisława 4, 1855, nr rej.: A-1870 z 5.02.2020 

 

  -  dom ogrodnika, ul. Storrady-Świętosławy 2 →  park  miejski im. S. Żeromskiego 

 

- loża masońska „Trzech Cyrkli”, ob. Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, 1928-1929, 1935,  

   nr rej.: A-886 z 15.02.1996 

  - taras ogrodowy (górny), nr rej.: j.w. 

 

  - ul. Szeroka → Szczecin – Krzekowo 

 

  - kamienica, ul. Śląska 38, 1892, nr rej.: A-813 z 22.10.1976 

 

  - d. drukarnia, ul. Świętego Ducha 1, 1900-01, nr rej.: A-233 z 28.10.2005 

 

- zespół tarasów widokowych, z układem komunikacyjnym, ul. Wały Chrobrego, po 1880-1921,  

  nr rej.: A-851 z 18.12.1996: 

   - tarasy widokowe z murami oporowymi 

   - schody 

   - 2 pawilony widokowe 

   - fontanna 

 

- zespół gmachów Wyższej Szkoły Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, 1902-1921,  

  nr rej.: A-852 z 18.12.1996: 

   - gmach d. Krajowego Zakładu Ubezpieczeń 

   - gmach d. Naddyrekcji Ceł 

   - pawilon 

   - ogrodzenie 

 

- Muzeum Miejskie, ob. Narodowe, ul. Wały Chrobrego 3, 1908-1913,  

  nr rej.: A-856 z 31.01.1993 

 

- gmach Rejencji Szczecińskiej, ob. Urząd Wojewódzki, ul. Wały Chrobrego 4, 1906-1912,  

  nr rej.: A-901 z 21.03.1985 

 

  - zespół szpitala „Betania”, ul. Wawrzyniaka 5-7 / Mickiewicza, nr rej.: A-1187 z 20.06.1986: 

- kościół klasztorny diakonis, ewangelicki, ob. polsko-kat., ul. Wawrzyniaka 7f,  

  1866-1871      

   - klasztor diakonis, ob. dom mieszkalny, ul. Wawrzyniaka 7g, 1866-1871 

- kaplica cmentarna, ob. pracownia plastyczna, ul. Wawrzyniaka 7j, 1895 
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- domy mieszkalne, ul. Wawrzyniaka 5; 6; 6a; 6b; 6c; 6d; 6e; 6f; 6g; 6h; 7e; 7f; , 1871 

   - dom mieszkalny, tzw. Dom Inspektora, ul. Wawrzyniaka 7, 1890 

   - dom, tzw. Dom Lekarzy, ul. Wawrzyniaka 7c, 1911 

   - dom pastora, ob. przedszkole, ul. Wawrzyniaka 7d, 1868-1871 

   - 7 budynków szpitalnych, ul. Mickiewicza 43; 45; 47; 49; 53; 55; k. XIX - 1 ćw. XX 

 

  - szkoła, ul. Wielkopolska 14, 1879-1888, nr rej.: A-120 z 18.03.2003 

  - zieleniec szkolny, nr rej.: j.w. 

  - ogrodzenie 

 

  - kamienica z 3 oficynami, ul. św. Wojciecha 1, 1902, nr rej.: 720 z 31.07.1972 

 

  - kamienica, ul. św. Wojciecha 12, 1901-1902, nr rej.: A-828 z 1.03.1993 

 

  - archiwum, ul. św. Wojciecha 13 / Jagiellońska, 1899-1900, nr rej.: A-817 z 4.02.1980 

 

  - kino „Kosmos”, al. Wojska Polskiego 8, 1959, nr rej.: A-302 z 16.03.2007  

 

- willa, ob. Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, po 1870,  

  nr rej.: A-897 z 23.08.1991 

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 65, 1882, nr rej.: A-32 z 29.02.2000 

  - ogród, nr rej.: j.w.  

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 66, 1877-1903, nr rej.: A-832 z 30.12.1994 

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 70, szach., 1871-1872, nr rej.: A-872 z 27.05.1988 

 

  - willa, ob. przychodnia lekarska, al. Wojska Polskiego 72, 1910-1911, 1931,  

    nr rej.: A-844 z 30.06.1998 

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 76, 1896-97, nr rej.: A-853 z 28.02.1997 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 81, 1879-83, nr rej.: A-205 z 3.03.2005 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 84, ok. 1890, nr rej.: A-893 z 20.12.1974 (dec. pałacyk) 

 

  - willa, ob. pogotowie ratunkowe, al. Wojska Polskiego 92, 1871, nr rej.: A-83 z 25.10.2001 

  - stajnia, nr rej.: j.w. 

 

- willa, ob. hotel pogotowia ratunkowego, al. Wojska Polskiego 94, 1873,  

  nr rej.: A-84 z 25.10.2001 

 

- willa, al. Wojska Polskiego 95, 1875-1876, nr rej.: A-2015 z 23.09.2021 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 97, 1875-1876, nr rej.: A-113 z 27.02.2003 

  - ogród, nr rej.: j.w. 

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 111, ok. 1900, nr rej.: A-875 z 30.11.1993 

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 113, 1895-96, nr rej.: A-6 z 26.05.1999 

 

  - willa, al. Wojska Polskiego 115, 1897-1898, nr rej.: A-855 z 21.10.1994 

  - ogród, j.w. 

  - ogrodzenie, met., 1935, j.w. 

 

    - willa, al. Wojska Polskiego 160, 1899, nr rej.: A-287 z 22.11.2006 
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  - willa, al. Wojska Polskiego 211, 1925, nr rej.: A-288 z 27.11.2006 

  - ogród, j.w. 

 

  - dom, ul. Wszystkich Świętych 70 (d.Łabędzia 15), 1 ćw. XX, nr rej.: A-240 z 7.12.2005 

  - zespół szpitala, ul. Wyzwolenia 52, 1910-11, nr rej.: A-873 z 21.06.1990: 

   - szpital z pozostałościami kościoła rzym.-kat. pw. Świętej Rodziny 

   - ogród 

 

  - willa, ul. Wyzwolenia 73, 1880, nr rej.: A-821 z 26.06.1990 

 

  - kamienica, ob. bursa, ul. Zygmunta Starego 1 / Starzyńskiego 5, 1911, nr rej.: A-808 z 18.09.1996 

 

  - elewacje frontowe kamienicy narożnej, pl. Zwycięstwa 3, 1893, nr rej.: A-1767 z 11.09.2018 

 

- pałac, ob. „Klub 13 Muz”, pl. Żołnierza Polskiego 2, 4 ćw. XVIII, 1886-1889,  

  nr rej.: A-810 z 18.06.1954 

 

- zespół „Domów Profesorskich”, XIII/XIV, 1739-1742, nr rej.: A-1766 z 18.06.1954: 

 - dom, pl. Żołnierza Polskiego 6 

 - dom, pl. Żołnierza Polskiego 7 

 - dom, pl. Żołnierza Polskiego 8 

 - dom, pl. Żołnierza Polskiego 9  

 - dom, pl. Żołnierza Polskiego 10 

 - dom, pl. Żołnierza Polskiego 11  

 - dom, pl. Żołnierza Polskiego 12 

 - dom, ul. Mariacka 26 

 

- dom „Krużganek Mariacki” (pozostałość klasztoru), ob. biura, pl. Żołnierza Polskiego 6/7, 

  XIII/XIV, XIX-XX, nr rej.: A-797 z 14.06.1954 

 

  - kamienica, ul. Żółkiewskiego 2, 1902, nr rej.: A-164 z 15.03.2002  

 

  - port wolnocłowy Łasztownia, od 1894, nr rej.: A-904 z 29.04.1991 i z 15.12.2016: 

   - akwatorium portowe – baseny Wschodni i Zachodni 

   - 5 budynków administracyjnych, ul. Bytomska nr 7; 8a; 9; 10; 14; 15 

   - budynek odpraw celnych, ob. centrala telefoniczna, ul. Bytomska nr 7 a 

   - 4 magazyny : nr 7 – 1929;  9 – ok. 1894;  10 – 1897;  44 – 1898  

   - kotłownia i maszynownia z budynkiem lokomotywowni, 1897 

   - zespół bramy głównej 

   - nadbrzeża z urządzeniami portowymi 

 

  - zespół spichrzy, ul. Kurkowa, XIV-XX, nr rej.: A-4 z 19.05.1999: 

   - spichrz I, ul. Kurkowa 3, XIV 

   - spichrz II, ul. Kurkowa 2, 1 poł. XV 

   - oficyna, 1 poł. XV 

 

  - d. elektrownia, ul. Ducha Świętego 4 (d. Podgórna 46), 1911-1913, nr rej.: A-819 z 10.04.1984 

 

  - elektrownia miejska, ul. Storrady Świętosławy 3, 1902-19, nr rej.: A-833 z 30.12.1994 

 

- budynek podstacji energetycznej, al. Wojska Polskiego 74, 1913,  

  nr rej.: A-854 z 18.07.1995 

 

- d. zajezdnia tramwajowa, ul. Kolumba 86/89, po 1880, nr rej.: A-861 z 20.07.1990 : 

 - budynek administracyjno-socjalny z bramą wjazdową 

 - hala wagonowa 

 - kotłownia i warsztaty 

 - 2 hale postojowe z warsztatem 

 - budynek siłowni na Wyspie Jaskółczej 

   - most stalowy, 1920 
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  - zajezdnia  tramwajowa  “Niemierzyn”, ul. Niemierzyńska 18a, 1912, nr rej.:A-236 z 17.11.2005 

   - hala główna i boczna 

   - budynek biurowo-mieszkalny  

 

  - zajezdnia  tramwajowa, ul. Skargi 20, nr rej.:A-387 z 31.03.2011 : 

   - hala główna z częścią biurową i sklepem, 1879, 1897 

   - trafostacja, 1897 

   - dziedziniec z torowiskiem i brukiem 

   - mur ogrodzeniowo-oporowy, 1905  

 

  - wiata przystanku tramwajowego, ul. Arkońska, 1924-25, nr rej.: A-312 z 15.06.2007 

  - kiosk nastawniczego, j.w. 

 

  - wiata przystankowa  PKP „Szczecin – Pogodno” , 1973, nr rej.: A-1837 z 9.12.2019 

 

  - kompleks budynków młyna parowego, ul. Dębogórska 31,32,33, 1876, 1910,  

    nr rej.: A-201 z 27.01.2005 

 

  - budynek fabryczny, ul. Długosza 23, 1896, nr rej.: A-305 z 27.03.2007 

 

- fabryka spirytusu i drożdży, ul. Kolumba 60a, 60b, nr rej.: A-105 z 15.11.2002: 

 - drożdżownia, 1905 

 - kotłownia, 2 poł. XIX, 1988 

 - gorzelnia, 1895  

 

  - zespół fabryki spirytusu, likierów i drożdży O. Lefevre'a, ul. Kolumba 81/83,  XIX/XX, 

  nr rej.: A-830 z 21.12.1995: 

   - 2 budynki produkcyjno-magazynowe 

   - stajnia i wozownia 

   - kotłownia 

   - piwnice (pod całą działką) 

 

  - budynki z kompleksu fabryki Stoewera, ul. Krasińskiego 10/11, 1896,  

      nr rej.: A-883 z 6.10.1995: 

   - budynek administracyjny 

   - budynek produkcyjny  

 

- fabryka cykorii (2 hale fabryczne), ul. Światowida 75-76, 1866-91,  nr rej.: A-876 z 30.12.1994 

 

  - fabryka czekolady, ul. Spedytorska 6,7, 1912-1913, 1938, nr rej.: A-139 z 15.11.2003: 

   - budynek główny (produkcyjny 

   - budynek mieszkalno-gospodarczy 

   - magazyn, szach., 1938  

 

  - zespół d. rzeźni miejskiej, ul. Wendy 1/3, nr rej.: A-882 z 16.12.1997: 

   - przepompownia, po 1890 

   - dom mieszkalny, 1888-1889 

   - stajnia, ob. budynek magazynowo-warsztatowy, 1891-1892 

   - 4 obory, ob. magazyny i warsztaty, 1891-1893 

- 2 hale uboju bydła, ob. budynki magazynowo-warsztatowe, 1914-1916 

   - hala uboju świń, 1891-1893 

   - hala uboju nierogacizny, ob. stolarnia i magazyn, 1891-1893 

   - hala sanitarna, ob. warsztat ślusarski 

   - chlewnia targowa, ob. warsztat, 1897-1899 

   - chlewnia i hala sprzedaży świń, ob. budynek administracyjny, 1896-1898, 1925 

   - budynek gospodarczy, ob. przetwórnia śledzi, po 1910 

  - czyszczalnia flaków, ob. magazyn, 1891-1893 

   - lodownia, ob. magazyn, 1911-1912 

- budynek gospodarczy (na obornik), ob. warsztat elektryczny, po 1890,  po 1920  

   - ubikacja, ob. magazyn, 1891-1893 
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  - d. wieża ciśnień, ob. kościół rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej, ul. Orawska 3 

     1865, 1985-98, nr rej.: A-405 z 6.07.2009 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa), ul. Potulicka, 1897, nr rej.: A-224 z 31.08.2005 

  - przęsło podnoszone mostu kolejowego, na rzece Regalicy, 1927-35, 1948, 

     nr rej.: A-545 z 7.12.2009 

 

 Szczecin – Dąbie  
  - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, pl. Kościelny 2, XV, 1966, nr rej.: A-193 z 28.08.1956 

- d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XV- 1816, nr. rej.: A-983 z 28.11.2011 

 

  - fragment muru obronnego, ul. Cicha, 1 poł. XIV, nr rej.: A-149 z 17.12.2003 

 

- pałac myśliwski, ob. biblioteka, ul. Dziennikarska 39, 1600, XVIII-XIX,  

  nr rej.: A-804 z 22.04.1955 

 

  - willa, ul. Żaglowa 2, 1916-17, nr rej.: A-896 z 23.03.1987 

 

 Szczecin – Gocław  
  - wieża widokowa „Gocławska” (d. wieża Bismarcka) na wzgórzu Zielonym, 1914-21,  

    nr rej.: A-865 z 20.05.1994 

 

- dom, ul. Kolska 3, 1910, nr rej.: A-267 z 30.06.2006 

 

 Szczecin – Golęcino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Nieustającej Pomocy, ul. Strzałkowska 23,  

  1847, 1937, nr rej.: A-885 z 13.05.2011 

- cmentarz przy kościele, ob. nieczynny, nr. rej.: j.w. 

 

 Szczecin – Gumieńce 
  - kościół par. pw. MB Różańcowej, ul. Lwowska 1, XV-XVI, XIX, nr rej.:A-959 z 25.02.1957 

  - d. cmentarz przy kościele, XV-1919, nr rej.: 959 z 23.11.2011 

  - ogrodzenie, mur., XV-XIX, z bramkami, 1800, nr rej.: j.w. 

 

  - zespół dworski, ul. Husarów 1, XIX-XX, nr rej.: A-493 z 26.03.1998: 

   - dwór, po 1810, l. 60 XIX 

   - folwark (podwórze z budynkami) 

   - park, 1830, pocz. XX, nr rej.: A-493 z 23.11.2009 

 

  - wiatrak holenderski, ul. Mieszka I 24, 1880, nr rej.: A-887 z 16.06.1970 

 

 Szczecin – Krzekowo  
  - kościół par. pw. Świętej Trójcy, ul. Szeroka 64, XV, XVIII, nr rej.: A-1243  z 22.01.1958 

  - ogrodzenie z bramą, mur., XV, nr rej.: j.w. 

  - d. cmentarz przy kościele, ul. Żołnierska 1 / Szeroka, XV- XX, nr rej.: A-1243 z 4.07.2014 

 

  - cmentarz jeńców francuskich z wojny 1871 r., ul. Litewska, nr rej.: A-1731 z 13.06.2018 

 

  - dom, ul. Szeroka 6, szach., poł. XIX, nr rej.: A-860 z 16.01.1990 

 

  - dom z przedogródkiem, ul. Szeroka 63, 1898, nr rej.: A-494 z 16.11.2009 

 

 Szczecin – Płonia  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Najświętszej Rodziny, ul. Klonowa 16,  

  szach., wieża drewn., XVIII, XIX, XX, nr rej.: A-811 z 10.11.1990 

 

- budynki w zespole d. fabryki papieru, ob. nieużytkowane, ul. Szosa Stargardzka, po 1920,  

  nr rej.: A-1826 z 30.10.2020 (brak dec. w NID): 

 - główny budynek produkcyjny 
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 - budynek rozdzielni 

 - transformatornia 

 - słup energetyczny, beton. 

 

 

Szczecin – Podjuchy 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Niklowa 1,  

   1875-76, nr rej.: A-2008 z 15.06.2021 

 - d. cmentarz przy kościele, j.w. 

 
- willa, ul. Niklowa 11, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-1807 z 31.01.2019 

 

 Szczecin – Pomorzany  
  - kościół par. pw. św. Maksymiliana Kolbe, ul. Włościańska 67/79, XV, odbudowa 1972,  

     nr rej.: A-975 z 28.08.1956 (dec. ruina) 

  - ogrodzenie, nr rej.: j.w.  

  - d. cmentarz przy kościele, XV- k. XIX, nr rej.: A-975 z 28.11.2011 

 

 Szczecin – Skolwin  
  - kościół par. pw. Chrystusa Króla, ul. Inwalidzka, 2 poł. XV, 1689, k.XIX, 

     nr rej.: A-346 z 21.04.2008 

 

- cegielnia „Zgoda”, ul. Nad Odrą 9, 2 poł. XIX, nr rej.: A-857 z 18.08.1983 

 

- budynki w zespole d. fabryki papieru, ul. Stołczyńska 90, nr rej.: A-1176 z 13.06.2013 : 

 - d. budynek fabryczny, tzw. blok „A”, 1910-12, 1918-25 

 - d. budynek straży pożarnej, 1940 

 - d. budynek fabryczny, tzw. blok „C”, 1940, nr rej.:A-1240 z 30.06.2014 

 

 Szczecin – Stołczyn   
- zespół kościoła parafialnego, ul. Kościelna,  

   nr rej.: A-793 z 22.10.1957, z 27.01.2011 i z 15.03.2011: 

- kościół  pw. Niepokalanego Serca Marii, XV, 1727,    

- d. cmentarz przy kościele, nieczynny, XV- k. XIX  

 

- d. zagroda pastora z otoczeniem, ul. Kościelna 4, 6, k. XIX : 

  - pastorówka, ob. dom parafialny (nr 4) 

  - budynek gospodarczy, ob. dom i magazyn (nr 6) 

 

Szczecin – Śmierdnica  
- ruina kościoła, ul. Nauczycielska, 2 poł. XV, nr rej.: A-309 z 24.04.2007 

- d.cmentarz przy kościele, nieczynny, j.w. 

 

 Szczecin – Świerczewo  
  - d. kościół, ob. magazyn, ul. Świerczewska 5, XV, XVII, XX, nr rej.: A-858 z 29.06.1993 

 

Szczecin – Warszewo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Antoniego, ul. Szczecińska, 1865, 1934,  

   nr rej.: A-308 z 3.04.2007 

 

 Szczecin – Zdroje  
  - kościół ewangelicki, ob. rzym. kat. par. pw. Świętego Ducha, ul. Młodzieży Polskiej, 

  1892-93,  nr rej.: A-321 z 10.08.2007 

 
- zespół domu opieki dla sierot (Dom Macierzysty Diakonisek „Kinderheim”), ob. PDD,  

  ul. Walecznych 23, k. XIX – pocz. XX, nr rej.: A-907 z 20.12.1988 : 

   - dom opieki  „Zielony Dwór”, pocz. XX, 1918-1923 

   - budynek „Żółty” 

- budynek „Czerwony” 
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- budynek „Dom Karolaków”, ul. Walecznych 22 d 

- d. lodownia 

   - park  

 

  - willa, ul. Batalionów Chłopskich 61, 1911-12, nr rej.: A-762 z 20.12.2010 

Szczecin – Żelechowa 

- kaplica cmentarna ewangelicka, ob. kościół rzym.-kat. pw. MB Ostrobramskiej, ul. Słowicza,   

  1911, nr rej.: A-55 z 5.01.2000 

 

  - cmentarz, ul. Ostrowska, nr rej.: A-1139 z 1.06.1978 

 

  - ratusz d. gminy Żelechowa, ul. Robotnicza 26, 1913-1914, nr rej.: A-845 z 12.09.1996 

 

  - d. park pałacowy, z fragmentami murów oporowych, 1 ćw. XIX, nr rej.: A-1404 z 23.04.2015 
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BARWICE – m. i gm. 
 

 Barwice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stefana, pl. Wolności 8, 1861-1864,  

  nr rej.: A-1097 z 14.08.1987 

 

  - park miejski, ul. Wojska Polskiego / Dworska, XIX/XX, nr rej.: A-1113 z 6.06.1980 

 

  - park dworski, ul. Piaskowa, 2 poł. XIX, nr rej.: 1196 z 25.09.1984 

 

 Białowąs 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. bł. Teresy Ledóchowskiej, szach., 1689,  

  nr rej.: 327 z 8.05.1961 

 

  - zespół pałacowy, nr rej.: A-207 z 8.01.1979 i z 7.03.2005 

   - pałac, poł. XIX, pocz. XX  

   - dom ogrodnika, 1890 

   - park, poł. XIX 

 

 Chwalimki 
  - zespół folwarczny, nr rej.: A-352 z 15.05.2008: 

   - obora i stajnia, k. XIX 

   - chlewnia, k. XIX 

   - owczarnia, k. XIX 

   - warsztat i stolarnia, k. XIX 

   - magazyn zbożowy, 1924 

   - budynek bramny, 1923 

 

 Cybulino 
  - park dworski, 2 ćw. XIX, nr rej.: 1191 z 25.09.1984 

 

 Gwiazdowo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1194 z 25.09.1984: 

  - gorzelnia (nie istnieje) 

  - stodoła, mur.-drewn., k. XIX  

 

 Gonne Małe 
  - park, 1 poł. XVIII, nr rej.: 1070 z 6.06.1980 

 

 Górki 
  - zespół dworski, k. XIX, nr rej.: 1193 z 25.09.1984: 

   - dwór 

   - park 

   - budynki gospodarcze 

 

 Kazimierz 
  - park dworski, XIX, nr rej.: 1118 z 6.10.1980 

 

 Kłodzino 
  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1187 z 25.09.1984: 

   - pałac 

   - park 

 

 Liniec (Golaniec) 
  - zespół dworski, XIX, nr rej.: 1188 z 25.09.1984: 

   - dwór (nie istnieje) 

   - park 
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 Luboradza 
  - park pałacowy, pocz. XIX, nr rej.: 1137 z 11.10.1980 

 

 Lubostronie 
  - zespół folwarczny, XIX/XX, nr rej.: 1190 z 25.09.1984: 

   - park dworski 

   - obora 

   - stajnia, ob. magazyn 

   - stodoła (nie istnieje) 

 

 Nowa Łęknica 
  - park dworski z aleją dojazdową, XIX, nr rej.: 1115 z 6.10.1980 

 

 Nowy Chwalim 
  - zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

   - pałac, nr rej.: 1085 z 8.02.1979 

   - park, nr rej.: 609 z 29.08.1966 oraz 1065 z 8.01.1979 

   - brama wjazdowa, nr rej.: j.w. 

   

 Ostrowąsy 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej, szach., XVII,  

  nr rej.: A-1112 z 9.05.1961 

 

  - zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: 431 z 19.03.1965: 

   - dwór (dec. pałac), mur.-szach. (nie istnieje) 

   - park, nr rej.: 1071 z 6.06.1980 

 

 Parchlino 
  - park dworski z aleją przydrożną, k. XIX, nr rej.: 1116 z 6.10.1980 

 

 Polne 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, k. XVIII,  

  nr rej.: A-1099 z 19.03.1965 

 

 Stara Łęknica 
  - park pałacowy, k. XIX, nr rej.: 1066 z 8.01.1979 

 

 Stary Chwalim 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Tadeusza, szach., XVIII,  

  nr rej.: A-1115 z 9.05.1961   

 

  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 1117 z 6.10.1980 

 

 Uradz (Ziemianów) 
  - zespół dworski, nr rej.: 1192 z 25.09.1984: 

   - dwór, l. 20 XX 

   - park, 1830 

 

 Żdżar 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1189 z 25.09.1984: 

   - dwór, k. XIX 

   - park 

   - stodoła 

   - 2 budynki gospodarcze 

  

 

BIAŁY BÓR – m. i gm. 
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 Biały Bór 
- cerkiew greko-kat. pw. Narodzenia Przenajświetszej Bogrodzicy, z integralnymi elementami   

  wystroju malarskiego, ul. księdza Hrynyka 4, 1993-97, nr rej.: A-1836 z 25.07.2019 

 

- d. cmentarz żydowski, z reliktami nagrobków, ul.Mickiewicza-ul. Bobolicka, dz. nr 70, obr.4,  

  2 poł. XVIII, nr rej.: A-2031 z 24.06.2022 

 

 Dołgie 
  - park dworski, XIX, nr rej.: 1072 z 12.06.1980 

 

 Drzonowo 
  - budynek gospodarczy nr 19, nr rej.: 1259 z 7.08.1998 

 

 Kamienna 
  - zespół dworski, nr rej.: A-2019 z 15.11.2021 

   - dwór, poł. XIX, pocz. XX 

   - park pocz.XX 

Kazimierz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Mikołaja, szach., 1617,  

  nr rej.: A-1111 z 23.03.1960 

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: 1124 z 11.10.1980 

 

 Sępolno Małe 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, szach., 1693,  

  nr rej.: 265 z 23.03.1960 

 

 Sępolno Wielkie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Wojciecha, szach., 1685,  

  nr rej.: 264 z 23.03.1960 

 

 Stepień 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, szach., XVII,  

  nr rej.: 339 z 9.05.1961 

 

 Świerszczewo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1073 z 12.06.1980 

 

 Trzebiele 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1125 z 11.10.1980 

 

 

BORNE  SULINOWO – m. i gm. 
 

 Czochryń  
  - forteczny jaz piętrzący na rzece Piławie, 1935-1936, nr rej.: A-206 z 3.03.2005 

 

 Dąbie 
  - kościół ewangelicki, szach., 1702, nr rej.: 328 z 8.05.1961 (nie istnieje) 

 

 Jeleń 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Nieustającej Pomocy, szach., k. XVIII,  

  nr rej.: A-1096 z 19.03.1965 

 

 Jeziorna 
  - kościół ewangelicki, szach., pocz. XIX, nr rej.: 332 z 9.05.1961 (nie istnieje) 
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 Juchowo 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Antoniego, 1928, nr rej.: A-1095 z 30.12.1993 

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

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

 

  - park pałacowy, XVIII, nr rej.: A-1623 z 10.01.1979 

 Kiełpino 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Kazimierza, 1742, nr rej.: A-1093 z 9.05.1961 

 

 Krągi 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, szach., pocz. XIX,  

  nr rej.: A-1049 z 19.03.1965 

 

 Liszkowo 
  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 1079 z 10.01.1979 

 

 Łubowo 
  - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 1834-1835, nr rej,.: A-61 z 10.04.2001 

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

 

 Okole 
  - kościół fil. pw. św. Wojciecha, 1914, nr rej.: A-1310 z 29.12.1998 

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

 

  - dwór, 1892, nr rej.: A-1117 z 5.05.1992 

 

 Radacz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Maksymiliana Kolbe, szach., 1744,  

  nr rej.: A-1101 z 9.05.1961 

 

  - zespół pałacowy, XIX/XX: 

   - pałac, 4 ćw. XIX, nr rej.: 911 z 5.10.1976 

   - park, nr rej.: 1134 z 11.10.1980 

 

 

GRZMIĄCA – gm. 
 

 Grzmiąca 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. MB Królowej Polski, 1600, 1768,  

  nr rej.: A-1110 z 9.05.1961 

 

  - park pałacowy, XVII/XVIII, nr rej.: 1131 z 11.10.1980 

 

 Krosino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1739,  

  nr rej.: A-1104 z 9.05.1961 

 

 Lubogoszcz 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Marii Magdaleny, 4 ćw. XIX, pocz. XX,   

        nr rej.: A-398 z 25.06.2009 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 
  - zespół pałacowy, XVIII/XIX, XX, nr rej.: 610 z 29.08.1966: 

   - pałac (ruina) 

   - park 

 

 Nosibądy 
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  - kościół fil. pw. św. Stanisława Biskupa, mur.-szach., XVI, 1775, nr rej.: A-1102 z 9.05.1961 

  - cmentarz kościelny (otoczenie), j.w. 

 

  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 954 z 10.03.1977: 

   - pałac (ruina) 

   - park, 2 poł. XIX 

 

 

 Sucha 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1075 z 9.01.1979 

 

 

SZCZECINEK – gm. 

 

 Drawień 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej, szach., 1695, 1927,  

  nr rej.: A-1116 z 9.05.1961 

 

  - zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

   - pałac, nr rej.: 329 z 9.05.1961 (nie istnieje ?) 

   - park, nr rej.: 1080 z 10.01.1974 

 

 Gałowo 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1081 z 10.01.1979 

 

 Grąbczyn 
  - park pałacowy, XIX, nr rej.: 1082 z 10.01.1979 

 

 Gwda Wielka 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym. kat. par. pw. św. Stanisława Biskupa, 1864-66,  

  nr rej.: A-322 z 16.08.2007 

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

 

 Jadwiżyn  
  - zespół folwarczny, pocz. XX, nr rej.: A-1203 z 16.10.2013: 

   - dwór - rządcówka 

   - park z podwórzem gospodarczym 

 

 Jelenino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1887,  

  nr rej.: A-1308 z 29.12.1998 

 

 Parsęcko  
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1221 z 9.04.1991i z  20.01.1993: 

   - dwór 

   - park 

   - 2 budynki gospodarcze 

    

 Sitno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1870-1880,  

  nr rej.: A-1309 z 29.12.1998 

 

 Spore 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszej Rodziny, 1859-1865, 

  nr rej.: A-1098 z 4.09.1995 

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

 

 Trzebiechowo 
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  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. MB Częstochowskiej, 3 ćw. XIX,  

     nr rej.: A-59 z 6.04.2001 

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

   - pałac, nr rej.: 1087 z 20.02.1979 

   - park z aleją dojazdową, nr rej.: 1036 z 22.06.1978 i z 23.03.1993 

   

 Wierzchowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XVIII,  

  nr rej.: 443 z 19.03.1965 

  - dzwonnica, szach., nr rej.: j.w. 

 

  - park dworski, XIX, nr rej.: 1122 z 11.10.1980 

 

 Wilcze Laski 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wszystkich Świętych, 1894,  

nr rej.: A-671 z 25.08.2010 

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

 

  - zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1197 z 15.01.1985: 

   - pałac 

   - park 

 

 Żółtnica 
- zespół d. kościoła ewangelickiego, nr rej.: A-1114 z 29.08.1966: 

- kościół, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Częstochowskiej, 1820,  

   - dzwonnica, drewn. 

   - cmentarz przykościelny 

 

  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: 1121 z 11.10.1980 

 

 

SZCZECINEK – m. 
 

  - śródmieście miasta, nr rej.: 42 z 4.09.1956 

 

  - kościół par. pw. Narodzenia NMP, ul. 3 Maja, 1905-1908, nr rej.: A-1122 z 20.09.1984 

 

  - d. ewangelicka sala modlitw, ob. cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy, ul. Szkolna 6, 1824, 

  nr rej.: A-1114 z 19.03.1984 

 

- wieża kościoła pw. św. Mikołaja, ob. muzeum, ul. ks. Elżbiety, XVI, nr rej.: 433 z 19.03.1965 

 

  - d. żydowski dom przedpogrzebowy, ob. kaplica ewangelicka, 1862, poł. XX, 

    nr rej.: A-1405 z 24.04.2015 

  - teren d. cmentarza żydowskiego, XVIII-1 poł. XX, nr rej.: j.w. 

 

 - zamek (skrzydło południowe), XV, 1690, XVIII, XX, nr rej.: A-1120 z 19.03.1984 

 

 - schron bojowy ciężki typu B-Werk (w systemie umocnień Wału Pomorskiego), ul. Kościuszki, 

   1930, nr rej.: A-1388 z 7.04.2015 

 

  - park miejski, ul. Mickiewicza, 1875-1908, nr rej.: 1076 z 12.06.1980 

 

  - poczta z bramą wjazdową, ul. Bohaterów Warszawy 36, 1888-89, nr rej.: A-1234 z 6.05.2014 

 

  - budynek sądu, ul. Bohaterów Warszawy 42, 1899-1900, nr rej.: A-1234 z 6.05.2014 

 

  - budynek dworca kolejowego, ul. Dworcowa 1, 1910-12, nr rej.: A-1237 z 27.05.2014 
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- spichlerz, ul. Junacka, poł. XIX, nr rej.: A-1123 z 12.09.1984 

 

  - budynek d. urzędu powiatowego, ul. 3 Maja 2, 1905-1908, nr rej.: A-1124 z 20.05.1985 

 

  - spichlerz, pl. Sowińskiego 4, szach., XIX, nr rej.: A-1121 z 26.11.1976 

 

  - szkoła, ob. Muzeum Regionalne, ul. Szkolna 1, 1879-1880, nr rej.: A-107 z 27.11.2002 

 

  - szkoła z budynkiem sali gimnastycznej, pl. Wazów 1, 1926-27, nr rej.: A-1235 z 27.05.2014 

 

  - dom, tzw. apteka, ul. Zamkowa 15, szach., XVII, nr rej.: 241 z 16.02.1960 (nie istnieje) 

 

  - wodociągowa wieża ciśnień, ob. nieużytkowana, ul. Wodociągowa, 1912,  

  nr rej.: A-389 z 15.10.2012 

 

 Szczecinek - Bugno 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1123 z 11.10.1980: 

   - dwór 

   - park 
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BRZEŹNO – gm. 
 

 Pęczerzyno 
  - kościół fil. pw. św. Antoniego Padewskiego, XVI, XVIII, nr rej.: A-1947 z 15.05.1965 

 

 Rzepczyno 
  - zespół pałacowy, pocz. XIX: 

   - pałac, nr rej.: A-1768 z 4.01.1994 

   - park, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1768 z 9.01.1979 

 

 Słonowice 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętego Krzyża, z otoczeniem, XVIII,  

  nr rej.: A-1955 z 23.05.1955 

 

 Wilczkowo 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1073 z 9.01.1979 

 

 

POŁCZYN ZDRÓJ – m. i gm. 
 

 Borkowo 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 1048 z 26.06.1978 

 

 Borucino 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1172 z 6.06.1983 

 

 Brusno 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1052 z 27.06.1978 

 

 Buślary 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Wniebowzięcia NMP, szach., XIX,  

  nr rej.: 1234 z 30.11.1994 

 

  - zespół dworski, XIX, nr rej.: A-1250 (1-4) z 22.06.1996: 

   - dwór, 1878, 1 ćw. XX 

   - budynek gospodarczy 

   - park z aleją dojazdową, pocz. XX  

 

 Dobino 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: 1195 z 25.09.1984 

 

 Gawroniec 
- kaplica ewangelicka pałacowa, ob. kościół fil. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 1828,  

  nr rej.: A-1945 z 14.05.1965 

 

  - zespół pałacowy, XVIII/XIX: 

   - pałac, XVIII/XIX, 1923, nr rej.: 480 z 14.05.1965 

   - park, 1 poł. XIX, nr rej.: 1050 z 27.06.1978 

 

 Kłokowo 
  - park dworski z dziedzińcem folwarcznym, 1 poł. XIX, nr rej.: 1168 z 6.06.1983 

 

 Kocury 
  - park dworski z dziedzińcem folwarcznym, k. XIX, nr rej.: 1170 z 6.06.1983 

  - dziedziniec folwarczny z zabudową, nr rej.: j.w. 

 

 Kołacz  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Karola Boromeusza, szach., XVII, 1840,  
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  nr rej.: A-1943 z 14.05.1963 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1016 z 27.05.1978 

 

 Łęgi 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1845,  

  nr rej.: A-56 z 8.01.2001 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1015 z 27.05.1978 

 

 Łośnica 
  - park pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: 1198 z 18.04.1985 

 

 Nowe Ludzicko 
  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 1017 z 27.05.1978 

 

 Ogartowo 
  - park pałacowy, XIX, nr rej.: 1135 z 11.10.1980 

 

 Ostre Bardo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Katarzyny, szach., z otoczeniem, XVII/XVII,  

  nr rej.: A-1956 z 1.07.1959 

 

 Ostrowąs 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1169 z 6.06.1983: 

   - dwór 

   - park z aleją dojazdową, k. XIX 

   - folwark 

 

 Połczyn Zdrój 
  - śródmieście miasta, XIV, XVIII-XIX, nr rej.: 491 z 15.05.1965 

 

  - kościół par. pw. MB Nieustającej Pomocy, XIX, nr rej.: 539 z 30.12.1965 

 

  - pałac, tzw. zamek, XVII/XVIII, nr rej.: 91 z 25.05.1955 

 

  - park zdrojowy, ul. Roosevelta - 1 Maja, 1 poł. XIX, nr rej.: A-672 z 29.06.1978   

 

  - dom z oficynami, ul. 5 Marca 21, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1952 z 3.10.1991 

   

  - zespół browaru, ob. wytwórnia wód, ul. Piwna 10, 1824-25, XX, nr rej.: A-222 z 29.07.2005 

   - budynek produkcyjny (wieloczłonowy) 

   - dom właściciela 

 

  - młyn wodny, ul. Szosa Rąbińska 5, pocz. XIX, nr rej.: 912 z 27.10.1976 

 

 Popielewice 
  - park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1171 z 6.06.1983 

 

 Popielewko 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1058 z 29.06.1978 

 

 Popielewo 
  - kościół par. pw. Matki Boskiej Różańcowej, XVIII, nr rej.: A-1946 z 30.10.1956 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1077 z 9.01.1979 

 

 Resko 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1051 z 27.06.1978 
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Słowianki 
  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2020 z 6.06.1983 

 

Stare Resko 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Alojzego, szach., nr rej.: 1167 z 6.06.1983  

    (dec. zespół dworski i kościelny) 

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

 

  - zespół dworski, XVIII-XX, nr rej.: 1167 z 6.06.1983 (dec. zespół dworski i kościelny): 

   - dwór 

   - park, 2 poł. XIX 

   - 2 budynki gospodarcze 

    

 Sucha 
  - kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Józefata Rzemieślnika, mur.-szach., 1930,    

       nr rej.: A-57 z 8.01.2001  

 

 Toporzyk 
- kościół ewangelicki., ob. rzym.-kat. par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1860,  

  nr rej.: A-1944 z 20.09.1984 

 

  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1049 z 26.06.1978 

 

 Tychówko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, szach., 1739,  

  nr rej.: 112 z 30.10.1956 (uległ zniszczeniu) 

- dzwonnica, szach., 1739, pocz. XX, nr. rej. A-2029 z 29.03.2022 

 

  - park pałacowy z aleją dojazdową, 2 poł. XIX, nr rej.: 1059 z 29.06.1978 

 

 Wardyń Dolny 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1060 z 29.06.1978 

 

 

RĄBINO – gm.  
 

 Biała Góra 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 994 z 23.03.1978 

 

Biernów 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1894, nr rej.: A-368 z 12.09.2008 

 

 Dąbrowa 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1053 z 27.06.1978 

 

 Dołganów 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1054 z 28.06.1978 

 

 Jezierzyce 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 995 z 23.05.1978 

    

 Kłodzino 
  - park pałacowy, pocz. XX, nr rej.: 1055 z 28.06.1978 

 

 Lipie 
- kościół par. pw. MB Częstochowskiej, 1462, 1568, XIX, nr rej.: 84 z  25.05.1955 oraz 
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  A-2006 z 30.10.1956    

 

 Modrzewiec 
  - zespół dworski, XIX, nr rej.: 1203 z 14.06.1985: 

   - dwór, ob. Dom Pomocy Społecznej 

   - park 

 

 Nielep 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1056 z 28.06.1978 

 

 Paszęcin 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 996 z 23.03.1978 

 

 Rąbinko 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 997 z 23.06.1978 

 

 Rąbino 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Matki Bożej Anielskiej, 1925-27,   

       nr rej.: A-486 z 6.10.2009 

 
  - park pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 1057 z 28.06.1978 

 

  - park wiejski, w dolinie rzeki, pocz. XX ?, nr rej.: 1001 z 31.03.1978 

 

 Rzęcino 
  - kościół par. pw. św. Józefa Rzemieślnika, szach., 1862,  nr rej. A-212 z 11.04.2005 

 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: 998 z 23.03.1978 

 

 

SŁAWOBORZE – gm. 
 

 Jastrzębniki 
  - park pałacowy, XIX, nr rej.: 1014 z 26.05.1978 

  - kaplica pałacowa, ob. kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP, 1903, nr rej.: j.w. 

 

 Kalina 
  - park leśny z alejami dojazdowymi, 2 poł. XIX, nr rej.: 1008 z 24.05.1978 

 

 Krzecko 
  - kościół ewangelicki, szach., 1620, nr rej.: 64 z 21.05.1955 (nie istnieje) 

 

  - zespół pałacowy, XIX, nr rej.: 1007 z 24.05.1978: 

   - pałac, ob. dom pomocy społecznej 

   - park, 1 poł. XIX 

   - mauzoleum rodziny v. Goltz, k. XIX, nr rej.: 483 z 14.05.1965 (nie istnieje) 

 

 Lepino 
  - piwnice pałacu, k. XVIII, nr rej.: 133 z 8.11.1956 

 

 Międzyrzecze 
  - park pałacowy, XVIII/XIX, nr rej.: 1009 z 26.05.1978 

 

 Mysłowice 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Józefa, szach., XVIII, nr rej.: A-1938 z 15.05.1965 

 

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

  nr rej.: A-1106 z 9.07.2012  

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

 

 Pustowo 
  - park z aleją dojazdową, k. XIX, nr rej.: 1011 z 26.05.1978 

 

 Rokosowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z otoczeniem, 

  szach., XVIII,  nr rej.: A-1951 z 1.07.1959 

 

  - młyn wodny, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 568 z 15.02.1966 

 

 Słowenkowo 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1005 z 24.05.1978 

 

 Słowieńsko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Michała Archanioła, szach., 1739,  

  nr rej.: A-1939 z 15.05.1965 

 

  - zespół dworski: 

   - dwór, 1910, nr rej.: 1201 z 14.05.1985 

   - park, 2 poł. XIX, nr rej.: 1012 z 26.05.1978 

 

 Stare Ślepce 
  - park pałacowy, k. XIX, nr rej.: 1013 z 26.05.1978 

 

 Trzciana 
  - park dworski, k. XIX, nr rej.: 1006 z 24.05.1978 

 

 

ŚWIDWIN – gm.  
 

 Bełtno 
  - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 1035 z 22.06.1978 

 

 Berkanowo 
  - park pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A-1539 z 22.06.1978 

 

 Bierzwnica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1836, 1894,  

  nr rej.: A-384 z 30.03.2009 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

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

 
  - zespół pałacowy: 

   - pałac, 1850, nr rej.: A-220 z 27.07.2005 

   - park, 2 poł. XIX, nr rej.: A-220 z 31.03.1978 

 

 Klępczewo 
  - zespół pałacowy, nr rej.: 1000 z 31.03.1978: 

   - pałac, 2 poł. XIX, po 1900 

   - park, XVIII/XIX 

 

 Lekowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św.św. Piotra i Pawła z otoczeniem, XVI-XVII,  

  nr rej.: A-1953 z 23.05.1955 oraz 107 z 30.10.1956 
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  - zespół pałacowy, nr rej.: 1002 z 31.03.1978 i A-1163 z 31.03.1978  i z 5.04.2013: 

   - pałac, ok. 1800 

   - park, pocz. XIX 

 Lipce 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1003 z 31.03.1978 

 

 Oparzno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Nieustającej Pomocy, 1776, 1912,  

  nr rej.: A-1940 z 15.05.1965 

 

  - park pałacowy, 1870, nr rej.: 1083 z 10.01.1979 

 

 Przymiarki 
  - park pałacowy z aleją dojazdową, 2 poł. XIX, nr rej.: 1010 z 26.05.1979 

 

 Sława 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Różańcowej, szach., XVIII,  

  nr rej.: 194 z 1.07.1959 

 

 Smardzko 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. MB Ostrobramskiej, szach., 1717, 1963, 

  nr rej.: A-1948 z 15.05.1965 

 

  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1084 z 10.01.1979 

 

 Ząbrowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Biskupa z otoczeniem,  

  szach.-drewn., 1744, nr rej.: A-1954 z 1.07.1959   

 

  - zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 1004 z 31.03.1978: 

   - pałac, 1920 

   - park, ok. 1880 

 

 

ŚWIDWIN – m. 
 

  - d. śródmieście (teren miasta średniowiecznego), nr rej.: 490 z 15.05.1965 

 

  - kościół par. pw. MB Nieustającej Pomocy, 1338-XV, nr rej.: A-1942 z 21.05.1953 

 

  - plebania, szach., XVIII/XIX, nr rej.: 571 z 15.02.1966 

 

  - d. cmentarz żydowski, ul. Dobra Rycerskie, k. XIX, nr rej.: A-1941 z 5.12.1989 

 

  - zamek, ob. Ośrodek Kultury, ul. Niedziałkowskiego 17, XIV-XVIII-XX,  

  nr rej.: A-1191 z 29.06.1953 i z 28.08.2013 

 

  - fragmenty murów obronnych, XIV, nr rej.: 489 z 15.05.1965 

  - brama miejska „Kamienna”, ul. 1 Maja, XV, nr rej.: A-2005 z 21.12.1953 

 

  - park miejski, ul. Drawska, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1192 z 18.03.1980 i z 28.10.2013 

  - wieża widokowa w parku, 1911, nr rej.: A-1195 z 30.09.2013 
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ŚWINOUJŚCIE – m. 
 

- układy urbanistyczne, XVIII-XIX, nr rej.: A-1177 z 8.03.1991 

 - układ urbanistyczny, po 1720 

 - układ urbanistyczny dzielnicy nadmorskiej, 2. ćw.  XIX 

 

  - kościół par. pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza, ul. Piastowska 11, 12, 1895-96, 

    nr rej.: A-355 z 24.06.2008 

  - plebania, 1889, nr rej.: j.w. 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Chrystusa Króla, pl. Kościelny 1, 1788-92, 1881,   

      nr rej.: A-378 z 17.12.2008 

 

  - wieża kościoła luterańskiego, ul. Paderewskiego 7, 1904, nr rej.: A-23 z 28.01.2000 

 

  - zespół fortów (nad rz. Świną), mur.-ziem., 1848-1859, 1877-1900: 

   - fort II    (wyspa Wolin i prawy brzeg Świny), nr rej.: 560 z 2.08.1968 

   - fort III  (wyspa Uznam i lewy brzeg Świny), nr rej.: 562 z 2.08.1968 

   - fort IV  (wyspa Uznam i lewy brzeg Świny), nr rej.: 563 z 2.08.1968 

 

  - park zdrojowy, XIX, nr rej.: 1093 z 5.10.1988 

 

  - kamienica, ul. Armii Krajowej 13, ok. 1904, nr rej.: A-24 z 8.02.2000 

  

  - kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 21, 1908, nr rej.: A-285 z 22.11.2006 

 

  - zespół d. Domu Marynarza, ul. Bohaterów Września 31; 31a; 31b, 1936-39,  

  nr rej.: A-1238 z 30.06.2014 ; 

 - budynek główny, nr 31 b 

 - budynek zach. z łącznikiem, nr 31 

 - budynek wsch. z łącznikiem, nr 31a 

 - otoczenie parkowe 

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 4, 1907, nr rej.: A-72 z 26.07.2001 

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 5, 1905, nr rej.: A-73 z 26.07.2001 

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 6, 1900, nr rej.: A-1391 z 14.03.1995 

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 7, 1908, nr rej.: A-1392 z 14.03.1995 

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 8, 1903-08, nr rej.: A-329 z 14.11.2007   

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 9, 1905, nr rej.: A-74 z 26.07.2001   

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 10, 1908, nr rej.: A-75 z 26.07.2001 

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 11, 11a, 1903, nr rej.: A-76 z 26.07.2001 

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 12, 1908, nr rej.: A-1394 z 28.04.1995 

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 13, 1908, nr rej.: A-1522 z 28.04.1995 

 

  - kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 14, 1908, nr rej.: A-77 z 26.07.2001 

 

  - pensjonat „Posejdon”, ul. Kasprowicza 15, k. XIX, nr rej.: A-1389 z 2.10.1978 

 

  - willa, ul. Konopnickiej 2, szach., 1920, nr rej.: A-147 z 10.12.2003 

 

- gimnazjum, ob. szkoła podstawowa nr 1, ul. Narutowicza 10, 1922-1927,  

  nr rej.: A-104 z 28.10.2002  



woj. zachodniopomorskie - pow. miejski Świnoujście 

148 

Stan na 31.12.2022 

- poczta, ul. Piłsudskiego 1, 1878, 1900, nr rej.: A-1396 z 30.11.1993 

 

- budynek zarządu miasta, ob. Muzeum Rybołówstwa Morskiego, pl. Rybaka 1, 1805, 

  nr rej.: A-1397 z 10.01.1977 

 

  - willa, ul. Sienkiewicza 3, 1908, 1914,  nr rej.: A-266 z 30.06.2006 

 

  - willa, ul. Sienkiewicza 4, 1907, nr rej.: A-148 z 16.12.2003 

 

  - kamienica z 2 oficynami, pl. Słowiański 3, 1906, nr rej.: A-1399 z 30.06.1997 

 

  - d. szpital miejski, ul. Wyspiańskiego 34 a, 1914-19, 1927-29, nr rej.: A-317 z 13.07.2007 

   - budynek główny 

   - budynek oddziału zakaźnego 

   - park leśny 

 

  - pensjonat, ul. Żeromskiego 14, 1905, nr rej.: A-274 z 14.09.2006 

 

  - willa, ul. Żeromskiego 28, drewn., po 1920, nr rej.: A-1395 z 8.08.1990 

 

  - zespół rzeźni, ul. Kościuszki 15, 1911, nr rej.: A-261 z 30.05.2006: 

   - kotłownia z maszynownią 

   - hala uboju zwierząt 

   - wieża ciśnień 

   - budynek administracyjny, ob. mieszkalnu, ul. Kościuszki 13  

 

  - zespół stoczni ul. Wybrzeże Władysława IV, 1897-1903 nr rej.: A-10 z 20.07.2001: 

   - 2 budynki administracyjne 

   - hala warsztatowa następnie magazyn 

   - 3 magazyny 

   - wieża ciśnień (kolejowa), 1898 

   - wieżyczka wodowskazowa  

   - nabrzeża basenu pn. (z urządzeniem dźwigowym)  

 

 Świnoujście – Karsibór  
   

- zespół kościoła fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Karsibór 19: 

- kościół, XV, 1826, nr rej.: A-1398 z 5.02.1957 

  - teren d. cmentarza przykościelnego, poł. XIX, nr rej.: A-1398 z 17.08.2022 

 

- cmentarz ewangelicki (nieczynny), ul. Kwiatowa, część A poł. XIX, część B 1910-1914, 

    nr rej.: A-166 z 31.03.2004 

 

 Świnoujście – Przytór  
  - kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sąsiedzka 3, 1901-02, 

    nr rej.: A-284 z 22.11.2006 

 

 Świnoujście – Warszów  
  - latarnia morska, ul. Bunkrowa, 1854-7, nr rej.: A-1390 z 26.07.1997 

 

- zespół baterii artylerii nabrzeżnej „VINETA”, 1936-38,  nr rej.: A-1528 z 10.05.2016 
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CZŁOPA – m. i gm. 
 

 Czaplice 
  - zespół pałacowy, XIX, nr rej.: A-1483 z 29.12.1986: 

   - pałac, 1857 

   - park 

   - zabudowania gospodarcze 

 

 Człopa 
  - cmentarz żydowski, XVII, nr rej.: A-691 z 28.05.1992 

 

  - zespół mostów linii kolejowej Człopa – Wałcz, pocz. XX, nr rej.: A-294 z 19.12.2006; 

   - wiadukt drogowy, na drodze woj. nr 177 

   - most kolejowy, nad rz. Cieszynką 

   - kładka dla pieszych, obok boiska szkolnego 

 

 Dłusko 
  - zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: A-557 z 20.06.1979: 

   - pałac, pocz. XX 

   - park 

 

 Golin 
  - cmentarz ewangelicki, poł. XIX, nr rej.: A-694 z 23.09.1992 

 

 Jaglice 
  - cmentarz ewangelicki, nieczynny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-693 z 5.10.1992 

 

 Krąpiel 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1168 z 27.01.1984 

 

 Pieczyska 
  - cmentarz ewangelicki, 1850, nr rej.: A-692 z 21.09.1992 

 

 Szczuczarz 
  - cmentarz ewangelicki, poł. XIX, nr rej.: A-753 z 5.10.1992 

 

  - zespół folwarczny, 2 poł. XVIII-XIX, nr rej.: A-764 z 25.09.1996: 

   - oficyna 2 poł. XIX  

   - obora  

   - chlewnia  

   - park dworski 

   - cmentarz rodowy 

 

 Trzebin 
  - cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., 1880, nr rej.: A-690 z 21.09.1992 

 

  - zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-763 z 24.01.1996: 

   - dwór, pocz. XX 

   - park 

 

 Wołowe Lasy 
  - kościół fil. pw. Świętej Trójcy, drewn., XVII, 1834, nr rej.: A-704 z 25.06.1959  

 

  - kościół ewangelicki, szach., 1777, nr rej.: 358 z 29.08.1961 (nie istnieje) 

 

  - cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., XIX, nr rej.: A-752 z 21.09.1992 

 

 Załom 
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  - zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1305 z 6.05.1996: 

   - dwór, pocz. XX 

   - park z dziedzińcem 

 

 

MIROSŁAWIEC – m. i gm. 
 

 Bronikowo 
  - kościół fil. pw. św. Jakuba Apostoła, szach., XVIII, nr rej.: A-533 z 4.12.1954 i z 4.04.1990  

  - d. cmentarz przy koście, nieczynny, 1775, nr rej.: j.w 

  - cmentarz rzym.-kat., poł. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 Hanki 
  - cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., poł. XIX, nr rej.: A-689 z 4.04.1990 

 

 Jabłonkowo 
  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1160 z 12.03.1982 

 

 Jabłonowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jadwigi, 1847, nr rej.: A-1204 z 28.10.2013 

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

 

 Łowicz Wałecki 
  - cmentarz ewangelicki, ob. nieczynny, poł. XIX, nr rej.: A-688 z 4.04.1990 

 

 Mirosławiec 
  - układ urbanistyczny śródmieścia, nr rej.: 27 z 4.09.1956  

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1543, 1721,  

  nr rej.: A-549 z 26.10.1954  

 

  - cmentarz żydowski, pocz. XVIII, nr rej.: A-1153 z 16.12.1983 

 

  - pozostałości założenia zamkowo-pałacowego i parkowego : 

    - majdan zamkowy z reliktami zamku, pałacu i fosą , ul. Krótka, XIV/XV, XVIII,   

  nr rej.: A-175 z 2.08.2004 

   - relikty założenia parkowego z zachowanym układem kanałów wodnych, XVIII,   

  nr rej.: A-175 z 2.12.2016   

   - cmentarz  rodowy – ruina grobowca na Górze Piasecznej, z aleją doprowadzającą,  

  poł. XIX, nr rej.: A-175 z 2.10.1989 

 

  - dom, ob. plebania, ul. Kościelna 2 (d. 6), XV, XVIII,  nr rej.: A-1143 z 26.10.1954   

 

  - dom,  szach., ul. Wałecka 24,  1 ćw. XIX, nr rej.: A-237 z 2.12.2005   

 

  - spichrz, ul. Wolności 32, 1913-14, nr rej.: A-260 z 18.05.2006 

 

 Nieradz 
  - cmentarz ewangelicki, poł. XIX, nr rej.: A-690 z 4.04.1990 

 

 Piecnik 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Podwyższenia Krzyża, szach., k. XVIII, 

   nr rej.: A-1144  z 29.08.1961  

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-558 z 12.03.1982 

 

 Próchnowo 
- kościół ewangelicki  ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: A-1307 z 30.05.1997 
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  - zespół pałacowy, XIX, nr rej.: A-1151 z 28.08.1987: 

   - pałac, 2 poł. XIX 

   - park 

 

 Toporzyk 
- kaplica ewangelicka, ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Chrzciciela, drewn., 1 poł. XVIII,  

  nr rej.: A-552 z 28.08.1961 i z 11.05.1989 

  - cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., k. XIX, nr rej.: j.w. 

 

 

TUCZNO – m. i gm.  
 

 Jamienko 
  - cmentarz rzym.-kat., nr rej.: A-687 z 4.04.1990 

 

 Jeziorki Wałeckie 
  - kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, drewn., 1760, nr rej.: A-749 z 28.08.1961  

 

 Lubiesz 
- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, mur.-szach., poł. XIV, XVIII, wieża 1960,  

  nr rej.:A-399 z 26.10.1954  

  - cmentarz przykościelny, XVIII, nr rej.: A-685 z 4.04.1990 

 

  - cmentarz rzym.-kat., ob. komunalny, poł. XIX, nr rej.: A-1145 z 4.04.1990 

 

 Marcinkowice 
  - kościół par. pw. św. Katarzyny, 1628, XIX/XX, nr rej.: A-1170 z 4.12.1954 i z 16.10.1989 

  - d. cmentarz przy kościele, 1627-1628, nr rej.: j.w. 

  - kapliczka wotywna, 1871, nr rej.: j.w. 

 

- figura św. Jana Nepomucena,  na kopcu przy drodze Tuczno-Marcinkowice, 1875,  

  nr rej.: A-751 z 5.09.1989 

 

  - cmentarz ewangelicki, poł. XIX, nr rej.: A-747 z 5.09.1989 

 

  - park pałacowy z dziedzińcem, pocz. XIX, nr rej.: A-1910 z 28.09.1987 

 

 Martew 
  - kościół cmentarny, ob. fil. pw. Wszystkich Świętych, szach., 1680, XVIII,  

  nr rej.: A-539 z 29.08.1961  

  - cmentarz przy kościele, 1680, nr rej.: j.w. 

 

 Mączno 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1164 z 28.09.1987 

 

 Miłogoszcz 
- kościół  fil. pw. Trójcy Świętej, 1830, nr rej.: A-746 z 29.10.2020 

  - dzwonniga, drewn., XIX, nr rej.: j.w. 

  - d. cmentarz przy kościele, nieczynny, 1830, nr rej.: A-746 z 4.04.1990 

 

  - cmentarz rzym.-kat. ob. komunalny, 1870 nr rej.: A-1169 z 4.04.1990 

 

 Płociczno 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-555 z 29.09.1987 

 

 Rusinowo 
  - cmentarz rzym.-kat. (nieczynny), XIX/XX, nr rej.: A-686 z 4.04.1990 
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  - ogród dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1159 z 26.10.1987 

 

 Rzeczyca 
- kościół par. pw. św. Bartłomieja, 1859, wieża drewn. XVIII, nr rej.: A-550 z 26.10.1965 

- cmentarz przy kościele, nieczynny, 1837 lub 1859 nr rej.: A-550 z 4.04.1990 

  - cmentarz komunalny, poł. XIX, nr rej.: A-1156 z 4.04.1990 

 

 Strzaliny 
  - kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, drewn., 1740, nr rej.: A-551 z 30.08.1966 i z 4.04.1990 

  - cmentarz przy kościele, nieczynny, 1740, nr rej.: j.w. 

 

 Tuczno 
  - układ urbanistyczny Starego Miasta, nr rej.: A-599 z 5.1988 

 

  - zespół kościoła parafialnego, ul. Moniuszki: 

   - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 1 poł. XV, 1646, nr rej.: A-554 z 18.10.1954  

   - cmentarz przykościelny, nr rej.: A-692 z 4.04.1990 

   - ogrodzenie z bramami, nr rej.: A-692 z 4.04.1990 

 

  - cmentarz rzym.-kat., ob. komunalny, ul. Gdańska, XIX/XX, nr rej.: A-683 z 4.04.1990 

 

  - cmentarz żydowski, ul. Młyńska, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-913 z 8.05.1990 

 

  - cmentarz choleryczny, ul. Zamkowa, 1624, nr rej.: A-684 z 8.05.1990 

  - kapliczka słupowa, k. XIX, nr rej.: j.w. 

 

- kapliczka przy szosie do Człopy, na wzgórzu św. Jerzego, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1142 z 4.04.1990 

 

  - zespół zamkowy, nr rej.: A-566 z 4.12.1954 i z 26.10.1987: 

   - zamek, XIV, k. XVI, 1608-1631, pocz. XVIII, 1846  

   - park z dziedzińcem , 2 poł. XIX 

 

 Wrzosy 
  - zespół dworski, nr rej.: A-1141 z 19.12.1986 i z 28.10.1987 

   - dwór, pocz. XX  

   - park, 2 poł. XIX 

 

 Zdbowo 
  - zespół kościoła fil. pw. św. Józefa, nr rej.: A-553 z 28.08.1961 i z 4.04.1990: 

   - kościół, szach., 1817 

   - mauzoleum rodziny Reé, poł. XIX  

   - cmentarz przy kościele, nieczynny 

   - cmentarz rzym.-kat., nieczynny 

 

 

WAŁCZ – gm. 
 

 Chrząstowo 
  - park dworski, XIX/XX, nr rej.: A-415 z 12.03.1982 

 

 Chude 
  - zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1157 z 19.10.1983 i z 14.08.1996 : 

   - dwór, 2 poł. XIX, ok. 1909   

   - magazyn zbożowy (spichrz), 3 ćw. XIX   

   - park 

 

 Chwiram 
  - zespół pałacowy, 1 poł. XIX: 

   - pałac, 1925, nr rej.: A-1909 z 14.02.1984 



woj. zachodniopomorskie - pow. wałecki 

153 

Stan na 31.12.2022 

   - park, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1909 z 19.10.1983 

 

Dębołęka  
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Rocha, 1848-49,  nr rej.: A-379 z 29.12.2008 

 

 Dobino 
  - kościół fil. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1836, wieża 1909, nr rej.: A-373 z 19.11.2008 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., ok. 1880, nr rej.: A-695 z 19.05.1989 

 

 Dzikowo 
  - zespół dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-542 z 12.08.1961:  

   - dwór, 1 poł. XIX 

   - park, poł. XIX 

 

 Głowaczewo 
- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 1865, nr rej.: A-678 z 25.07.1989 i z 7.09.2010 

- cmentarz  przy kościele, nieczynny, poł. XIX, , nr rej.: j.w. 

 

 Golce 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Antoniego Padewskiego, szach., 2 poł. XVII, 

  nr rej.: A-534 z 12.08.1961  

 

 Gostomia 
  - kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, 1818-20, wieża, szach., 1641, nr rej.: A-1723 z 9.02.2018 

- park pałacowy z terenem przy kościele, 1 poł. XIX, nr rej.: A-451 z 6.10.1983 

 

 Górnica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Królowej Polski, 1672,  

  nr rej.: A-750 z 28.08.1961  

 

  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A-756 z 29.09.1987 

 

 Karsibór 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Narodzenia NMP, szach., 1819,  

  nr rej.: A-344 z 12.08.1961  

 

  - park dworski, k. XIX, nr rej.: A-1152 z 29.09.1987 

 

 Kłębowiec 
  - cmentarz ewangelicki, poł. XIX, nr rej.: A-701 z 19.05.1989 

 

  - zespół dworski, XVII-XIX, nr rej.: A-559 z 11.12.1953: 

   - ruina dworu 

   - park 

   - budynki gospodarcze : 

- spichrz, ob. magazyn 

- stajnia z wozownią, ob. stodoła i chlewnia 

 

 Laski Wałeckie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. MB Szkaplerznej, szach. 2 poł. XVII,  

  nr rej.: A-537 z 28.08.1961  

 

 Lubno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Chrystusa Króla, 1875, nr rej.: A-1372 z 4.02.2015  

- cmentarz  kościelny, nr rej.: j.w. 

 
 - park pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1185 z 29.09.1987 
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 Ługi Wałeckie 
  - cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX, nr rej.: A-681 z 19.05.1989 

 

  - park dworski, 1829, nr rej.: A-1150 z 8.10.1983 

 

 

 Nagórze 
  - park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-555 z 4.10.1983 

 

 Nakielno 
- kościół fil. pw. św. Wawrzyńca, 1880, nr rej.: A-700 z 15.09.2010 

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

 

  - park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: A-556 z 8.10.1983 

 

  - gorzelnia ze spichrzem folwarcznym, 2 poł. XIX, 1910, nr rej.: A-339 z 10.03.2008 

 

  - dom podcieniowy nr 5 (d.6), szach., 1748, nr rej.: A-1907 z 26.10.1965  

 

 Różewo 
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca, 1899-1905, nr rej.: A-1373 z 11.02,2015 

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

 

 Prusinowo 
  - kościół fil. pw. św. Matki Boskiej Różańcowej, 1865, nr rej.: A-698 z 1.10.2010 

 

 Prusinówko 
  - park pałacowy z aleją lipową, poł. XIX, nr rej.: A-1149 z 28.09.1987 

 

 Rudki 
  - zespół kościoła parafialnego, nr rej.: A-658 z 8.09.2010 :  

   - kościół pw. św. Wawrzyńca, 1665 - wieża, szach., po 1930, po 1940 

   - dzwonnica, drewn., XVII ?, 1951 

   - cmentarz kościelny 

   - ogrodzenie, mur ceglany 

    
  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1147 z 26.10.1987 

 

Rutwica 
  - zespół d. kościoła ewangelickiego, XVII-XIX, nr rej.: A-1906 z 28.08.1961:  

   - kościół, szach., ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Jana Nepomucena 

   - cmentarz przykościelny 

 

  - cmentarz ewangelicki, ob. komunalny., poł XIX, nr rej.: A-742 z 23.07.1989 

 

  - park pałacowy z dziedzińcem, 2 poł XIX, nr rej.: A-1311 z 8.10.1983 

 

 Sitowo 
  - park dworski z dziedzińcem, pocz. XIX, nr rej.: A-1306 z 4.10.1983 

 

 Strączno 
- kościół par. pw. św. Anny, 1868, nr rej.: A-696 z 8.09.2010 

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

 
  - cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., poł. XIX, nr rej.: A-680 z 11.05.1989 

 

  - park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1154 z 19.10.1983 
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Szwecja 

- kościół par. pw. św. Jakuba, 1876-77, nr rej.: A-679 z 8.09.2010 

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

 

 Wiesiółka 
  - cmentarz ewangelicki, k. XVIII, nr rej.: A-682 z 11.05.1989 

 

  - zespół pałacowy (nr 22), nr rej.: A-560 z 20.10.1983 i z 21.03.1989: 

   - pałac, 1870-1880 

   - park, poł. XIX 

   

 Witankowo 
  - kościół fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1909, nr rej.: A-374 z 19.11.2008 

 

- park dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-564 z 20.10.1983 

 

 

WAŁCZ – m.  

 
- kościół par. pw. św. Mikołaja, pl. Wolności, 1865, nr rej.: A-262 z 31.05.2006 

 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. pw. św. Antoniego, ul. Sądowa / Orla, 1902-03, 

  nr rej.: A-263 z 1.06.2006 

 

- ewangelicka kaplica szpitalna z kostnicą, ob. cerkiew gr.-kat. pw. Świętego Krzyża,  

  ul. 12 Lutego 3, 1923-1924, nr rej.: A-79 z 26.09.2001 

 

- cmentarz rzym.-kat., ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 58, 2 poł. XIX,  

   nr rej.: A-708 z 19.05.1989 

 

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat. i prawosławny, ul. Kujawska 13-15, 1 poł. XIX,  

  nr rej.: A-707 z 19.05.1989 

- kaplica ewangelicka cmentarna, ob. cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy, 2 poł. XIX,  

  nr rej.: A-707 z 4.01.1985 

 

- cmentarz wojenny z 1945 r. żołnierzy Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego,  

  ul. Zdobywców Wału  Pomorskiego, nr rej.: A-702 z 20.11.1995 

 

  - ratusz, pl. Wolności 1, 1888-1890, 1936-1937, nr rej.: A-7 z 15.06.1999 

 

  - zespół dworca kolejowego, ul. Kolejowa, nr rej.: A-250 z 20.02.2006: 

   - dworzec, 1881 

   - budynek biurowo-mieszkalny, 1881 

   - budynek sanitariatów, 1881 

   - magazyn spedycyjny, k. XIX, pocz. XX 

   - budynek restauracji, po 1920 

   - wodociągowa wieża ciśnień, k. XIX 

 

  - bank powiatowy, ul. Bankowa 3/5, 1900, 1923-1924, nr rej.: A-703 z 20.06.1998 

 

  - zespół d. seminarium nauczycielskiego, ob. LO, ul. Bydgoska 50-52, 1902-05, 

   nr rej.: A-1050 z 29.02.2012: 

   - główny budynek szkolny 

   - sala gimnastyczna 

   - budynek gospodarczy 

   - garaż 

   - park szkolny 

 

  - dom, ul. Chłodna 6, 1719, nr rej.: A-498 z 25.11.1965  (nie istnieje) 
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  - willa z otoczeniem, ul. Dąbrowskiego 18, po 1920, nr rej.: A-218 z 17.05.2005 

 

  - poczta, ul. Kilińszczaków 30, pocz. XX, nr rej.: A-78 z 26.09.2001 

  - oficyna, ul. Pocztowa 2, nr rej.: j.w.  

 

 

- kolegium jezuitów (gimnazjum), ul. Kilińszczaków 57-59, 1798-1805, 1908-1909, 

   nr rej.: A-562 z 25.11.1965  

 

- d. spichrz, ul. Kilińszczaków 57, XVIII/XIX, nr rej.: j.w.  

 

  - szkoła , ob. podstawowa nr 2, ul. Konopnickiej, 1901-1905, nr rej.: A-705 z 24.12.1993 

 

  - pensjonat – dom opieki, ul. Orla 35, 1910, nr rej.: A-178 z 29.09.2004 

 

  - dom, ob. muzeum, ul. Pocztowa 14, XVIII/XIX, 1979, nr rej.: A-563 z 25.11.1965  

 

  - dom, ul. Sądowa 1, mur.-szach., XIX/XX, nr rej.: A-565 z 23.06.1979 

 

- szkoła żeńska, ob. zespół szkół, ul. Sądowa 9, 1910, nr rej.: A-914 z 3.10.1996 

 

- kamienica, ob. biura, ul. Wojska Polskiego 41, 1910, nr rej.: A-209 z 11.03.2005 

 

- willa, ul. Wojska Polskiego 51, 1910, nr rej.: A-869 z 20.04.2011 

 

- szpital miejski, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 52-54, 1853-1930,  

   nr rej.: A-223 z 25 z 08. 2005 


