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OBWIESZCZENIE NR 1/2017
LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W LUBLINIE
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i
rejestru zabytków archeologicznych województwa lubelskiego
Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity - Dz. U z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków podaje
do publicznej wiadomości:
- wykaz zabytków wpisanych do rejestru „A” zabytków nieruchomych województwa lubelskiego;
- wykaz zabytków wpisanych do rejestru „C” zabytków archeologicznych województwa lubelskiego. Wykazy
według stanu na 31 grudnia 2016 r. stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do obwieszczenia. Decyzje o wpisaniu do
rejestru zabytków wraz z załącznikami graficznymi oraz dokumentacja wpisów znajdują się w
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie przy ul. Archidiakońskiej 4.

Lubelski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Dariusz Kopciowski
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2017
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Lublinie
z dnia 9 stycznia 2017 r.
wykaz zabytków wpisanych do rejestru „A” zabytków nieruchomych województwa lubelskiego według
stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

lp.
1.

miejscowość/
miasto
2
Adamów

2.

1

ulica
3

gmina

powiat

4
Adamów

5
łukowski

Adamów

Adamów

łukowski

3.

Adamów

Adamów

zamojski
ziemski

4.

Adampol

Wyryki

włodawski

5.

Andrzejów

Godziszów

janowski

6.

Annopol

Annopol

kraśnicki

7.

Annopol

Annopol

kraśnicki

8.

Annopol

Annopol

kraśnicki

9.

Nałęczów

puławski

10.

Antopol
(właściwy obręb
geod.:
Bochotnica
Kolonia)
Babin

Bełżyce

lubelski
ziemski

11.

Babin

Bełżyce

lubelski
ziemski

ul. Kościuszki 2

zakres wpisu
6
- kościół paraf. pw.
Podwyższenia Krzyża Św. z
dekoracją, ruchomościami,
dzwonnicą i drzewostanem w
obrębie cmentarza kościelnego
- dawny zajazd, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół dworski: dwór, park (o
pow. wskazanej w dec.),
owczarnia wraz z zielenią
towarzyszącą dawnej zabudowie
folwarcznej oraz aleją (o dł. ok.
200 m), w gran. wg zał. planu
- zespół pałacowy w gran.
najbliższego otoczenia wraz z
figurą Najświętszej Marii Panny
i bramą na początku drogi leśnej
przy szosie Lublin-Włodawa
- mogiła wojenna z 1812 r.
żołnierzy armii napoleońskiej, w
gran. wg zał. (na działce
wskazanej w dec.)
- dawny zespół dworskoparkowy, obejmujący obszar
odpowiadający działkom
wskazanym w dec., wg zał.
mapy
- cmentarz żydowski
(nieczynny), w gran. wg zał.
- d. kościół paraf. pw. św.
Joachima i św. Anny wraz z
wyposażeniem wnętrza i
otoczeniem w gran. cmentarza
kościelnego
- park o pow. wskazanej w dec.
(ukształtowanie terenu,
drzewostan, układ wodny i
drogowy), w gran. wg zał. planu
- zespół przestrzenny: dwór,
park wraz ze szpalerem drzew
wzdłuż granicy północnej parku,
stawy – na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
opisu w decyzji, zał. planu i
opracowania ewidencyjnego
- kapliczka z kamiennym
krzyżem z figurą Chrystusa
Ukrzyżowanego, w obrysie

nr
rejestru
7
A/576

A/1177
A/1476

A/1135

A/322

A/312

A/408
A/99

A/820

A/817

A/1121

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–3–

Poz. 111

12.

Baczków

Wola
Mysłowska

łukowski

13.

Baranów

Baranów

puławski

14.

Batorz Kolonia

Batorz

janowski

15.

Batorz Pierwszy

Batorz

janowski

16.

Bazar

Rybczewice

świdnicki

17.

Bazar

Rybczewice

świdnicki

18.

Bełcząc

Czemierniki

radzyński

19.

Bełżec

Bełżec

tomaszowski

20.

Bełżec

Bełżec

tomaszowski

21.

Bełżec

Bełżec

tomaszowski

22.

Bełżec

tomaszowski

23.

Bełżec
(właśc. obręb
geod.:
ŚwięcieKolonia)
Bełżec

ul. Świerczewskiego
79

Bełżec

tomaszowski

24.

Bełżyce

Pl. Kościelny 7

Bełżyce

lubelski
ziemski

ścian zewnętrznych kapliczki,
na działce wskazanej w decyzji,
wg zał. mapy
- park krajobrazowy (o pow.
wskazanej w dec.), w gran.
działek wskazanych w dec., wg
zał. mapy
- zespół kościelny, obejmujący:
kościół paraf. rzym.-kat. pw.
św. Jana Chrzciciela, dzwonnicę
bramową, ogrodzenie z
czterema kapliczkami i
bramkami, teren cmentarza
kościelnego z drzewostanem w
granicach w/w ogrodzenia,
plebanię (w gran. ścian zewn.,
wraz z gruntem pod
budynkiem), na działkach
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- mogiła żołnierza czeskiego z
armii austro-węgierskiej z 1915
r., na działce wskazanej w dec.,
w gran. wg zał.
- zbiorowa mogiła z powstania
styczniowego z 1863 r. – w
gran. wg załącznika
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, spichlerz, dawna
gorzelnia, kapliczka z rzeźbą
św. Jana Nepomucena, park
wraz ze stawem i odcinkiem
rzeki Giełczwi, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- kościół filialny pw.
Najświętszego Serca
Jezusowego, w gran. ścian
zewn. (przeniesiony z Lublina),
na działce wskazanej w dec.
- założenie dworsko-parkowe:
dwór, park krajobrazowy, w
gran. działek wskazanych w
decyzji, wg zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
MB Królowej Polski, w gran.
cmentarza kościelnego (o pow.
działki wskazanej w dec.),
według zał. mapy
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy i karty
cmentarza
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
dec., wg zał. planu i karty
cmentarza
- teren byłego obozu zagłady, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy
- dawna cerkiew greckokat. pw.
św. Bazylego, wraz z
otoczeniem i drzewostanem w
gran. cmentarza cerkiewnego,
na działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał.
- kościół paraf. pw. Nawrócenia
św. Pawła z wyposażeniem

A/1170

A/922

A/292

A/479
A/760

A/887

A/1285

A/1563

A/1537

A/1550

A/1605

A/157

A/26
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25.

Bełżyce

ul. Szpitalna

Bełżyce

lubelski
ziemski

26.

Bełżyce

ul. Zamkowa 30 (d.
36)

Bełżyce

27.

Bereść

Grabowiec

lubelski
ziemski
zamojski
ziemski

28.

Bezwola

Wohyń

radzyński

29.

Bezwola

Wohyń

radzyński

30.

Bezwola
Wymyśle

Wohyń

radzyński

31.

Biała Podlaska

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

32.

Biała Podlaska

ul. Artyleryjska 1

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

33.

Biała Podlaska

ul. Brzeska

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

34.

Biała Podlaska
Biała Podlaska

Biała Podlaska
miasto
Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

35.

ul. Brzeska 18,
ul. Prosta 15
ul. Brzeska 33-35

36.

Biała Podlaska

ul. Garncarska 14

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

37.

Biała Podlaska

ul. Janowska 27/29

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

bialski grodzki

wnętrza, dzwonnica, cmentarz
kościelny z drzewostanem (w
gran. ogrodzenia cmentarza
kościelnego)
- zespół dworsko-parkowy:
dwór (d. szpital), park w gran.
działki wskazanej w dec. – w
gran. wg opisu decyzji oraz wg
zał. planu i opracowania
ewidencyjnego
- dawny budynek zamkowy

A/816

A/121

- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec.,wg zał.
wyrysu i karty cmentarza
- kościół filialny pw.
Zmartwychwstania Pańskiego z
wyposażeniem wnętrza i
otoczeniem w granicach
cmentarza kościelnego,
dzwonnica oraz pozostałości
zespołu cerkwi, obc. kościoła
rzymskokatolickiego: plebania,
spichlerz i teren działki
geodezyjnej, odpowiadającej
części gospodarczej i sadowi, na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park z alejami
dojazdowymi, zespół stawów, w
gran. wg zał. planu
- przestrzenne założenie
folwarku Wymyśle obejmujące:
dwór z terenem ogrodu i
sadzawką, teren dawnej
zabudowy gospodarczej i drogi
– na działkach wskazanych w
decyzji, w gran. wg zał. mapy
- układ urbanistyczny m. Białej
Podlaskiej: sieć ulic i placów,
skala zabudowy miejskiej,
założenie zamkowo-obronne,
historyczna panorama miasta –
w gran. wg zał. planu
- budynek Domu Strażaka w
obrębie działki wskazanej w
dec., wg zał. planu
- cmentarz unicki wraz z
kapliczką w obrębie działki
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- budynek Sądu

A/1524

- zespół pobazyliański: kościół
obc. paraf. rzymskokat. pw.
Narodzenia NMP, klasztor,
murowane ogrodzenie placu
przykościelnego z bramą i
bramkami, teren i drzewostan w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy
- Dom Architekta (willa),
budynek pomocniczy,
ogrodzenie, ogród, w granicach
wg zał. planu
- d. szpital żydowski, w gran.
zał. planu

A/131

A/111

A/1288

A/1632

A/656

A/1346
A/422

A/1401

A/1405

A/1360

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–5–

Poz. 111

38.

Biała Podlaska

ul. Janowska/ul.
Nowa

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

39.

Biała Podlaska
Biała Podlaska

Biała Podlaska
miasto
Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

40.

ul. Kościuszki 11a,
12a, 12b
ul. Kościuszki 15

41.

Biała Podlaska

ul. Kraszewskiego 1

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

42.

Biała Podlaska

ul. Narutowicza 8

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

43.

Biała Podlaska

ul. Narutowicza 19

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

44.

Biała Podlaska

ul. Narutowicza 37 39

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

45.

Biała Podlaska

ul. Pokoju

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

46.

Biała Podlaska

ul. Stacyjna/ ul.
Kościuszki

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

47.

Biała Podlaska

ul. Warszawska

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

bialski grodzki

- najstarsza część zespołu
cmentarza rzymskokatolickiego,
obejmująca: południową część
terenu cmentarza, obejmujacą
kwatery I-XVII, wraz z grupą
99 zabytkowych nagrobków z
XIX i XX w. (wymienionych w
załączonym wykazie), bramę,
stróżówkę, drzewostan - w
granicach obszaru wskazanego
na załaczonym planie i mapie,
odpowiadającego części działki
wskazanej w dec. oraz kaplica
cmentarna pw. św. Rocha z
wyposażeniem (wpisana do rej.
na podstawie odrębnej dec.)
- domy – patrz: zespół dworca
kolejowego
- trzy murowane budynki:
budynek główny, dawna
wartownia, budynek
gospodarczy (z wyłączeniem
współczesnej przybudówki),
wraz z otoczeniem, tj. działką
na której w/w budynki są
położone – w gran. wg zał.
- gmach d. Akademii Bialskiej
ob. LO im. J.J.Kraszewskiego
wraz z bramą wjazdową
- dom mieszkalny na działce
wskazanej w decyzji – w
gran.wg zał. planu
- kamienica (w obrysie murów
zewn.), na działce wskazanej w
dec., w gran. wg zał. planu
- zespół poreformacki: kościół
pw. św. Antoniego, klasztor,
ogrodzenie i otaczający
drzewostan – w gran. obszaru
wskazanego na zał. mapie,
odpowiadającego działkom
wskazanym w dec.
- cmentarz wojenny (niemiecki)
z I wojny świat., w obrębie
działek wskazanych w decyzji,
wg zał. planu
- zespół dworca kolejowego:
budynek dworca kolejowego,
wieża ciśnień, parowozownia
przy ul. Stacyjnej 9 (ob. Miejski
Dom Kultury), dom naczelnika
przy ul. Kościuszki 11A (ob.
dom mieszkalny), dom
urzędniczy przy ul. Kościuszki
11B (ob. dom mieszkalny),
budynek administracyjny przy
ul. Kościuszki 13A, dom
mieszkalny przy ul. Stacyjnej 5,
dom mieszkalny przy ul.
Stacyjnej 11 - w obrębie działki
(wskazanej w postanowieniu), w
gran. wg załączników
- zespół zamkowy
(poradziwiłłowski) obejmujący:
pozostałości ziemnych
fortyfikacji bastionowych,
zespół wjazdowy złożony z
bramy wjazdowej, szyi
wjazdowej i wieży bramnej,

A/63

A/671

A/1411
A/764
A/72
A/60

A/1352

A/771

A/134
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48.

Biała Podlaska

ul. Warszawska 1, 3,
8 i ul.
Kraszewskiego 2

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

49.

Biała Podlaska

ul. Warszawska 15

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

50.

Biała Podlaska

ul. Warszawska 27

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

51.

Biała Podlaska

Pl. Wolności 8 (obc.
Piłsudskiego 3)

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

52.

Biała Podlaska

Pl. Wolności 12,
12a, ul. Janowska 2,
ul. Pocztowa 2

Biała Podlaska
miasto

bialski grodzki

53.

Białka

Dębowa Kłoda

parczewski

54.

Białka

Radzyń Podlaski

radzyński

55.

Białki Dolne

Ułęż

rycki

56.

Kock

lubartowski

57.

Białobrzegi
Folwark
(właśc. obręb
geod.:
Białobrzegi
Kolonia)
Białowody

Uchanie

hrubieszowski

58.

Bilsko

Modliborzyce

janowski

59.

Biłgoraj

Biłgoraj miasto

biłgorajski

oficynę północno-zachodnią,
oficynę północno-wschodnią,
oficynę zachodnią z wieżyczką
wraz z jej sztukatorską
dekoracjąwnętrza kopuły,
wieżyczkę wschodnią z
dekoracją sgraffitowąwnętrza
kopuły i elewacji, kaplicę
pałacową, fundamenty pałacu,
park w granicach obszaru
odpowiadającego działkom nr
ew. 2113/1 i nr ew. 2113/2 – wg
zał. mapy;
- budynek zw. kordegardą, wraz
z bramą wjazdową i
ogrodzeniem, w gran. murów
zewn., na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy
- kościół paraf. pw. św. Anny z
wyposażeniem wnętrza,
otaczający drzewostan,
ogrodzenie i dzwonnica
bramowa, plebania, wikarówka i
budynek tzw. organistówki
- zespół szpitalny: budynek
szpitala, pawilon, drzewostan w
obrębie terenu szpitalnego
- dom żołnierza w zespole
koszar drewnianych, w
granicach działek wskazanych
w dec.
- budynek d. Magistratu (przy
rynku), na działce wskazanej w
dec.,w gran. wg zał. planu

A/58

A/129
A/1357

A/1341

- zespół domu zajezdnego zw.
Austerią wraz z d. stajnią i
wozownią
- kościół paraf. pw. Serca
Jezusowego z wyposażeniem
wnętrza (przeniesiony z
miejscowości Horodyszcze
gm.Wisznice pow. bialski
ziemski)
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac z pełnym wyposażeniem
architektonicznym i detalami (w
tym parkiety i rokokowy
kominek), park z alejami i
całym drzewostanem, w gran.
terenu związanego z zespołem
- park dworski Osmolice, w
gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy
- mogiła Berka Joselewicza w
gran. ogrodzenia, na działkach
wskazanych w decyzji, wg zał.
mapy

A/1412

- dworek z otaczającym parkiem
(o pow. wskazanej w dec.), w
gran. wg zał. planu
- cmentarz wojenny, katolicki z
1812 r., w gran. wg zał. planu
(na działce wskazanej w dec.)
- kościół filialny (ob.paraf.)

A/1319

A/1428

A/582

A/903
A/1011

A/342
A/1459
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Biłgoraj miasto

biłgorajski

ul. 22 Lipca 59

Tarnogród

biłgorajski

Biłgoraj

ul. Czerwonego
Krzyża 29

Biłgoraj miasto

biłgorajski

63.

Biłgoraj

Al. Jana Pawła II/ul.
Krzeszowska

Biłgoraj miasto

biłgorajski

64.

Biłgoraj

ul. Konopnickiej

Biłgoraj miasto

biłgorajski

65.

Biłgoraj

ul. Kościuszki 28

Biłgoraj miasto

biłgorajski

66.

Biłgoraj

ul. Krasickiego 50

Biłgoraj miasto

biłgorajski

67.

Biłgoraj

ul. Lubelska

Biłgoraj miasto

biłgorajski

68.

Biłgoraj

ul. Lubelska

Biłgoraj miasto

biłgorajski

69.

Biłgoraj

ul. 3 Maja 1

Biłgoraj miasto

biłgorajski

70.

Biłgoraj
(d. Puszcza
Solska)

Biłgoraj miasto

biłgorajski

71.

Biłgoraj

Biłgoraj miasto

biłgorajski

rzymskokat. pw. św. Jerzego (d.
cerkiew unicka), wraz z
zabytkowymi ruchomościami,
cmentarz kościelny, drzewostan
(oraz znajdujące się na zewnatrz
kościoła płyty nagrobne) - w
gran. ogrodzenia cmentarza
kościelnego, wg zał. planu
- park (pałacowy) Rożnówka o
pow. wskazanej w dec., w gran.
wg zał. planu
- dawny dom rzemieślniczy –
sitarski (nie istnieje)
- drewniany spichlerz, z
najbliższym otoczeniem w d.
zespole młyńskim
- najstarsza część cmentarza
parafialnego rzymskokat. (na
działce wskazanej w dec.) wraz
z bramą i fragmentem
murowanego ogrodzenia oraz
nagrobkami i mogiłami
pochodzącymi sprzed 1945 r.
(wg zał. wykazu) – w gran. wg
zał. graf.
- cmentarz żydowski,
nieczynny, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- drewniany budynek (na działce
wskazanej w decyzji), wraz z
otoczeniem w gran. działki, wg
zał. mapy
- zespół drewnianych
zabudowań tworzący zagrodę
gospodarczą: dom mieszkalny,
budynki gospodarcze w
podwórzu (zadaszenie, szopa,
spichlerz, stajnia), stodoła,
bramka z furtką i zadaszeniem
- cmentarz zamknięty (stary) o
pow. wskazanej w dec., wraz z
drzewostanem, kamiennymi
nagrobkami, murowaną bramą
wjazdową, resztkami
ogrodzenia - w gran.
oznaczonych na zał. planie oraz
z najbliższym otoczeniem
cmentarza
- cmentarz grzebalny na
działkach wskazanych w dec.,
wraz z drzewostanem, dwiema
bramami, nagrobkami (wg
wykazu w karcie cmentarza), w
gran. wg zał. planu i karty
cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Wniebowzięcia NMP, wraz z
wyposażeniem w zabytki
ruchome oraz dwie figury
stojące w ogrodzeniu cmentarza
kościelnego, drzewostan w gran.
ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- dawny klasztor franciszkanów,
ogrodzenie ze schodami i
bramką, otaczający je
drzewostan
- kaplica pw. św. Marii

A/1479
A/1290
A/734

A/1588

A/876

A/373

A/1293

A/1494

A/172

A/287

A/287
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(d. Puszcza
Solska)
72.
73.

Biłgoraj
(d. Puszcza
Solska)
Biłgoraj
(d. Puszcza
Solska)

ul. Krzeszowska
1/Tarnogrodzka

Biłgoraj miasto

biłgorajski

Biłgoraj miasto

biłgorajski

74.

Biskupice

Trawniki

świdnicki

75.

Biskupice

Trawniki

świdnicki

76.

Biskupice

Trawniki

świdnicki

77.

Biszcza

Biszcza

biłgorajski

78.

Blinów Drugi

Szastarka

kraśnicki

79.

Bobrowniki

Ryki

rycki

80.

Bobrowniki

Ryki

rycki

81.

Bobrowniki

Ryki

rycki

82.

Boby Kolonia

Urzędów

kraśnicki

83.

Boby Kolonia

Urzędów

kraśnicki

84.

Bochotnica

Kazimierz
Dolny

puławski

85.

Bochotnica

Kazimierz
Dolny

puławski

Nr 48

Magdaleny z wyposażeniem
wnętrza i otaczającym ją
drzewostanem (ul. .
Tarnogrodzka)
- dzwonnica-brama, poza
terenem cmentarza kościelnego,
przy drodze do Tarnogrodu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Marii Magdaleny, wraz z
wyposażeniem wnętrza,
drzewostan w gran. ogrodzenia
kościelnego
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. św. Stanisława BM
z wyposażeniem i
ruchomościami, ogrodzenie
cmentarza kościelnego z
pięcioma kapliczkami, plebania,
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- część cmentarza paraf., w
granicach muru kamiennego
odgradzającego starszą część
- cmentarz żydowski, tzw.
„Baca Góra” - na działce
wskazanej w decyzji, w gran.
wg zał. mapy
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa (d. cerkiew), cmentarz
kościelny i drzewostan w gran.
ogrodzenia
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. św. Jana Chrzciciela
i Andrzeja Ap., dzwonnica,
teren cmentarza
przykościelnego - w gran.
ogrodzenia
- kościół paraf. pw.
Nawiedzenia NMP z wystrojem
wnętrza i najbliższym
otoczeniem w prom. 50 m.
- cmentarz parafialny, w gran.
ogrodzenia cmentarnego
- cmentarz żydowski, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. wyrysu (tj. w gran. działki)
- zespół kościoła parafialnego
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa: kościół i drzewostan w
gran. ogrodzenia
przykościelnego
- plebania w zespole kościoła
parafialnego
- ruiny zamku (tj. pozostałości
warownej siedziby mieszkalnej,
fragmenty murów obwodowych,
luźne elementy kamienne i
ceglane oraz cała góra zamkowa
z jej ukształtowaniem, w gran.
działek (wskazanych w
postanowieniu), wg zał. planu
- pozostałości kaplicy grobowej
– mauzoleum Jana Oleśnickiego
vel Bochotnickiego, w gran.
murów zewn. kaplicy
usytuowanej na działkach
wskazanych w dec., wg zał.
wyrysu

A/287
A/287

A/569

A/938
A/1004

A/1472

A/421

A/897

A/939
A/999
A/962

A/962
A/449

A/1111
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Kazimierz
Dolny
Niemce

puławski

Bogucin

Garbów

lubelski
ziemski

89.

Bojanówka

Wohyń

radzyński

90.

Bokinia
(d. Władzin)

Uchanie

hrubieszowski

91.

Bondyrz

Adamów

zamojski
ziemski

92.

Boniewo

Fajsławice

krasnostawski

93.

Bończa

Kraśniczyn

krasnostawski

94.

Bończa

Kraśniczyn

krasnostawski

95.

Bończa

Kraśniczyn

krasnostawski

96.

Bordziłówka
Stara

Leśna Podlaska

bialski ziemski

97.

Borek

Piaski

świdnicki

98.

Borki

Borki

radzyński

99.

Borowa

Puławy

puławski

100.

Borowica

Łopiennik
Górny

krasnostawski

101.

Borowina
Sitaniecka

Zamość

zamojski
ziemski

lubelski
ziemski

- aleja Puławy – Bochotnica –
patrz: Puławy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- budynek wagi, budynek
gospodarczy, fragment rampy
dawnej kolejki wąskotorowej, w
gran. działki wskazanej w
decyzji, wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy: park
z aleją dojazdową, teren d. sadu
i warzywnika, dwór, spichlerz,
w gran. wg zał. planu
- dworek, wraz z
pozostałościami parku i sadu
owocowego, w gran. działki
- młyn wodny na rz. Wieprz,
wraz z kołem podsiębiernym i
wyposażeniem mechanicznym
oraz jazem, mostem i ciekiem
wodnym, w gran. wg zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
światowej i kaplica cmentarna
na działce wskazanej w decyzji,
wg zał. mapy
- d. zbór kalwiński, ob. kościół
paraf. pw. św. Stanisława BM,
wraz z wystrojem
wewnętrznym, dzwonnica –
brama, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park, w gran. wg zał.
mapy
- cerkiew prawosławna pw.
Opieki MB (w obrysie ścian
zewnętrznych), na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- cmentarz rzymsko-katolicki z
XIX w. wraz z drzewostanem,
w obrębie działki – wg zał.
planu
- patrz: Gardzienice Drugie, gm.
Piaski, pozostałości parku, ruiny
pałacu, aleja dojazdowa
- zespół pałacowo-parkowy – w
gran wg zał. planu, obejmujący:
pałac z pozostałościami
zabytkowej stolarki oraz
zewnętrzną dekoracją
architektoniczną, park ze
starodrzewiem i osiami
widokowymi na stawy,
zadrzewienie i układ dziedzińca
gospodarczego, drewniany
spichlerz, murowana furta
- fort IV Twierdzy Dęblin –
patrz: Twierdza Dęblin w
Dęblinie A/895
- kościół filialny rzymskokat.
(ob. paraf.) pw. Przemienienia
Pańskiego z wyposażeniem
wnętrza (ob. w Muzeum Wsi
Lubelskiej) i otoczenie z
drzewostanem, w gran.
cmentarza kościelnego
- rządcówka, wraz z
towarzyszącą zielenią, na

A/916
A/1018

A/713

A/1005
A/1457

A/1629

A/442

A/953
A/281

A/782

A/768

A/89

A/1501
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102.

Borów

Annopol

kraśnicki

103.

Bortatycze
Kolonia

Zamość

zamojski
ziemski

104.

Boża Wola

Zakrzew

lubelski
ziemski

105.

Branew

Dzwola

janowski

106.

Branica
Radzyńska

Radzyń Podlaski

radzyński

107.

Bronice

Nałęczów

puławski

108.

Bronowice

Puławy

puławski

109.

Brzezice

Piaski

świdnicki

110.

Brzeziny

Komarówka
Podlaska

radzyński

111.

Brzeziny

Stężyca

rycki

112.

Brzeziny
(d. Mogielnica)

Siedliszcze

chełmski
ziemski

działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- kościół paraf. pw. św.
Andrzeja Ap. i św. Józefa z
wyposażeniem wnętrza oraz
otoczeniem w gran. cmentarza
kościelnego
- zespół folwarczny: rządcówka
złożona z budynku głównego,
mieszkalnego, łącznika i
budynku gospodarczego,
pozostałości zieleni folwarcznej
w postaci szpalerów drzew,
wnętrz ogrodowych, zieleni
łęgowej nad stawami i fragm.
drogi - na działkach wskazanych
w dec., w gran. wg zał. mapy
- kościół paraf. pw. św.
Antoniego Padewskiego,
dzwonnica, cmentarz kościelny
z drzewostanem w gran.
murowanego ogrodzenia
- kościół paraf. pw. św. Anny, w
gran. części działki wskazanej w
dec., wg zał.
- założenie pałacowo-ogrodowe:
pałac, park krajobrazowy,
tereny: zabudowań
gospodarczych, dawnego sadu,
dawnych stawów, stajni i
ogrodów użytkowych, w gran.
wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac z dekoracją
architektoniczną i sztukateriami
wraz z najbliższym otoczeniem,
lamus, park wraz z
drzewostanem, ukształtowaniem
terenu, układem wodnym i
zachowanym układem
przestrzennym (w tym: droga
dojazdowa, aleje spacerowe i
gazon) oraz istniejące ślady
murów oporowych między
pałacem i lamusem, fragm.
ogrodzenia od strony pn. – w
gran. wg zał. planu
- park z alejami dojazdowymi,
ukształtowaniem terenu,
drzewostanem, układem
wodnym cokołem
pamiątkowym z 1917 r., krzyż z
1850 r., w gran. wg zał. planu
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, budynek gospodarczy
(obecnie mieszkalny), park z
aleją dojazdową, w gran. wg zał.
planu
- kaplica na cmentarzu
rzymskokat, położona na działce
wskazanej w decyzji, w
granicach cmentarza, wg zał.
planu
- kościół paraf. pw. św.
Sebastiana, z otoczeniem
zabytku w granicach działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy w
gran. wg zał. planu

A/100

A/1580

A/701

A/359
A/410

A/450

A/726

A/731

A/426

A/894

A/1144
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113.

Bubel Stary

Janów Podlaski

bialski ziemski

114.

Trzydnik Duży

kraśnicki

115.

Budki Górne
(właściwy obreb
geod.: Olbięcin)
Budynin

Ulhówek

tomaszowski

116.

Bukowice

Leśna Podlaska

bialski ziemski

117.

Bukowina

Biszcza

biłgorajski

118.

Bukowski Las

Hańsk

włodawski

119.

Burzec

Wojcieszków

łukowski

120.

Buśno

Białopole

chełmski
ziemski

121.

Bychawa

Bychawa

lubelski
ziemski

122.

Bychawa

ul. Spokojna

Bychawa

123.

Bychawa

ul. Kościuszki 5

Bychawa

lubelski
ziemski
lubelski
ziemski

124.

Bychawa

ul. ks. Piotra
Ściegiennego 25

Bychawa

lubelski
ziemski

125.

Bychawa

Bychawa

lubelski
ziemski

126.

Bychawa

Bychawa

lubelski
ziemski

127.

Bychawka

Bychawa

lubelski
ziemski

ul. Zamkowa

- kościół filialny rzymskokat.
pw. św. Jana Apostoła i
Ewangelisty, dzwonnica, wraz z
otoczeniem, tj. działką
wskazaną w decyzji, w gran. wg
zał. mapy
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. ogrodzenia, wg
zał. planu
- d. cerkiew paraf.
greckokatolicka pw. Opieki
MB, ob. kościół filialny
rzymskokat. pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP, dzwonnica
- kaplica rzymskokat. pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP,
z otaczającym drzewostanem, w
gran. wg zał. planu
- kościół filialny pw.
Ofiarowania NMP, wraz z
wyposażeniem wnętrza,
otoczenie z drzewostanem w
gran. cmentarza kościelnego,
ogrodzenie, kaplica i krzyż na
terenie cmentarza kościelnego
- wiatrak „koźlak” (przeniesiony
ok. 1925 r. z okolic Cycowa)
- zespół dworski: budynek
gorzelni, pozostałości parku,
krajobrazowego, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
opisu w decyzji i zał. mapy
- kościół paraf. pw.
Wniebowzięcia NMP wraz z
wystrojem wnętrza, drzewostan
w obrębie cmentarza
kościelnego

A/35

- ruina pałacu z otaczającym
drzewostanem (w tzw.
Podzamczu) oraz zespół
zabudowań podworskich: dwa
spichlerze, obora
- cmentarz paraf. rzymskokat.,
w gran. ogrodzenia cmentarnego
- dawna synagoga, w gran.
murów zewnętrznych na działce
wskazanej w decyzji, wg zał.
- kościół paraf. pw. św. Jana
Chrzciciela z wyposażeniem w
zabytki ruchome, dzwonnica,
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na tzw. „Białej Górze” ,
odpowiadający działce
wskazanej w decyzji, w gran.
wg zał. planu
- kapliczka przydrożna wraz z
otoczeniem, tj. działką
wskazaną w dec., w gran. wg
zał.
- zespół kościelny: kościół
paraf. pw. Wszystkich
Świętych, plebania, starsza
część cmentarza grzebalnego z
nagrobkami, kaplicą grobową

A/291

A/361
A/31

A/1398

A/70

A/1124
A/1168

A/389

A/936
A/1102
A/175

A/1088

A/341

A/852
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128.

Bystrzyca

Wólka

lubelski
ziemski

129.

Bystrzyca

Wólka

lubelski
ziemski

130.

Bystrzyca Nowa

Strzyżewice

131.

Bystrzyca Nowa

Strzyżewice

lubelski
ziemski
lubelski
ziemski

132.

Bzowiec

Rudnik

krasnostawski

133.

Bzowiec

Rudnik

krasnostawski

134.

Celejów

Wąwolnica

puławski

135.

Celejów

Wąwolnica

puławski

136.

Chełm

Chełm miasto

chełmski
grodzki

137.

Chełm

Chełm miasto

138.

Chełm

chełmski
grodzki
chełmski
grodzki

ul. Hrubieszowska
102

Chełm miasto

Stadnickich, ogrodzenie
kościoła z bramą, dwiema
bramkami i czterema
kapliczkami, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. mapy oraz wg opisu w dec.
- kościół paraf. pw.
Wniebowzięcia NMP z
wystrojem architektonicznym i
wyposażeniem w zabytki
ruchome, ogrodzenie cmentarza
kościelnego z bramkami, teren
cmentarza kościelnego z
pomnikiem rodziny
Wierzbickich oraz
drzewostanem
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park, zespół bud. gosp.:
spichlerz, pozostałości obory, w
gran. wg zał. planu
- ruina pałacu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
decyzji, w gran. wg zał. mapy
(tj. w gran. działki)
- park dworski (o pow.
wskazanej w dec.), w gran. wg
zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
i karty cmentarza
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, park z ukształtowaniem
terenu, układ wodny wraz ze
stawami, groblami i źródłami,
aleja dojazdowa od strony
północnej, figura Najświętszej
Marii Panny, fragmenty murów
oporowych i mała architektura
na terenie parku, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. mapy
- budynek d. papierni (ob. w
ruinie)
- zespół urbanistyczny miasta
obejmujący teren między Górą
Chełmską (Górką Chełmską),
kościołem Reformatów i
cerkwią prawosławną oraz
dzielnica zw. „Dyrekcja”– w
gran. wg zał. planów
- ruiny wieży obronnej (w d.
Bieławinie)
- zespół dawnego szpitala
wojskowego – na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planów: teren zespołu wraz
z historycznym układem dróg
oraz drzewostanem, zespół
budynków d. szpitala, tj.: trzy
budynki oddziału
chirurgicznego, budynek
oddziału zakaźnego, budynek
oddziału psychiatrycznego,
wieża ciśnień, budynek
pomocniczy – pralnia, budynek
szpitalny, budynek pomocniczy,

A/563

A/742

A/293
A/1012

A/1197
A/1182

A/787

A/743
A/138

A/321
A/7
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139.

Chełm

ul. Kopernika 8

Chełm miasto

140.

Chełm

ul. Lubelska 2

Chełm miasto

141.

Chełm

ul. Lubelska 2

Chełm miasto

chełmski
grodzki

142.

Chełm

ul. Lubelska 2 i
Hrubieszowska
(park Miejski
„Górka”)

Chełm miasto

chełmski
grodzki

143.

Chełm

ul. Lubelska 8, 8a

Chełm miasto

chełmski
grodzki

144.

Chełm

ul. Lubelska 55

Chełm miasto

chełmski
grodzki

145.

Chełm

Chełm miasto

146.

Chełm

ul. Lubelska
57/Podwalna
ul. Lubelska 63

chełmski
grodzki
chełmski
grodzki

147.

Chełm

ul. Lwowska

Chełm miasto

Chełm miasto

chełmski
grodzki
chełmski
grodzki

chełmski
grodzki

wozownia, trzy piwnice,
budynek sztabu dowództwa
okręgu – ob. budynek
mieszkalny, budynek
dowództwa i administracji
szpitala – ob. Bank PKO BP i
Wyższa Szkoła Dziennikarstwa,
mur ogrodzeniowy
- d. bożnica (ob. Dom Technika
NOT) – w gran. wg zał.
- zespół d. katedry
greckokatolickiej na Górce
Katedralnej: kościół
pokatedralny, ob. paraf. pw.
Narodzenia NMP z wystrojem
wnętrza i ruchomościami,
dzwonnica, d. klasztor
bazylianów, zabudowania
gospodarcze – dwa budynki, d.
Brama Uściługska (Brzeska), d.
pałac biskupi, budynek d.
muzeum eparchialnego, mur
otaczający d. cmentarz
kościelny od pn-wsch.,
drzewostan w obrębie zespołu
(obejmujący teren w granicach
działki wskazanej w decyzji)
- d. cmentarz prawosławny przy
Górce Katedralnej z częściowo
zachowanym murem
cmentarnym, w gran. wg zał.
planu
- d. szpital bazylianów,
kostnica, kapliczka (w obrysie
murów zewnętrznych na działce
wskazanej w decyzji), d. studnia
dolnego zamku (część
podziemna), cały mur
otaczający zespół d. katedry
greckokatolickiej (z wyjątkiem
fragm. otaczającego d. cmentarz
kościelny od pn.-wsch.), na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg opisu w decyzji i zał.
kart ewidencyjnych
- elewacje frontowe i piwnice
kamienicy i oficyny, na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty ewidencyjnej
- zespół popijarski: kościół, ob.
paraf. pw. Rozesłania Świętych
Apostołów wraz z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, d. klasztor pijarów,
figury kamienne z posągami
MB Łaskawej i św. Józefa
Kalasantego
- dwie kamienice
- d. Magistrat, w gran. murów
zewn., na działce wskzanej w
dec., wg zał. planu
- część cmentarza rzymskokat. i
prawosławnego obejmująca:
kaplice grobowe rodzin
Bielskich i Zajdlerów, układ
alei, drzewostan, ogrodzenie
najstarszych kwater grzebalnych
(wg zał. planu)

A/1140
A/568

A/377

A/568

A/52

A/148

A/1122
A/235
A/1133
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148.

Chełm

Pl. Łuczkowskiego
13

Chełm miasto

chełmski
grodzki

149.

Chełm

ul. Mickiewicza 14

Chełm miasto

chełmski
grodzki

150.

Chełm

ul. Św. Mikołaja 4

Chełm miasto

chełmski
grodzki

151.

Chełm

ul. Pocztowa 50

Chełm miasto

chełmski
grodzki

152.

Chełm

ul. Reformacka 13

Chełm miasto

chełmski
grodzki

153.

Chełm

ul. Reformacka 13A

Chełm miasto

chełmski
grodzki

154.

Chełm

ul. Sienkiewicza 1

Chełm miasto

chełmski
grodzki

155.

Chłaniów

Żółkiewka

krasnostawski

156.

Chłaniów

Żółkiewka

krasnostawski

157.

Chłopiatyn

Dołhobyczów

hrubieszowski

158.

Chodel

Chodel

opolski

159.

Chodel

Chodel

opolski

160.

Chodel

Chodel

opolski

ul. Kościelna 21

- piwnice kamienicy, w gran.
działek wskazanych w dec., wg
zał. planu
- d. kinoteatr „Corso”
(„Apollo”), ob. kościół
polskokatolicki pw. Matki
Boskiej Zwycięskiej, na działce
wskazanej w dec., w gran. ścian
zewn. (wg zał. mapy)
- kościół rzymskokat. pw. św.
Mikołaja (d. cerkiew
greckokat.), d. seminarium
duchowne
- pałac Kretzschmarów, ob.
Pałac Ślubów, w gran. działek
wskazanych w decyzji wg zał.
mapy
- zespół d. Instytutu
Maryjskiego: budynki szkolne
(skrzydła zachodnie,
południowe, wschodnie), mur
ogrodzeniowy z dwiema
bramami, mur wydzielający d.
ogrody klasztorne (wewnątrz
zespoł)u, starodrzew, teren d.
ogrodów klasztornych, w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. planu
- zespół klasztorny
poreformacki: kościół pw. św.
Andrzeja wraz z wyposażeniem
w zabytki ruchome, klasztor,
mur z bramą, drzewostan w
obrębie cmentarza kościelnego
- cerkiew prawosławna pw. św.
Jana Teologa, wraz z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica,
drzewostan w gran. ogrodzenia
cmentarza
- kościół paraf. pw. św.
Mateusza Ap. i Ew. z
wyposażeniem wnętrza,
otoczeniem z zadrzewieniem w
gran. cmentarza kościelnego,
dzwonnica
- cmentarz grzebalny
(rzymskokatolicki), kaplica
cmentarna, ogrodzenie,
drzewostan i nagrobki (wg
wykazu w karcie cmentarza), w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. planu
- d. cerkiew filialna greckokat.,
ob. kościół filialny rzymskokat.
pw. Ducha Św.
- ruiny dawnego kościoła
Jezuitów p.w. M B. Loretańskiej
z wyposażeniem i otaczającym
drzewostanem
- cmentarz paraf. na działkace
wskazanej w decyzji, w gran.
wg zał. mapy
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. Trójcy Świętej i
Narodzenia NMP wraz z
wyposażeniem ruchomym,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego z bramką i

A/22
A/51

A/381

A/160

A/66

A/323

A/193

A/90

A/1187

A/33
A/130

A/1016
A/142
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161.

Chodywańce

Jarczów

tomaszowski

162.

Chojeniec

Siedliszcze

163.

Chojno Nowe

Siedliszcze

164.

Chotyłów

Piszczac

chełmski
ziemski
chełmski
ziemski
bialski

165.

Chylin Wielki

Wierzbica

166.

Zamość

167.

Chyża
(własc. obręb
geodezyjny:
Chyża Kolonia)
Cichobórz

Hrubieszów

hrubieszowski

168.

Cicibór Duży

Biała Podlaska

bialski ziemski

169.

Cicibór Duży

Biała Podlaska

bialski ziemski

170.

Ciechanki

Puchaczów

łęczyński

171.

Ciecierzyn

Niemce

lubelski
ziemski

172.

Cieleśnica

Rokitno

bialski ziemski

173.

Cyców

Cyców

łęczyński

174.

Czartowiec

Tyszowce

tomaszowski

175.

Czemierniki

Czemierniki

radzyński

176.

Czemierniki

Czemierniki

radzyński

177.

Czemierniki

Czemierniki

radzyński

chełmski
ziemski
zamojski
ziemski

kapliczkami, drzewostan w
obrębie cmentarza kościelnego
- kordegarda pałacowa (na placu
szkoły podstawowej)
- zespół dworsko-parkowy w
gran. wg zał. planu
- zespół dworsko-parkowy w
gran. wg zał. planu
- budynek dworca kolejowego,
wraz z otoczeniem, tj. terenem
działek wskazanych w dec., w
gran. wg załaczników
- zespół dworsko-parkowy w
gran. wg zał. planu
- park (pozostałości) - w gran.
wg zał. planu (w decyzji: Hyża)

A/1291
A/1138
A/1137
A/1630

A/1136
A/1454

- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- cerkiew unicka, ob. kaplica
rzymskokat. pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej, wraz z
otaczającym drzewostanem, w
gran. działek określonych w
decyzji
- cmentarz unicki (nieczynny),
wraz z drzewostanem, w
obrębie działki wskazanej w
dec., wg zał. planu
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park ze stawem i
drzewostanem, w gran.wg zał.
planu
- park podworski, w gran. wg
zał. planu

A/1547

- zespół pałacowy: pałac,
oranżeria, park
- d. cerkiew paraf. greckokat.,
ob. kościół rzymskokat. pw.
Opieki św. Józefa Oblubieńca
NMP z wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica – w granicach
cmentarza kościelnego, figura
Matki Boskiej (przy ulicy)
- zespół kościelny: kościół
paraf. rzymskokat. pw.
Przemienienia Pańskiego (d.
cerkiew greckokat.), cmentarz
kościelny z drzewostanem, na
działce wskazanej w dec., w
gran. cmentarza kościelnego wg
zał. planu
- układ urbanistyczny
Czemiernik, w gran. wg zał.
planu
- zespół pałacowo-obronny:
pałac, brama, mury obronne,
dawna oficyna, ogród w
granicach fortyfikacji, stawy i
grobla prowadząca z miasta do
bramy (ul. Zamkowa 19)
- kaplica cmentarna pw. św.
Ludwika

A/250

A/1392

A/1391

A/732

A/725

A/639

A/1542

A/675
A/140

A/39
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178.

Czemierniki
ul. Radzyńska
ul. Parczewska

Czemierniki

radzyński

179.

Czerniejów

Jabłonna

lubelski
ziemski

180.

Czernięcin
Poduchowny

Turobin

biłgorajski

181.

Czernięcin
Poduchowny

Turobin

biłgorajski

182.

Czesławice

Nałęczów

puławski

183.

Częstoborowice

Rybczewice

świdnicki

184.

Częstoborowice

Rybczewice

świdnicki

185.

Częstoborowice

Rybczewice

świdnicki

186.

Czołna

Baranów

puławski

187.

Czułczyce
(Przysiółek)

Sawin

chełmski
ziemski

188.

Czułczyce
(właśc.
Czułczyce Duże)

Sawin

chełmski
ziemski

- zespół kościelny: kościół
paraf. pw. św. Stanisława Bpa z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, otaczający drzewostan
w granicach cmentarza
kościelnego, dom parafialny
zwany mansjonarskim,
ogrodzenie z bramką, kapliczka
Matki Boskiej z jej murowanym
ogrodzeniem (ul. Radzyńska 1)
- kościół paraf. pw. św.
Wawrzyńca z wyposażeniem
wnętrza w zabytki ruchome,
otaczający drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego,
ogrodzenie
- zespół kościoła paraf.
rzymskokat. pw. św. Katarzyny:
kościół, dzwonnica, cmentarz
kościelny z drzewostanem i
figurami, na działkach
wskazanych w decyzji, w gran.
wg zał. map
- cmentarz grzebalny wraz z
nagrobkami (wg karty
cmentarza) i drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w
decyzji, wg zał. mapy i karty
cmentarza
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, brama, dwa fragmenty
ogrodzenia, powozownia, park z
drzewostanem i układem
wodnym, drzewostanem, trzy
aleje dojazdowe, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
załączników
- kościół paraf. pw. śś.
Apostołów Piotra i Pawła z
wystrojem wewnętrznym,
dzwonnica-brama, kryte schody,
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego

A/126

- „stary” cmentarz parafialny w
gran. ogrodzenia cmentarnego
oraz kaplica grobowa
Drojeckich (w gran. ścian
zewn.)
- kaplica grobowa Drojeckich na
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy (cmentarzu
parafialnym
rzymskokatolickim)
- wiatrak „koźlak” (wg opisu w
decyzji)
- kościół (d. paraf., ob.
cmentarny) pw. Wszystkich
Świętych z wyposażeniem
wnętrza, otoczenie w gran.
cmentarza kościelnego,
dzwonnica
- kościół paraf.
rzymskokatolicki pw. Św.
Rocha (d. cerkiew
prawosławna), wraz z
otoczeniem w gran. ogrodzenia,
na działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy

A/948

A/62

A/1595

A/1572

A/727

A/396

A/948

A/752
A/81

A/1621
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189.

Czułczyce
Kolonia

Sawin

chełmski
ziemski

190.

Czumów

Hrubieszów

hrubieszowski

191.

Danczypol

Grabowiec

zamojski
ziemski

192.
193.

Dąbie
Dąbrowa
(właściwy obręb
geod.:
Rozkoszówka)
Dąbrowa
Tarnawacka
(dawn.
TarnawatkaTartak)

Żółkiewka
Uchanie

krasnostawski
hrubieszowski

Tarnawatka

tomaszowski

195.

Dąbrowica

Jastków

lubelski
ziemski

196.

Depułtycze
Nowe

Chełm

chełmski
ziemski

197.

Chełm

chełmski
ziemski

198.

Depułtycze
Nowe, d.
Kolonia
Depułtycze
Nowe
Dębica

Ostrówek

lubartowski

199.

Dębina

Leśniowice

chełmski
ziemski

200.

Dęblin

Dęblin miasto

rycki

201.

Dęblin

Dęblin miasto

rycki

194.

- założenie dworsko-parkowe, w
gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy
- pałac, wraz z otaczającymi
pozostałościami parku
- założenie dworskie, w gran.
działki wskazanej w decyzji, wg
zał. planu
- dwór i park
- park dworski
(o pow. wskazanej w dec.), trzy
budynki gospodarcze, w gran.
wg zał. planu
- cmentarz z I wojny świat. (z
pochwkami żołnierzy polskich z
1939 r.), wraz z drzewostanem,
na działce wskazanej w dec., w
gran. obszaru wyznaczonego
ogrodzeniem cmentarza,
wskazanego na załączniku graf.
- baszta dawnego pałacu
Firlejów, fundamenty i piwnice
po d. pałacu
- kościół paraf. pw. Wszystkich
Świętych (d. cerkiew
greckokat.) z wyposażeniem
wnętrza, otoczenie w gran.
cmentarza kościelnego,
dzwonnica
- park podworski w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał mapy

A/164

- park dworski i aleja
dojazdowa, w gran. działek
wskazanych w decyzji, wg
załączników i opracowania
ewidencyjnego
- zespół dworsko-parkowy: park
i aleja wjazdowa, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. wyrysu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, oranżeria, dwie d. oficyny
pałacowe, budynek Komendy
Szkoły, d. dom ogrodnika, willa
Komendanta Szkoły, sześć willi
w zachodniej części zespołu,
kordegarda, wyspa, staw i park
z ukształtowaniem terenu i
ciągiem komunikacyjnym, w
gran. wg zał.
- teren Twierdzy w Dęblinie z
obiektami architektonicznymi
znajdującymi się na jej terenie
(Cytadela z 2 redutami i 4 forty
na terenie woj. lubelskiego), w
tym:

A/775

C y t a d e l a:
I. Teren działki geodezyjnej nr
4061/14 jako część obszaru
dawnej Cytadeli twierdzy w
Dęblinie. Budynki, urządzenia
i elementy obronne z XIX
wieku na działce nr 4061/14:
1.Ciągłe koszary obronne wraz

A/602
A/1574
A/407
A/1448

A/1535

A/290
A/82

A/178

A/6

A/960

A/895
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z furtami (w tym tzw. Brama
Egipska)
a)nr adm. 17 (wraz z
pozostałością fragmentów
murów części północnowschodniej budynku)
b)nr adm. 18
c)nr adm. 19
2.Obronny magazyn frontu
wodnego z kazamatami - nr
adm. 16
3.Kaponiera główna frontu
wodnego - nr adm. 70
Bateria flankująca front wodny:
4.Działobitnia pn.-zach. - nr
adm. 14
5.Działobitnia pd.-zach. - nr
adm. 15
6. Mur przeciwskarpowy pn.zach (przy nr adm.: 14 i 18)
7.Mur przeciwskarpowy pd.zach. (przy nr adm.: 15 i 19)
8.Prochownia (w pobliżu nie
istniejącej redity bastionu III) nr adm. 93
Budynki wewnątrz Cytadeli:
9.Magazyn obronny - nr adm.
7
10.Magazyn - nr adm. 8
11.Prochownia - nr adm. 6
12.Prochownia - nr adm. 68
Pozostałości wału
artyleryjskiego z fosą, w tym:
Półbastion północny– I oraz:
13.Batardeau (grodza fosy) - nr
adm. 107
14.Kazamaty poterny
(potajnika) - nr adm. 108
15.Mur Carnota przy
kazamatach poterny (przy nr
adm. 108)
Bastion II oraz:
16.Redita i droga kryta
17.Kurtyna II-III
18.Brama w kurtynie II-III (nr
adm.: 94, 95)
Bastion III oraz:
19.Kurtyna III-IV
20.Brama w kurtynie III-IV (nr
adm.: 98, 99)
Bastion IV oraz:
21.Pozostałości redity
22.Kurtyna IV-V z zachowaną
okładziną z granitu
23.Brama Lubelska w kurtynie
IV-V (nr adm. 71)
Półbastion południowy – V
wraz z okładziną z granitu (j.w.)
oraz:
24.Batardeau (grodza fosy)
25.Kazamaty poterny
(potajnika) - na adm. 215
26.Mur Carnota między
koszarami obronnymi (nr adm.
19) a kazamatami poterny
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półbastionu południowego – V
(nr adm. 215)
Raweliny:
27.Kazamaty rawelinu nr 2 (na
przedpolu kurtyny II-III):
a)nr adm. 22
b)nr adm. 23
c)nr adm. 24
28.Pozostałości rawelinu 3 (na
przedpolu kurtyny III-IV)
II. Budynki nieobronne z XIX
wieku na działce nr 4061/14:
29.Dom Komendanta - nr adm.
1
30.Oficyna Domu Komendanta
- nr adm. 12
31.Budynek kwatermistrzowski
ob. pralnia i łaźnia - nr adm. 13
32.Oficerski dom mieszkalny nr adm. 2
33.Budynek gospodarczy zw.
pocztą gołębiową - nr adm. 5
Zespół pocerkiewny:
34.Plebania - nr adm. 3
35.Dom cerkiewnego - nr adm.
4
36.Kaplica - nr adm. 34
37.Kapliczka z 1893 r. - nr
adm.: 214, w pobliżu
kazamatów rawelinu nr 2 (nr
adm. 24), na przedpolu kurtyny
II – III.
RedutaI
tzw. Reduta gen. Kąckiego
III. Teren działki geodezyjnej
nr 4054/37 jako obszar Reduty I
zw: Redutą Kąckiego, w
twierdzy w Dęblinie.
IV. Budynki, urządzenia i
elementy obronne z XIX
wieku na działce nr 4054/37:
38.Mur przeciwskarpowy w
zachodniej części reduty
39.Przedstok (glacis)
40.Łuki opróżnione - nr adm.
220, 216
41.Galeria strzelecka - nr adm.
58
42.Wał artyleryjski wraz z
podwalnią reduty (schronem) nr adm. 151
43.Sucha fosa wewnątrz reduty
44.Prochownia – nr adm.
140
(wg zał. planu i wykazu oraz wypisu z rej gruntów i kopii
map ewidencyjnych)
RedutaII
tzw. Reduta gen. Zajączka
Pozostałości Reduty II (in.
Barkanu pd., zw. Reduta im.
gen. Zajączka):
- zachowane elementy ziemne
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na działkach wskazanych w dec.
(44067/2 i 4067/6): przedstok
(in glecis), fosa, wał artyleryjski
i osłonowy;
- obszar w granicach działek
wskazanych w dec., obejmujący
własciwy teren reduty i
powiązany z nim teren d.
esplanady (in. przedpola) – wg
zał. mapy
FortIIMierzwiączka
V. Zachowane elementy
ziemne i murowane na działce
nr 691:
- przedstok (in. glacis),
- przedwał z przedpiersiem,
- odcinki fosy suchej i mokrej,
- pozostałości drogi krytej,
- mury przeciwskarpowe (gładki
– w zespole pólkaponiery
zachodniej, skazamatowany z
zaczątkami galerii
kontrminowych – w zespole
półkaponiery wschodniej,
skazamatowany z kazamatami
kontrminowymi w zespole
kaponiery głównej),
- wał artyleryjski z trawersami
(in. poprzecznicami) i
schronami pogotowia oraz
drogą wałową,
VI. Zachowane budowle
forteczne na działce nr 691:
- brama z przyległą
skazamatowaną kordegardą,
- pozostałości zespołu budowli
koszar: skrajny, wschodni
segment, ujęty od wschodu
murem oporowym wału oraz
kazamata osiowa z czterema
bramami,
- pozostałości zespołu budowli
kaponiery głównej: kazamata
(in. poterna lub potajnik)
położona pod wałem
artyleryjskim,
- pozostałości zespołu budowli
półkaponiery barkowej
zachodniej: brama wraz ze
sklepionymi kazamatami,
- pozostałości zespołu budowli
półkaponiery barkowej
wschodniej: brama wraz ze
sklepionymi kazamatami,
- zespół budowli kaponiery
szyjowej: kazamata, ujęta w
mury oporowe, mieszcząca
wejście z bramą do poterny, po
bokach której – wejścia do
sklepionych kazamat z dwoma
strzelnicami artyleryjskimi,
VII. Obszar w granicach
działki nr 691 obejmujący
właściwy fort oraz integralnie z
nim powiązany teren dawnej
esplanady (in. przedpola) oraz
otoczenie w/w zabytku, tj.
teren w granicach działki nr
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1407/2 (wg zał. mapy).

202.

Dęblin

203.

ul. Dworcowa/ ul.
Kolejowa

Dęblin miasto

rycki

Dłużniów

Dołhobyczów

hrubieszowski

204.

Dobratycze
Kolonia

Terespol

bialski ziemski

205.

Dobratycze
Kolonia

Terespol

bialski ziemski

FortIIIDęblin
VIII. Części ziemnomurowane dzieła
budownictwa obronnego –
Fortu III Dęblin
zlokalizowane na działkach:
4080/94, 4080/50:
- frgment wału artyleryjskiego
nad zespołem półkaponiery
barkowej południowozachodniej,
- fragment fosy przy
półkaponierze barkowej
południowo-zachodniej,
- pozostałości zespołu tzw.
łuków oprożnionych, tj. mur
przeciwskarpowy (in.
przeciwstoku) z kazamatami
kontrminowymi,
- pozostałość zespołu kaponiery
barkowej południowozachodniej: kazamaty (in.
poterna lub potajnik) i schron
amunicyjny na wale
artyleryjskim,
- kaponiera szyjowa z reliktami
bramy głównej od strony
północno-zachodniej,
- główna kazamata osiowa (in.
poterna lub potajnik),
IX. Otoczenie w/w części
ziemno-murowanych, tj. teren
w granicach działek nr:
4080/94 i 4080/50 – wg zał.
mapy
- zespół budynków kolejowych:
dworzec, budynek mieszkalnoadministracyjny tzw. Belweder
(ul. Kolejowa 16), budynek
mieszkalno-administracyjny
obc. apteka (ul. Dworcowa 11),
wieża ciśnień (ul. Dworcowa),
domy drewniane – przy ul.
Dworcowej 1, 3, 5, 7, 13, 15,
17, 23, żuraw wodny przy
Lokomotywowni Pozaklasowej.
Budynki wpisane w gran. ścian
zewn. (wg zał. planu)
- kościół filialny rzymskokat.
pw. Podniesienia Krzyża Sw. (d.
cerkiew greckokat.), wraz z
wyposażeniem wnętrza,
cmentarz przykościelny z
drzewostanem na cmentarzu,
najbliższe otoczenie, (wzgórze
kościelne)
- dzieło międzyfortowe Kolonia
Dobratycze – bateria w zespole
fortów Twierdzy Brzeskiej, na
działkach wskazanych w
decyzji, wg zał. wyrysu (w gran.
nieużytku)
- dzieło międzyfortowe Struga –
bateria w zespole fortów
Twierdzy Brzeskiej, na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. wyrysu

A/1093

A/1317

A/1380

A/1381
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206.

Dobratycze
Kolonia,
Lebiedziew

Terespol

bialski ziemski

207.

Dobrynka

Piszczac

bialski ziemski

208.

Dobryń Duży

Zalesie

bialski ziemski

209.

Dobużek
(właśc. obręb:
Dobużek
Kolonia)

Łaszczów

tomaszowski

210.

Dokudów
Pierwszy

Biała Podlaska

bialski ziemski

211.

Dołhobyczów

Dołhobyczów

hrubieszowski

212.

Dołhobyczów

Dołhobyczów

hrubieszowski

213.

Dołhobyczów

Dołhobyczów

hrubieszowski

214.

Dołhobyczów

Dołhobyczów

hrubieszowski

215.

Dominów

Głusk

lubelski
ziemski

216.

Dorohucza

Trawniki

świdnicki

217.

Dorohucza

Trawniki

świdnicki

218.

Dorohusk

Dorohusk

chełmski
ziemski

- fort Lebiedziew w zespole
fortów Twierdzy Brzeskiej, na
działkach wskazanych w
decyzji, w gran. wg zał. wyrysu
- cmentarz wojenny niemieckoaustriacki z I wojny świat., wraz
z drzewostanem, w gran. działki
wskazanej w dec., wg
załączników
- kościół rzymskokat. pw.
Chrystusa Króla, wraz z
otaczającym drzewostanem, na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu

A/1379

- zespół dworski: dwór, oficyna
i wozownia (na działce
wskazanej w dec.), kuźnia (w
gran. ścian zewn., na działce
wskazanej w dec.), park
krajobrazowy (w gran. działki
wskazanej w dec.) - wg zał.
planu
- kapliczka cmentarna na terenie
d. cmentarza unickiego, na
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
MB Częstochowskiej wraz
otoczeniem odpowiadającym
działce wskazanej w dec., oraz
znajdującymi się w granicach
tego otoczenia: murem
ogrodzeniowym od str. pn,
figurą MB i drzewostanem, wg
zał. mapy
- cerkiew prawosławna pw. Św.
Szymona Słupnika, z
cmentarzem cerkiewnym, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy
- zespół pałacowy: pałac, dwie
oficyny, spichlerz, pawilon, d.
rządcówka, park, trzy aleje
dojazdowe
- płyta nagrobna na mogile
poległych w 1. 1918-1920 i
obelisk na miejscu d. kościoła –
na działce wskazanej w dec. (tj.
na terenie d. cmentarza
kościelnego), w gran. wg zał.
mapy i karty cmentarza
- zespół dworsko-parkowy:
dawny dwór, park, brama
wjazdowa na teren dawnego
folwarku, w gran. wg zał. planu
- kościół paraf. pw. św. Judy
Tadeusza z wyposażeniem w
zabytki ruchome, drzewostan w
gran. ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- budynek dawnej karczmy
(adapt. na szkołę)
- pałac Suchodolskich – w gran.
otaczającego terenu, pozostałość
parku, dwa nagrobki rodziny
Suchodolskich, rzeźba św.

A/1567

A/1340

A/1327

A/93

A/1308

A/1555

A/260

A/1597

A/745

A/604

A/603
A/573
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Dorohusk

chełmski
ziemski

Dratów

Ludwin

łęczyński

221.

Dratów

Ludwin

łęczyński

222.

Drelów

Drelów

bialski ziemski

223.

Drelów
(Horodek)

Drelów

bialski ziemski

224.
225.

Droblin
Drzewce

Leśna Podlaska
Nałęczów

bialski ziemski
puławski

226.

Dub

Komarów-Osada

zamojski
ziemski

227.

Dub

Komarów-Osada

zamojski
ziemski

228.

Dubienka

Dubienka

chełmski
ziemski

229.

Dubienka

Dubienka

230.

Dworzyska

chełmski
ziemski
krasnostawski

ul. 3 Maja 2

Izbica

Barbary, resztki murów i piwnic
po dwóch oficynach
- kościół parafialny
rzymskokatolicki pw. św. Jana
Nepomucena, w gran. ścian
zewnętrznych, wraz z gruntem
pod budynkiem, na działce
wskazanej w decyzji, wg zał.
mapy
- cerkiew prawosł. pw. św.
Mikołaja, z otaczającym
drzewostanem i aleją dojazdową
z drzewostanem, w gran. wg zał.
mapy
- cmentarz prawosławny,
nieczynny, na działce wskazanej
w dec., wraz z jedenastoma
nagrobkami, wg zał. wykazu
oraz mapy
- zespół kościoła rzymskokat.
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP: kościół, cmentarz
przykościelny, otaczający
drzewostan, dzwonnica, na
działce wskazanej w decyzji, w
gran. wg zał. planu
- cerkiew prawosławna, ob.
kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Onufrego, cmentarz
przykościelny i drzewostan, na
działce wskazanej wq decyzji, w
gran. wg zał. planu
- zespół dworski: dwór, park
- zespół dworski: dwór,
spichlerz, park z gazonem i
podjazdem, starodrzewiem i
skupinami krzewów
wyznaczających wnętrza, dwie
aleje dojazdowe (w tym – aleja
Drzewce-Buchałowice o dł. 1,5
km), w gran. wg zał. planu
- zespół kościoła parafialnego:
kościół rzymskokat. pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP i
św. Marii Magdaleny, wraz z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, fragment mur.
ogrodzenia cmentarza
kościelnego z bramką, dwa
kamienne nagrobki na terenie
cmentarza kościelnego,
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- cmentarz grzebalny
(odpowiadający działce
wskazanej w dec.), wraz z
kaplicą, drzewami i nagrobkami
(wg wykazu w karcie
cmentarza), w gran. wg zał.
planu i karty cmentarza
- cmentarz grzebalny
rzymskokat. w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
- cerkiew prawosławna pw. św.
Trójcy, w gran. wg zał. planu
- zespół dworski: dwór i park w
gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. planu oraz
spichlerz w gran. ścian zewn.,

A/1350

A/986

A/1642

A/1282

A/1283

A/133
A/754

A/657

A/1435

A/217
A/378
A/1183
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231.

Dys

Niemce

lubelski
ziemski

232.

Dys

Niemce

lubelski
ziemski

233.

Dys

Niemce

234.

Dziekanów

Hrubieszów

lubelski
ziemski
hrubieszowski

235.

Dziekanów

Hrubieszów

hrubieszowski

236.

Dzierążnia

Krynice

tomaszowski

237.

Dzierążnia

Krynice

tomaszowski

238.

Dzierzkowice

Dzierzkowice

kraśnicki

239.

Dzierzkowice

Dzierzkowice

kraśnicki

240.

Fajsławice

Fajsławice

krasnostawski

241.

Fajsławice

Fajsławice

krasnostawski

na działce wskazanej w dec., wg
zał. planu (oraz ewidencji
parku)
- kościół paraf. pw. św. Jana
Chrzciciela wraz z dekoracją
architektoniczną, wystrojem i
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica i ogrodzenie
kościoła paraf., drzewostan w
obrębie cmentarza kościelnego
oraz otoczenie kościoła paraf.
odpowiadające działce nr 202 i
części działki nr 203 (w
granicach ogrodzenia) wg zał.
mapy
- dwór na tzw. „Bernatówce”,
wraz z drzewostanem, na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- cmentarz parafialny, w gran.
ogrodzenia
- kaplica grobowa Grotthusów
na terenie cmentarza
grzebalnego, wraz z
marmurowymi epitafiami
Onufrego i Krzysztofa
Grotthusów i najbliższym
otoczeniem - w gran. działki
- d. rządcówka i kuźnia w
zabudowaniach d. Fundacji
Staszicowskiej Towarzystwa
Rolniczego Hrubieszowskiego
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Wniebowzięcia NMP, wraz z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica z kapliczką,
plebania, pomnik nagrobny z
1898 r., drzewostan w granicach
ogrodzenia częśc. murowanego
z czterema kaplicami w
narożach
- zespół dworski: pałac, oficyna,
park z alejami lipowymi i
ogrody użytkowe, w gran. wg
zał. planu (o pow. wskazanej w
dec.)
- kościół paraf. pw. śś.
Stanisława BM i Marii
Magdaleny, z wyposażeniem
wnętrza i otoczeniem z
drzewostanem w gran.
cmentarza kościelnego
- dzwonnica przy kościele
parafialnym
- kościół paraf. pw. św. Jana
Nepomucena z wystrojem
wnętrza, dzwonnica, pomniki i
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, bramy wjazdowe –
główna i boczna, bramki
wschodnia i zachodnia, park
krajobrazowy wraz z dwoma
kasztanowcami i szpalerem
kasztanowców (określonymi w
dec.), w gran. działek
wskazanych w decyzji, wg zał.
wyrysu

A/564

A/974

A/937
A/589

A/25

A/1484

A/1490

A/101

A/101
A/391

A/1108
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242.

Firlej

Firlej

lubartowski

243.

Flisy

Dzwola

janowski

244.

Frampol

Frampol

biłgorajski

245.

Frampol

Frampol

biłgorajski

246.

Frampol

Frampol

biłgorajski

247.

Frampol

Frampol

biłgorajski

248.

Gałęzów

Bychawa

lubelski
ziemski

249.

Garbatówka
Kolonia

Cyców

łęczyński

250.

Garbów

Garbów

lubelski
ziemski

251.

Garbów

Garbów

lubelski
ziemski

252.

Garbów

Garbów

lubelski
ziemski

ul. Kościelna

- kościół paraf. pw.
Przemienienia Pańskiego, w
gran. ścian zewn.
- cmentarz partyzancki z 1944
r., ogrodzony murem, zw.
„Porytowe Wzgórze”, w gran.
wg zał.
- układ urbanistyczny osady
Frampol wraz z zabudową
mieszkalną i gospodarczą, ze
szczególnym uwzględnieniem
zabudowy ulic „stodolnych”
(Polna, Orzechowa, Kościelna,
Ogrodowa), w gran.
oznaczonych na zał. planach
(wg opisu)
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Matki Boskiej Szkaplerznej i
św. Jana Nepomucena, wraz z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, cmentarz kościelny
z drzewostanem - w gran.
murowanego ogrodzenia
- budynek dawnej plebanii (w
granicach ściane zewnętrznych),
wraz z gruntem pod budynkiem,
na działce wskazanej w decyzji,
wg zał. mapy
- cmentarz grzebalny
(żydowski), zamknięty, wraz z
nagrobkami i drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy i karty cmentarza
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park, stawy, las, w gran.
wg zał. planu i opracowania
ewidencyjnego
- zespół dworsko-parkowy:
park, dawne ogrody,
pozostałości sadu, układ wodny,
w gran. działki wskazanej w
decyzji, według zał. mapy
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. Przemienienia
Pańskiego, ogrodzenie z
bramką, kapliczkami
procesyjnymi i malowidłami na
słupku przęsłowym w bramce
wsch., część działki wskazanej
w dec., w gran. wg zał. mapy,
plebania – na działce wskazanej
w dec., w gran. murów zewn.
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac z dekoracją sztukateryjną
wnętrza i detalem
architektonicznym na zewnątrz,
pozostałości parku
(ukształtowanie terenu i
drzewostan) z historycznym
układem komunikacyjnym i
trzema stawami (Irena, Pod
pałacem i Kępa), spichlerz, w
gran. wg zał. planu
- kaplica grobowa Rodziny
Moskalewskich, wraz z gruntem
pod budowlą (w granicach
zabudowy), na działce
wskazanej w decyzji wg zał. (tj.
kaplica na terenie

A/920
A/351

A/75

A/1444

A/1351

A/1592

A/819

A/697

A/3 (1-4)

A/462

A/1453
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253.

Garbów

Garbów

lubelski
ziemski

254.

Piaski

świdnicki

Piaski

świdnicki

Piaski

świdnicki

257.

Gardzienice
Drugie
(„Borek”)
Gardzienice
Pierwsze
Gardzienice
Pierwsze
Gdeszyn

Miączyn

zamojski
ziemski

258.

Gęś

Jabłoń

parczewski

259.

Gilów

Goraj

biłgorajski

260.

Glinny Stok

Siemień

parczewski

261.

Gnojno

Konstantynów

bialski ziemski

262.

Gnojno

Konstantynów

bialski ziemski

263.

Gołąb

Puławy

puławski

264.

Gołębie

Dołhobyczów

hrubieszowski

265.

Goraj

Goraj

biłgorajski

266.

Goraj

Goraj

biłgorajski

255.
256.

ul. Kościelna 2

wczesnośredniowiecznego
grodziska, wpisanego do rej.
zab. na podstawie odrębnej dec.)
- patrz: Wola Przybysławska,
cmentarz wojenny z I wojny
świat.
- pozostałości parku, ruiny
pałacu, aleja dojazdowa, w gran.
wg zał. planu
- pałac
- dawna oficyna zamkowa, wraz
z wystrojem wnętrza
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., wraz z drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. wyrysu i karty
cmentarza
- kościół rzymskokat. pw. św.
Jozafata, wraz z otaczającym
drzewostanem, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, dzwonnica w gran.
cmentarza kościelnego (o pow.
określonej w dec.), na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- założenie dworsko-ogrodowe:
dwór, park, sad, aleja
dojazdowa, w gran. wg zał.
planu
- d. cerkiew prawosławna, ob.
kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Antoniego Padewskiego,
wraz z otaczającym
drzewostanem, w gran.
cmentarza przykościelnego, w
obrębie działki wskazanej w
dec., wg zał. planu
- cmentarz unicki, późn.
prawosławny (nieczynny), wraz
z drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- kościół paraf. pw. śś. Floriana
i Katarzyny z wyposażeniem w
zabytki ruchome, cmentarz
kościelny z drzewostanem,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego, kaplica Matki
Boskiej Loretańskiej z
dekoracją architektoniczną,
rzeźbiarską i zabytkami
ruchomymi
- pałacyk, pozostałości parku (o
pow. wskazanej w dec.), dwie
bramy wjazdowe, w gran. wg
zał. planu
- cmentarz grzebalny z
nagrobkami i drzewostanem
(wg wykazu w karcie
cmentarza), na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu i karty cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Bartłomieja Ap. wraz z
wyposażeniem w zabytki

A/739
A/451
A/451
A/1526

A/1330

A/1561

A/1421

A/429

A/1362

A/120

A/1477

A/1510

A/173
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Gorzków

krasnostawski

Gorzków

Gorzków

krasnostawski

269.

Gościeradów
Folwark

Gościeradów

kraśnicki

270.

Gościeradów
Folwark
Gościeradów
Plebański

Gościeradów

kraśnicki

Gościeradów

kraśnicki

272.

Góra Puławska

Puławy

puławski

273.

Górecko
Kościelne

Józefów

biłgorajski

274.

Górecko
Kościelne

Józefów

biłgorajski

275.

Górecko
Kościelne

Józefów

biłgorajski

276.

Górecko
Kościelne

Józefów

biłgorajski

277.

Grabanów
(właśc. obręb
geod.: Wilczyn)

Biała Podlaska

bialski ziemski

278.

Grabowczyk

Grabowiec

zamojski
ziemski

271.

ul. Rynkowa 25

– 27 –
ruchome, dzwonnica bramowa,
drzewostan w gran. ogrodzenia
cmentarza kościelnego
- kościół pw. św. Stanisława
BM z wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica – brama, drzewostan
w gran. cmentarza kościelnego
- cmentarz grzebalny
(rzymskokatolicki), kaplica
grobowa, mur ogrodzeniowy,
drzewostan i nagrobki (wg karty
cmentarza), w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
i karty cmentarza
- zespół pałacowy: pałac,
spichlerz, łuk triumfalny,
kapliczka parkowa, park, w
gran. wg zał. planu (wraz ze
strefami ochrony
konserwatorskiej) oraz brama
wjazdowa w parku (na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu)
- cmentarz z I wojny świat.
- kościół paraf. pw. śś.
Stanisława BM i Jana
Chrzciciela
- zespół kościelny: kościół
paraf. pw. św. Wojciecha z
wystrojem architektonicznym i
wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica, teren
cmentarza kościelnego z
zadrzewieniem, ogrodzenie z
dwiema bramkami oraz
otoczenie kościoła, w gran.
działek wskazanych w decyzji –
wg zał. mapy
- układ przestrzenny wsi
Górecko Kościelne, wraz z
zabudową, zadrzewieniem,
ciekiem wodnym i
ukształtowaniem terenu, w gran.
wg zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Stanisława Bpa wraz z
wyposażeniem wnętrza,
otoczenie w granicach
cmentarza kościelnego,
ogrodzenie, drzewostan,
dzwonnica, cztery kapliczki i
dwie figury kamienne
- kaplica pw. św. Stanisława
Biskupa, zwana „Pod dębami”,
wraz z gruntem pod budynkiem,
na działce wskazanej w decyzji,
w gran. wg zał. mapy
- kaplica pw. św. Stanisława
Biskupa, zwana „Na wodzie”,
wraz z gruntem pod budynkiem,
na działce wskazanej w decyzji,
w gran. wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy: park
ze stawami, alejami, dwór, d.
wozownia, teren d. sadu, w
gran. wg zał. planu
- park podworski o pow.
wskazanej w dec., wg opisu w

A/395

A/1186

A/412

A/282
A/360
A/483

A/1440

A/71

A/1470

A/1471

A/1431

A/1306
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279.

Grabowiec

Kąkolewnica

radzyński

280.

Grabowiec

Grabowiec

zamojski
ziemski

281.

Grabowiec

ul. Wojsławska 36

Grabowiec

zamojski
ziemski

282.

Grabowiec

ul. Kościelna 2

Grabowiec

zamojski
ziemski

283.

Grodysławice

Rachanie

tomaszowski

284.

Gródek

Jarczów

tomaszowski

285.

Guciów

Zwierzyniec

zamojski
ziemski

286.

Gutanów

Garbów

287.

Hajowniki

Skierbieszów

lubelski
ziemski
zamojski
ziemski

288.

Hajowniki

Skierbieszów

zamojski
ziemski

289.

Hanna

Hanna

włodawski

290.

Hańsk

Hańsk

włodawski

291.

Hniszów

Ruda-Huta

chełmski
ziemski

Nr 19

dec. i opracowania
ewidencyjnego - w gran. wg zał.
planu
- cmentarz wojenny z I wojny
światowej (austriackoniemiecki), wraz z
drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg załączników
- kościół parafialny rzymskokat.
pw. św. Mikołaja wraz z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, otoczenie z
drzewostanem w obrębie
ogrodzenia kościelnego, w gran.
wg zał. planu
- budynek Urzędu Gminy, wraz
z działką wskazaną w dec., wg
zał. planu
- cmentarz grzebalny z
drzewostanem i nagrobkami
(wg karty cmentarza), na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. planu i karty
cmentarza,
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
NMP Królowej Świata (d.
cerkiew prawosławna), wraz z
wyposażeniem wnętrza,
drzewostan w granicach
cmentarza kościelnego
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Anny, dzwonnica, cmentarz
kościelny wraz z drzewostanem
i czterema nagrobkami,
obejmujący działkę wskazaną w
dec., w gran. wg zał. mapy
- zagroda wiejska nr 19:
chałupa, stodoła, obora,
kapliczka szafkowa, na działce
wskazanej w dec, wg zał. mapy
- figura przydrożna z posągiem
św. Anny
- park podworski, o pow.
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w decyzji, wg zał.
wyrysu i karty cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
śś. Piotra i Pawła z wyposaż.
wnętrza, otoczeniem wraz z
drzewostanem w gran.
cmentarza kościelnego,
dzwonnica (wraz ze
znajdującymi się w niej
zabytkami ruchomymi)
- d. cerkiew prawosławna, ob.
kościół rzymskokat. pw. św.
Rajmunda z wyposażeniem
wnętrza i figurką Matki Boskiej
Niepokalanej stojącą przed
fasadą, w gran. cmentarza
kościelnego
- zespół dworsko-parkowy w
gran. wg opisu w decyzji - na
działkach wskazanych w dec.,
wg zał. planu

A/1343

A/1323

A/1599
A/1492

A/1482

A/1518

A/835

A/698
A/1442
A/1520

A/141

A/1159

A/177
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292.

Hola

Stary Brus

włodawski

293.

Hola

Stary Brus

włodawski

294.

Hola

Stary Brus

włodawski

295.

Hola

Stary Brus

włodawski

296.

Hołużne

Grabowiec

zamojski
ziemski

297.

Horbów
(właśc. obręb
geod.: Kolonia
Horbów)

Zalesie

bialski ziemski

298.

Zalesie

bialski ziemski

299.

Horbów
(właśc. obręb
geod.: Kolonia
Horbów)
Horodło

Horodło

hrubieszowski

300.

Horodło

Horodło

hrubieszowski

301.

Horodło

Horodło

hrubieszowski

302.

Horodło

Horodło

hrubieszowski

303.

Horodło

Horodło

hrubieszowski

304.

Horodyszcze

Wisznice

bialski ziemski

305.

Horodyszcze

Wisznice

bialski ziemski

306.

Horostyta

Wyryki

włodawski

- cerkiew filialna prawosławna
pw. śś. Paraskewii i Antoniego
Peczerskiego (d. cerkiew
unicka), dzwonnica, cmentarz
cerkiewny, mur cmentarny,
starodrzew – na działce
wskazanej w dec.,, wg zał.
mapy
- kaplica cmentarna
(prawosławna)
- chałupa przeniesiona z
miejscowości Wyryki
gm.Wyryki – wpisana w
granicach działki w Wyrykach
(wskazanej w dec.), wg zał.
mapy
- wiatrak „koźlak” (z
Wołoskowoli), w gran. działki
we Wołoskowoli, gm. Stary
Brus
- park, w gran. działek
wskazanych w decyzji, wg zał.
mapy
- d. cerkiew prawosławna, ob.
kościół paraf. rzymskokat. pw.
Przemienienia Pańskiego, z
cmentarzem przykościelnym i
otaczającym drzewostanem - w
gran. cmentarza
przykościelnego, na działce
wskazanej w dec., wg zał. planu
- cmentarz wojenny austriacki z
I wojny świat. w obrębie działki
wskazanej w decyzji, w gran.
wg załączników
- kościół podominikański ,
paraf. rzymskokat pw. Matki
Boskiej Różańcowej i św. Jacka,
wraz z wystrojem wnetrza i
wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica, otaczający
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego, wzgórze na którym
usytuowany kościół
- plebania przy kościele paraf.
(podominikańskim)
- d. cerkiew unicka, ob. kościół
filialny rzymskokat. pw. św.
Mikołaja, na działce wskazanej
w dec., wg zał. planu.
- kościół polskokat. pw.
Zmartwychwstania Pańskiego,
wraz z otoczeniem w gran.
obszaru wskazanego na zał.
mapie, odpowiadającemu
działce geod. wskazanej w dec.
- budynek Urzędu Gminy, wraz
z otoczeniem w gran. tj. częścią
działki wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- kościół paraf. pw. Serca
Jezusowego z wyposażeniem
wnętrza (kościół przeniesiony
do Białki k. Parczewa) – patrz:
Białka gm. Parczew
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, park ze stawem
- cerkiew prawosławna pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego

A/44

A/45
A/1157

A/1149

A/1559
A/1367

A/1336

A/80

A/80
A/1540

A/1558

A/1562

A/162
A/143
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307.

Horyszów Polski

Sitno

zamojski
ziemski

308.

Sitno

zamojski
ziemski

309.

Horyszów Polski
(własc. obręb:
Nowa Kol.
Horyszów
Polski)
Hrebenne

Horodło

hrubieszowski

310.

Hrebenne

Lubycza
Królewska

tomaszowski

311.

Hrubieszów

Hrubieszów
miasto

hrubieszowski

312.

Hrubieszów

Hrubieszów
miasto

hrubieszowski

313.

Hrubieszów

ul. Czerwonego
Krzyża 18a

Hrubieszów
miasto

hrubieszowski

314.

Hrubieszów

ul. Dwernickiego

Hrubieszów
miasto

hrubieszowski

315.

Hrubieszów

ul. Kościelna 2b

316.

Hrubieszów

ul. Krucza 12 (d.6)

317.

Hrubieszów

ul. 3 Maja 4

Hrubieszów
miasto
Hrubieszów
miasto
Hrubieszów
miasto

318.

Hrubieszów

ul. 3 Maja 6

hrubieszowski

319.

Hrubieszów

ul. 3 Maja 10

Hrubieszów
miasto
Hrubieszów
miasto

(d. cerkiew unicka) z
wyposażeniem wnętrza i
otoczeniem w gran. cmentarza
cerkiewnego, dzwonnica
- d. cerkiew prawosławna, ob.
kościół rzymskokat. paraf. pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego,
cmentarz cerkiewny z
ogrodzeniem i drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy
- cmentarz grzebalny wraz z
nagrobkami i drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy i karty cmentarza

A/1598

A/1553

- zespół dworski: dwór na
działce wskazanej w dec., wraz
z towarzyszącą zielenią (pow.
obszaru wskazana w dec.), w
gran. wg zał. planu
- zespół cerkiewnokrajobrazowy: cerkiew
greckokatolicka paraf. pw. św.
Mikołaja, dzwonnica, brama,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego, wzgórze z
drzewostanem
- układ urbanistyczny miasta
Hrubieszowa w granicach
określonych na zał. planie,
obejmujący zabudowę wyspy
okolonej przez rz. Huczwę wraz
z przedmieściem w rejonie ulic
Podzamcza i 1 Maja, z
historyczną siecią ulic i placów
oraz skalą zabudowy, także
sylwetę miasta i konfigurację
terenu
- cmentarz grzebalny (o pow.
wskazanej w dec.), kaplica
cmentarna, drzewostan, w gran.
wg. zał. planu
- dawny dworek podmiejski

A/1500

A/1556

hrubieszowski

- kościół paraf. rzymskokat. pw.
MB Nieustającej Pomocy (d.
cerkiew prawosławna
garnizonowa), cmentarz
kościelny (o pow. wskazanej w
dec.), na działce wg zał. mapy
- dom

hrubieszowski

- dworek

A/190

hrubieszowski

- cerkiew prawosławna paraf.
pw. Zaśnięcia NMP, cmentarz
przycerkiewny, drzewostan
otaczający cerkiew, ogrodzenie
– w gran. cmentarza
cerkiewnego odpowiadającego
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- plebania

A/1296

- d. Syndykat Rolniczy –
budynek oraz jego otoczenie –

A/1297

hrubieszowski

A/42

A/659

A/1458

A/339

A/334

A/330
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320.

Hrubieszów

ul. 3 Maja 11

Hrubieszów
miasto

hrubieszowski

321.

Hrubieszów

ul. 3 Maja 12

Hrubieszów
miasto

hrubieszowski

322.

Hrubieszów

ul. 3 Maja 17

Hrubieszów
miasto

hrubieszowski

323.

Hrubieszów

ul. 3 Maja 31

hrubieszowski

324.

Hrubieszów

ul. Partyzantów 11

325.

Hrubieszów

ul. Piłsudskiego 8 (d.
ul. 1 Maja)

Hrubieszów
miasto
Hrubieszów
miasto
Hrubieszów
miasto

326.

Hrubieszów

ul. Piłsudskiego 11,
ul. Sokalska, ul.
Leśmiana 30
(d.ul. 1 Maja 11)

Hrubieszów
miasto

hrubieszowski

327.

Hrubieszów

ul. Staszica 9

hrubieszowski

328.

Hrubieszów

ul. Staszica 12b

329.

Hrubieszów

ul. Staszica 13

Hrubieszów
miasto
Hrubieszów
miasto
Hrubieszów
miasto

330.

Hrubieszów

ul. Targowa 7 (d.23)

331.

Hrubieszów

Pl. Wolności 1 (d.
Rynek)

332.

Hrud

Hrubieszów
miasto
Hrubieszów
miasto
Biała Podlaska

333.

Iłowiec

Skierbieszów

zamojski
ziemski

334.

Izbica

Izbica

krasnostawski

335.

Izbica

Izbica

krasnostawski

hrubieszowski

w gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy
- dwór zw. Du Chateau, wraz z
oficynami, ogrodzeniem,
założeniem dziedzińca
- zespół klasztorny
podominikański: kościół paraf.
rzymskokat. pw. św. Mikołaja,
wraz z wyposażeniem w zabytki
ruchome, d. klasztor,
dzwonnica, drzewostan w
obrębie cmentarza kościelnego
- dworek (d. Wydział
Powiatowy Sejmiku
Hrubieszowskiego, następnie
apteka), wraz z posesją (dz.
398/1)
- dom tzw. Dom Kiesewetterów

A/338
A/328

A/1298

A/340

- dom wraz z otoczeniem, w
gran. wg zał. planu
- dom tzw. Dom Lekarzy
Towarzystwa Rolniczego
Hrubieszowskiego, wraz z
pięcioma jesionami i jednym
klonem, w gran. działki, wg zał.
planu
- budynek d. Szpitala
Powiatowego im. św. Jadwigi,
wraz z kaplicą i jej
wyposażeniem wnętrza,
drzewostan, w gran. wg zał.
planu
- dom, w gran. działki - wg zał.
planu
- dworek

A/1302

A/327

hrubieszowski

- zespół pocerkiewny: dawna
cerkiew paraf. greckokat. pw.
św. Mikołaja, ob. kościół paraf.
rzymskokat. pw. św. Stanisława
Kostki, wraz z wyposażeniem w
zabytki ruchome, d. dzwonnica,
obecna dzwonnica, drzewostan
w gran. cmentarza kościelnego
oraz wzgórze, na którym
usytuowany kościół
- kamienica

hrubieszowski

- kamienica

A/336

bialski ziemski

- d. cerkiew prawosławna, ob.
kościół rzymskokat. pw.
Zwiastowania NMP, wraz z
otaczającym drzewostanem, na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., wraz z drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w
decyzji, wg zał. wyrysu i karty
cmentarza
- cmentarz grzebalny
(żydowski), w gran. działki
wskazanej w decyzji, wg zał.
planu i karty cmentarza
- cmentarz wojenny z I wojny
świat. w gran. działki wskazanej
w decyzji, w gran. wg zał. planu

A/1326

hrubieszowski

hrubieszowski
hrubieszowski

A/1301

A/1312

A/1299
A/333

A/337

A/1521

A/1181

A/1180
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336.

Jabłeczna

Sławatycze

bialski ziemski

337.

Jabłeczna

Sławatycze

bialski ziemski

338.

Jabłonna
Majątek

Jabłonna

lubelski
ziemski

339.

Jabłoń

Jabłoń

parczewski

340.

Jabłoń-Wantopol

Jabłoń

parczewski

341.

Jagodne
(właśc. obręb:
Gozd)

Kłoczew

rycki

342.

Jakówki
(właśc. obręb:
Wiechowicze)

Janów Podlaski
(właśc. gmina:
Konstantynów)

bialski ziemski

i karty cmentarza
- założenie klasztorne
ogrodowo-krajobrazowe, w
gran. wg zał. planu, w tym
zespół klasztoru
prawosławnego: cerkiew
prawosławna pw. św. Onufrego
z wyposażeniem
architektonicznym i
ruchomościami, klasztor,
budynek przyklasztorny, dwie
kaplice drewn.: pw.Zaśnięcia
NMP i pw. św.Ducha,
dzwonnica bramowa,
ogrodzenie otaczające posesję
klasztorną i drzewostan w jego
obrębie.
- d. cerkiew unicka, ob. kościół
rzymskokatolicka pw.
Przemienienia Pańskiego, z
otaczającym drzewostanem, na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg. zał.
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac wraz z oryginalnym
wyposażeniem (piece, posadzki,
stolarka, supraporty, fasety,
rozety), park, stawy,
pozostałości alei dojazdowej,
budynek gospodarczy zwany
Domkiem Ogrodnika, na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. planów
- obszar zabytkowy – w gran.
określonych na załączonym
planie, obejmujący:
1) zespół pałacowo-parkowy (d.
pałac wraz z jego dekoracją
stiukową, boazeriami,
parkietami, stolarką otworów,
kominkami, wyposażeniem
reprezentacyjnego hallu i klatki
schodowej, galeria łącząca
skrzydło wschodnie pałacu z
oficyną, oficyna, kaplica,
założenie dziedzińca przed
pałacem, brama wjazdowa,
domek odźwiernego, park
kajobrazowy ze starodrzewiem
– w granicach wg załącznika),
2) osadę folwarczną,
3) kościół parafialny wraz z
plebanią,
4) stary cmentarz z XIX w.
nagrobkami,
5) drzewostan - w granicach
obszaru zabytkowego
- budynek gajówki, w gran.
murów zewn. – na działce
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu
- zespoł podworski: dwór,
rządcówka, park krajobrazowy
oraz dwie oficyny, kuźnia, trzy
budynki gospodarcze, w gran.
wg opisu w dec. i zał. mapy
- założenie dworsko-ogrodowe:
dwór, d. suszarnia tytoniu,
drewn. spichlerz, w gran wg zał.

A/14

A/1020

A/749

A/601

A/12

A/346

A/1417
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343.

Jakubowice
Konińskie

Niemce

lubelski
ziemski

344.

Jakusze

Trzebieszów

łukowski

345.

Janki

Hrubieszów

hrubieszowski

346.

Janowice

Mełgiew

świdnicki

347.

Janowiec

Janowiec

puławski

348.

Janowiec

Janowiec

puławski

- d. dwór obronny, wraz z
otoczeniem na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu
- wiatrak „koźlak”, z
otoczeniem (w promieniu 15
m), na działce wskazanej w
dec., w gran. wg zał. planu
- kościół filialny rzymskokat.
pw. Matki Boskiej Różańcowej
wraz z wyposażeniem wnętrza –
przeniesiony z miejscowości
Zawalów gm. Miączyn pow.
zamojski
- patrz: Zawalów, gm. Miączyn
- dwór z otaczającym
drzewostanem, na działce
wskazanej w decyzji, w gran.
wg zał. planu
- zespół krajobrazowoarchitektoniczny obejmujący:
1) zespół zamkowy obejmujący:
ruiny zamku wraz z wystrojem
architektonicznym, malarskim,
sgraffitowym, rzeźbiarskim oraz
z zachowanymi ruchomościami,
teren zespołu wraz z jego
ukształtowaniem i
zadrzewieniem (tj.: góra
zamkowa, murowane i ziemne
elementy obronne - w tym:
pozostałości fosy, stok Równiny
Radomskiej, park, sady oraz
teren translokowanego do
Janowca zespołu budynków
dworskich i wydmowy teren na
wschód od zespołu dworskiego)
– w gran. działek określonych w
decyzji wg zał. mapy; dwór
przeniesiony z Moniaków
spichlerz przeniesiony z
Kurowa, spichlerz przeniesiony
z Podlodowa;
2) zespół kościelny obejmujący:
kościół paraf. pw. św.
Małgorzaty wraz z wystrojem i
wyposażeniem, plebanię,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego z bramkami i
ołtarzykiem oraz cmentarz
przykościelny wraz z
zadrzewieniem w gran.
ogrodzenia;
3) historyczny układ
urbanistyczny rynku i ulic d.
miasta oraz strefa ochrony
krajobrazu w gran. wg zał.
- zespół zamkowy: ruiny zamku
i teren z ukształtowaniem i
zadrzewieniem, obejmujący
górę zamkową z
pozostałościami fosy i
ziemnymi elementami
obronnymi, stok Równiny
Radomskiej, park, sady, teren
translokowanego zespołu
budynków dworskich i
wydmowy teren na wschód od

A/352

A/1175

A/968

A/500

A/500
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349.

Janowiec

Janowiec

puławski

350.

Janowiec

Janowiec

puławski

351.

Janowiec

Janowiec

puławski

352.

Janów Lubelski

Janów Lubelski

janowski

353.

Janów Lubelski

Janów-Biała
Poduchowna

Janów Lubelski

janowski

354.

Janów Lubelski

ul. Bialska 92

Janów Lubelski

janowski

355.

Janów Lubelski

ul. Bialska 121

Janów Lubelski

janowski

356.

Janów Lubelski

Janów Lubelski

janowski

357.

Janów Lubelski

ul. Jana Pawła II 5 –
ul. Ogrodowa
ul. Zamoyskiego 52

Janów Lubelski

janowski

358.

Janów Lubelski

ul. Zamoyskiego 56

Janów Lubelski

janowski

359.

Janów Podlaski

Janów Podlaski

bialski ziemski

360.

Janów Podlaski

Janów Podlaski

bialski ziemski

361.

Janów Podlaski

Janów Podlaski

bialski ziemski

362.

Janów Podlaski

Janów Podlaski

bialski ziemski

zespołu dworskiego, w gran. wg
zał. planu
- dwór przeniesiony z
Moniaków
- spichlerz przeniesiony z
Kurowa, na wzgórzu
zamkowym
- spichlerz przeniesiony z
Podlodowa
- zespół klasztorny
podominikański: kościół paraf.
pw. św. Jana Chrzciciela z
wystrojem wnętrza,
wyposażeniem, kaplica
Objawienia, klasztor, brama –
dzwonnica, mur z bramkami,
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. wału ziemnego,
otaczającego cmentarz, wg zał.
- stara część cmentarza
rzymskokat., w gran. wg zał.
- teren dawnego cmentarza
przykościelnego z nagrobkami,
reliktami kościoła i schodów
oraz starodrzewiem, w gran. wg
zał.
- zespół budynków d. więzienia
- budynek d. kancelarii Obwodu
Ordynacji Zamojskiej, wraz z
działką wskazaną w dec., w
gran. wg zał. mapy
- dom mieszkalny (d. Kasa
Powiatu)
- układ urbanistyczny osady
Janów Podlaski: siatka ulic i
placów, wraz z dominantami
architektonicznymi i panoramą,
w gran. wg zał. planu
- zespół poseminaryjny: kościół
paraf. pw. św. Trójcy,
dzwonnica, d. seminarium (dwa
budynki), altana, otaczający
drzewostan oraz murowane
ogrodzenie z bramami i
bramkami, wyznaczające
otoczenie zespołu w gran.
obszaru odpowiadającego
działkom wskazanym w dec.,
wg zał. mapy
- zespół zamkowy (dawny pałac
biskupi): dwie oficyny wraz z
zachowanymi fragmentami
wystroju wnętrza, dekoracjami
rokokowymi na stropach z
fasetą i kominkami, grota
Naruszewicza, elementy
podwójnego systemu d.
umocnień ziemnych i fos, park z
drzewostanem – w gran. wg zał.
planu
- zespół cmentarza katolickounickiego, później także
prawosławnego, ob.
katolickiego: teren cmentarza w
obrębie działki wskazanej w
dec., kaplica cmentarna pw. św.

A/500
A/500
A/500
A/384

A/216
A/935
A/358

A/243
A/1

A/572
A/669

A/202

A/611

A/79
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363.

Janów Podlaski

364.

Janów Podlaski

365.

Janów Podlaski
– Wygoda

366.

Janów Podlaski
– Zaborek

367.

ul. Piłsudskiego 11
(d.19)
ul. Skalskiego 22
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Janów Podlaski

bialski ziemski

Janów Podlaski

bialski ziemski

Janów Podlaski

bialski ziemski

Janów Podlaski

bialski ziemski

Jarczew

Wola
Mysłowska

łukowski

368.

Jarczów

Jarczów

tomaszowski

369.
370.
371.

Jarosławiec
Jarosławiec
Jarosławiec

Uchanie
Uchanie
Uchanie

hrubieszowski
hrubieszowski
hrubieszowski

372.

Jarosławiec

Sitno

zamojski
ziemski

373.

Jastków

Jastków

lubelski
ziemski

Kolonia 27, 28

Rocha z wyposażeniem i
najbliższym otoczeniem, brama
i mur ogrodzeniowy,
drzewostan, w gran. zał. planu,
- dom (d. Ryttów), w gran. ścian
zewnętrznych
- kościół podominikański pw.
św. Jana Chrzciciela, z
wyposażeniem i otaczającym
drzewostanem w granicach
cmentarza kościelnego
- założenie krajobrazowoprzestrzenne – patrz:Wygoda
(A/76)
- zespół architektonicznokrajobrazowy o charakterze
skansenu „Uroczysko Zaborek”
obejmujący: drewniany młyn
wodny (ob. bud. o funkcji
mieszkalnej), drewniany
spichlerz tzw. dworski (ob. bud.
o funkcji mieszkalnej),
drewnianą chatę przeniesioną z
miejscowości Kwasówka (ob.
bud. o funkcji mieszkalnej),
drewniany kościół przeniesiony
z miejscowości Choroszczynka
(ob. bud. nie pełniący funkcji
sakralnej, przeznaczony na cele
wystawienniczo-konferencyjne),
drewnianą kuźnię przeniesioną z
miejscowości Żuki (ob. bud. o
funkcji wystawienniczej),
drewniany wiatrak-koźlak,
przeniesiony z miejscowości
Zaczopki (ob. bud. o funkcji
mieszkanlnej), drewnianą chatę
tzw. Zaścianek, przeniesioną z
miejscowości Leszczanka (ob.
bud. o funkcji mieszkalnej), d.
plebanię przeniesioną z
miejscowości Czemierniki,
drewniany spichlerz
przeniesiony z miejscowości
Kornica Nowa; obszar
przedmiotowego zespołu w
granicach działek wskazanych
w decyzji oraz otoczenie w/w
zespołu, tj. teren działki
wskazanej w decyzji – w
granicach wg załączników
- dwór i park – w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- kościół pw. św. Stanisława
Bpa (d. cerkiew greckokat. pw.
św. Mikołaja)
- d. spichlerz, w gran. parceli
- d. zajazd, w gran. parceli
- budynek leśnictwa z
elementami pierwotnego
wystroju, w gran. działki
budowlanej
- rządcówka i park
krajobrazowy o pow. wskazanej
w dec., w gran. wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy,
patrz: Panieńszczyzna

A/201
A/78

A/689

A/964
A/40
A/561
A/562
A/560

A/1456

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 36 –

Poz. 111

374.

Jastków

Jastków

375.
376.

Jaszczów
Jeleniec

Milejów
Stanin

lubelski
ziemski
łęczyński
łukowski

377.

Jeziorzany

Jeziorzany

lubartowski

378.

Jeziorzany

Jeziorzany

lubartowski

379.

Józefów

Józefów

biłgorajski

380.
381.

Józefów
Józefów

Józefów
Józefów

biłgorajski
biłgorajski

382.
383.

Józefów
Józefów

Józefów
Józefów

biłgorajski
opolski

384.

Józefów

Józefów

opolski

385.

Kadłubiska

Dołhobyczów

hrubieszowski

386.

Kalinówka

Skierbieszów

zamojski
ziemski

387.

Kamień Kolonia

Kamień

chełmski
ziemski

388.

Kamień
Puławski

Łaziska

opolski

- cmentarz Legionistów, patrz:
Panieńszczyzna A/1007
- dwór
- zespół pobernardyński: kościół
paraf. pw. św. Anny z dekoracją
architektoniczno-rzeźbiarską i
malarską oraz ruchomościami,
dawny klasztor, ogrodzenie z
dekoracyjną bramką, dzwonnica
– brama, figura na terenie
cmentarza kościelnego, teren
dawnego cmentarza kościelnego
z drzewostanem – w gran.
parceli związanej z zespołem
- zespół urbanistyczny wsi
Jeziorzany (d. miasta Łysobyki)
z ukształtowaniem terenu,
układem komunikacyjnym,
systemem wodnym, liniami
zabudowy, układem działek,
skalą zabudowy, sylwetą osady,
w gran. wg zał. mapy
- kościół paraf. pw. Trójcy
Świętej, ogrodzenie z bramką,
zadrzewienie – w gran.
ogrodzenia kościelnego
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP z
wyposażeniem wnętrza, mur
cmentarza kościelnego,
kapliczki, brama
- dawna bożnica
- cmentarz grzebalny z
drzewostanem, ogrodzeniem i
nagrobkami (wg karty
cmentarza), na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu i karty cmentarza
- cmentarz żydowski
- zespół klasztorny
pobernardyński: kościół – ob.
paraf. – pw. Bożego Ciała z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, klasztor, dzwonnica,
ogrodzenie parceli kościelnej z
bramą reprezentacyjną i bramą
gospodarczą, drzewostan w
obrębie cmentarza kościelnego i
całego zespołu
- zespół dworsko-parkowy, w
gran. wg zał. planu i
opracowania ewidencyjnego
- park dworski, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
(d. cerkiew prawosławna), w
gran. cmentarza kościelnego (o
pow. wskazanej w dec.), na
działce wskazanej w dec., wg
zał. planu
- cmentarz ewangelickoaugsburski, na działce
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu i karty cmentarza
- zespół przestrzenny
(pałacowo-parkowy): ruiny

A/105
A/580

A/929

A/934

A/30

A/437
A/1493

A/438
A/556

A/790
A/1437
A/1560

A/110

A/810
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389.

Kamionka

Kamionka

lubartowski

390.

Kamionka

Kamionka

lubartowski

391.

Kanie

Rejowiec
Fabryczny

chełmski
ziemski

392.

Kanie

Rejowiec
Fabryczny

chełmski
ziemski

393.

Kaniwola

Ludwin

łęczyński

394.

Kaplonosy

Wyryki

włodawski

395.

Karczmiska

Karczmiska

opolski

396.

Karczmiska
Drugie

Karczmiska

opolski

397.

Karczmiska
Pierwsze

Karczmiska

opolski

398.

Kawęczyn

Piaski

świdnicki

399.

Kazimierz Dolny

Kazimierz
Dolny

puławski

400.

Kazimierz Dolny

Kazimierz
Dolny

puławski

pałacu z wieżą, wozownia,
fragmenty ogrodzenia, park, w
gran. wg zał. planu i
opracowania ewidencyjnego
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. śś. Apostołów
Piotra i Pawła z wystrojem
wnętrza, kaplica grobowa
Weyssenhoffów, ogrodzenie z
dzwonnicą bramową,
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego
- kaplica grobowa Zamoyskich
(w gran. murów zewnętrznych),
na cmentarzu rzymskokat.
(działka wskazana w dec.), wg
zał. mapy
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac i park, w gran. wg zał.
mapy
- kościół parafialny pw. św. Ap.
Piotra i Pawła w gran. ścian
zewnętrznych, na działce
wskazanej w dec., wg zał.
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, dwa budynki gospodarcze
(spichlerz i obora), park, na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. mapy
- cmentarz prawosławny na
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy.
- budynki stacji zespołu
Nałęczowskiej Kolei
Dojazdowej – patrz:
Nałęczowska Kolej Dojazdowa
- kościół paraf. pw. św.
Wawrzyńca z wyposażeniem i
ruchomościami, dzwonnica
drewniana, drzewostan w
granicach cmentarza
kościelnego
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, dworek tzw. rządcowka,
spichlerz, obora (zw. stajnią),
fragmenty ogrodzenia z
bramami i bramkami, park, aleja
dojazdowa, w gran. działek
wskazanych w decyzji, wg zał.
mapy i opracowania
ewidencyjnego
- zespół ogrodowo-dworski - w
gran. wg zał. planu
- zespół urbanistycznoarchitektoniczno-krajobrazowy
miasta Kazimierza Dolnego
wraz ze wszystkimi placami,
ulicami, drogami, budynkami
murowanymi i drewnianymi (w
tym: willa z ogrodem – ul.
Zamkowa 8 i ruiny willi tzw.
Szukalskiego, na wzgórzu
Albrechtówka – Męćmierz
Okale-Okale), ruinami,
wąwozami i drzewostanem w
granicach określonych na zał.
planie
- zespół kościoła paraf.
(farnego): kościół paraf. (farny)

A/436

A/434

A/950
A/1003

A/987

A/1615

A/571

A/786

A/721
A/46

A/123
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401.

Kazimierz Dolny

ul. Albrechtówka 5

402.

Kazimierz Dolny

ul. Browarna 2 (d.
Rynek 15)

403.

Kazimierz Dolny

404.
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Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

ul. Czerniawy

Kazimierz
Dolny

puławski

Kazimierz Dolny

ul. Doły 24

puławski

405.

Kazimierz Dolny

ul. Góry 1

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

406.

Kazimierz Dolny

ul. Podgórna 3/ ul.
Klasztorna
(d. ul. Klasztorna 1a)

Kazimierz
Dolny

puławski

407.

Kazimierz Dolny

ul. Klasztorna 3

Kazimierz
Dolny

puławski

408.

Kazimierz Dolny

ul. Klasztorna 4

puławski

409.

Kazimierz Dolny

410.

Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

411.

ul. Krakowska l a-3
(obc. ul. Krakowska
1a, ul. Cmentarna)
ul. Krakowska 3636a
ul. Krakowska 38

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

412.

Kazimierz Dolny

ul. Krakowska 51

puławski

413.

Kazimierz Dolny

ul. Krakowska 51a51b

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

puławski

puławski

puławski

puławski

pw. śś Jana Chrzciciela i
Bartłomieja Ap., z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, otaczający drzewostan
w gran. cmentarza kościelnego,
ogrodzenie z bramkami, d.
dzwonnica (ul. Zamkowa 2),
organistówka (ul. Puławska 2),
plebania z otoczeniem w gran.
działki (ul. Zamkowa 6),
budynek d. stajni i wozowni
plebańskiej (ul. Zamkowa 4), d.
kostnica cmentarna – dom
kościelnego (ul. Zamkowa 1) w
gran. d. cmentarza grzebalnego
przy Farze, cmentarz parafialny
stary zwany „za Farą” – w gran.
ogrodzenia cmentarnego
- willa Klarnerów – patrz:
Męćmierz Okale
- budynek mieszkalnousługowy, na działce wskazanej
w decyzji, w gran. wg zał. mapy
(tj. w gran. działki)
- cmentarz żydowski (kirkut), na
działce wskazanej w decyzji, wg
zał. mapy
- chałupa, wg opisu w dec.
- wiatrak „paltrak” ze wsi
Witowice, patrz: Nadedworce
31
- figura przydrożna z posągiem
św. Antoniego z Dzieciątkiem,
na działce wskazanej w decyzji,
w gran. wg opisu i zał.
- zespół franciszkański: kościół
pw. Zwiastowania NMP i św.
Piotra z Alkantry z pełnym
wystrojem architektonicznym i
ruchomościami, klasztor z
wyposażeniem, dziedziniec
klasztorny ze studnią,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego z bramą, schodami i
korytarzem kryjącym schody,
cmentarz kościelny i cała
powierzchnia terenu należącego
do klasztoru, z kapliczkami,
krzyżami, drzewami, ogrodami i
murowanym ogrodzeniem, góra,
na której zespół jest
zlokalizowany
- kamienica, wraz z otoczeniem
w gran. działki
- dom z otoczeniem, w gran.
działki

A/1046

A/886
A/802

A/1037

A/464

A/834
A/208

- dawna plebania przeniesiona z
Karczmisk
- kapliczka przydrożna z figurą
św. Jana Nepomucena (wg
opisu w dec.)
- willa, wraz z bramką i furtką

A/313

- ruiny tzw Faktorii angielskiej z
najbliższym otoczeniem, w
gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy

A/332

A/695
A/371
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414.

Kazimierz Dolny

ul. Krakowska 61

415.

Kazimierz Dolny

ul. Krakowska 65

416.

Kazimierz Dolny

417.

Kazimierz Dolny

418.

Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 1
(d. Rynek 6 (d. 9)/
Lubelska 1)
ul. Lubelska 4 (d.
Mały Rynek 6)
ul. Lubelska 11

419.

Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 12 i 14

420.

Kazimierz Dolny

421.

Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 15-17
(d.17)
ul. Lubelska 19

422.

Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 23

423.

Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 30

424.

Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 35

425.

Kazimierz Dolny

426.
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Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

- d. spichlerz „Kobiałki”

A/215

puławski

A/692

Kazimierz
Dolny

puławski

- spichlerz (w ruinie) zw.
„Ulanowskich” w gran. wg zał
planu
- dom (wg opisu w decyzji)

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

- bożnica

A/833

puławski

A/840

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

ul. Lubelska 39

Kazimierz
Dolny

puławski

Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 45, 45a

puławski

427.

Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 50

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

428.

Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 52, 52a

puławski

429.

Kazimierz Dolny

430.

Kazimierz Dolny

ul. Małachowskiego
16 (d. 6)
ul. Małachowskiego
19 i 19a

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

431.

Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny

433.

Kazimierz Dolny

Mały Rynek 2-3

Kazimierz Dolny

ul. Nadedworce 31
(d. Góry 1)

435.

Kazimierz Dolny

ul. Nadrzeczna 7

puławski

436.

Kazimierz Dolny

ul. Nadrzeczna 14

437.

Kazimierz Dolny

ul. Nadrzeczna 16
(d. 18)

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

- dom mieszkalny, wraz z
terenem wskazanym w decyzji
- wiatrak „paltrak” ze wsi
Witowice, z zachowanymi
urzadzeniami młynarskimi
- dom (d. wikarówka), na
działce wskazanej w dec.
- dom

A/884

434.

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

432.

ul. Małachowskiego
21
Mały Rynek 1 (d. 4)

- dom, wraz z wystrojem i
działką
- zespół szpitalny: kościół pw.
Św. Ducha i św. Anny Matki
NMP z wystrojem wnętrza i
wyposażeniem, dawny szpital,
drzewostan w granicach
cmentarza kościelnego (patrz
też ul. Nadrzeczna 7)
- kamienica - wg opisu w
decyzji
- dom drewniany z murowaną
oficyną
- dom mieszkalny, z otoczeniem
w gran. działki
- dom mieszkalny z działką
wskazaną w decyzji
- dom mieszkalny z budynkiem
gospodarczym (wg opisu w
decyzji)
- chałupa i lamus, wraz z ich
wyposażeniem oraz otoczeniem
w gran. działki
- dom mieszkalny wraz z
działką (wskazaną w dec.)
- zespół budynków: dom
mieszkalny, stodoła i obora (wg
opisu w decyzji)
- dom i stodoła (wg opisu w
decyzji)
- willa z otaczającym ogrodem i
studnią, w gran. wg zał. planu
- willa „Pod wiewiórką” (tzw.
„Kuncewiczówka”), w gran.
ogrodu, odpowiadającego
działkom wskazanym w dec.,
wg zał. planu
- dom z otoczeniem w gran.
działki
- budynek „Jatek”

A/1038

438.

Kazimierz Dolny

ul. Nadrzeczna 24
(d. 30)

Kazimierz
Dolny

puławski

- dom z wystrojem wnętrza
(dekoracja kolumn
międzyokiennych) i
otaczającym terenem, na działce
wskazanej w decyzji, w gran.
wg zał. mapy (tj. w gran.
działki)
- dworek

puławski

puławski
puławski
puławski
puławski

puławski

puławski
puławski

puławski
puławski
puławski

puławski
puławski

A/704

A/388

A/747
A/707
A/808
A/883
A/772
A/844
A/885
A/757
A/709
A/684
A/892

A/826
A/696

A/793
A/919
A/700

A/466

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
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Kazimierz Dolny

440.

Kazimierz Dolny

441.

Kazimierz Dolny

442.

Kazimierz Dolny

443.

Kazimierz Dolny

444.

Kazimierz Dolny

445.
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ul. Nadrzeczna 54
(d. 68)
ul. Nadwiślańska 5/7
(d. 5)
ul. Plebanka 4/
Podgórna
ul. Plebanka 7a (d.
7)
ul. Plebanka 17a (d.
19a)
ul. Podzamcze 18 (d.
12)

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

- dom (wg opisu w decyzji)

A/711

puławski

A/832

puławski

- dom, wraz z otoczeniem w
gran. działki
- obora, wg zał. planu

puławski

- dom (wg opisu w decyzji)

A/755

puławski

A/716

Kazimierz Dolny

ul. Podzamcze 20 (d.
12a)

Kazimierz
Dolny

puławski

446.

Kazimierz Dolny

ul. Puławska 2

puławski

447.

Kazimierz Dolny

ul. Puławska 54
(d.34)

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

448.

Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny

450.

Kazimierz Dolny

451.

Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny

453.

Kazimierz Dolny

ul. Puławska 116 (d.
100 i 112)

Kazimierz
Dolny

puławski

454.

Kazimierz Dolny

Rynek

puławski

455.

Kazimierz Dolny

Rynek/ul. Lubelska

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

456.

Kazimierz Dolny

Rynek 2

Kazimierz
Dolny

puławski

457.

Kazimierz Dolny

Rynek 4/ Krzywe
Koło 3-5

Kazimierz
Dolny

puławski

458.

Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny

puławski

- kamienica

A/206

460.

Kazimierz Dolny

Rynek 11 (d. 3)

puławski

- kamienica

A/207

461.

Kazimierz Dolny

Rynek 12

puławski

Kazimierz Dolny

Rynek 13-14

463.

Kazimierz Dolny

Rynek 15

464.

Kazimierz Dolny

Rynek 17

- kamienica „Pod św.
Mikołajem”
- kamienica „Pod św.
Krzysztofem”, wraz z oficyną
- budynek – patrz: ul. Browarna
2
- dom, wraz z działką wskazaną
w decyzji, w gran. wg zał. mapy

A/167

462.

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

459.

Rynek 6 (d. 9)/
Lubelska 1
Rynek 10 (d. 2)

- spichlerz „Pod wianuszkami”
(dawna garbarnia)
- ruiny spichlerza z najbliższym
otoczeniem, w gran.
niezabudowanego terenu
- spichlerz, zw. „Pod
Żurawiem” (odbudowany), na
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- studnia miejska (na rynku), na
działce wskazanej w decyzji
- studnia miejska (na rynku, od
str. ul. Lubelskiej), w gran.
ogrodzenia, na działce
wskazanej w dec.
- kamienica - na działce
wskazanej w decyzji, w gran.
wg zał. mapy (tj. działki)
- relikty piwnic dawnej
zabudowy, (w obrębie
nieruchomości wskazanej w
dec.), zachowane pod
budynkiem d. „Hotelu
Polskiego” E. Berensa i pod
budynkiem tzw. sklepiku, w
gran. wg zał. mapy
- dom – patrz: ul. Lubelska 1

A/209

452.

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

449.

ul. Puławska 54a (d.
34)
ul. Puławska 60 (d.
40)
ul. Puławska 68 (d.
46)
ul. Puławska 80 (d.
64)
ul. Puławska 82 (d.
66)

- budynek mieszkalny (wg opisu
w decyzji)
- dom zwany „Starą Piekarnią”,
wraz z dekoracją
architektoniczną i najbliższym
otoczeniem w gran. parceli
- dwór przeniesiony z
Gościeradowa, z najbliższym
otoczeniem - w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
- organistówka – patrz: zespół
kościoła paraf. (farnego)
- spichlerz tzw.
„Ulanowskiego”, z otoczeniem
w gran. działki – wg zał. planu
- dom przeniesiony z
Modliborzyc
- spichlerz „Feiersteina” , wraz z
otoczeniem w gran. działki
- spichlerz „Bliźniaczy”

puławski

puławski

puławski
puławski
puławski
puławski

puławski

puławski
puławski
puławski

A/778

A/467

A/181

A/486
A/420
A/827
A/210

A/465
A/836

A/954
A/955

A/1034
A/926

A/166

A/1069
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Kazimierz Dolny

466.
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Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

- kamienica tzw. „Gdańska”

A/205

Kazimierz Dolny

Rynek 18, 18a (d.
32)
ul. Sadowa 4 (d. 2)

puławski

A/861

467.

Kazimierz Dolny

ul. Senatorska

Kazimierz
Dolny

puławski

468.

Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny

470.

Kazimierz Dolny

ul. Senatorska 15

Kazimierz Dolny

ul. Senatorska 17

- kamienica, w gran. wg zał.
planu
- kamienica tzw. „Biała”

A/683

471.
472.

Kazimierz Dolny

ul. Senatorska 21

Kazimierz Dolny

ul. Szkolna 2

474.

Kazimierz Dolny

ul. Szkolna 3

475.

Kazimierz Dolny

ul. Szkolna 17

476.

Kazimierz Dolny

ul. Szkolna 23 (d.29)

477.

Kazimierz Dolny

ul. Szkolna 29 (d.
31)

478.

Kazimierz Dolny

ul. Tyszkiewicza 2

Kazimierz
Dolny

puławski

479.

Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

480.

ul. Tyszkiewicza 36a
(d. 18)
ul. Zamkowa

481.

Kazimierz Dolny

ul. Zamkowa

Kazimierz
Dolny

puławski

482.

Kazimierz Dolny

ul. Zamkowa 1

Kazimierz
Dolny

puławski

483.

Kazimierz Dolny

ul. Zamkowa 2

Kazimierz
Dolny

puławski

484.

Kazimierz Dolny

ul. Zamkowa 4

puławski

485.

Kazimierz Dolny

ul. Zamkowa 6

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

486.

Kazimierz Dolny

ul. Zamkowa 8

puławski

487.

Kąkolewnica
Północna

Kazimierz
Dolny
Kąkolewnica

488.

Kąkolewnica
Południowa

Kąkolewnica

radzyński

- budynek łaźni miejskiej (wg
opisu w decyzji)
- kapliczka przydrożna z 1588
r., wg opisu w decyzji
- willa, studnia, dwie bramki w
ogrodzeniu działki, ogród
- dom, studnia, otoczenie w
gran. działki
- willa „Słoneczna”, na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- willa „Uciecha” (wg opisu w
decyzji), na działce wskazanej
w dec.
- budynek urzędu pocztowotelekomunikacyjnego, wraz z
otaczającą go małą architekturą
i drzewami, w obrębie działki
wskazanej w dec., wg opisu w
decyzji
- spichlerz (pozostałość) – w
gran. wg zał.
- cmentarz parafialny stary zw.
„za Farą” w gran. ogrodzenia
cment. – patrz: zespół kościoła
farnego
- ruiny zamku, wieża-strażnica,
droga, otaczający drzewostan
wraz ze wzgórzem na którym są
usytuowane w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- cmentarz parafialny stary zw.
„za Farą” – patrz: zespół
kościoła paraf. (farnego)
- d. kostnica cmentarna – dom
kościelnego – patrz: zespół
kościoła paraf. (farnego)
- d. dzwonnica – patrz: zespół
kościoła paraf. (farnego)
- d. stajnia i wozownia
plebańska – patrz: zespół
kościoła paraf. (farnego)
- plebania – patrz: zespół
kościoła paraf. (farnego)
- cmentarz katolicki
(nieczynny), zw. „cmentarzem
północnym”, wraz z
drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- zespół kościoła paraf.
rzymskokat. pw. św. Filipa
Nereusza: kościół, brama –

A/735

473.

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

469.

ul. Senatorska 5 (d.
3)
ul. Senatorska 11

- dom (wg opisu w decyzji) z
ogrodem - w gran. działki
wskazanej w decyzji
- kuźnia, wraz z otoczeniem w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. wyrysu
- kamienica tzw. „Górskich”
wraz z wyposażeniem wnętrza
- kamienica tzw. „Celejowska”

puławski
puławski
puławski
puławski
puławski
puławski
puławski
puławski
puławski

puławski

puławski

radzyński

A/846
A/203
A/154

A/204

A/751
A/829
A/830
A/909
A/913
A/908

A/682

A/213

A/1361

A/1329

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
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489.

Kębło

Wąwolnica

puławski

490.

Kiełczewice
Dolne

Strzyżewice

lubelski
ziemski

491.

Kiełczewice
Dolne Kolonia

Strzyżewice

lubelski
ziemski

492.

Kiełczewice
Maryjskie

Strzyżewice

lubelski
ziemski

493.

Kijany

Spiczyn

łęczyński

494.

Kijany

Spiczyn

łęczyński

495.

Kijany

Spiczyn

łęczyński

496.

Kitów

Sułów

zamojski
ziemski

497.

Klemensów

Szczebrzeszyn

498.

Klementowice

Kurów

zamojski
ziemski
puławski

499.

Klesztów

Żmudź

chełmski
ziemski

500.

Klonownica
Duża

Rokitno

bialski ziemski

501.

Klonownica
Duża

Rokitno

bialski ziemski

502.
503.

Klonownica Plac
Kluczkowice

Janów Podlaski
Opole Lubelskie

bialski ziemski
opolski

dzwonnica, ogrodzenie placu
przykościelnego, kostnica,
plebania, drzewostan, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- zespół dworsko-pałacowy:
dwór, park, w gran. wg zał.
wyrysu, odpowiadający części
działki wskazanej w dec.
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
decyzji, w gran. wg zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
decyzji, w gran. wg zał. mapy
(tj. w gran. działki)
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
decyzji, w gran. wg zał. mapy
(tj. w gran. działki)
- pałac i park, położony na
działkach wskazanych w dec., w
granicach wg zał. planu i mapy
- kościół paraf. pw. św. Anny
wraz z dekoracją i
wyposażeniem w zabytki
ruchome, ogrodzenie cmentarza
kościelnego, dzwonnica,
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- cmentarz rzymskokat., w gran.
wg zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- p. Michalów – Pałac, gm.
Sułów
- kościół paraf. pw. śś.
Klemensa i Małgorzaty oraz
dzwonnica, w gran. ogrodzenia
kościelnego
- architektoniczny zespół
sakralny: kościół rzymskokat.
pw. Wniebowzięcia NMP (d.
cerkiew greckokat.) wraz z
wyposażeniem wnętrza w
zabytki ruchome, d. cmentarz
przykościelny wraz z
drzewostanem, dzwonnica,
przytułek, dom kościelnego,
mur ogrodzeniowy, plebania
wraz z częścią działki
(wskazanej w dec.), w gran. wg
zał. mapy
- kościół paraf. pw. św. Jana Ap.
i Ewangelisty z wyposażeniem
wnętrza i drzewostanem w gran.
cmentarza kościelnego
- cmentarz unicki, późn.
prawosławny (nieczynny), wraz
z drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- zespół dworski: dwór, park
- zespół kościoła parafialnego –
patrz: Wrzelowiec, gm. Opole
Lubelskie

A/1001

A/1086
A/1080

A/1079

A/759
A/581

A/979
A/1552

A/931

A/194

A/53

A/1364

A/249
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Kluczkowice

505.

Kłoczew

506.
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Opole Lubelskie

opolski

Kłoczew

rycki

Kłoczew

Kłoczew

rycki

507.

Kłodnica Dolna

Borzechów

lubelski
ziemski

508.

Kłodnica Dolna

Borzechów

lubelski
ziemski

509.

Kniazie

Lubycza
Królewska

tomaszowski

510.

Kobło

Hrubieszów

hrubieszowski

511.

Kobylany

Terespol

bialski ziemski

512.

Kobylany

Terespol

bialski ziemski

513.

Kobylany

Terespol

bialski ziemski

514.

Terespol

bialski ziemski

515.

Kobylany
(właśc. obręby
geodezyjne:
Kobylany i
Koroszczyn)
Kobylany

Terespol

bialski ziemski

516.

Kobylany

Terespol

bialski ziemski

ul. Długa

- zespół pałacowo-parkowy:
pałac z wystrojem i
wyposażeniem salonu, dawna
szkoła przypałacowa, dawne
stajnie, park z drzewostanem w
gran. wg opisu w decyzji
- kościół paraf. pw. św. Jana
Chrzciciela, dzwonnica, kaplica
pw. św. Barbary, brama
prowadząca na cmentarz
kościelny – wraz z otoczeniem
tj. działką wskazaną w decyzji
oraz plebania usytuowana na
działce wskazanej w decyzji.
- park krajobrazowy, w gran. wg
zał. planu
- zespół kościelny: kościół pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, dzwonnica i otaczające
zadrzewienie wraz z terenem
przykościelnym w gran. działki
wskazanej w decyzji, wg zał.
planu
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, oficyna, lamus (d.
pawilon ogrodowy) , magazyn
(d. wozownia), obora, piwnica
(lodownia), park z drzewami
uznanymi za pomniki przyrody i
z zespołem 3 stawów z rzeczką,
w gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy
- cmentarz greckokatolicki i
rzymskokatolicki, tzw. „nowy”
wraz z nagrobkami sprzed 1939
r. – odpowiadający działce
wskazanej w decyzji, wg zał.
mapy
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
(wskazanej w postanowieniu).,
wg zał. mapy i karty cmentarza
- cerkiew prawosławna pw.
Opieki MB, wraz z cmentarzem
przycerkiewnym i otaczającym
drzewostanem, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- wieża obserwacyjna w zespole
fortów Twierdzy Brzeskiej, w
gran. murów zewn. na działce
wskazanej w decyzji
- fort Kobylany w zespole
fortów Twierdzy Brzeskiej, na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. wyrysu
- fort Koroszczyn w zespole
fortów Twierdzy Brzeskiej, na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. wyrysu

A/693

- dzieło międzyfortowe
Kobylany II – magazyn w
zespole fortów Twierdzy
Brzeskiej, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu
- cmentarz wojenny rosyjski z I
wojny świat., wraz z

A/1387

A/1162

A/1162
A/1083

A/918

A/838

A/1546

A/1119

A/1386

A/1385

A/1388

A/1347
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517.

Kock

Kock

lubartowski

518.

Kock

Kock

lubartowski

519.

Kock

Kock

lubartowski

520.

Kodeniec

Dębowa Kłoda

parczewski

521.

Kodeń

Kodeń

bialski ziemski

522.

Kodeń

Kodeń

bialski ziemski

523.

Kodeń

Kodeń

bialski ziemski

524.

Kodeń

Kodeń

bialski ziemski

ul. Sławatycka 13

drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., wg
załączników
- układ urbanistyczny miasta
Kocka obejmujący stare miasto
z założeniem pałacowoparkowym, sylwetę miasta ze
skalą zabudowy i zachowaniem
dominanty – zespołu kościoła
parafialnego, w gran. wg planu
- zespół architektoniczny
południowej pierzei rynku:
kościół paraf. pw.
Wniebowzięcia NMP, dwie
dzwonnice, cmentarz kościelny
wraz z drzewostanem,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego, dom przy Pl. Anny
Jabłonowskiej (d.
Dzierżyńskiego) 13/14,
organistówka, wikariat, plebania
w obrębie której kaplica zboru
kalwińskiego ze
sztuakteryjnymi dekoracjami
sklepienia
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac (korpus główny z
galeriami i skrzydłami
bocznymi), założenie dziedzińca
z ogrodzeniem, mostem,
wjazdem i bramą, zespół
dawnych zabudowań
gospodarczych (d. stajnia – ob.
warsztaty szkolne, d. oficyna –
ob. budynek mieszk.), most nad
fosą w parku, mury oporowe,
elementy rzeźbiarskie na terenie
zespołu, park z zachowanymi
alejami i drzewostanem w
obrębie obszaru przylegającego
do stawów nad rz. Czarną i
murowanego ogrodzenia przy
ul. Ogrodowej
- kościół paraf. pw. Narodzenia
NMP z wyposażeniem wnętrza,
otoczenie w gran. cmentarza
kościelnego, drzewostan
otaczający kościół, dzwonnica
- kościół paraf. pw. św. Anny z
wyposażeniem wnętrza i
najbliższym otoczeniem w
granicach ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- zespół zamkowy: ruiny zamku,
pozostałości fosy i ziemnych
obwarowań, arsenał, najbliższe
otoczenie i zadrzewienie oraz d.
cerkiew zamkowa pw. św.
Ducha, z wyposażeniem
wnętrza i otaczającym ją
drzewostanem
- murowana dzwonnica-brama,
wraz z gruntem pod budowlą, na
działce wskazanej w decyzji wg
zał. mapy
- kaplica cmentarna pw. św.
Wawrzyńca z wyposażeniem
wnętrza i najbliższym
otoczeniem

A/643

A/694

A/606

A/107

A/54

A/55

A/1651

A/56
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525.

Kodeń

Kodeń

bialski ziemski

526.

Kolano
(właśc. obręb
geod.: Kolonia
Kolano)

Jabłoń

parczewski

527.

Kolechowice

Ostrów Lubelski

lubartowski

528.

Kolembrody

Komarówka
Podlaska

radzyński

529.

Kolonia
Łopiennik Dolny
Kolonia SitnoRozdoły
Kolonia
Tomaszowice

Łopiennik
Górny
Sitno

krasnostawski

532.

Kołczyn

Rokitno

bialski ziemski

533.

KołpinOgrodniki

Terespol

bialski ziemski

534.

Komarno
Kolonia

Konstantynów

bialski ziemski

535.

Komarów
(właśc. obręb
geod.: Komarów
Osada)

Komarów-Osada

zamojski
ziemski

536.

Komarów Osada

Komarów-Osada

zamojski
ziemski

537.

Komarówka
Podlaska

Komarówka
Podlaska

radzyński

530.
531.

Jastków

zamojski
ziemski
lubelski
ziemski

- zespół pałacowo-ogrodowy
„Placencja”: zachowana część
korpusu głównego pałacu,
budynek pojezuicki murowany,
budynek mieszkalny drewniany,
park z terenem dawnego sadu i
aleją lipową, w gran. obszaru
wskazanego na zał. mapie,
odpowiadającego działkom
wskazanym w dec., wg zał.
mapy
- założenie dworsko-ogrodowe:
dwór, teren parku, kościół,
dzwonnica, cmentarz
przykościelny, w gran. wg zał.
planu
- zespół cmentarza
prawosławnego wraz z kaplicą,
w gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. planu
- zespół kościoła parafialnego
pw. Nawiedzenia NMP: kościół,
dzwonnica, otaczający
drzewostan, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał.planu
- zespół dworsko-parkowy, w
gran. wg zał. mapy
- patrz: Rozdoły, gm. Sitno

A/1415

- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, kaplica, pozostałości
ogrodzenia, park, w gran.
działek wskazanych w dec. wg
zał.
- kaplica cmentarna p.w. św.
Anny
- grupa fortowa Żuki – zespół
baterii w zespole fortów
Twierdzy Brzeskiej, w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. wyrysu
- zespół kościoła rzymskokat.
pw. św. Stanisława: kościół,
dzwonnica, otaczający
drzewostan na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Świętej Trójcy, wraz z
wyposażeniem wnętrza,
nagrobek z 1853 r. i drzewostan
- w gran. ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- cmentarz grzebalny (d.
rzymskokat. i greckokat., obc.
rzymskokat.), wraz z
nagrobkami (według wykazu w
karcie cmentarza) oraz
pozostałe nagrobki kamienne z
XIX i XX w. - do 1939 r. (nie
umieszczone w w/w wykazie),
drzewostan w gran. wg zał.
mapy, na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy i karty
cmentarza
- zespół kościoła parafialnego
pw. Najświętszego Serca
Jezusowego: kościół, dom

A/723

A/1416

A/982

A/1105

A/941

A/16
A/1384

A/428

A/1485

A/1573

A/1372
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538.

Konopnica

Konopnica

539.

Konstantynów

Konstantynów

lubelski
ziemski
bialski ziemski

540.

Konstantynów

Konstantynów

bialski ziemski

541.

Konstantynów

Konstantynów

bialski ziemski

542.
543.

Konstantynów
Końskowola

ul. Piłsudskiego 27

Konstantynów
Końskowola

bialski ziemski
puławski

544.

Końskowola

ul. Lubelska 86

Końskowola

puławski

545.

Końskowola

Lubelska 97, 122

Końskowola

puławski

546.

Końskowola

Górna Niwa nr 8 i
10

Końskowola

puławski

547.

Końskowola

ul. Lubelska 81

Końskowola

puławski

ludowy, dawna plebania, dawna
organistówka, ogrodzenie
kościoła, drzewostan otaczający
kościół – na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu
- cmentarz parafialny – patrz:
Lublin ul. Bełżycka – A/942
- zespół kościoła rzymskokat.
pw. św. Elżbiety: kościół,
cmentarz przykościelny,
drzewostan, dwie kostnice,
plebania, brama główna, brama
gospodarcza z ogrodzeniem, na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. planów
- pałac z wyposażeniem, park w
granicach wg opisu w decyzji
(od północy, wschodu i zachodu
– ogrodzenie, od południa –
rzeka Czyżówka)
- zespół folwarczny: rządcówka
z ogrodem, gorzelnia (d.
budynek administracyjny),
spichlerz, obora (d. magazyn),
stajnia cugowa, obora (d.
czworak), magazyn (d.
czworak), obora (d. gorzelnia),
obora, na działkach wskazanych
w dec., w gran. wg zał. planu
- dawna cerkiew
- osada miejska Końskowola z
ukształtowaniem terenu,
zabudową, układem
komunikacyjnym, zielenią,
systemem wodnym rzeki
Kurówki, w gran. wg opisu w
decyzji i zał. planu
- kościół paraf. pw. Znalezienia
Krzyża Świętego i św. Andrzeja
Ap. z wyposażeniem,
dzwonnica-brama, cmentarz
przykościelny w granicach
ogrodzenia z bramką i 13
kapliczkami rozmieszczonymi
na obwodzie muru, ogrodzenie
cmentarza, zadrzewienie na
cmentarzu przykościelnym
- zespół kościoła filialnego:
kościół pw. śś. Marka Ew. i
Anny Matki NMP wraz z
wyposażeniem wnętrza i
otaczającym drzewostanem - w
obrębie cmentarza kościelnego
(w granicach ogrodzenia),
dawny szpital dla ubogich,
kapliczka słupowa oraz
murowana dawna plebania
wchodząca w skład zespołu
kościelnego, na działce
wskazanej w dec., wraz z
terenem w granicach tej działki,
wskazanym na załączniku
graficznym
- cmentarz ewangelicki i kirkut
żydowski, na działkach
wskazanych w decyzji, w gran.
wg zał. mapy
- budynek dawnej szkoły (wg

A/1289

A/128

A/128

A/1432
A/856

A/949

A/951

A/1026

A/851
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548.

Końskowola

ul. Lubelska 120

Końskowola

puławski

549.

Końskowola

ul. Pożowska 2

Końskowola

puławski

550.
551.

Końskowola
Kopina

Rynek 35

Końskowola
Milanów

puławski
parczewski

552.

Kopyłów

Horodło

hrubieszowski

553.

Kopyłów

Horodło

hrubieszowski

554.

Korczmin

Ulhówek

tomaszowski

555.

Korhynie

Jarczów

tomaszowski

556.

Kornie

Lubycza
Królewska

tomaszowski

557.

Koroszczyn

Terespol

bialski ziemski

558.

Kostomłoty

Nr 15

Kodeń

bialski ziemski

559.

Kosyń

Nr 50

Wola Uhruska

włodawski

560.

Kosyń

Wola Uhruska

włodawski

561.

Kościaszyn

Dołhobyczów

hrubieszowski

562.

Kościeniewicze

Piszczac

bialski ziemski

563.

Kościeniewicze
(dawn.
Zagościniec)

Piszczac

bialski ziemski

opisu w dec.)
- dom, w gran. działki
wskazanej w decyzji
- spichlerz w gran. dziedzińca
gosp. d. folwarku
- d. holendernia w gran. działki
- budynek dawnego ratusza
zespół dworski obejmujący:
dwór drewniany, piwnicę
murowaną i ogród
odpowiadający działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał.
- zespół podworski: cztery
budynki gospodarcze, park (o
pow. wskazanej w dec.), w gran.
wg zał. planu
- cmentarz grzebalny
(prawosławny), nieczynny, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy i karty cmentarza
- cerkiew greckokat. (odbud.), w
gran. ścian zewn., na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół dworski: dwór,
pozostałości założenia
ogrodowego w postaci
szpalerów granicznych wnętrz
ogrodowych z grupami drzew i
krzewów, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. mapy i opracowania
ewidencyjnego parku
- dzwonnica na terenie
cmentarza cerkiewnego (ob.
kościelnego), wraz z
drzewostanem, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór wraz z otaczającym
zadrzewionym terenem, w gran.
ogrodzenia, park z podjazdem i
alejkami, d. oficyna – ob. dom
mieszkalny, teren d. sadu – w
gran. wg zał. planu
- kościół parafialny p.w. św.
Nikity (w decyzji Nicefora), ob.
cerkiew unicka pw. św. Nikity
- cerkiew prawosławna, ob.
kościół rzymskokat. pw. św.
Stanisława Kostki wraz z
otaczającym drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy i karty
ewidencyjnej
- cmentarz prawosławny na
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy.
- drewniany kościół filialny pw.
św. Jana Nepomucena, w gran.
ścian zewnętrznych, na działce
wskazanej w decyzji – wg zał.
mapy.
- d. cerkiew unicka, ob. kościół
paraf. rzymskokat. pw. NMP
Królowej Polski
- założenie dworsko-ogrodowe
Zagościniec: dwór, tereny d.
sadu, d. podjazdu i części

A/998
A/874
A/872
A/499

A/1443

A/1575

A/888
A/1497

A/1601

A/685

A/17
A/182

A/1614
A/627

A/18
A/1419
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564.

Kośmin

Żyrzyn

puławski

565.

Kowala

Poniatowa

opolski

566.

Kozice Dolne
Kolonia, Wola
Piasecka

Piaski

świdnicki

567.

Kozłówka

Kamionka

lubartowski

568.

Kozula
(właściwy obręb
geod.:
Grabanów)
Kraczewice
Prywatne

Biała Podlaska

bialski ziemski

Poniatowa

opolski

Kraczewice
Prywatne

Poniatowa

opolski

569.

570.

gospodarczej, w gran. obszaru
odpowiadającego działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór i pozostałości parku, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy
- kaplica z fragmentami
dekoracji malarskiej wnętrza, w
gran. parceli (obecnie obiekt
włączony w budynek nowego
kościoła)
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, oficyna, kordegarda,
spichlerz, budynek gospodarczy,
park, w gran. wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
1) pałac z pełnym wystrojem
arch.-rzeźbiarskim
2) 4 oficyny przed pałacem (w
tym: d. pawilon i kordegarda)
3) kaplica z całym wystrojem
sztukateryjno-malarskim i
witrażami
4) tzw. teatralnia
5) założenie dziedzińca z bramą
wjazdową z kratą
6) murowane ogrodzenie parku
z łącznikami między budynkami
pałacowymi
7) aleja dojazdowa i zieleń
zgrupowana wokół niej
8) park z elementami
rzeźbiarskimi z pocz. XX w.
(fontanna, pomnik żołnierzy
napoleońskich, grobowiec Marii
i Adama Zamoyskich)
9) zesp. budynków
folwarcznych na tyłach pałacu:
spichlerz, stajnia koni
roboczych, obora, dom
ogrodnika (tzw. rządcówka)
10) budynki przedpałacowe w
części gosp. (stajnia,
powozownia, stajnia koni
remontowych, bud. gosp – ob.
hyudrofornia, d. kurnik – ob.
stolarnia)
- w gran. wg zał. planu (obszar
w gran. działek wskazanych w
decyzji),
10) zegar słoneczny na terenie
dziedzińca pałacowego (na
działce wskazanej w dec.)
- założenie dworsko-parkowe:
dwór, pozostałości parku,
fragment olsu nadrzecznego, w
gran. wg zał. planu
- kościół paraf. pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, dzwonnica, drzewostan
w obrębie ogrodzenia cmentarza
przykościelnego
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac z wyposażeniem wnętrz
(dekoracja sztukateryjna, 2
piece kaflowe i kominek), park
krajobrazowy, w gran. wg opisu

A/1626

A/544

A/738

A/457

A/1430

A/710

A/705
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571.

Krasienin

Niemce

lubelski
ziemski

572.

Krasienin

Niemce

lubelski
ziemski

573.

Krasienin

Niemce

574.

Krasne

Rejowiec
Fabryczny

lubelski
ziemski
chełmski
ziemski

575.

Krasnobród

Krasnobród

zamojski
ziemski

576.

Krasnobród

Krasnobród

zamojski
ziemski

577.

Krasnobród

ul. 1 Maja 26

Krasnobród

zamojski
ziemski

578.

Krasnobród
(d. Podklasztor,
właśc. obręby
geodezyjne:
Krasnobród i
Podklasztor)

Al. NMP,
ul. Tomaszowska 16

Krasnobród

zamojski
ziemski

w decyzji
- kościół paraf. pw. Narodzenia
NMP i św. Sebastiana wraz z
dekoracją architektoniczną,
wystrojem wnętrza i
ruchomościami, ogrodzenie
cmentarza kościelnego z
czterema kapliczkami,
drzewostan w gran. ogrodzenia
kościelnego
- zespół dworski: dwór z
wystrojem architektonicznym,
pozostałości dwóch bramek,
dawny park, aleja prowadząca z
Rynku i otaczająca zespół od
wschodu
- dawna karczma ze skrzydłem
d. stajni
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, park, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. mapy
- zespół pałacowo-parkowy:
dwór i pałac (d. oficyna)
połączone galerią, wieża ciśnień
oraz park - w gran. wg zał.
planu
- cmentarz grzebalny (parafialny
rzymskokatolicki i
prawosławny), wraz z
drzewostanem i nagrobkami
(wg wykazu w dokumentacji
historycznej), w gran. działki
określonej w decyzji, wg zał.
mapy i dokumentacji
historycznej
- budynek d. apteki, wraz z
otoczeniem, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy
- zespół klasztorny
podominikański: kościół paraf.
pw. Nawiedzenia NMP z
wyposażeniem wnętrza, d.
klasztor dominikanów z
wirydarzem, spichlerz drewn.
zw. „plebański” (w obrębie
zabudowań gosp. parafii), dom
murowany, mur ogrodzenia
zespołu z trzema bramami i
furtą, cmentarz kościelny z
drzewostanem, ogród warzywny
i podwórze ze studnią, cztery
figury kamienne (według opisu
w decyzji), w granicach według
zał. planu, wraz z najbliższym
otoczeniem i widokiem na
zespół oraz posesje leżące
naprzeciw zespołu po drugiej
stronie ulicy wraz z
drzewostanem,
- kaplica Objawienia NMP zw.
„na wodzie” (przy ul. NMP),
aleja (ul. NMP) od zespołu
klasztornego do kaplicy NMP
„na wodzie” z drzewostanem
wykazanym na planie, kaplica
św. Onufrego, kaplice św.
Antoniego i św. Anny, - w

A/567

A/612

A/613
A/24

A/1441

A/1590

A/1593

A/159
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Krasnobród

zamojski
ziemski

580.

Krasnobród
Zagóra
(właśc. obręb
geodezyjny:
Hutki Namule)
Krasnystaw

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

581.

Krasnystaw

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

582.

Krasnystaw

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

583.

Krasnystaw

ul. Konopnickiej 3

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

584.

Krasnystaw

Krasnystaw
miasto

585.

Krasnystaw

586.

Krasnystaw

587.

Krasnystaw

588.

Krasnystaw

589.

Krasnystaw

590.

Krasnystaw

591.

Krasnystaw

592.

Krasnystaw

593.

Krasnystaw

Pl. 3 Maja 1 (d .ul.
Świerczewskiego
13)
Pl. 3 Maja 2 (d .ul.
Świerczewskiego
15)
Pl. 3 Maja 3 (d .ul.
Świerczewskiego
17)
Pl. 3 Maja 4 (d.ul.
Świerczewskiego
19)
Pl. 3 Maja 5 (d. ul.
Świerczewskiegol.
21)
Pl. 3 Maja 6 (d .ul.
Świerczewskiego
23)
Pl. 3 Maja 7 (d.ul.
Świerczewskiego
25)
Pl. 3 Maja 8 (d. ul.
Świerczewskiego
27)
Pl. 3 Maja 11 (d.
Plac 1 Maja 18),
Pl. 3 Maja 29 (d.
Plac 1 Maja 1)

594.

Krasnystaw

ul. Piłsudskiego 3

granicach według zał. planu
- kaplica pw. św. Rocha (w lesie
św. Rocha), wraz najbliższym
otoczeniem, w gran. wg zał.
planu

A/1314

- układ urbanistyczny m.
Krasnegostawu, z sylwetką
miasta od płd. i wsch., związaną
z niezabudowanym terenem na
skarpie, z zachowaniem
dominanty zespołu
pojezuickiego, kompleksem
budynków poaugustiańskich
oraz pozostałości obwarowań
miejskich i teren pozamkowy, w
gran. wg zał. planu
- zespół klasztorny
poaugustiański (nowy): kościół
pw. Trójcy Przenajświętszej,
klasztor, dzwonnica
(odbudowana), mur z kaplicami,
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- zespół klasztorny
poaugustiański (stary): kościół
pw. Świętej Trójcy (ob.
budynek szkolny), klasztor
- d. spichlerz z wystrojem
architektonicznym – wraz z
najbliższym otoczeniem w gran.
posesji

A/628

krasnostawski

- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu

A/376

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu

A/375

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu

A/369

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

A/368

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

- kamienica, w gran. działki
wskzazanej w dec., wg zał.
planu
- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu

A/366

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu

A/365

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

- kamienica, w gran. działki wg
zał. planu

A/364

Krasnystaw
miasto
Krasnystaw
miasto

krasnostawski

A/363

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
- d. „Dom Sejmikowy”, w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. planu
- zespół klasztorny pojezuicki:
kościół ob. paraf. rzymskokat.
pw. św. Franciszka Ksawerego z
wyposażeniem w zabytki

krasnostawski

A/382

A/383

A/453

A/367

A/231
A/147
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595.

Krasnystaw

ul. Poniatowskiego

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

596.

Krasnystaw

ul. Poniatowskiego
8b

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

597.

Krasnystaw

ul. Sikorskiego 10

Krasnystaw
miasto

krasnostawski

598.

Kraśniczyn

Kraśniczyn

krasnostawski

599.

Kraśniczyn, ob.
Stara Wieś

Kraśniczyn

krasnostawski

600.

Kraśnik

Kraśnik miasto

kraśnicki

601.

Kraśnik

ul. Bożnicza 6, 6a/
ul. Ogrodowa

Kraśnik miasto

kraśnicki

602.

Kraśnik

ul. Kościuszki 4/
Klasztorna 1

Kraśnik miasto

kraśnicki

603.

Kraśnik

ul. Lipowa 4

Kraśnik miasto

kraśnicki

604.

Kraśnik

ul. Narutowicza 29

Kraśnik miasto

kraśnicki

605.

Kraśnik

ul. Narutowicza 31

Kraśnik miasto

kraśnicki

nr 68

ruchome, klasztor, dziedziniec
d. klasztoru, kapliczka przed
kościołem, pałac biskupi, dawne
seminarium, dawny wikariat,
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego
- cmentarz rzymskokatolicki i
prawosławny, w gran. działki
wskazanej w dec., w skład
którego wchodzą: 130
zabytkowych nagrobków i
grobowców z XIX i XX w. (wg
zał. wykazu), kaplica grobowa
pełniąca funkcję kaplicy
cmentarnej, dwie rzeżby
żałobnic przy wejściu do w/
kaplicy, wg zał. mapy
- budynek zw. Jatki Miejskie, w
gran. murów zewn., na działce
wskzanej w dec., wg zał. planu
- dwór w d. zespole dworskofolwarcznym „Starostwo” w
gran. ścian zewn., na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- d. zajazd wraz z najbliższym
otoczeniem w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- patrz: Stara Wieś, cerkiew
greckokat., ob. kościół
rzymskokat. – patrz: Stara Wieś
- A/1160
- układ urbanistyczny miasta
Kraśnika w obrębie d.
obwarowań miejskich, wzgórza
zamkowego i rejonu kościoła
szpitalnego wraz z sylwetą
miasta i skalą jego zabudowy, w
gran. wg zał. planu
- bożnica (później dom
kahalny), w gran. działki oraz d.
bożnica, w gran. parceli
- zespół d. kościoła i klasztoru
kanoników regularnych: kościół
paraf. pw. Wniebowzięcia NMP
z wystrojem architektonicznym
i wyposażeniem w zabytki
ruchome, d. klasztor z
wystrojem architektonicznym i
dekoracją sgraffitową oraz
zabytkowymi ruchomościami,
kaplica pw. św. Jacka (d.
kostnica), dzwonnica, cmentarz
kościelny z zadrzewieniem i
żelaznym ogrodzeniem z
bramkami, dziedziniec
klasztorny otoczony murem z
bramą wjazdową, d.
zabudowania gospodarcze
(wzdłuż ogrodzenia dziedzińca
klasztornego od wewnątrz)
- cmentarz z I wojny świat., na
działce wskazanej w decyzji, w
gran. wg zał. wyrysu
- d. szpital przykościelny tzw.
dworek modrzewiowy, z
działką, w gran. wg zał. planu
- kościół poszpitalny pw. św.
Ducha z wyposażeniem

A/1147

A/241
A/88

A/454

A/641

A/565
A/482

A/1059
A/545
A/545
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606.

Krępiec Drugi
(właśc. obręb:
Nowy Krępiec
Kolonia)

Mełgiew

świdnicki

607.

Krężnica Jara

Niedrzwica
Duża

lubelski
ziemski

608.

Krupe

Krasnystaw

krasnostawski

609.

Krupe

Krasnystaw

krasnostawski

610.

Kryłów

Mircze

hrubieszowski

611.

Kryłów

Mircze

hrubieszowski

612.

Kryłów

Mircze

hrubieszowski

613.

Kryłów

Mircze

hrubieszowski

614.

Kryłów

Mircze

hrubieszowski

615.

Krynica

Krasnystaw

krasnostawski

wnętrza, otaczający drzewostan
i kamienne nagrobki w gran.
cmentarza kościelnego,
ogrodzenie cmentarza (wg
postanowienia), wzgórze na
którym usytuowany jest kościół
- zespół dworsko-parkowy: park
podworski, sadzawka, odnoga
rzeki Sławek, młyn, w gran.
działek wskazanych w dec., wg
zał. mapy
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. św. Floriana,
dzwonnica, dwie kapliczki,
murowane elementy ogrodzenia
ze schodami, część działki
wskazanej w dec. - w gran.
ogrodzenia kościoła, wg zał.
planu
- zespół zamkowo-dworski:
ruiny zamku, pozostałości
fortyfikacji w postaci ruin
murów, fos i wałów, dwór, park
i stawy, brama wjazdowa (w
gran. wg zał. planu), wozownia
na terenie zespołu zamkowodworskiego (w gran. murów
zewnętrznych, na działce
wskazanej w dec.)
- d. cerkiew prawosławna, ob.
kościół rzymskokat. p.w. Matki
Boskiej Częstochowskiej, wraz
z otaczającym drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy

- kościół paraf.rzymskokat. pw.
Narodzenia NMP wraz z
wyposażeniem wnetrza,
dzwonnica, drzewostan w gran.
ogrodzenia z trzema kaplicami
w narożach i bramką
- ogród klasztorny księży
Reformatów - w gran. działek
wskazanych w dec., wraz z
murem ogrodzeniowym, wg zał.
planu
- zamczysko (ruiny zamku - w
obrębie ziemnych i
murowanych umocnień
obronnych)
- park (o pow. wskazanej w
decyzji, wraz z 62 drzewami),
brama wjazdowa, domek
odźwiernego, w obrębie działki
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- cmentarz grzebalny wraz z
kaplicą, drzewostanem i
nagrobkami (wg wykazu w
karcie cmentarza), w gran.
działki wskazanej w dec., wg
karty cmentarza i zał. wyrysu
- grobowiec tzw. grobisko, wraz

A/914

A/4

A/309

A/1154

A/1486

A/1541

A/370

A/374

A/1569

A/455
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616.

Krynice

Krynice

tomaszowski

617.

Krynka

Łuków

łukowski

618.

Krzewica

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

619.

Krzczonów
Wójtostwo

Krzczonów

lubelski
ziemski

620.

Krzesimów
Północny

Mełgiew

świdnicki

621.

Krzyczew

Terespol

bialski ziemski

622.

Krzyczew

Terespol

bialski ziemski

623.

Krzywda

Krzywda

łukowski

624.

Krzywda

Krzywda

łukowski

625.

Księżomierz

Gościeradów

kraśnicki

626.

Księżpol

Księżpol

biłgorajski

627.

Księżpol

Księżpol

biłgorajski

628.

Kulik

Siedliszcze

chełmski

ul. Kolejowa

ze wzniesieniem, na którym jest
usytuowany (parcela o pow. ok.
3 arów)
- zespół dworski: ruiny dworu,
park w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- zespół dworsko-leśny: dwór,
budynek gospodarczy, stajnie –
ob. magazyn, dwie stodoły,
leśniczówka, pozostałości parku
i sadu owocowego, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
opisu w dec. i zał. mapy
- cmentarz wojenny z 1915 r.,
zajmujący działkę wskazaną w
decyzji, w granicach wg zał.
mapy
- kościół paraf. pw.
Wniebowzięcia NMP z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, cmentarz kościelny z
drzewostanem w gran.
ogrodzenia oraz dzwonnica z
kaplicą w przyziemiu, budynek
bramny, kryte schody z
kapliczką procesyjną,
ogrodzenie z dwoma
kapliczkami procesyjnymi – na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. mapy
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, oficyna, park
krajobrazowy wraz z systemem
wodnym, w gran. wg zał. planu
- d. cerkiew unicka, ob. kaplica
rzymskokat. pw. św. Jerzego
wraz z otaczającym
cmentarzem, w gran. wg zał.
planu
- zespół dworski: dwór, oficyna,
park
- dwór i park krajobrazowy (o
pow. okreslonej w dec.), w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- dworzec kolejowy oraz
kolejowa wieża ciśnień – w
gran. ścian zewn., wraz z
gruntem pod budynkami,
zlokalizowane na działce
wskazanej w dec., wg
załaczników
- dzwonnica i otoczenie
dawnego kościoła paraf. w gran.
cmentarza kościelnego
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Podwyższenia Krzyża Św.
(dawna cerkiew unicka),
dzwonnica bramowa, cmentarz
kościelny z drzewostanem w
gran. ogrodzenia
- cmentarz grzebalny
(rzymskokat., d. greckokat.),
wraz z nagrobkami (wg karty
cmentarza), drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy i karty cmentarza
- zespół dworsko-parkowy w

A/1591

A/1174

A/1611

A/191

A/740

A/1406

A/214
A/1164

A/1633

A/288
A/1468

A/1570

A/1155
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ziemski
chełmski
ziemski

629.

Kumów

Leśniowice

630.

Kumów

Leśniowice

chełmski
ziemski

631.

Białopole

chełmski
ziemski

632.

Kurmanów
(właśc. obręb:
Raciborowice?)
Kurów

Kurów

puławski

633.

Kurów

Kurów

puławski

634.

Kurów

Kurów

puławski

635.

Kurów

Kurów

puławski

636.

Kuzawka

Terespol

bialski ziemski

637.

Lack

Hanna

włodawski

638.

Lebiedziew

Terespol

bialski ziemski

639.

Lebiedziew

Terespol

bialski ziemski

640.

Lebiedziew

Terespol

bialski ziemski

641.

Leokadiów

Puławy

puławski

642.

Leśce

Garbów

lubelski
ziemski

ul. Blich

Nr 43

gran. wg zał. planu
- zespół kościelny: kościół
paraf. pw. Nawiedzenia NMP
wraz z wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica, kostnica,
ogrodzenie kościoła z bramą,
drzewostan, w gran. cmentarza
kościelnego
- cmentarz rzymskokat., w gran.
wg zał. planu oraz kaplica
Rzewuskich na cmentarzu paraf.
wraz z zabytkowym
wyposażeniem
- d. cerkiew (ob. budynek
szkolny)
- kościół paraf. pw. Narodzenia
NMP i św. Michała Arch. z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, mur z bramkami,
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego, plebania
i budynek d. szkoły Grzegorza
Piramowicza (ul. I Armii WP)
- spichlerz w zabudowaniach
gospodarczych plebanii
rzymsko-kat.- przeniesiony do
Janowca gm. Janowiec – patrz:
Janowiec
- cmentarz z I wojny świat. –
patrz: Olesin gm.Kurów
- cmentarz żydowski, na działce
wskazanej w decyzji, w gran.
wg zał. (tj. w gran. działki)
- cmentarz wojenny żołnierzy
polskich z 1920 r., z
drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., wg
zał. planu
- d. cerkiew unicka, ob. kościół
rzymskokat. pw. Matki Bożej
Bolesnej, wraz z cmentarzem
przykościelnym, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- fort Terespol w zespole fortów
Twierdzy Brzeskiej, w
gran.działki wskazanej w dec.,
wg zał. wyrysu
- dzieło międzyfortowe Borek –
magazyn w zespole fortów
Twierdzy Brzeskiej, na
działkach wskazanych w dec.,
wg zał. wyrysu (w gran.
nieużytku i zalesienia)
- dzieło międzyfortowe
Lebiedziew – bateria w zespole
fortów Twierdzy Brzeskiej, na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. wyrysu
- cmentarz kolonistów
niemieckich, na działce
wskazanej w decyzji, w gran.
wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy (o
pow. wskazanej w dec.): dwór,
park z alejami (grabową i
lipową), stawem z wyspą oraz z
drzewostanem (wg opisu w

A/317

A/318

A/405
A/409

A/1030
A/1310

A/1325

A/1376

A/1378

A/1377

A/1014

A/906
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643.

Leśna Podlaska

Leśna Podlaska

bialski ziemski

644.

Leśna Podlaska

Leśna Podlaska

bialski ziemski

645.

Lipina Nowa

Skierbieszów

zamojski
ziemski

646.

Lipiny Górne

Potok Górny

biłgorajski

647.

Lipsko Kolonia
(właśc. obręb:
Lipsko Polesie)

Zamość

zamojski
ziemski

648.

Liski Waręskie
(właśc. obręb
geod.: Liski)

Dołhobyczów

hrubieszowski

649.

Lubartów

Lubartów miasto

lubartowski

650.

Lubartów

ul. Cicha/1 Maja

Lubartów miasto

lubartowski

651.

Lubartów

Lubartów miasto

lubartowski

652.
653.

Lubartów
Lubartów

ul. Jana Pawła II 9
(d.ul. Poprzeczna)
ul. Kościuszki 3,5
ul. Kościuszki 28 (d.
17)

Lubartów miasto
Lubartów miasto

lubartowski
lubartowski

654.

Lubartów

ul. Lubelska 32

Lubartów miasto

lubartowski

655.

Lubartów

ul. Słowackiego 6

Lubartów miasto

lubartowski

656.

Lubartów

ul. Słowackiego 8

Lubartów miasto

lubartowski

dec.), w gran. działki wskazanej
w dec., wg zał. wyrysu
- zespół popauliński: kościół ob.
parafialny pw. śś. Piotra i Pawła
z wyposażeniem wnętrza,
kaplica pw. NMP i klasztor z
wyposażeniem wnętrz,
drzewostan w granicach
ogrodzenia cmentarza
kościelnego, pozostałości
murów obronnych, bramka
- zespół oświatowy: szkoła,
internat żeński zw. „dużym”,
internat żeński zw. „małym”,
szkoła ćwiczeń, elektrownia,
dom „Ksieni”, w gran. wg zał.
planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w decyzji, wg zał.
mapy i karty cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej
(d. cerkiew unicka), w gran.
ścian zewn.
- cmentarz grzebalny (d. unicki i
prawosławny, obc.
rzymskokat.), wraz z
drzewostanem i nagrobkami
(wg karty cmentarza), na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy i karty cmentarza
- kościół filialny rzymskokat.
pw. św. Mikołaja (d. cerkiew
greckokat.), wraz z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, cmentarz kościelny
oraz park podworski (o pow.
wskazanej w dec.), w gran. wg
zał. planu
- układ urbanistyczny miasta
Lubartowa, w gran. wg zał.
planu
- cmentarz żydowski, na działce
wskazanej w decyzji, w wg zał.
wyrysu
- dom
- dworek, w gran. ścian zewn.
- dworek, w gran. ścian zewn.,
na działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy, ogród (nie istnieje)
- zespół klasztorny kapucynów:
kościół pw. św. Wawrzyńca
Męczennika z wyposażeniem
wnętrza, klasztor, drzewostan w
granicach cmentarza
kościelnego, ogród kwaterowospacerowy przy klasztorze i
kościele - w gran.wg zał. planu
- kościół paraf. pw. św. Anny z
wyposażeniem wnętrza w
zabytki ruchome, dzwonnica,
bramka, ogrodzenie cmentarza
kościelnego, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego, plebania
- zespół pałacowy: pałac,
oranżeria, brama pałacowa,
pozostałości mostu, założenie

A/135

A/135

A/1538

A/1543

A/1571

A/1322

A/155
A/997
A/687
A/994
A/1115
A/387

A/116

A/151
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ul. Szaniawskiego
69
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Poz. 111

Lubartów miasto

lubartowski

Lubień

Wyryki

włodawski

659.

Lublin

Lublin miasto

lubelski
grodzki

660.

Lublin

Lublin miasto

lubelski
grodzki

661.

Lublin

al. W. Andersa

Lublin miasto

lubelski
grodzki

662.

Lublin

ul. Bramowa 1,
ul. Jezuicka 1-3, 5-7

Lublin miasto

lubelski
grodzki

663.

Lublin

Al. Racławickie/ul.
Długosza

Lublin miasto

lubelski
grodzki

664.

Lublin

ul. Abramowicka 2
(d. Abramowice)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

665.

Lublin

ul. Agronomiczna 3,
3a, 5, ul. Wodna 1,
1a
(d. ul.
Agronomiczna 5)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

dziedzińca, zieleń przed
pałacem, park, sadzawka za
pałacem, w gran. nieruchomości
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- kaplica na cmentarzu
grzebalnym
- cmentarz prawosławny, na
działce wskazanej w dec., wg
zał. planu
- zespół urbanistyczny Starego
Miasta i Śródmieścia miasta
Lublina, w granicach wg opisów
w decyzjach i zał. planów;
- część historycznego układu
urbanistycznego m. Lublin (tzw.
Rusałka) wg opisu w Dec. i zał.
planu
- zespół urbanistyczny: d.
cmentarz żydowski (tzw.
Grodzisko), Białkowska Góra z
terenami przyległymi pomiędzy
ulicami Kalinowszczyzna,
Tatarska, Al. Tysiąclecia – z
układem ulic, ukształtowaniem
wzgórz, oraz zabytkową
zabudową: kościołem i
klasztorem Salezjanów (d.
Franciszkanów), murem
ogrodzenia cmentarza,
kamienicą przy ul. Siennej 25
(d.9), domami nr 17 (d.25) i 19
(d.27) przy ul.
Kalinowszczyzna, w gran. wg
zał. planu
- most przez rzekę Bystrzyca, na
działkach wskazanych w dec.,
wg zał.
- część d. fortyfikacji miasta:
brama miejska tzw. Brama
Krakowska, baszta (ul. Jezuicka
5-7), relikty murów miejskich
między tą basztą a Bramą
Krakowską (ul. Jezuicka 1-3,57)

- park miejski „Ogród Saski” w
gran. wg zał planu, obejmujący
park krajobrazowy „Ogród
Saski”, skwer przed hotelem,
„domek odźwiernego”,
kapliczkę na kopcu, zegar
słoneczny, płytę upamiętniającą
założenie ogrodu.
- zespół przestrzenny dworskoparkowy: dwór, park i stawy, w
gran. wg zał. planu i
opracowania ewidencyjnego
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park w gran. obc.
ogrodzenia wzdłuż ul.
Agronomicznej i Wodnej,
ogrodzenie parku z piwnicami
gospodarczymi i bramą
wjazdową z kratą z herbem
Zamojskich (pochodzącą z
Różanki), pozostałości starego
zadrzewienia (wzdłuż ul.

A/117
A/176
A/153

A/353

A/1645
A/146

A/847

A/815

A/963
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Poz. 111

666.

Lublin

ul. Archidiakońska
1a, 1b

Lublin miasto

lubelski
grodzki

667.

Lublin

ul. Archidiakońska 3

Lublin miasto

668.

Lublin

ul. Archidiakońska 4

Lublin miasto

669.

Lublin

ul. Archidikońska 5

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

670.

Lublin

ul. Archidiakońska
6, 6a, 6b

Lublin miasto

lubelski
grodzki

671.

Lublin

ul. Archidiakońska 7

Lublin miasto

lubelski
grodzki

672.

Lublin

ul. Archidiakońska 9

Lublin miasto

673.

Lublin

ul. I Armii WP 5

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

674.

Lublin

ul. I Armii WP 10

Lublin miasto

675.

Lublin

ul. Bełżycka 29
(d. Konopnica)

Lublin miasto

676.

Lublin

ul. Bernardyńska 2

Lublin miasto

677.

Lublin

ul. Bernardyńska 3

Lublin miasto

678.

Lublin

ul. Bernardyńska 5

Lublin miasto

679.
632.

Lublin

ul. Bernardyńska 12

Lublin miasto

lubelski
grodzki

680.

Lublin

ul. Bernardyńska 13

Lublin miasto

681.

Lublin

Lublin miasto

682.

Lublin

ul. Bernardyńska
14A
ul. Bernardyńska 14

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

683.

Lublin

ul. Bernardyńska 15

Lublin miasto

lubelski
grodzki

684.

Lublin

ul. Biernackiego 9-

Lublin miasto

lubelski

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

Agronomicznej) po stronie
budynków gosp., w gran. działki
wskazanej w decyzji
- zabudowa działki w gran.
posesji: kamienice (la i 1b)
połączone galerią
komunikacyjną
- kamienica, w gran. działki

A/595

A/526

- kamienica w gran. parceli (tj.
działki wskazanej w dec.)
- kamienica (tzw. Mały
Ratuszek), wraz z historyczną
posesją i znajdującymi się na
niej fragmentami miejskich
murów obronnych, w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. wyrysu
- kamienica i dwie oficyny
(oficyna I tzw.
„Hanuszowska”), wraz z
otoczeniem tj. terenem w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał.
- budynek Schroniska dla
Nauczycielek im. W.
Michelisowej (obc. DPS im. W.
Michelisowej), z otoczeniem w
granicach działki wskazanej w
dec., wraz ze znajdującymi się
na działce fragmentami
miejskich murów obronnych, w
gran. wg zał. wyrysu
- dom mansjonarski – patrz: ul.
Grodzka 9, 11
- kamienica z dwiema
oficynami, wraz z działką
wskazaną w dec., wg zał.
wyrysu
- patrz: ul. Ewangelicka 1

A/1022

- cmentarz parafialny
rzymskokat., w gran. ogrodzenia
cmentarnego
- kamienica – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 8
- pałac Parysów, w gran. działki

A/942

- zespół klasztorny
pobernardyński – patrz: ul.
Dolna Panny Marii 4
- kamienica z ryzalitami
frontowymi, oficyną boczną
oraz z działką wskazaną w dec.,
w gran. wg zał. wyrysu
- d. pałac Sobieskich
- zespół klasztorny – patrz: ul.
Królewska 9
- gmach dawnej Szkoły
Handlowej im. A. i J. Vetterów,
wraz z wystrojem wnętrza z
epoki budowy obiektu, w gran.
ścian zewn.
- d. zespół klasztorny
reformatów (ob.Browar):
kościół, klasztor – w gran. ścian
zewn. obiektów
- zespół d. klasztoru i kościoła

A/102

A/1047

A/104

A/1053

A/624

A/1056

A/489

A/774

A/507

A/197
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9a

685.

Lublin

686.

Poz. 111
grodzki

Lublin miasto

Lublin

ul. Bronowicka 1/
Fabryczna
ul. Chopina 1

687.

Lublin

ul. Chopina 2

Lublin miasto

688.

Lublin

ul. Chopina 6

Lublin miasto

689.

Lublin

ul. Chopina 11

Lublin miasto

lubelski
grodzki

690.

Lublin

ul. Chopina 15

Lublin miasto

lubelski
grodzki

691.

Lublin

ul. Długosza 4 (d. 2)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

692.

Lublin

ul. Dolna Panny
Marii

Lublin miasto

lubelski
grodzki

693.

Lublin

Lublin miasto

694.

Lublin

ul. Dolna Panny
Marii 3
ul. Dolna Panny
Marii
4/Bernardyńska 5

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

695.

Lublin

ul. Dominikańska 5

Lublin miasto

696.

Lublin

ul. Dominikańska 7

Lublin miasto

697.

Lublin

ul. Doświadczalna
50, 50 b – d
(dawn. nr 50)

Lublin miasto

698.

Lublin

ul. Dożynkowa

Lublin miasto

699.

Lublin

Lublin miasto

700.

Lublin

ul. Droga
Męczenników
Majdanka 67, 67a,
69, 69a, 69b
ul. Ewangelicka 1
(Krakowskie
Przedmieście 45)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

701.

Lublin

ul. Fabryczna

Lublin miasto

702.

Lublin

ul. Firlejowska 32

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

703.

Lublin

ul. Furmańska 2/

Lublin miasto

Lublin miasto

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

lubelski

karmelitów trzewiczkowych:
kościół pw. św. Eliasza Proroka
z dzwonnicą i wyposażeniem, d.
klasztor, otaczający drzewostan
- miejski Park Bronowicki, w
gran. wg zał. planu
- kamienica – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 70
- kamienica – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 68
- gmach d. Banku Rolnego wraz
z wystrojem i wyposażeniem
wnętrza z okresu budowy
obiektu – w granicach posesji,
ogrodzenie
- kamienica w gran. ścian zewn.,
na działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- kamienica, wraz z działką
wskazaną w dec., w gran. wg
zał. planu
- budynek zw. Domek Kata (in.
prochownia na Wieniawie,
szubienica), wraz z najbliższym
otoczeniem w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- tzw. baszta wodna i mur
klasztoru pobrygidkowskiego –
patrz: ul. Narutowicza 6, 8, 10
- d. pałac Tarłów, w gran.
zadrzewionej posesji
- zespół pobernardyński: kościół
pw. Nawrócenia św. Pawła z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, d. klasztor,
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego,
ogrodzenie posesji kościelnej
- kamienica

A/848

A/497

A/1100
A/1071
A/262

A/625
A/221

A/870

- kamienica zw. Myszkowskich,
w gran. posesji
- zespół dworsko-parkowy
„Felin”: dwór, park z aleją
dojazdową i przyległym
terenem otuliny, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- zespół podworski – patrz: ul.
Malwowa 4
- teren byłego obozu
hitlerowskiego na Majdanku, na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał.
- kościół ewangelickoaugsburski pw. Świętej Trójcy z
wyposażeniem wnętrza w
zabytki ruchome, plebania (ul. I
Armii WP 10), d. cmentarz
grzebalny z nagrobkami i
drzewostanem obok kościoła
- park – patrz: ul. Bronowicka 1

A/538

- wieża ciśnień z d. zespołu
fabryki „Eternit”, w gran.
murów zewn., na działce
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu
- kamienica, w gran. działki

A/1092

A/967

A/1029

A/229

A/1021
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Lublin miasto

Poz. 111
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

704.

Lublin

705.

Lublin

ul. Głuska 144
i Nektarowa 3
(d.Abramowice)

Lublin miasto

706.

Lublin

ul. Głuska 145, 145a
(d. Abramowice)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

707.

Lublin

Lublin miasto

708.

Lublin

ul. Głuska 145a
(d.Abramowice)
ul. Grodzka

709.

Lublin

Lublin miasto

710.

Lublin

ul. Grodzka 2/ul.
Rybna 1
ul. Grodzka 3

711.

Lublin

ul. Grodzka 5, 5a, 5b

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

712.

Lublin

ul. Grodzka 7

Lublin miasto

lubelski
grodzki

713.

Lublin

ul. Grodzka 8

Lublin miasto

lubelski
grodzki

714.

Lublin

ul. Grodzka 9, 11
ul. Archidiakońska 9

Lublin miasto

lubelski
grodzki

715.

Lublin

ul. Grodzka 10

Lublin miasto

716.

Lublin

ul. Grodzka 11

Lublin miasto

717.

Lublin

ul. Grodzka 12

Lublin miasto

718.

Lublin

ul. Grodzka 13

Lublin miasto

719.

Lublin

ul. Grodzka 14

Lublin miasto

720.

Lublin

ul. Grodzka 15

Lublin miasto

721.

Lublin

ul. Grodzka 16/ Ku
Farze 1

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

722.

Lublin

ul. Grodzka 17

Lublin miasto

723.

Lublin

ul. Grodzka 18

Lublin miasto

724.

Lublin

ul. Grodzka 19

Lublin miasto

725.

Lublin

ul. Grodzka 20,
ul. Rybna 13
(w decyzji ul.

Lublin miasto

Lublin miasto

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

wskazanej w dec.
- cmentarz rzymskokat. paraf.,
w gran. ogrodzenia cmentarnego
- budynek d. zajazdu (ratusza)
- tzw. murowaniec, wraz z
otoczenime w granicach działek
wskazanych w decyzji, wg zał.
- kościół paraf. pw. św. Jakuba
Apostoła wraz z zabytkowymi
ruchomościami, otaczający
drzewostan, dzwonnica,
kostnica, ogrodzenie cmentarza
kościelnego, d. cmentarz
kościelny wraz z działką
(wskazaną w dec.), w gran. wg
zał. planu
- plebania przy kościele paraf.

A/946
A/277

A/50

A/50

- dawna brama miejska tzw.
Brama Grodzka
- kamienica, wraz z działką
wskazaną w decyzji
- kamienica z oficyną boczną, w
gran. posesji
- kamienica w gran. działki,
złożona z: kamienicy zw.
„Czerwoną” lub „Szpitalną” –
nr 5a i kamienicy zw.
„Skinderowską”- nr 5b
- zabudowa działki w gran.
posesji: dwie kamienice i dwie
oficyny
- kamienica, w gran. parceli

A/222

- pozostałość zabudowy
związanej z d. farą pw. św.
Michała: fundamenty kościoła
przy ul. Grodzkiej 9, tzw. dom
mansjonarski przy ul.
Archidiakońskiej 9, kamienica
(d. plebania) przy ul. Grodzkiej
11
- kamienica, w gran. posesji

A/273

A/1027
A/518
A/503

A/631
A/666

A/552

- kamienica (d. plebania) –
patrz: ul. Grodzka 9
- kamienica, w gran. posesji

A/619

- kamienica

A/289

- kamienica, w gran. działki

A/501

- kamienica, w gran. posesji

A/511

- zabudowa posesji przy ul.
Grodzkiej 16: dwie zespolone
kamienice oraz dwie oficyny
boczne i oficyna od ul. Ku Farze
- kamienica, w gran. parceli

A/648

- kamienica, w gran. parceli (na
działce wskazanej w dec.)
- kamienica, w gran. ścian zewn.

A/965

- nieruchomość, tj. działka
wskazana w dec. oraz kamienica
(obejmująca dwie budowle,

A/521

A/519

A/520
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Poz. 111

Grodzka 20a i 20b)
726.

Lublin

ul. Grodzka 21

Lublin miasto

727.

Lublin

ul. Grodzka 22

Lublin miasto

728.

Lublin

ul. Grodzka 23

Lublin miasto

729.

Lublin

ul. Grodzka 24

Lublin miasto

730.

Lublin

ul. Grodzka 26

Lublin miasto

731.

Lublin

ul. Grodzka 28

Lublin miasto

732.

Lublin

ul. Grodzka 30

Lublin miasto

733.

Lublin

ul. Grodzka 32 i 34
(d. 32)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

734.

Lublin

ul. Grodzka 36
(d.34)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

735.

Lublin

ul. Grodzka 36a/ul.
Kowalska 17, 19

Lublin miasto

lubelski
grodzki

736.

Lublin

ul. Jezuicka 1-3, 5-7

Lublin miasto

737.

Lublin

ul. Jezuicka 13
(d.11)

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

738.

Lublin

Lublin miasto

739.

Lublin

ul. Jezuicka 15 (d,
13)
ul. Jezuicka 17

740.

Lublin

ul. Jezuicka 18

Lublin miasto

741.

Lublin

ul. Jezuicka 19

Lublin miasto

742.

Lublin

ul. Jezuicka 21

Lublin miasto

743.

Lublin

ul. Kalinowszczyzna
3 (d. 13)

Lublin miasto

744.

Lublin

ul. Kalinowszczyzna
13

Lublin miasto

lubelski
grodzki

745.

Lublin

Lublin miasto

746.

Lublin

ul. Kalinowszczyzna
19
ul. Kalinowszczyzna
62, 62b

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

Lublin miasto

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

nadbudowane wspólną
kondygnacją poddasza), wg zał.
- kamienica, w gran. parceli, na
działce wskazanej w dec.
- kamienica, w gran. posesji

A/966
A/647

- kamienica (na działce
wskazanej w dec.), w gran.
parceli
- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec.
- kamienica, w obrębie działki

A/959

- kamienica, z oficyną boczną,
w gran. parceli
- kamienica, (obejmująca 2
kamienice i oficynę) – w gran.
posesji
- kamienica wraz z
pozostałościami wystroju, z
niezabudowanym terenem na
tyłach działki, w gran. parceli
- kamienica, wraz z otoczeniem
w gran. działki wskazanej w
dec., wg zał. mapy ;
- budynek (tzw. dawne sklepy),
na działce wskazanej w dec.,
wraz z działką, wg zał. mapy
- zabudowa obejmująca:
kamienicę I (ul. Grodzka 36a) z
alkierzem wschodnim (ul.
Grodzka 36a) i alkierzem
zachodnim (ul. Kowalska 19)
oraz kamienicę II (ul. Kowalska
17), wg zał. mapy
- patrz: częśc d. fortyfikacji
miasta
- budynek d. szkół jezuickich –
patrz: zespół pojezuicki ul.
Królewska 10
kamienica – patrz: zespół
pojezuicki ul. Królewska 10
- kamienica z tylną oficyną, w
gran. posesji
- budynek Starego Teatru

A/522

- kamienica z oficynami

A/239

- kamienica, w gran. posesji

A/646

- zespół klasztorny: kościół pw.
MB Wspomożenia Wiernych, d.
klasztor franciszkański
- dwór Wincentego Pola, na
działce wskazanej w decyzji, w
gran. wg zał. planu
- dom, w gran. posesji

A/266

- zespół klasztorny
poaugustiański: kościół paraf.
pw. św. Agnieszki, klasztor,
dzwonnica, drzewostan w
granicach cmentarza
kościelnego, studnia, d. szpital
przykościelny (ob. dom mieszk.
nr 62b), kolumna z 1873 r., w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. planu

A/139

A/995
A/513

A/523
A/460

A/485

A/645

A/622
A/224

A/1095
A/598
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Poz. 111

747.

Lublin

ul. Kapucyńska 2

Lublin miasto

748.

Lublin

ul. Kapucyńska 6/
Narutowicza 15

Lublin miasto

749.

Lublin

ul. Karmelicka 2

Lublin miasto

750.

Lublin

ul. Karmelicka 3

Lublin miasto

751.

Lublin

ul. Kleeberga 6

Lublin miasto

lubelski
grodzki

752.

Lublin

ul. Kołłątaja 1

Lublin miasto

753.

Lublin

ul. Kołłątaja 2

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

754.

Lublin

ul. Kołłątaja 4

Lublin miasto

lubelski
grodzki

755.

Lublin

ul. Kołłątaja 6

Lublin miasto

756.

Lublin

ul. Kowalska 2

Lublin miasto

757.

Lublin

ul. Kowalska 5

Lublin miasto

758.

Lublin

ul. Kowalska 7

Lublin miasto

759.

Lublin

ul. Kowalska 9

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

760.

Lublin

ul. Kowalska 13

Lublin miasto

761.

Lublin

ul. Kowalska 17

Lublin miasto

762.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 1

Lublin miasto

763.

Lublin

Lublin miasto

764.

Lublin

765.

Lublin

766.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 2
ul. Krakowskie
Przedmieście
4/Kozia 3
ul. Krakowskie
Przedmieście 5/ ul.
Zielona 2
ul. Krakowskie
Przedmieście 6/ ul.
Kozia 5

767.

Lublin

768.

Lublin

769.

Lublin

770.

Lublin

771.

Lublin

772.

Lublin

773.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 7/ ul.
Zielona 4
ul. Krakowskie
Przedmieście 8/ ul.
Bernardyńska 2
ul. Krakowskie
Przedmieście 9/ ul.
Zielona 6
ul. Krakowskie
Przedmieście 10/ ul.
Przechodnia 2
ul. Krakowskie
Przedmieście 11
ul. Krakowskie
Przedmieście 12/ ul.
Przechodnia 1
ul. Krakowskie

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

Lublin miasto

lubelski
grodzki

Lublin miasto

lubelski
grodzki

Lublin miasto

lubelski
grodzki

Lublin miasto

lubelski
grodzki

Lublin miasto

- kamienice – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 38
- kamienica z oficyną na działce
wskazanej w decyzji, w gran.
parceli (tj. działki)
- kamienica – patrz: ul. Staszica
7
- kamienica z trzema oficynami
wraz z działką wskazaną w dec.,
wg zał. wyrysu
- cmentarz rzymskokat., w
granicach ogrodzenia
cmentarnego
- nieruchomość – patrz: ul.
Krakowskie Przedm.56
- kamienica, w gran. ścian
zewn., na działce określonej w
decyzji
- kamienica, w gran. ścian
zewn., na działce określonej w
decyzji
- kamienica z oficyną, w gran.
działki wskazanej w decyzji
- kamienica – patrz: ul.
Lubartowska 27
- kamienica z oficyną boczną

A/1044

A/1052
A/943

A/1010
A/1015
A/1028

A/877

- kamienica

A/904

- kamienica (na działce
wskazanej w dec.), w gran.
parceli
- kamienica

A/912

- kamienica – patrz: ul. Grodzka
36
- kościół pw. Św. Ducha z
wyposażeniem w zabytki
ruchome
- kamienica z oficyną, w gran.
działki
- kamienica z oficynkami:
boczną i tylną, w gran. działki

A/905

A/228
A/617
A/596

- d. kamienica Bractwa Św.
Trójcy, z dwiema oficynami
(boczną i tylną)
- kamienica z oficynami
bocznymi i elementami
pierwotnego wystroju, w gran.
posesji
- kamienica wraz z elementami
pierwotnego wystroju, w gran.
posesji
- kamienica z dwiema
oficynami, w gran. działki

A/621

lubelski
grodzki

- kamienica, w gran. posesji

A/524

Lublin miasto

lubelski
grodzki

- zabudowa posesji: 2 kamienice
wraz z oficyną tylną

A/530

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

- kamienica, w gran. posesji

A/620

- kamienica, w gran. działki

A/632

lubelski

- nieruchomość złożona z

A/1051

Lublin miasto
Lublin miasto

A/599

A/574
A/551
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Przedmieście 13/ ul.
Zielona 10
774.

Lublin

775.

Lublin

776.

Lublin

777.

Poz. 111
grodzki

ul. Krakowskie
Przedmieście 15
ul. Krakowskie
Przedmieście 17
ul. Krakowskie
Przedmieście 19

Lublin miasto

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 20/ ul.
Wróblewskiego 1

Lublin miasto

lubelski
grodzki

778.

Lublin

Lublin miasto

779.

Lublin

780.

Lublin

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

781.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 21
ul. Krakowskie
Przedmieście 24
ul. Krakowskie
Przedmieście
25/Staszica 1
ul. Krakowskie
Przedmieście 29

Lublin miasto

lubelski
grodzki

782.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 32

Lublin miasto

lubelski
grodzki

783.

Lublin

Lublin miasto

784.

Lublin

785.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 34
ul. Krakowskie
Przedmieście 36
ul. Krakowskie
Przedmieście 37/ 3
Maja 2, 2a

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

786.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 38/ ul.
Kapucyńska 2

Lublin miasto

lubelski
grodzki

787.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 42-44

Lublin miasto

lubelski
grodzki

788.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 43

Lublin miasto

lubelski
grodzki

789.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 47

Lublin miasto

lubelski
grodzki

790.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 49

Lublin miasto

lubelski
grodzki

791.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 51

Lublin miasto

lubelski
grodzki

792.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 55/ ul.
Wieniawska 1

Lublin miasto

lubelski
grodzki

Lublin miasto
Lublin miasto

Lublin miasto
Lublin miasto

Lublin miasto
Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

kamienic frontowej, tylnej i
dwóch oficyn wraz z działką
wskazaną w decyzji, wg zał.
wyrysu
- kamienica, w gran. posesji

A/597

- kamienica z oficyną boczną, w
gran. posesji
- kamienica (d. urząd pocztowy)
wraz z późniejszymi oficynami
bocznymi – w gran. działki
- kamienica z oficyną i
nadwieszonym łącznikiem, wraz
z działką wskazaną w dec., w
gran. wg zał. wyrysu
- kamienica z dwiema oficynami
bocznymi, w gran. posesji
- kamienica z oficyną boczną i
łącznikiem, w gran. działki
- kamienica, wraz z działką
wskazaną w dec., wg zał. planu

A/591

- hotel „Europa” wraz z
wystrojem wnętrza
pochodzącym z epoki budowy
gmachu, w gran. ścian zewn.
- zabudowa działki: kamienica
frontowa (d. „Hotel Rzymski”),
oficyna boczna, oficyna tylna i
parterowa przybudówka (wraz z
pierwotnym wystrojem wnętrza)
- kamienica z trzema oficynami,
w gran. parceli
- kamienica z oficyną, w gran.
działki
- budynek Narodowego Banku
Państwa z oficynami frontową i
podwórzową, w gran. działki
wskazanej w decyzji
- nieruchomość złożona z
dwóch kamienic i dwóch oficyn,
wraz z działką wskazaną w
decyzji, w gran. wg. zał. wyrysu
- zespół klasztorny kapucynów:
kościół pw. śś. Piotra i Pawła z
wyposażeniem wnętrza, kaplica
neogotycka, klasztor,
ogrodzenie i drzewostan w jego
obrębie
- gmach dawnego Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego z
wystrojem rzeźbiarskim i
sztukatorskim, w gran. ścian
zewnętrznych
- d. gmach Lubelskiego
Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu, z oficyną boczną, w
gran. działki
- kamienica z dwiema oficynami
wraz z dwiema działkami
wskazanymi w dec., w gran. wg
zał. wyrysu
- kamienica z oficyną boczną i
podwórzową, w gran. murów
zewn., na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy
- kamienica z oficyną, w gran.
parceli wskazanej w decyzji (tj.
działki)

A/502

A/515
A/1058

A/665
A/532
A/280

A/512

A/575
A/634
A/996

A/1050

A/498

A/553

A/629

A/1054

A/1103

A/1025
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Poz. 111

793.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 56/ul.
Kołłątaja 1

Lublin miasto

lubelski
grodzki

794.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście
57/Wieniawska 2

Lublin miasto

lubelski
grodzki

795.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 58

Lublin miasto

lubelski
grodzki

796.

Lublin

Lublin miasto

797.

Lublin

798.

Lublin

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

799.

Lublin

800.

Lublin

ul. Krakowskie
Przedmieście 59
ul. Krakowskie
Przedmieście 62
ul. Krakowskie
Przedmieście 68/ ul.
Chopina 2
ul. Krakowskie
Przedmieście 70/ ul.
Chopina 1
ul. Krakowskie
Przedmieście 76

801.

Lublin

802.

Lublin

803.

Lublin miasto
Lublin miasto
Lublin miasto

lubelski
grodzki

Lublin miasto

lubelski
grodzki

ul. Krakowskie
Przedmieście 78
Al. Kraśnicka 118118a (d. Węglin)

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

Lublin

ul. Krochmalna 7,
9,9b, 13a, 13c, 13g,
13h i ul.
Włościańska 1, 3

Lublin miasto

lubelski
grodzki

804.

Lublin

ul. Królewska 4

Lublin miasto

lubelski
grodzki

805.

Lublin

ul. Królewska 5

Lublin miasto

lubelski
grodzki

806.

Lublin

ul. Królewska 9/
Bernardyńska 14A

Lublin miasto

lubelski
grodzki

807.

Lublin

ul. Królewska 10,

Lublin miasto

lubelski

Lublin miasto

- nieruchomość obejmująca
budynek d. Kasy
Przemysłowców Lubelskich,
wraz z działką wskazaną w dec.,
wg zał. mapy
- kamienica na działce
wskazanej w decyzji, w gran.
parceli, wg zał. wyrysu (tj. w
gran. działki)
- kamienica z dwiema
oficynami, w granicach parceli
(tj. działki wskazanej w decyzji)
- kamienica, w gran. działki
wskazanej w decyzji
- budynek d. Resursy
Kupieckiej, w gran. ścian zewn.
- kamienica, wraz z działką,
wskazaną w dec., wg zał. mapy

A/1065

- kamienica z oficyną, wraz z
działką wskazaną w dec., w
gran. wg zał.
- budynek Sądu Rejonowego,
wraz z historycznym wystrojem
wnętrz (w tym: sztukaterie,
portale, piece, kominki), w
obrębie murów zewn., na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. mapy
- kamienica, w gran. ścian zewn.

A/1063

- zespół dworsko-parkowy na
Węglinie: dwór, spichlerz, park,
w gran. wg zał. planu
- zespół budynków Cukrowni
„Lublin”: budynek rafinerii,
budynek magazynu I, budynek
magazynu II, d. budynek
mieszkalny urzędników
cukrowni (ul. Włościańska 1),
budynek d. Zarządu Cukrowni,
d. pałacyk dyrektora, park przy
pałacyku dyrektora wraz z
częścią frontową ogrodzenia,
budynek d. szkoły, ochronki i
biblioteki z czytelnią, d.
budynek mieszkalny
urzędników Cukrowni, pawilon
d. sklepu Stowarzyszenia
„Zgoda”, pięć schronów na
działkach wskazanych w dec.,
wg zał. mapy
- kamienica, oficyna
południowa i piwnice pod ulicą,
wraz z działką wskazaną w dec.,
wg zał. mapy
- kamienica z oficyną i
podziemnymi korytarzami, na
działce wskazanej w decyzji, w
gran. wg zał. mapy
- zespół klasztorny (w gran.
ścian zewn. budynków),
obejmujący: kościół pw. św.
Piotra Ap. na działce wskazanej
w dec. i dawn. klasztor
zlokalizowany na działkach
wskazanych w dec. – w gran.
wg zał. planu
- zespół pojezuicki: d. kościół

A/849

A/1041

A/1024
A/988
A/506
A/1077

A/13

A/517

A/1101

A/1085

A/1045

A/265

A/245
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ul. Jezuicka 9, 11,
13, 15

Poz. 111
grodzki

808.

Lublin

ul. Królewska 11

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

809.

Lublin

ul. Królewska 13

Lublin miasto

810.

Lublin

ul. Królewska 15

Lublin miasto

811.

Lublin

ul. Królewska 17

Lublin miasto

812.

Lublin

ul. Krzywa 1

Lublin miasto

813.

Lublin

ul. Kunickiego

Lublin miasto

lubelski
grodzki

814.

Lublin

ul. Leszczyńskiego
50

Lublin miasto

lubelski
grodzki

815.

Lublin

ul. Lipowa

Lublin miasto

816.

Lublin

ul. Lipowa

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

817.

Lublin

ul. Lipowa 5

Lublin miasto

818.

Lublin

Pl. Litewski

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

jezuicki, ob. Archikatedra pw.
śś. Jana Chrzciciela i Jana
Ewangelisty, budynek d. szkół
jezuickich (ul. Jezuicka 13),
skrzydło d. kolegium
jezuickiego, d. furta – brama
tzw. Trynitarska, kamienica (ul.
Jezuicka 15) połączona elewacją
z budynkiem szkół
- pałac tzw. Biskupi
- pałac Jabłonowskich –
Sapiechów (tzw. Ordynacki)
- kamienica, w gran. murów
zewn., na działce wskazanej w
dec., w gran. wg zał. planu
- pałac tzw. Pociejowski
- kosciół paraf. pw. św.
Mikołaja – patrz ul. Ks.
Słowikowskiego
- wiadukt kolejowy nad ul.
Kunickieg,o wraz z
przyczółkami i skrzydłami
przyczółków oraz układem
pieszym - na działkach
wskazanych w dec., wg zał.
- d. budynek Samorządu Gminy
miasteczka Wieniawa, wraz z
działką wskazaną w dec., w
gran. wg zał. planu
- cerkiew na cmentarzu
prawosławnym – patrz: A/889
- zespół cmentarza miejskiego:
1) cmentarz rzymskokat. z
kaplicą, 2) cmentarz
prawosławny z cerkwią pw.
Niewiast Niosacych Wonność
do Grobu Chrystusa (d. A/879)
3) cmentarz ewangelickoaugsburski
4) cmentarz komunalny (d.
wojskowy), z kaplicą, w gran.
ogrodzenia cmentarnego, wraz z
4 bramami (prowadzącymi na
każdy z cmentarzy ),
historycznym układem alejek i
kwater, nagrobkami sprzed 1945
r. i drzewostanem – na
działkach wskazanych w
decyzji, wg zał. planu
- kamienica z oficyną, w gran.
działki wskazanej w decyzji
- Plac Litewski – ukształtowanie
przestrzenne placu i oprawa
architektoniczna, obejmująca:
gmach Rządu Gubernialnego
przy Pl. Litewskim 5 (A/504),
pałac Komisji Woj. Lubelskiego
przy Pl. Litewskim 3 (A/480) –
wraz ze skwerem między nimi,
pałac Sieniawskich
(Czartoryskich) przy Pl.
Litewskim 2 (A/225), hotel
„Europa” przy Pl. Litewskim 1/
Krakowskie Przedmieście 29
(A/502), kościół pw. śś. Piotra i
Pawła oraz klasztor Kapucynów
przy Krakowskim Przedmieściu

A/494
A/275
A/1089
A/495

A/902

A/1084

A/889

A/1023
A/588
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Poz. 111

819.

Lublin

Pl. Litewski 2

Lublin miasto

820.

Lublin

Pl. Litewski 3

Lublin miasto

821.

Lublin

Pl. Litewski 5

Lublin miasto

lubelski
grodzki

822.

Lublin

ul. Lubartowska
1/Szambelańska 2

Lublin miasto

lubelski
grodzki

823.

Lublin

ul. Lubartowska
3/Szambelańska 4

Lublin miasto

lubelski
grodzki

824.

Lublin

ul. Lubartowska 9

Lublin miasto

825.

Lublin

ul. Lubartowska 11

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

826.

Lublin

ul. Lubartowska 14

Lublin miasto

lubelski
grodzki

827.

Lublin

ul. Lubartowska 16

Lublin miasto

828.

Lublin

ul. Lubartowska 19/
ul. Noworybna 1

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

829.

Lublin

ul. Lubartowska 23

Lublin miasto

830.

Lublin

Lublin miasto

831.

Lublin

ul. Lubartowska 27/
ul. Kowalska 2
ul. Lubartowska 29

832.

Lublin

Lublin miasto

833.

Lublin

Pl. Łokietka 1/
ul.Lubartowska 2
ul. 1 Maja 14/16

Lublin miasto

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

42-44 (A/498), zespół gmachów
pocztowych (poczta nowa przy
Pl. Czechowicza1/Krakowskie
Przedmieście 46-48, poczta
główna przy Krakowskim
Przedmieściu 50, gmach Kasy
Przemysłowców Lubelskich
przy Krakowskim Przedmieściu
56 (A/1065), gmach Banku
Państwa przy Krakowskim
Przedmieściu 37/3 Maja 2
(A/996), pałac Komisji
Obwodowej przy ul. 3 Maja 4
ze skwerem przed nim (A/274),
d. pensjonat „Janina” przy ul. 3
Maja 6, kamienice przy ul. 3
Maja 8 i 10, skwer między ul. 3
Maja a gmachem Guberni przy
Pl. Litewskim 3, całe urządzenie
Placu Litewskiego wraz
pomnikami (Unii Lubelskiej,
Nieznanego Żołnierza,
Konstytucji 3 Maja) oraz
zadrzewieniem i zielenią
- pałac Czartoryskich wraz z
otoczeniem wg opisu w decyzji
- pałac Komisji Województwa
Lubelskiego zw.
Radziwiłłowskim, z wystrojem
(7 rzeźb alegorycznych na
ryzalicie fasady, stolarszczyzna
bram, głównych drzwi
wejściowych, wystrój wnętrz –
sztukaterie, piece, parkiety itp) i
oficyną skarbową od str. zach.
- gmach d. Rządu
Gubernialnego, wraz z
wystrojem wnętrza, w gran.
ścian zewn.
- kamienica, w gran. murów
zewn., na działce wskazanej w
dec., wg zał. wyrysu
- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu
- kamienica, w gran. działki

A/225
A/480

A/504

A/1098
A/1060
A/533

- kamienica, w gran. ścian
zewn., na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy
- kamienica z dwiema oficynami
północną i południową, wraz z
działką wskazaną w dec., w
gran. wg zał.
- kamienica, wraz z oficyną
boczną, w gran. parceli
- kamienica wraz z działką
(wskazaną w decyzji), w gran.
wg zał. mapy
- kamienica, w gran. parceli

A/1082

- kamienica, w gran. ścian zewn.

A/537

- kamienica z trzema oficynami
bocznymi, w gran. działki
- nowy Ratusz

A/644

- zespół budynków d. Fabryki
Maszyn i Narzędzi Rolniczych

A/1097

A/1061

A/529
A/1048
A/534

A/230
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834.

Lublin

ul. 3 Maja 4

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

835.

Lublin

ul. 3 Maja 18

Lublin miasto

836.

Lublin

ul. 3 Maja 22

Lublin miasto

lubelski
grodzki

837.

Lublin

ul. Malwowa 1, 3, 4/
ul. Dożynkowa 52
(d. Rudnik)

Lublin miasto
(d. Wólka)

lubelski
grodzki

838.

Lublin

ul. Misjonarska 12

Lublin miasto

lubelski
grodzki

839.

Lublin

ul. Misjonarska 24

Lublin miasto

840.

Lublin

ul. Nadbystrzycka
38d

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

841.

Lublin

ul. Narutowicza 4

Lublin miasto

lubelski
grodzki

842.

Lublin

ul. Narutowicza 6, 8,
10

Lublin miasto

lubelski
grodzki

843.
+

Lublin

ul. Narutowicza 12

Lublin miasto

lubelski
grodzki

844.

Lublin

ul. Narutowicza 13

Lublin miasto

lubelski
grodzki

„M. Wolski i S-ka”: budynek d.
warsztatów mechanicznych, d.
budynek administracyjny, d.
magazyn (późn. hotel), d.
portiernia (z wyłączeniem z
wpisu nadbudowaneego I i II
piętra), d. kuźnia, d. odlewnia,
d. stolarnia, d. maszynownia,
ściany zewn. d. pawilonu
wystawowego, brama wjazdowa
z dekoracyjną kratą, d.
montażownia (w/w budynki
wpisane w gran. ich
historycznych ścian zewn.),
teren działek wskazanych w
dec., w gran. wg zał. planu
- budynek d. Komisji
Obwodowej
- kamienica z oficynami, na
działce wskazanej w dec., w
gran. parceli (tj. działki), wg zał.
mapy
- kamienica z oficyną północną,
w gran. murów zewn., na
działce wskazanej w dec. w
gran. wg zał. wyrysu
- zespół podworski: park z aleją
dojazdową i terenami d.
folwarku, dwa budynki
gospodarcze (chelwania i
spichlerz), domek rządcy z
pozostałościami alei
dojazdowej, w gran. wg zał.
planu
- kamienica (na działce
wskazanej w dec.), w gran.
ścian zewn.
- dom, wraz z dobudówką z
podcieniem, w gran. ścian zewn.
- ustrój konstrukcyjny mostu,
wydobyty z nasypu drogi
Łabunie Reforma – Polanówka,
przeniesiony na teren działki
wskazanej w dec.
- zespół architektoniczny: dwie
oficyny popijarskie, gmach d.
Lubelskiego Związku Pracy
Kulturalnej wraz z całym
wystrojem architektonicznym
zewnętrznym i wewnętrznym,
dziedziniec, ogród na tyłach
założenia
- zespół pobrygidkowski:
kościół pobrygidkowski pw.
Wniebowzięcia NMP
Zwycięskiej, z wyposażeniem w
zabytki ruchome, klasztor,
obszar d. ogrodu zakonnego z
murem obronnym opasującym
teren d. klasztoru i tzw. basztą
wodną, wg zał. planu
- gmach d. Szkoły
Wojewódzkiej Lubelskiej

- kamienica z dwiema oficynami
bocznymi (wschodnią i
zachodni)ą, wraz z działką

A/274
A/1031

A/1109

A/722

A/928
A/527
A/1639

A/459

A/248

A/508

A/1081
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845.

Lublin

ul. Narutowicza 14

Lublin miasto

lubelski
grodzki

846.

Lublin

ul. Narutowicza 17

Lublin miasto

847.

Lublin

ul. Narutowicza 19

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

848.

Lublin

ul. Narutowicza 22

Lublin miasto

lubelski
grodzki

849.

Lublin

ul. Narutowicza 34

Lublin miasto

lubelski
grodzki

850.

Lublin

ul. Noworybna 1

Lublin miasto

851.

Lublin

ul. Noworybna 3

Lublin miasto

852.

Lublin

ul. Ogrodowa 6

Lublin miasto

853.

Lublin

ul. Olejna 3

Lublin miasto

854.

Lublin

ul. Olejna 7

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

855.

Lublin

ul. Olejna 11/ ul.
Noworybna 3

Lublin miasto

lubelski
grodzki

856.

Lublin

ul. Orla 7

Lublin miasto

lubelski
grodzki

857.

Lublin

Lublin miasto

lubelski
grodzki

858.

Lublin

ul. Paganiniego
1/Północna 57 (d. ul.
Drobna 10d)
ul. Peowiaków 5

Lublin miasto

lubelski
grodzki

859.

Lublin

ul. Peowiaków 10

Lublin miasto

lubelski
grodzki

860.

Lublin

ul. Peowiaków 12

Lublin miasto

lubelski
grodzki

861.

Lublin

ul. Pliszczyńska 14,
16,
ul. Zabytkowa 4
(d.Jakubowice
Murowane)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

862.

Lublin

ul. Podwale 3

Lublin miasto

lubelski

wskazaną w decyzji, wg zał.
mapy
- kamienica, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy
- budynek Teatru

A/1078
A/263

- kamienica, na działce
wskazanej w dec. – w gran.
parceli (tj. działki)
- kamienica na działce
wskazanej w decyzji, w gran.
parceli wg zał. mapy (tj. w gran.
działki)
- kamienica, wraz z kratami
balkonowymi i stolarszczyzną
wejścia głównego i ogrodzenie
w podwórzu
- kamienica – patrz: ul.
Lubartowska 19
patrz: Olejna 11 (A/550)

A/1033

- willa

A/881

- kamienica, w gran. ścian zewn.

A/525

- kamienica, wraz z działką,
wskazaną w dec., w gran. wg
zał. planu
- kamienica z dwiema
oficynami: boczną i tylną, w
gran. parceli
- kamienica, na działce
wskazanej w dec., w gran.
parceli
- kościół paraf. Mariawitów pw.
MB Nieustającej Pomocy

A/1094

- kamienica stanowiaca zespół
zabudowy (budynek frontowy
połaczony z budynkiem tylnym
dwoma skrzydłami bocznymi),
zlokalizowana na działce
wskazanej w dec., w gran. ścian
zewn., wraz z gruntem pod całą
zabudową kamienicy, wg zał.
mapy
- kamienica z dwiema
oficynami, wraz z działką
wskazaną w dec., w gran. wg
zał. mapy
- zespół klasztorny
powizytkowski: d. kościół z
klasztorem, domek kapelana,
kapliczka z figurą Chrystusa
Frasobliwego, drzewostan, w
gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, dwa pawilony wraz z
łączącym je murem ze
strzelnicami, mur oporowy
otaczający wzgórze od
wschodu, piwnice w sąsiedztwie
muru, brama wjazdowa, mur
biegnący stokiem wzgórza od
południa, park, w gran. wg zał.
planu
- budynek mieszkalny, wraz z

A/1610

A/1040

A/311

A/550
A/1036
A/814

A/1067

A/535

A/461

A/1055
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grodzki

863.

Lublin

ul. Podwale 15 (d.ll)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

864.

Lublin

Pl. Po Farze

Lublin miasto

lubelski
grodzki

865.

Lublin

ul. Północna 22a,
22b (d. 36)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

866.

Lublin

ul. Przechodnia 1

Lublin miasto

867.

Lublin

ul. Przechodnia 2

Lublin miasto

868.

Lublin

Lublin miasto

869.

Lublin

870.

Lublin

ul. Pszczela 24
(d. Zemborzyce
Kościelne)
ul. Radziwiłłowska
11 (obc. 13)
ul. Ruska

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

871.

Lublin

ul. Ruska 15 (d. 40)

Lublin miasto

872.

Lublin

ul. Rybna 1

Lublin miasto

lubelski
grodzki

873.

Lublin

ul. Rybna 2

Lublin miasto

874.

Lublin

ul. Rybna 3

Lublin miasto

875.

Lublin

ul. Rybna 4

Lublin miasto

876.

Lublin

ul. Rybna 5

Lublin miasto

877.

Lublin

ul. Rybna 7

Lublin miasto

878.

Lublin

ul. Rybna 9

Lublin miasto

879.

Lublin

ul. Rybna 10

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

880.

Lublin

ul. Rybna 12

Lublin miasto

lubelski
grodzki

881.

Lublin

Rynek 1

Lublin miasto

lubelski
grodzki

882.

Lublin

Rynek 2

Lublin miasto

883.

Lublin

Rynek 3

Lublin miasto

884.

Lublin

Rynek 4

Lublin miasto

885.

Lublin

Rynek 5/ul. Rybna 2

Lublin miasto

886.

Lublin

Rynek 6

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski

Lublin miasto
Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

działką wskazana w dec., w
gran. wg zał. planu
- zespół d. zabudowań
szpitalnych: kościół pw. św.
Wojciecha BM, z
wyposażeniem w zabytki
ruchome i ołtarzami z kaplicy
zamkowej, d. szpital św.
Łazarza
- pozostałość zabudowy
związany z d. farą – patrz: ul.
Grodzka 9
- dwór na Bielszczyźnie, wraz z
najbliższym otoczeniem - w
granicach działek wskazanych
w dec., wg zał. planu
- kamienica – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 12
- kamienica – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 10
- część cmentarza rzymskokat.,
w gran. wg zał. planu

A/258

A/15

A/947

- d. pałac Lubomirskich, w gran.
parceli
- obudowa d. zdroju ulicznego

A/509

- cerkiew pw. Przemienienia
Pańskiego z wyposażeniem
wnętrza w zabytki ruchome,
otaczającym drzewostanem w
gran. cmentarza kościelnego,
ogrodzenie z bramkami
- kamienica – patrz: ul. Grodzka
2

A/227

A/633

- kamienica – patrz: Rynek 5
- kamienica zw. „Bractwa
Różańcowego”, w gran. działki
- kamienica, w gran. parceli, na
działce wskazanej w dec.
- kamienica w gran. działki
określ. w decyzji
- kamienica, w gran. działki
wskazanej w dec.
- kamienica, w gran. działki
określonej w decyzji
- zespół klasztorny potrynitarski
tzw. pałac Pawęczkowskiego, w
gran. ścian zewn.
- kamienica, w gran. murów
zewn., na działce wskazanej w
dec., wg zał. planu
- Stary Ratusz tzw. Trybunał,
wraz z wystrojem
architektektonicznym i
rzeźbiarskim
- kamienica zw. Sebastiana
Klonowica
- kamienica, w gran. parceli

A/618

- kamienica

A/488

- kamienica

A/493

- kamienica zw. Chociszewską

A/272

A/976
A/990
A/514
A/993
A/536
A/1090
A/223

A/264
A/510
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grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

887.

Lublin

Rynek 7

Lublin miasto

888.

Lublin

Rynek 8

Lublin miasto

889.

Lublin

Rynek 9

Lublin miasto

890.

Lublin

Rynek 10

Lublin miasto

891.

Lublin

Rynek 11

Lublin miasto

892.

Lublin

Rynek 12

Lublin miasto

893.

Lublin

Rynek 14

Lublin miasto

894.

Lublin

Rynek 15

Lublin miasto

895.

Lublin

Rynek 16

Lublin miasto

896.

Lublin

Rynek 17

Lublin miasto

897.

Lublin

Rynek 18

Lublin miasto

898.

Lublin

ul. Sądowa 10

Lublin miasto

lubelski
grodzki

899.

Lublin

ul. Sienna 25 (d.9)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

900.

Lublin

ul. Sławinkowska
122

Lublin miasto

lubelski
grodzki

901.

Lublin

ul. Sławinkowska 3

Lublin miasto

902.

Lublin

ul. ks.
Słowikowskiego (d.
Krzywa) 1

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

903.

Lublin

ul. Staszica 1

Lublin miasto

904.

Lublin

ul. Staszica 3

Lublin miasto

905.

Lublin

ul. Staszica 7/ ul.
Karmelicka 2

Lublin miasto

lubelski
grodzki

906.

Lublin

ul. Staszica 11

Lublin miasto

lubelski
grodzki

907.

Lublin

ul. Staszica 14-16

Lublin miasto

lubelski
grodzki

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

- kamienica

A/492

- kamienica zw. Lubomelskich

A/267

- kamienica

A/271

- kamienica

A/496

- kamienica

A/270

- kamienica, tzw. Sobieskich,
wraz z wystrojhem
architektoniczno-rzeźbiarskim,
w gran. parceli
- kamienica

A/247

- kamienica

A/490

- kamienica, w gran. posesji

A/630

- kamienica

A/491

- kamienica wraz z dekoracją
malarską elewacji głównej oraz
detalem architektonicznym, z
działką w gran. d. parceli
- kamienica na działce
wskazanej w decyzji, z
otoczeniem w gran. w/w działki,
wg zał. mapy
- patrz: zespół urbanistyczny –
cm.żydowski, Białkowska
Góra...
- willa, ogród dekoracyjny, rząd
starych drzew, dwusłupowa
bramka, na działkach
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- dworek – patrz: Al.
Warszawska 81
- kościół paraf. pw. św.
Mikołaja z wyposażeniem w
zabytki ruchome, dzwonnica,
otaczający drzewostan w
granicach ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- patrz: ul.Krakowskie Przedm.
25
- d. pałac Potockich, wraz z
oficynami i założeniem
dziedzińca
- kamienica z oficyną i działką
wskazaną w decyzji, w gran. wg
zał. mapy
- szpital dla dzieci im. Vetterów,
w gran. ścian zewn. oraz
dekoracyjne metalowe
ogrodzenie przed elewacją
frontową, wzdłuż ul. Staszica,
na działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- zespół poklasztorny
karmelitanek: kościół pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP z
wyposażeniem wnętrza,
drzewostan w gran. cmentarza

A/481

A/269

A/1049

A/1114

A/226

A/236
A/1096
A/1117

A/240
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908.

Lublin

ul. Szambelańska 2

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

909.

Lublin

ul. Szambelańska 4

Lublin miasto

910.

Lublin

ul. Świętoduska 10

Lublin miasto

911.

Lublin

ul. Świętoduska 1416

Lublin miasto

912.

Lublin

ul. Turystyczna 2
(d.ul. Łęczyńska
152)

Lublin miasto

lubelski
grodzki

913.

Lublin

ul. Walecznych

Lublin miasto

914.

Lublin

ul. Walecznych 8

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

915.

Lublin

Al. Warszawska 47,
47a

Lublin miasto

lubelski
grodzki

916.

Lublin

Al. Warszawska 51,
51a

Lublin miasto

lubelski
grodzki

917.

Lublin

Al. Warszawska 81

Lublin miasto

lubelski
grodzki

918.

Lublin

Al. Warszawska 96

Lublin miasto

lubelski
grodzki

919.

Lublin

ul. Wesoła 8

Lublin miasto

920.

Lublin

ul. Włościańska 1

Lublin miasto

921.

Lublin

ul. Wrońska 2

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

922.

Lublin

ul. Wróblewskiego 1

Lublin miasto

923.

Lublin

ul. Prym. S.
Wyszyńskiego 2

Lublin miasto

924.

Lublin

ul. Prym. S.

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

lubelski

kościelnego, klasztor
- kamienica – patrz: ul.
Lubartowska 1
- kamienica – patrz: ul.
Lubartowska 3
- kamienica z dwiema oficynami
bocznymi, w gran. posesji
- zespół klasztorny karmelitanek
bosych (ob. karmelitów
bosych): kościół pw. św. Józefa
Oblubieńca NMP z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, klasztor, drzewostan
na terenie klasztornym, mur z
bramami (ogradzający posesję
klasztorną) oraz d. Dom
Kapelana (na działce wskazanej
w dec., w gran. ścian zewn.)
- budynek tzw. „Czerwona
Karczma” oraz jego otoczenie –
w gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy
- cmentarz żydowski, w gran.
wg zał. planu
- kaplica (obecnie kościół
rektoralny pw. Najświętszego
Zbawiciela) na cmentarzu
rzymskokatolickim, w granicach
ścian zewnętrznych, wraz z
gruntem pod obiektem
budowlanym, na działce
wskazanej w dec.
- willa z ogrodem i
drzewostanem, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- willa z otaczającym ją
drzewostanem, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
wyrysu
- dworek Kościuszków w parku
(ogrodzie botanicznym) na
Sławinku
- obszar zespołu krajobrazowoarchitektoniczego skansenu
Muzeum Wsi Lubelskiej, w
gran. wg zał. planu
- dom z wystrojem wnętrza, w
gran. parceli
- budynek mieszkalny – patrz:
ul. Krochmalna 9, 7, 13 i 13b
- budynek hangaru lotniczego w
obrysie historycznych ścian
zewnętrznych (na działce
wskazanej w decyzji), otoczenie
w/w hangaru, tj. teren działek
geodezyjnych wskazanych w
decyzji, w gran. wg zał.
- kamienica – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 20
- zespół zabytkowy: pałac
biskupi, pałac konsystorski,
kaplica (na styku obu pałaców),
drzewostan w gran. posesji,
ogrodzenie z kratą oraz zegar
słoneczny przed pałacym
konsystorskim (na działce
wskazanej w dec.)
- d. pałac Wrońskich, w gran.

A/623
A/259

A/268

A/983
A/1627

A/930

A/957

A/127
A/813

A/592

A/186

A/463

A/531
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Żmigród 4
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Wyszyńskiego 6
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Poz. 111
grodzki

parceli

Lublin miasto

lubelski
grodzki

A/256

Lublin miasto

lubelski
grodzki

- zespół pomisjonarski: kościół
pw. Przemienienia Pańskiego z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, otaczający drzewostan
w gran. cmentarza kościelnego,
ogrodzenie z bramkami, d.
klasztor misjonarzy, mur
ogradzający posesję od ul.
Zamojskiej i Misjonarskiej oraz
kaplica na terenie zespołu (na
działce wskazanej w dec.)
- zepół pałacowo-parkowy –
patrz: ul. Pliszczyńska 14

Lublin miasto

lubelski
grodzki

- zespół zamkowy: kaplica pw.
Trójcy Świętej, wieża na
dziedzińcu zamkowym (tzw.
donzon), dawne więzienie,
baszta i fragmenty muru
obwodowego dawnego zamku,
całe wzgórze z zielenią,
drzewostanem, ulicami,
alejkami, schodami
- most na rz. Bystrzycy, łączący
ulicę Zamojską z rondem
komunikacyjnym
- oficyna – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 5
- kościół pw. św. Jozafata BM
(d.cerkiew greckokat.)
- kamienica – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 7
- nieruchomość – patrz: ul.
Krakowskie Przedm. 13
- kamienica

A/161

- kamienica, w gran. parceli

A/505

- kamienica, wraz z murem
ogrodzeniowym, w gran. działki
wskazanej w decyzji
- kamienica z oficyną, w gran.
działki
- kamienica z przylegającą
budowlą od pn. oraz z oficyną
boczną i bramą od wsch., w
granicach posesji
- zespół klasztorny
dominikański: kościół pw. św.
Stanisława BM z wyposażeniem
w zabytki ruchome, klasztor
- dom, w gran. działki
wskazanej w decyzji
- d. Dom Żołnierza, ob.
Garnizonowy Klub Oficerski, w
gran. ścian zewn. budynku
- dzwonnica (z Teniatysk) – w
granicach cmentarza
grzebalnego, odpowiadajacego
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy;
- cmentarz greckokatolicki i
rzymskokatolicki, tzw. „stary”,
wraz z nagrobkami
pochodzącymi sprzed 1939 r. odpowiadający działce
wskazanej w decyzji, wg zał.

A/989

925.

Lublin

926.

Lublin

927.

Lublin

ul. Zabytkowa (d.
Jakubowice
Murowane)
ul. Zamkowa 9

928.

Lublin

ul. Zamojska

Lublin miasto

lubelski
grodzki

929.

Lublin

ul. Zielona 2

Lublin miasto

930.

Lublin

ul. Zielona 3

Lublin miasto

931.

Lublin

ul. Zielona 4

Lublin miasto

932.

Lublin

ul. Zielona 10

Lublin miasto

933.

Lublin

ul. Złota 2

Lublin miasto

934.

Lublin

ul. Złota 3

Lublin miasto

935.

Lublin

ul. Złota 4

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

936.

Lublin

ul. Złota 5

Lublin miasto

937.

Lublin

ul. Złota 6

Lublin miasto

938.

Lublin

ul. Złota 9

Lublin miasto

lubelski
grodzki

939.

Lublin

ul. Żmigród 10

Lublin miasto

940.

Lublin

ul. Żwirki i Wigury
6

Lublin miasto

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

941.

Lubycza
Królewska
(dawn. Kniazie)

Lubycza
Królewska

lubelski
grodzki
lubelski
grodzki

tomaszowski

A/956

A/238

A/278

A/554
A/279

A/244

A/991
A/845
A/837
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942.

Luchów Górny

Tarnogród

biłgorajski

943.

Ludwinów

Leśna Podlaska

bialski ziemski

944.

Łabunie

Łabunie

zamojski
ziemski

945.

Łabunie

Łabunie

zamojski
ziemski

946.

Łabuńki

Łabunie

zamojski
ziemski

947.

Łańcuchów

Milejów

łęczyński

948.

Łańcuchów

Milejów

łęczyński

949.

Łańcuchów

Nr 62

Milejów

łęczyński

950.

Łaszczów

ul. 3 Maja 14

Łaszczów

tomaszowski

mapy
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP i
św. Józefa (d. cerkiew), wraz z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego
- zespół przestrzenny: park,
ruiny dworu (obc.
odbudowany), spichlerz, figura
Matki Boskiej, w gran. wg zał.
mapy
- zespół rzymskokat. kościoła
parafialnego pw. Matki Boskiej
Szkaplerznej i św. Dominika:
kościół wraz z urządzeniem
wnętrza, kaplica (ob. galeria,
tzw. „korytarz”), dzwonnica,
ogrodzenie z dwiema
kapliczkami, dwiema bramami,
osiemnastoma figurami
świętych, cmentarz kościelny z
drzewostanem, w gran.
zewnętrznych ogrodzenia
cmentarza kość., na działce
wskazanej w dec. – wg opisu w
decyzji i zał. mapy
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac (wraz z zachowanymi
fragmentami attyki i
dekoracyjnymi kratami), dwie
oficyny, pawilon zachodni tzw.
kasztelanka, zabudowania
gospodarcze łączące się z
pawilonem, wraz z murem i
bramą wjazdową, dziedziniec
honorowy przed pałacem,
regularne założenie ogrodowe
za pałacem, wraz z
zachowanym drzewostanem,
układem zieleni, alejami,
drzewami i osiami
widokowymi, w gran. wg zał.
planu
- pałac wraz z wystrojem
architektonicznym wnetrza,
park
- zespół kościelny: kościół
paraf. pw. św. Jana Chrzciciela
wraz z polichromią wnętrza i
zabytkami ruchomymi,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego z bramką, dwie
dzwonnice, drzewostan w
obrębie cmentarza kościelnego
- cmentarz z I wojny świat. wraz
z zabytkowym drzewostanem,
odpowiadający działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- zespół dworski: dwór, dawna
kuchnia dworska, kapliczka z
figurą św. Jana Nepomucena,
park, w gran. ogrodzonego
terenu przylegającego do koryta
rzeki Wieprz
- kościół paraf.rzymskokat. pw.
św. Piotra i Pawła (z
wyposażeniem wnętrza),

A/174

A/1408

A/825

A/473

A/411
A/593

A/1087

A/594

A/1539
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953.
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Poz. 111

Łaszczów

tomaszowski

Łaszczów

tomaszowski

Łaziska

Skierbieszów

zamojski
ziemski

954.

Łaziska

Skierbieszów

zamojski
ziemski

955.

Łęczna

Łęczna

łęczyński

956.

Łęczna

Łęczna

łęczyński

957.

Łęczna

Łęczna

łęczyński

958.

Łęczna

ul. Bożnicza 17

Łęczna

łęczyński

959.

Łęczna

ul. Jana Pawła II

Łęczna

łęczyński

960.
961.

Łęczna
Łęczna

Pl. Kościuszki 28
ul. Świętoduska 2, 3

Łęczna
Łęczna

łęczyński
łęczyński

ul. Lwowska 68

dzwonnica bramowa, plebania,
d. kancelaria, kostnica,
nagrobek (1852 r.), ogrodzenie z
kaplicami wnękowymi,
drzewostan na cmentarzu
przykościelnym, na działce
wskazanej w dec., wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, budynek zw. kuchnią lub
oficyną (w którym pozostałości
d. kościoła jezuitów), ruiny,
fundamenty i piwnice d.
kościoła jezuitów, park
krajobrazowy z zachowanym
częściowo układem alei i
starodrzewiem – w gran wg zał.
planu
- d. arsenał zamkowy, następnie
bożnica
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Niepokalanego Serca NMP (d.
cerkiew prawosławna) w gran.
cmentarza kościelnego (o pow.
określ. w dec.), na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
zespół dworski: dwór i park (o
pow. wskazanej w dec.), w gran.
wg zał. planu
- zespół urbanistyczny miasta
Łęczna z trzema rynkami, siecią
ulic, skalą zabudowy miejskiej,
pozostałościami zamku, ogólną
sylwetą miasta z dominantą
kościoła i bożnicy, w gran. wg
zał. planu
- obszar dawnego zespołu
dworskiego Podzamcze, w gran.
wg zał. planu
- dolina rzeki Wieprz na
odcinku „Przełomu” od
Ciechanek do Witaniowa, wraz
ze skarpami i zboczami
okalającymi oraz fragmentem
płaskowyżu wsi Trębaczów, w
gran. wg zał. planu
- dawna bożnica z wystrojem
architektonicznym (w tym bima
i szafa na rodały), otaczający
budynek niezabudowany teren
- część północna cmentarza
parafialnego
rzymskokatolickiego, położona
na działce wskazanej w dec. (wg
zał. mapy), wraz z jej
ogrodzeniem oraz 41
nagrobkami (zgodnie z zał.
wykazem)
- budynek dawnego ratusza
- kościół paraf. pw. św. Marii
Magdaleny z wyposażeniem w
zabytki ruchome, dzwonnica,
ogrodzenie, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego, dawna
plebania z klombem, pompą
żeliwną, pozostałością
ogrodzenia od strony placu
kościelnego i drzewostanem
przed budynkiem oraz działką
wskazaną w dec., w gran. wg

A/586

A/487
A/1564

A/1438
A/637

A/637
A/864

A/444

A/944

A/406
A/94
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Poz. 111

962.

Łobaczew Mały

Terespol

bialski ziemski

963.

Łomazy

Łomazy

bialski ziemski

964.

Łomazy

Łomazy

bialski ziemski

965.

Łopiennik

Borzechów

lubelski
ziemski

966.

Łopiennik Dolny
Kolonia

Łopiennik
Górny

krasnostawski

967.

Łopiennik Górny

Łopiennik
Górny

krasnostawski

968.

Łopiennik Górny

Łopiennik
Górny

krasnostawski

969.

Łosiniec

Susiec

tomaszowski

970.

Łubki

Wojciechów

lubelski
ziemski

971.

Łucka Kolonia

Lubartów

lubartowski

972.

Ługów

Jastków

lubelski
ziemski

973.

Łukowa

Łukowa

biłgorajski

974.

Łukowce

Biała Podlaska

bialski ziemski

Nr 14

zał. planu, dawna mansjonaria,
w granicach murów
zewnętrznych, na działce
wskazanej w dec., wg zał. planu
- fort Łobaczew w zespole
fortów Twierdzy Brzeskiej
(przy drodze zw. Aleją Marzeń),
w gran. działki wskazanej w
dec., wg zał. wyrysu
- zespół kościoła paraf.
rzymskokat. pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła: kościół,
plebania, ogrodzenie placu
przykościelnego, cmentarz
przykościelny z drzewostanem,
na działkach wskazanych w
dec., w gran. wg zał. planu
- kaplica cmentarna pw. św.
Jana
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, otaczający drzewostan, w
gran. wg zał. planu
- zespół dworsko-parkowy, w
gran. wg zał. mapy – patrz:
Kolonia Łopiennik Dolny
- kościół paraf. pw. św.
Bartłomieja Ap., w gran.
cmentarza kościelnego, wg zał.
planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki wg zał.
mapy
- kościół paraf.rzymskokat. pw.
Opieki św. Józefa NMP i św.
Michała Arch. (d. cerkiew
unicka) z wyposażeniem
wnętrza, dzwonnica, cmentarz
przykościelny z drzewostanem
w gran. ogrodzenia cmentarnego
- dwór, wraz z pozostałościami
d. parku dworskiego, w gran.
wg opisu w decyzji
- zespół dworsko-parkowy:
dwór z detalem
architektonicznym i stolarką,
piecami kaflowymi,
drewnianymi schodami z
ozdobną balustradą,
pozostałości parku (szpalery,
fragmenty alej, pojedyńcze
drzewa i krzewy) – w gran. wg
zał. planu i opracowania
ewidencyjnego
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park ze stawem,
szpalerem grabowym,
pomnikowymi okazami drzew,
w gran. działki wskazanej w
dec., wg zał.
- zespół administracji gminnej:
budynek urzędu gminy,
budynek d. aresztu, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy
- kościół paraf. pw.
Podwyższenia Krzyża św., ob.
kaplica pw. Śś. Apostołów
Piotra i Pawła (d. cerkiew
unicka) – przeniesiony do

A/1382

A/424

A/19
A/863

A/189

A/393
A/1488

A/703
A/770
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A/1596
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Poz. 111

Biała Podlaska

bialski ziemski

ul. Dworcowa

Łuków miasto

łukowski

Łuków

Pl. Narutowicza 3

Łuków miasto

łukowski

978.

Łuków

ul. Piłsudskiego 14,
Pl. Narutowicza 2

Łuków miasto

łukowski

979.

Łuków

ul. Piłsudskiego 19

Łuków miasto

łukowski

980.

Łuków

ul. Piłsudskiego 28

Łuków miasto

łukowski

981.

Łuków

ul. Prym. S.
Wyszyńskiego 41,
43

Łuków miasto

łukowski

982.

Łuków

ul. Strzelnicza

Łuków miasto

łukowski

983.

Łuszczów

Wólka

lubelski
ziemski

984.

Łuszków

Horodło

hrubieszowski

985.

Łykoszyn

Telatyn

tomaszowski

986.

Łysołaje Kolonia

Milejów

łęczyński

987.

Maciejów Stary

Wysokie

lubelski
ziemski

miejscowości Zakępie powiat
łukowski, patrz: Zakępie (A/20)
- cmentarz unicki, później
prawosławny, wraz z
drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- budynek osobowego dworca
kolejowego
- d. Kasa Skarbowa, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał.
- zespół klasztorny popijarski:
kościół ob. parafialny pw.
Przemienienia Pańskiego z
wystrojem wnętrza, klasztor i
kolegium popijarskie,
ogrodzenie z bramką i
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego oraz otoczenie
zabytku w granicach działek
wskacanych w dec., wg zał.
mapy
- d. konwikt Szaniawskich, na
działce wskazanej w dec., wraz
z otoczeniem wyznaczonym
granicami tej działki, wg zał.
mapy
- budynek Szkoły Podstawowej
Specjalnej, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół klasztorny
pobernardyński: kościół, ob.
paraf. pw. Podwyższenia
Krzyża Św. z wystrojem
wnętrza i wyposażeniem,
klasztor, dzwonnica i
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego i
ogrodzenie
- cmentarz wojenny na
przedmieściu Łapiguz, w
granicach działki wskazanej w
decyzji, wg. zał. mapy.
- kościół paraf. pw. św. Barbary
z wyposażeniem wnętrza,
wschodnia (frontowa) część
ogrodzenia przy kościele,
dzwonnica-brama z trzema
dzwonami, figura Chrystusa na
cmentarzu kościelnym,
drzewostan w obrębie tego
cmentarza
- układ osadniczy wsi Łuszków
- w gran. wg zał. planu.
Ochronie podlegają drogi
wiejskie, układy działek
własnościowych
przyzagrodowych
- park, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, kaplica, brama wjazdowa,
kordegarda, park z układem
wodnym i drzewostanem, w
gran. wg zał. planu
- kościół paraf. polskokat. pw.
śś. Apostołów Piotra i Pawła, w
gran.cmentarza kościelnego (0

A/1363

A/1112
A/1171
A/401

A/661

A/1176
A/385

A/1625

A/638

A/1445

A/1566
A/730

A/416
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988.

Majdan Górny

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

989.

Majdan Nowy

Księżpol

biłgorajski

990.

Majdan Sopocki

Susiec

tomaszowski

991.

Majdan Stary

Księżpol

biłgorajski

992.

Malice

Werbkowice

hrubieszowski

993.

Malowa Góra

Zalesie

bialski ziemski

994.

Małaszewicze
Małe

Terespol

bialski ziemski

995.

Manie

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

996.

Markuszów

Markuszów

puławski

997.

Markuszów

Markuszów

puławski

998.

Markuszów

Markuszów

puławski

Nr 1

pow. wskazanej w dec.), wg zał.
- kaplica pw. św. Jacka, wraz z
otoczeniem w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- rządcówka (nr 7), wraz z
otoczeniem, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
- kościół paraf.rzymskokat. pw.
św. Tomasza Ap (d. cerkiew),
dzwonnica, dwie kaplice,
cmentarz kościelny z
drzewostanem w gran.
ogrodzenia
- drewniany kościół parafialny
rzymskokatolicki pod wezw.
św. Apostołów Piotra i Pawła
(dawna cerkiew prawosławna),
wraz otoczeniem, tj. działkami
wskazanymi w decyzji – wg
załączników
- kaplica grobowa Ignacego
Lubowieckiego, ob. kościół
filialny rzymskokat. pw. Św.
Krzyża z wyposażeniem w
zabytki ruchome i otaczającym
drzewostanem, w gran. terenu
otoczonego murem oporowym
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. Przemienienia
Pańskiego, plebania, ogrodzenie
kościoła z bramą, pozostałości
cmentarza kościelnego,
drzewostan przy kościele i
plebanii, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
- dzieło międzyfortowe
Kobylany I w zespole fortów
Twierdzy Brzeskiej, w gran. wg
zał. wyrysu
- cmentarz powstańców z 1831
r., wraz z drzewostanem, w
obrębie dzuałki wskazanej w
dec., w gran. wg zał. planu
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. św. Józefa i św.
Małgorzaty z wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim i
wszystkimi ruchomościami,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego z bramkami,
dzwonnica, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego, plebania
(ze sklepionymi lokalnościami
w kondygnacji piwnicznej) wraz
z najbliższym otoczeniem
- kościół poszpitalny pw. Św.
Ducha z wystrojem
architektoniczno-sztukatorskim
i wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica,
drzewostan w granicach
ogrodzenia cmentarza
kościelnego, ogrodzenie
cmentarza kościelnego,
kamienny obelisk, kapliczka z
figurą
- cmentarz żydowski, wraz z
drogą dojazdową, w gran.

A/927

A/1581
A/1474

A/718

A/548

A/1400

A/1389

A/1342

A/540

A/541

A/1000
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999.

Markuszów
(d. Łany)

Markuszów

puławski

1000
.

Maszów Dolny

Rudnik

krasnostawski

1001
.

Maszów Górny

Rudnik

krasnostawski

1002
.
1003
.

Matczyn

Bełżyce

Matczyn

Bełżyce

lubelski
ziemski
lubelski
ziemski

1004
.

Matczyn

Bełżyce

lubelski
ziemski

1005
.

Maziarnia
Strzelecka
(właśc.. obręb.
geod.: Strzelce)

Białopole

chełmski
ziemski

1006
.

Mełgiew

Mełgiew

świdnicki

1007
.
1008
.

Mełgiew

Mełgiew

świdnicki

MełgiewPodzamcze

Mełgiew

świdnicki

1009
.

Męćmierz Okale

Kazimierz
Dolny

puławski

1010
.
1011

Męćmierz Okale

Nr 2 (dz. nr 2)

puławski

Męćmierz Okale

Nr 8 (dz. nr 17/6)

Kazimierz
Dolny
Kazimierz

puławski

działek wskazanych w dec., wg
zał. mapy
- kościół starokatolickiej parafii
Mariawitów pw.
Przenajświętszego Sakramentu,
w gran. działki wskazanej w
decyzji
- dwór, park (o pow. wskazanej
w dec.), kapliczka, w gran. wg
zał. planu
- zespół dworski: dwór, budynki
gospodarcze (suszarnia,
magazyn, dwie chlewnie) wraz
z towarzyszącą zielenią, ogród
spacerowy, ogrody użytkowe, w
gran. wg zał. planu
- drzewostan w miejscu
otoczenia dawn. kościoła
- zespół przestrzenny: dwór,
park, stawy, w gran. obszaru
wskazanego na zał. mapie, który
odpowiada działce i częściom
działek wskazanych w dec.
- kaplica grobowa Ligowskich
na cmentarzu parafialnym –
patrz: Podole Pierwsze (A/1607)
- zespół pałacowo-parkowy, w
gran. wg zał. planu , wraz z
pałacem myśliwskim
Zamoyskich położonym na
działce wskazanej w dec., w
gran. ścian zewn., wraz z
gruntem pod budynkiem, wg
załączników
- zespół kościoła parafialnego:
kościół paraf. pw. św. Wita, d.
kościół paraf. pw. św. Wita,
cmentarz d. kościoła
parafialnego wraz z
drzewostanem, otoczony
murem, dzwonnica, bramkakapliczka
- cmentarz parafialny z kaplicą,
w gran. wg zał. planu
- założenie przestrzenne
pałacowo-parkowe, w gran. wg
zał. planu, obejmujące:
1/ dawny zespół pałacowy:
pałac, pawilon połączony z
pałacem, oficyna, fragmenty
muru oddzielającego
dziedziniec pałacu od folwarku
z zachowaną z bramą i furtą,
brama oddzielona śladami fosy
od dziedzińca pałacowego,
2/ park z aleją widokową oraz
drzewostanem z dziedzińcem
przed pałacem,
3/ kapliczka przydrożna przed
bramą wjazdową
- ruiny willi tzw. Szukalskiego,
na wzgórzu Albrechtówka –
patrz: zespół urbanistycznoarchitektoniczno-krajobrazowy
miasta Kazimierza Dolnego
A/46
- stodoła, na działce wskazanej
w dec.
- chałupa z Kurowa

A/873

A/1195
A/1190

A/137
A/818

A/1145

A/811

A/980
A/676

A/46

A/784
A/805
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.
1012
.
1013
.
1014
.
1015
.
1016
.

Męćmierz Okale

Nr 15 (dz. nr 169/1)

Męćmierz Okale

dz. nr 18/1

Męćmierz Okale
Męćmierz Okale

Nr 31 (d. 14); dz. nr
177)
Nr 41 (dz. nr 734)

Męćmierz Okale

Albrechtówka Nr 5

1017
.

Męćmierz Okale

dz. nr 34

1018
.

– 78 –
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

Poz. 111

puławski

- dom ze wsi Bałtów

A/792

puławski

- chałupa ze wsi Młynki – nr 9
(d.26)
- chałupa ze wsi Bęczyn

A/699

- chałupa, na działce wskazanej
w dec.
- willa Klarnerów, ogród,
brama, budynek gospodarczy
zw. dozorcówką
- wiatrak, wraz z działką
wskazaną w dec., w granicach
wg zał. mapy
- d. cerkiew parafialna
greckokat., ob. kościół filialny
rzymskokat. pw. św. Michała
Archanioła, wraz z
wyposażeniem wnętrza w
zabytki ruchome, kamienny
nagrobek i drzewostan w gran.
cmentarza pocerkiewnego
- zespół szkolny: budynek
szkolny, zieleń towarzysząca
zabudowie, zajmujaca działkę
wskazana w dec., w gran. wg
zał. mapy
- budynek maneżu - w gran.
ścian zewn.
- elektrownia wodna (w
granicach murów
zewnętrznych), wraz z
urządzeniami spiętrzającymi
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, oranżeria, dom emerytów,
dom odźwiernego- tzw.
czerwony domek, park, w gran.
wg zał. planu i mapy
- kościół paraf. pw.
Wniebowzięcia NMP,
dzwonnica-brama, w gran.
ogrodzenia kościelnego
- kaplica cmentarna na
cmentarzu paraf.
- kaplica grobowa rodziny de
Magóra Madan, w gran.
otaczającego szpaleru drzew
- patrz: Dęblin, teren Twierdzy
A/895
- układ urbanistyczny m.
Międzyrzeca Podlaskiego: Stare
Miasto wraz z siecią ulic i
placów, skalą zabudowy
miejskiej i sylwetą miasta, w
gran. wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, gorzelnia, stajnia i
wozownia, oficyna pałacu
Czartoryskich (ob. budynek
mieszkalny), wieża („baszta”)
po pałacu Potockich, kapliczka,
park - w gran. wg zał. planu
oraz budynek spichlerza (na
terenie zespołu) – na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. wyrysu
- cmentarz katolicko-unicki,

A/783

puławski
puławski
puławski

Kazimierz
Dolny

puławski

Miączyn

Miączyn

zamojski
ziemski

1019
.

Michalów

Sułów

zamojski
ziemski

1020
.
1021
.

Michalów

Sułów

Michalów

Sułów

zamojski
ziemski
zamojski
ziemski

1022
.

Michalów-Pałac
(„Klemensów”)

Sułów

zamojski
ziemski

1023
.

Michów

Michów

lubartowski

1024
.
1025
.

Michów

Michów

lubartowski

Mieniany

Hrubieszów

hrubieszowski

1026
.
1027
.

Mierzwiączka

Dęblin miasto

rycki

Międzyrzec
Podlaski

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1028
.

Międzyrzec
Podlaski

ul. Lubelska

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1029

Międzyrzec

ul. Brzeska

Międzyrzec

bialski ziemski

ul. Partyzantów

A/791

A/750
A/925
A/546

A/345

A/343
A/344

A/316

A/921

A/923
A/547

A/673

A/688

A/1281
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.

Podlaski

Podlaski

1030
.

Międzyrzec
Podlaski

ul. Brzeska

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1031
.

Międzyrzec
Podlaski

ul. Brzeska

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1032
.
1033
.

Międzyrzec
Podlaski
Międzyrzec
Podlaski

ul. Jatkowa 3

Międzyrzec
Podlaski
Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1034
.

Międzyrzec
Podlaski

ul. Łukowska 6, 11

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1035
.

Międzyrzec
Podlaski

Plac Jana Pawła II
(dawn. Al.
Bohaterów Miasta 4)

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1036
.

Międzyrzec
Podlaski

ul. Warszawska 34

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1037
.

Milanów

Milanów

parczewski

1038
.

Milanów
(właśc. obręb.
geod.: Kolonia
Milanów)

Milanów

parczewski

1039
.

Milejów

Milejów

łęczyński

1040
.
1041
.

Minkowice
Kolonia
Mircze

Mełgiew

świdnicki

Mircze

hrubieszowski

ul. Lubelska 61

stacja kolejowa
„Minkowice”

bialski ziemski

później również prawosławny
(obc. katolicki), wraz z murem
ogrodzeniowym i starym
drzewostanem, w gran. działki
wskazanej w decyzji, wg zał
planu
- kaplica pw. Św. Rocha (w
gran. ścian zewn.), wraz z
gruntem pod budynkiem, na
terenie cmentarza
rzymskokatolickiego, na działce
wskazanej w dec.
- cmentarz żydowski z
drzewostanem, w gran.
ogrodzenia, wg zał. planu
- budynek mieszkalny
- zespół cerkwi unickiej, ob.
kościoła paraf. rzymskokat. pw.
śś. Apostołów Piotra i Pawła:
kościół, dzwonnica, ogrodzenie
z bramą, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. św. Mikołaja,
dzwonnica, brama i mur
cmentarny, plebania (ul.
Łukowska 6), szkoła z kaplicą
(ul. Łukowska 11)
- zespół cerkwi unickiej, ob.
kościoła rzymskokat.: kościół
paraf. pw. św. Józefa Oblibienca
NMP, dzwonnica, ogrodzenie z
bramą, drzewostan w gran.
obszaru odpowiadającego
dziełce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- zespół: d. poczta konna, d.
stajnia, d. wozownia, w gran.
wg zał. planu
- zespół kościoła parafialnego
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP: kościół, plebania,
otaczający drzewostan,na
działkach wskazanych w dec., w
gran.wg zał. planu
- założenie dworsko-ogrodowe z
zespołem gorzelni: dwór, park z
alejami dojazdowymi, oficyna,
stajnia cugowa, oranżeria,
gorzelnia, magazyn gorzelni,
część wschodnia d. domu
gorzelanego, wg zał. planu
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. Wniebowzięcia
NMP, dzwonnica, d. kostnica,
ogrodzenie z czterema
kaplicami w narożach,
drzewostan w gran. ogrodzenia
kościoła, wg zał. planu
- budynek dworca kolejowego,
w gran. ścian zewn.
- zespół budynków
drewnianych: budynek Urzędu
Gminy Mircze (d nr A/448), d.
Szkoła Podstawowa (ob.
budynek mieszkalny), Urząd
Pocztowy (d. areszt gminny),
wraz z otoczeniem - w gran. wg

A/1644

A/1286
A/1039
A/1403

A/1426

A/1402

A/1425
A/1370

A/1371

A/748

A/981
A/1303
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Mircze

1043
.

ul. Kościelna 3
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Mircze

hrubieszowski

Modliborzyce

Modliborzyce

janowski

1044
.

Modliborzyce

Modliborzyce

janowski

1045
.

Modliborzyce

Modliborzyce

janowski

1046
.

Modliborzyce

Modliborzyce

janowski

1047
.

Modliborzyce

Modliborzyce

janowski

1048
.

Modryń

Mircze

hrubieszowski

1049
.

Modryń

Mircze

hrubieszowski

1050
.
1051
.

Mogielnica (ob.
Brzeziny)
Mokrelipie

Siedliszcze

chełmski
ziemski
zamojski
ziemski

1052
.

Mokrelipie

Radecznica

zamojski
ziemski

1053
.

Momoty Górne

Janów Lubelski

janowski

ul. Zamkowa 1

Radecznica

Nr 49

zał. planu
- dawna cerkiew greckokat. pw.
śś. Kosmy i Damiana, ob.
kościół paraf. rzymskokat. pw.
Zmartwychwstania Pańskiego,
wraz z wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica,
drzewostan w gran. ogrodzenia
cmentarza kościelnego
- układ urbanistyczny, wraz ze
strefami ochrony
konserwatorskiej, w gran. wg
zał. mapy
- zespół kościoła paraf. pw. św.
Stanisława Bpa: kościół z
wyposażeniem wnętrza w
zabytki ruchome, drzewostan w
granicach ogrodzenia cmentarza
kościelnego oraz znajdującymi
się na terenie cmentarza:
dzwonnicą, ludową kapliczką
- dom mieszkalny przy ul.
Leśnej 1 – przeniesiony do
Kazimierza Dolnego ul.
Puławska 54a
- stara część cmentarza
katolickiego z 1827 r., w gran.
wg zał. planu
- d. bożnica wraz z najbliższym
otoczeniem w gran.
niezabudowanego terenu (tj.
działki wskazanej w dec.), wg
zał. mapy
- d. cerkiew parafialna
greckokat. pw. Opieki NMP
(ob.kościół filialny rzymskokat.)
grobowiec rodziny
Kuźmińskich, drzewostan w
gran. cmentarza pocerkiewnego
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu i karty cmentarza
- patrz: Brzeziny, zespół
dworsko-parkowy
- kościół parafialny
rzymskokatolicki pw.
Znalezienia Krzyża Świętego,
wraz z wyposażeniem wnętrza,
cmentarz przykościelny w gran.
ogrodzenia, plebania
- cmentarz grzebalny
(rzymskokatolicki), wraz z
nagrobkami (według wykazu w
karcie cmentarza), na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu i karty cmentarza
- zespół kościoła paraf.
rzymskokat. po wezw. św.
Wojciecha: kościół paraf. wraz
z wystrojem wnętrza (w tym
detalem architektonicznym,
elementami zdobnictwa i
stałego wyposażenia), fontanna
zw. „Fontanną Płaczącą”,
kaplica tzw. „Grota
Zniewolenia” i „Grota
Wyzwolenia” wraz z wystrojem
wnętrza (w tym detalem

A/198

A/566

A/200

A/803
A/452

A/549

A/1527

A/1318

A/1508

A/724
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1054
.
1055
.

Moniaki

Urzędów

kraśnicki

Moniatycze

Hrubieszów

hrubieszowski

1056
.

Moniatycze

Hrubieszów

hrubieszowski

1057
.

Moroczyn

Hrubieszów

hrubieszowski

1058
.

Moszenki

Jastków

lubelski
ziemski

1059
.

Motwica

Sosnówka

bialski ziemski

1060
.

Motwica

Sosnówka

bialski

1061
.

Motwica

Sosnówka

bialski

1062
.

Motycz

Konopnica

lubelski
ziemski

1063
.

Myców

Dołhobyczów

hrubieszowski

1064
.

Myców

Dołhobyczów

hrubieszowski

1065
.

Nabróż
(właściwy obręb
geod.: Nabróż
Kolonia)

Łaszczów

tomaszowski

1066
.

Nabróż
(właściwy obręb
geod.: Nabróż
Kolonia)

Łaszczów

tomaszowski

architektonicznym, elementami
zdobnictwa i stałego
wyposażenia), 4 kapliczki wraz
z dekoracją plastyczną wnętrz,
teren na którym zlokalizowany
jest w/w zespół w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- drzewostan w obrębie d. parku
dworskiego
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
śś Apostołów Piotra i Pawła,
wraz z wyposażeniem wnętrza,
otoczenie w gran. cmentarza
kościelnego, dzwonnica
- najstarsza część cmentarza
grzebalnego d. rzymskokat. i
greckokat., obc. rzymskokat.),
wraz z nagrobkami i
drzewostanem, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół dworski: dwór,
spichlerz, park, stawy między
pałacem i parkiem, aleja
dojazdowa od wschodu, słup z
rzeźbą św. Jana Nepomucena
- dwór wraz z otoczeniem, tj.
terenem działek wskazanych w
decyzji, wg zał. mapy
- kościół paraf. pw. Narodzenia
NMP, z wyposażeniem wnętrza,
drzewostan na terenie cmentarza
kośc., dzwonnica (po drugiej
stronie drogi)
- figura przydrożna św. Jana
Nepomucena – na działce
wskazanej w dec.
- figura przydrożna MB z
Dzieciątkiem – na działce
wskazanej w dec.
- dwór z otaczającym
drzewostanem oraz z obszarem
dawnego sadu i teren w
granicach zewnętrznych
obsadzeń d. parku – na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- d. cerkiew filialna greckokat.
pw. św. Mikołaja wraz z
polichromią wnętrza i
zachowanym wyposażeniem
(ikonostas, ołtarze, obrazy)
- kaplica grobowa na cmentarzu
grzebalnym, z wystrojem arch.,
witrażami i wyposażeniem
wnętrza, otoczenie kaplicy z
cmentarzem grzebalnym i
drzewostanem
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Wniebowzięcia NMP, św.
Stanisława Biskupa i św.
Agnieszki z wyposażeniem
wnętrza, cmentarz
przykościelny z drzewostanem i
dzwonnicą, w granicach
ogrodzenia cmentarza
- cmentarz grzebalny
(rzymskokatolicki), wraz z
kaplicami, nagrobkami i
drzewostanem (wg wykazu w
karcie cmentarza), na działce

A/600
A/85

A/1585

A/690

A/799
A/651

A/1649
A/1650
A/958

A/32

A/1315

A/1316

A/1507
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1067
.

Nadolce

Łaszczów

tomaszowski

1068
.
1069
.

Nadwiślanka

Stężyca

rycki

Nałęczów

Nałęczów

puławski

1070
.

Nałęczów

Nałęczów

puławski

1071
.
1072
.

Nałęczów

ul. Armatnia Góra 6

Nałęczów

puławski

Nałęczów

ul. Armatnia Góra
10

Nałęczów

puławski

1073
.
1074
.

Nałęczów

ul. Armatnia Góra
12
ul. Armatnia Góra
16

Nałęczów

puławski

Nałęczów

puławski

1075
.

Nałęczów

ul. Armatnia Góra
18

Nałęczów

puławski

1076
.

Nałęczów

Nałęczów

puławski

1077
.

Nałęczów

ul. Armatnia Góra
22, 22a/Lasockiego
2
ul. Bochotnica

Nałęczów

puławski

1078
.

Nałęczów

ul. Bochotnica

Nałęczów

puławski

1079
.

Nałęczów

ul. Chmielewskiego
4 i Spółdzielcza 14

Nałęczów

puławski

1080
.

Nałęczów

ul. Głębocznica 8

Nałęczów

puławski

Nałęczów

wskazanej w dec., w granicach
wg zał. planu i karty cmentarza
- zespół dworski: dwór
(późniejsza rządcówka),
empirowa kolumna,
pozostałości parku wraz ze
stawami, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu i opracowania
ewidencyjnego
- patrz: Dęblin, teren Twierdzy
Dęblin A/895
- zespół architektonicznokrajobrazowy Nałęczowa, w
gran.wg zał. planu
- zespół pałacowo-zdrojowy: d.
pałac Małachowskich (wraz ze
stolarką i dekoracjami
ściennymi), Domek Grecki,
stary pałac zwany zamkiem,
brama wjazdowa, Domek
Gotycki (d. karczma), Łazienki,
Domek Biskupi, Sanatorium,
park (o pow. wskazanej w dec.),
wraz z rzeźbami, układem
wodnym i sztuczną wyspą oraz
łąkami przylegającymi do parku
od strony zachodniej – w gran.
wg opisu w decyzji i orzeczeniu
- willa „Borowianka”, wg opisu
w dec.
- willa „Ukraina” , z otoczeniem
w gran. działki wskazanej w
dec., wg zał. Wyrysuj
- willa „Oktawia”
- willa „Podgórze”, oficyna,
ustęp, bramka ogrodzenia,
ogród (odpowiadający działce
wskazanej w dec.)
- kaplica pw. św. Karola
Boromeusza, z działką
wskazaną w dec. i
drzewostanem (na działce)
- budynek d. pensjonatu zwany
„Willa Widok” z ogrodem, w
gran. działek określ. w decyzji
- cmentarz parafialny, w gran.
wg zał. mapy (oraz wg zał.
wykazu nagrobków)
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. św. Jana Chrzciciela
wraz z wyposażweniem
wnętrza, ogrodzenie cmentarza
kościelnego, „stara” plebania,
zadrzewienie i wzgórze - w
gran. wg zał. planu
- zespół zabudowy dawnej
„Szkoły Witkiewiczowskiej”,
wraz z pełnym wystrojem:
gmach szkoły rzemieślniczej,
nast. spółdzielczej – ul.
Chmielewskiego 4, budynek
gospodarczy (d. oficyna) – ul.
Spółdzielcza 14 – wraz z
pełnym wystrojem
- willa „Brzozy”, wraz z
ogrodem (i drogą dojazdową), w
gran. działek wskazanych w

A/1579

A/585
A/257

A/806
A/973
A/399
A/869

A/865

A/862
A/972
A/978

A/605

A/828
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Poz. 111

1081
.

Nałęczów

ul. Górskiego 7 (d.
2)

Nałęczów

puławski

1082
.
1083
.

Nałęczów

ul. Graniczna 24a
(d.13 i 26)
ul. Kościuszki 4
(d.3)

Nałęczów

puławski

Nałęczów

puławski

1084
.

Nałęczów

Al. Lipowa

Nałęczów

puławski

1085
.

Nałęczów

Al. Lipowa 7

Nałęczów

puławski

1086
.

Nałęczów

Al. Lipowa 8-8A

Nałęczów

puławski

1087
.

Nałęczów

Al. Lipowa 15 (d.11)

Nałęczów

puławski

1088
.
1089
.

Nałęczów

Al. Lipowa 16

Nałęczów

puławski

Nałęczów

Al. Lipowa 19

Nałęczów

puławski

1090
.

Nałęczów

Al. Lipowa 24/ ul.
Prusa 1

Nałęczów

puławski

1091
.

Nałęczów

Al. Lipowa 27

Nałęczów

puławski

1092
.

Nałęczów

Al. Lipowa 28

Nałęczów

puławski

1093
.

Nałęczów

Al. Lipowa 29

Nałęczów

puławski

1094
.

Nałęczów

Al. Lipowa 37

Nałęczów

puławski

1095
.

Nałęczów

Al. Lipowa 39

Nałęczów

puławski

1096
.

Nałęczów

Al. Lipowa 4141a/ul. Graniczna

Nałęczów

puławski

1097
.

Nałęczów

ul. 1 Maja 22

Nałęczów

puławski

1098
.

Nałęczów

ul. Paderewskiego 5

Nałęczów

puławski

1099
.
1100
.

Nałęczów

ul. Partyzantów 8

Nałęczów

puławski

Nałęczów

ul. Poniatowskiego
11

Nałęczów

puławski

Nałęczów

dec. wg zał.
- budynek tzw. „dwór
Górskiego” wraz z ogrodem, w
gran. działki, wg opisu w dec. i
zał. mapy
- dom mieszkalny
- willa „Słoneczna” wraz z
ogrodem, w gran. wg opisu w
dec. i zał. planu
- kapliczka z posągiem św.
Michała Archanioła, wg opisu w
dec.
- willa „Regina” z otaczającym
ogrodem, na działce wskazanej
w dec. w gran. wg zał. mapy
- willa „Różana”, wraz z oficyną
w ogrodzie, w granicach działki
wskazanej w dec.
- willa „Raj” dawniej zwana
„Babin”, wraz z otoczeniem, w
gran. wg zał. planu
- willa „Pod Matką Boską” ,
wraz z ogrodem
- willa „Mazowsze” (dawniej
„Pod Jesionem”), w gran.
ogrodu odpowiadajacego
działce wskazanej w dec.
- willa „Aniela”, ogród, na
działce wskazanej w dec., w
gran.wg zał. wyrysu
- willa „Nagórze” wraz z
ogrodem w gran. obszaru
działek wskazanych w decyzji,
wg zał mapy
- dom, z ogrodem
odpowiadającym działce
wskazanej w dec.
- willa „Doktorska”, wraz z
wystrojem, stolarką i piecami,
oficyna, brama – łącznik z kratą
(między oficyną i willą),
ogrodzenie od ulicy, brama
wjazdowa, ogród, w gran.
działki
- willa „Tolin” , wraz z
wystrojem architektonicznym i
rzeźbami we wnętrzu, budynek
gospodarczy, ogrodzenie, brama
wjazdowa, ogród, w gran.
działki
- willa „Zofijówka”, budynek
gospodarczy, ogród, brama
wjazdowa, na działkach
wskazanych w dec., wg zał.
wyrysu
- willa „Pod Kraszewskim”,
oficyna, ogród, w gran.
(dawnej) działki
- willa „Uciecha”, oficyna,
altanka, ogród, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- willa „Wołyń”, wraz z
otoczeniem w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- willa „Marzanna” z
wystrojem, w gran. działki
- willa „Lucyna”, wraz z działką
wskazaną w dec. i

A/763

A/756
A/744
A/868
A/917
A/907
A/809
A/853
A/858

A/1019
A/855

A/860
A/823

A/822

A/933

A/850
A/971
A/1066
A/843
A/1068
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Poz. 111

1101
.

Nałęczów

ul. Poniatowskiego
27

Nałęczów

puławski

1102
.

Nałęczów

ul. Poniatowskiego
29

Nałęczów

puławski

1103
.

Nałęczów

ul. Poniatowskiego
33

Nałęczów

puławski

1104
.
1105
.
1106
.

Nałęczów

ul. Prusa 11

Nałęczów

puławski

Nałęczów

ul. Prusa 12a

Nałęczów

puławski

Nałęczów

ul. Prusa 28

Nałęczów

puławski

1107
.

Nałęczów

ul. Spółdzielcza 14

Nałęczów

puławski

1108
.

Nałęczów

ul. Żeromskiego 8

Nałęczów

puławski

1109
.

Nałęczów
(Nałęczowska
Kolej
Dojazdowa)

Nałęczów

puławski

1110
.

Nasutów

Niemce

lubelski
ziemski

1111
.

Natalin

Urzędów

kraśnicki

1112
.

Neple

Terespol

bialski ziemski

zadrzewieniem na tej działce, w
gran. wg zał. mapy
- willa „Marianówka” , park (z
konfiguracją terenu i
drzewostanem), w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu
- willa „Poniatówka” wraz z
działką wskazaną w decyzji, w
gran. wg zał. wyrysu
- budynek Ochronki im. Adama
Żeromskiego, wraz z działką
(wskazaną w dec.), jej
ukształtowaniem, drzewostanem
i ogrodzeniem (wg opisu w
dec.)
- willa „Janina” (na działce
okreslonej w dec.)
- budynek tzw. „Domek Prusa”,
wg opisu w dec.
- dawna Szkoła Ziemianek
składająca się z budynku
mieszkalnego i gospodarczego,
w gran. działki wskazanej w
dec.
- oficyna szkoły spółdzielczej –
patrz: zespół „Szkoły
Witkiewiczowskiej” przy ul.
Chmielewskiego 4
- zespół zabytkowy: tzw. „Chata
Żeromskiego”, Mauzoleum
Adama Żeromskiego, studnia,
otaczający ogród, w gran.
działki
- Nałęczowska Kolej
Dojazdowa na trasie: NałeczówKarczmiska-Rozalin-Opole
Lubelskie, Rozalin-Poniatowa,
Karczmiska-Wilków,
obejmująca: torowisko z torami
i rozjazdami, 8 mostów, 2
wiadukty, 3 przepusty, 6
budynków stacji Karczmiska, d.
budynek stacji Karczmiska,
budynek stacji Opole Lub.,
budynek mieszkalny na stacji
Rozalin, budynek stacji
Poniatowa, 5 semaforów
kratownicowych, wagę
platformową na stacji
Karczmiska – na działkach
wskazanych w dec., wg zał. map
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park z drzewostanem i
stawem, rząd lip okalający
folwark Nasutów (w gran. wg
zał. planu) oraz dwie aleje
łączące folwarki ordynacji
kozłowieckiej (Nasutów –Pólko
– Dys o dł. ok. 5 km i Stoczek
Pólko o dł. ok. 3,5 km)
- cmentarz wojenny z I wojny
świat. w lesie „Wolski Bór”, na
działce wskazanej w dec. w
gran. wg zał. wyrysu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Podwyższenia Krzyża Św. z
wyposażeniem wnętrza i
otaczającym drzewostanem

A/1057

A/1017
A/880

A/875
A/841
A/859

A/824

A/10

A/746

A/9

A/29
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Poz. 111

1113
.

Neple

Terespol

bialski ziemski

1114
.

Niedrzwica
Kościelna

Niedrzwica
Duża

lubelski
ziemski

1115
.
1116
.

Niedrzwica
Kościelna
Niedrzwica
Kościelna

Niedrzwica
Duża
Niedrzwica
Duża

lubelski
ziemski
lubelski
ziemski

1117
.

Nieledew

Trzeszczany

hrubieszowski

1118
.

Nielisz

Nielisz

zamojski
ziemski

1119
.

Nielisz

Nielisz

zamojski
ziemski

1120
.

Niemce

Niemce

lubelski
ziemski

1121
.

Niemirówek

Tarnawatka

tomaszowski

1122
.

Niewirków

Miączyn

zamojski
ziemski

1123
.

Niezabitów

Poniatowa

opolski

1124
.
1125
.

Niezdów

Opole Lubelskie

opolski

Nosów

Leśna Podlaska

bialski ziemski

1126
.

Nosów

Leśna Podlaska

bialski ziemski

1127
.

Nosów

Leśna Podlaska

bialski ziemski

1128
.

Nowa Lipina

Skierbieszów

zamojski
ziemski

- zespół dworsko-parkowy:
kaplica dworska, skarbczyk,
altana, tzw. biwak, park
- kościół paraf. pw. św.
Bartłomieja Ap. z
wyposażeniem wnętrza,
otaczający drzewostan, mur
cmentarza kościelnego z
czterema kapliczkami
- dzwonnica przy kościele paraf.
pw. św. Bartłomieja Ap.
- część cmentarza paraf.
rzymskokat., w gran. wg zał.
planu
- osiedle fabryczne przy d.
cukrowni: budynek
administracyjny, trzy budynki
mieszkalne, trzy budynki
gospodarcze, park, aleja,
budynek mieszkalny z 1906 r. z
otoczeniem na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu
- kościół parafialny rzymskokat.
pw. św. Wojciecha

A/163

- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu i karty cmentarza
- kościół paraf. pw. św.
Ignacego Loyoli i śś. Piotra i
Pawła, kapliczka, „stara”
plebania, w gran. wg zał. mapy
- zespół dworski: dwór,
pozostałości parku z
zachowanymi nasadzeniami
granicznymi i wnetrzami
ogrodowymi (podjazd z
gazonem, staw, ogrody
użytkowo-ozdobne), w gran.
działek wskazanych w dec., wg
zał. planu i opracowania
ewidencyjnego
- pałacyk, gorzelnia, kapliczka i
park o pow. wskazanej w dec. w gran. wg zał. planu
- zespół dworsko-parkowy:
pozostałości parku ze stawem i
kanałem, w gran. wg zał. planu i
opracowania ewidencyjnego
- zespół pałacowo-parkowy –
patrz: Opole Lubelskie
- zespół cerkwi prawosławnej:
cerkiew pw. św. Mikołaja,
dzwonnica, ogrodzenie z
kamieni
- założenie dworsko-parkowe:
dwór, spichlerz, stajnia, park z
alejami, teren starego sadu, w
gran. ochrony wg zał. planu
- krochmalnia, czworak i
dwojak – na terenie zespołu
dworsko-parkowego, w obrebie
działek wskazanych w dec., w
gran. wg zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec. – wg zał.

A/1523

A/27

A/27
A/945
A/1503

A/185

A/952

A/1499

A/1478
A/781

A/1356

A/1354

A/1355
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Poz. 111

1129
.

Nowa Wola

Serniki

lubartowski

1130
.

Nowa Wola

Serniki

lubartowski

1131
.

Nowiny

Łopiennik
Górny

krasnostawski

1132
.

Nowosiółki
Kolonia

Chełm

chełmski
ziemski

1133
.

Nowosiółki

Telatyn

tomaszowski

1134
.
1135
.

Nowosiółki
Kolonia
Obsza

Chełm
Obsza

chełmski
ziemski
biłgorajski

1136
.

Okalew

Milanów

parczewski

1137
.

Okrzeja
(właść. obręb:
Wola Okrzejska)

Krzywda

łukowski

1138
.

Olbięcin
(własc. obręby
geod.: Olbięcin i
Dębowiec)
Olchowiec

Trzydnik Duży

kraśnicki

Wierzbica

chełmski
ziemski

1140
.
1141
.

Olchowiec

Żółkiewka

krasnostawski

Olesin

Kurów

puławski

1142
.

Olesin

Kurów

puławski

1143
.
1144

Olszanka

Łopiennik
Górny
Łopiennik

1139
.

Olszanka

mapy i karty cmentarza - patrz:
A/1538
- cmentarz z I wojny świat., w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy
- cmentarz z I wojny świat. w
lesie „Baran”,w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy, w
gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy
- pozostałości ogrodu
dworskiego, w gran. wg zał
planu
- zespół kościoła paraf.
rzymskokat.: kościół pw.
Przemienienia Pańskiego, wraz
z wyposażeniem
architektonicznym i malarskim
oraz ruchomościami,
dzwonnica, ogrodzenie
cmentarza kościelnego z
bramką, drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- d. karczma

A/1106
A/1107
A/220
A/1151
A/653

A/555

- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Wniebowzięcia NMP (d.
cerkiew unicka), dzwonnica,
cmentarz kościelny z
drzewostanem, w gran.
ogrodzenia
- cmentarz wojenny (niemiecki)
z I wojny świat., wraz z
drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., gran.
zał. planu
- kościół paraf. pw. śś.
Apostołów Piotra i Pawła, z
dekoracją i ruchomościami,
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- zespół dworsko-parkowy w
gran. wg zał.

A/1467

A/83

krasnostawski

- kościół paraf. pw. św.
Małgorzaty z wyposażeniem
wnętrza i otoczeniem w gran.
cmentarza kościelnego,
dzwonnica, otaczający
drzewostan
- dwór i park (o pow. wskazanej
w dec.), w gran. wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, park z fragmentami małej
architektury i głazami, układ
wodny z groblami,
ukształtowanie terenu,
drzewostan, czterorzędowa aleja
dojazdowa, w gran. wg zał.
planu
- cmentarz z I wojny świat., w
gran. ogrodzenia, na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
(tj. w gran. działki)
- pałac i park

krasnostawski

- stajnia cugowa należąca do

A/402

A/1348

A/577

A/285

A/1194
A/789

A/1013

A/402
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Poz. 111

Opole Lubelskie

Górny
Opole Lubelskie

opolski

1146
.

Opole Lubelskie

Opole Lubelskie

opolski

1147
.

Opole Lubelskie

Opole Lubelskie

opolski

1148
.

Opole Lubelskie

Opole Lubelskie

opolski

1149
.

Opole Lubelskie

ul. Cmentarna

Opole Lubelskie

opolski

1150
.

Opole Lubelskie

ul. Parkowa 7, 7a, 9,
Al. 600-lecia 17

Opole Lubelskie

opolski

1151
.

Orchówek

Włodawa

włodawski

1152
.

Orłów
Murowany

Izbica

krasnostawski

1153
.

Orłów
Murowany

Izbica

krasnostawski

zespołu dworskiego
- układ urbanistyczny miasta
Opola Lubelskiego obejmujący
historyczny układ dwóch
rynków: Starego i Nowego wraz
z siecią ulic i skalą zabudowy
miejskiej oraz popijarskim
zespołem klasztorno-szkolnym i
powiązanym z miastem
zespołem pałacowym, w gran.
wg zał. planu
- zespół popijarski: kościół
paraf. pw. Wniebowzięcia NMP
z zabytkami ruchomymi,
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego, klasztor, szkoły
popijarskie, dzwonnica,
dzwonnica bramowa, mur
cmentarza kościelnego z
zamurowaną bramką, dom
poklasztorny przy Nowym
Rynku 2, dom poklasztorny
przy ul. Kościuszki 2/ ul.
Syndykacka, budynek popijarski
przy ul. Kościuszki 4
- pozostałości zespołu
pałacowo-parkowego: pałac z
dekoracją arch.-rzeźb., oficyna,
budynek administracyjny,
budynek podworski, spichlerz
(przy ul. Lubelskiej), otaczający
budynek pałacu niezabudowany
teren d. dziedzińca i części
ogrodu, w gran. wg zał. planu
- budynek stacji NKD przy ul.
Kolejowej 10 – patrz::
Nałęczowska Kolej Dojazdowa
- kaplica pw. Przemienienia
Pańskiego, w gran. ścian zewn.,
wraz z gruntem pod obiektem
budowlanym, zlokalizowana na
terenie cmentarza
rzymskokatolickiego, na działce
wskazanej w dec.
- d. zespół pałacowo-parkowy
(w d. Niezdowie): pałac z
wystrojem architektonicznorzexbiarskim, sladami
polichromii i wyposażeniem,
dwie oficyny, założenie
dziedzińca z d. podjazdem, park
ze wszystkimi alejami, zesp.
drzew, sadzawkami i
budowlami parkowymi, w gran.
wg zał. planu
- kościół paraf. pw. św. Jana
Jałmużnika (d. augustianów)
wraz z wystrojem
architektonicznym i
ruchomościami, drzewostan w
gran. ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Kajetana z wyposażeniem
wnętrza, cmentarz
przykościelny w gran.
ogrodzenia
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, dwie oficyny, park, aleja

A/640

A/152

A/448

A/1631

A/447

A/650

A/1127

A/1125
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Poz. 111

Orłów
Murowany
Kolonia
Ortel Królewski

Izbica

krasnostawski

Piszczac

bialski ziemski

1156
.

Ortel Książęcy II

Biała Podlaska

bialski ziemski

1157
.

Osmolice (właśc.
obręb geod.:
Białki Dolne)
Osiny

Ułęż

rycki

Żyrzyn

puławski

1159
.

Osmolice
Pierwsze

Strzyżewice

lubelski
ziemski

1160
.

Osmolice
Pierwsze

Strzyżewice

lubelski
ziemski

1161
.

Osmolice
Pierwsze
(Pszczela Wola)

Strzyżewice

lubelski
ziemski

1162
.

Ostrów Kolonia

Wojsławice

chełmski
ziemski

1163
.

Ostrów Lubelski

Ostrów Lubelski

lubartowski

1164
.

Ostrów Lubelski

Ostrów Lubelski

lubartowski

1165
.

Ostrówki

Wohyń

radzyński

1166
.

Ostrzyca

Izbica

krasnostawski

1167
.
1168
.

Oszczów

Dołhobyczów

hrubieszowski

Oszczów

Dołhobyczów

hrubieszowski

1169

Paary

Susiec

tomaszowski

1155
.

1158
.

ul. Partyzantów

dojazdowa do zespołu, w gran.
wg zał. planu
- ruiny d. zamku wraz ze
wzgórzem i czworobokiem
wałów i fos
- kościół paraf. pw. MB
Różańcowej (d. cerkiew
unicka), z wyposażeniem
wnętrza, otoczeniem i
drzewostanem w gran.
cmentarza kośc.
- kościół paraf. rzymskokat.
(dawn. cerkiew prawosławna)
pw. Narodzenia NMP, z
otaczającym drzewostanem, w
gran. wg zał. planu
- patrz: Białki Dolne, park
dworski Osmolice

A/1126
A/67

A/1397

- drzewostan w otoczeniu nie
istniejącego dworu, budynki
gospodarcze
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac wraz z wyposażeniem i
zachowanymi elementami
wystroju, d. rządcówka, d.
spichlerz, młyn, park z
drzewostanem w gran. wg opisu
w decyzji
- aleja obok szosy z Prawiednik
do Żabiej Woli – patrz: Żabia
Wola
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, park z drzewostanem, wg
opisu w dec. i zał. planu, zespół
uli na terenie parku
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- kościół paraf. pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP i
św. Wawrzyńca z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica,
ogrodzenie, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego
- kapliczka przydrożna, na
działce wskazanej w dec., w
granicach wg zał. mapy
- kościół paraf. pw. św.
Stanisława z wyposażeniem
wnętrza i otoczeniem w gran.
cmentarza kościelnego,
ogrodzenie, dzwonnica, aleja
prowadząca do kościoła i aleja
wiodąca na teren cmentarza
grzebalnego
- ogród dworski (o pow.
wskazanej w dec.), w gran. wg
zał. planu
- pałac i pozostałości parku

A/1613

- cmentarz grzebalny
(rzymskokatolicki), wraz z
nagrobkami i drzewostanem
(wg karty cmentarza), na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu i karty cmentarza
- strażnica graniczna, ob.

A/1509

A/720

A/702

A/57
A/118

A/796
A/112

A/1191
A/441

A/1565
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Poz. 111

.
1170
.

Palikije

Wojciechów

lubelski
ziemski

1171
.

Pałecznica
Kolonia

Niedźwiada

lubartowski

1172
.

Panasówka

Tereszpol

biłgorajski

1173
.

Panieńszczyzna

Jastków

lubelski
ziemski

1174
.

Panieńszczyzna

Jastków

lubelski
ziemski

1175
.

Pańków

Tarnawatka

tomaszowski

1176
.

Parczew

Parczew

parczewski

1177
.

Parczew

Plac Wolności 43

Parczew

parczewski

1178
.

Parczew

ul. Kościelna 53

Parczew

parczewski

1179
.

Parczew

ul. Kościelna 55

Parczew

parczewski

1180
.
1181
.
1182
.
1183
.

Parczew

ul. Kościelna 55

Parczew

parczewski

Parczew

ul. Piwonia 3

Parczew

parczewski

Paszenki

Jabłoń

parczewski

Pawłów

Rejowiec
Fabryczny

chełmski
ziemski

1184
.
1185
.

Pawłów

Rejowiec
Fabryczny
Rachanie

chełmski
ziemski
tomaszowski

1186
.

Perespa

Nr 24

Tyszowce

tomaszowski

1187
.
1188
.

Piaski

ul. Łachody

Piaski

świdnicki

Sosnowica

parczewski

Pawłówka

Pieszowola

budynek szkolny w gran. działki
(o pow. wskazanej w dec.), wg
zał. mapy
- zespół dworski: dwór, park, w
gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. planu
- park podworski, w gran. wg
zał. planu i opracowania
ewidencyjnego
- dwór, wraz z zachowanym
wystrojem architektonicznym
oraz pozostałościami kafi z d.
pieców i zadrzewiony teren
przed dworem
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, kordegarda, park ze
stawami i aleją dojazdową, w
gran. wg zał. planu
- cmentarz Legionistów, w gran.
ogrodzenia, na działce
wskazanej w decyzji, wg zał.
mapy
- układ gruntów i zabudowy wsi
Pańków w gran. wg zał. planu.
Ochronie podlegają: wody,
drogi wiejskie, układy działek
własnościowych
przyzagrodowych
- historyczne średniowieczne
założenie urbanistyczne miasta
Parczewa wraz z warstwami
archeologicznymi, w gran. wg
opisu w dec. i zał. planu
- hala targowa, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- plebania przy kościele paraf.
pw. św. Jana Chrzciciela, w
gran. wg zał. planu
- zespół kościoła paraf. pw. św.
Jana Chrzciciela: kościół,
kaplica przedgrobowa
(przebudowana), ogrodzenie,
drzewostan wokół kościoła
- dzwonnica przy kościele paraf.
pw. św. Jana Chrzciciela
- synagoga
- kościół paraf. pw. św. Trójcy
(d. cerkiew unicka)
- kościół paraf. pw. Jana
Chrzciciela wraz z wystrojem
wnętrza, drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- cmentarz rzymskokat., w gran.
wg zał. mapy
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Michała Archanioła (d.
cerkiew greckokat.), dzwonnica,
cmentarz przykościelny - w
gran. ogrodzenia
- ruina d. zboru kalwińskiego, w
gran. d. cmentarza
- pozostałości parku
dworskiego,

A/122
A/776
A/635

A/736

A/1007

A/484

A/1375

A/779
A/108
A/108

A/108
A/1413
A/38
A/1128

A/379
A/1534

A/1512

A/559
A/1434
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Poz. 111
w gran. wg zał. planu
- patrz: Bazar, kościół filialny

Pilaszkowice
(właśc. obręb
geodez.: Bazar)
Pilaszkowice
(właśc. obręb
geodez.: Bazar)
Piotrawin

Rybczewice

świdnicki

Rybczewice

świdnicki

- patrz: Bazar, zespół dworskoparkowy

Łaziska

opolski

A/119

1192
.

Piotrków Drugi

Jabłonna

lubelski
ziemski

1193
.

Piotrków Drugi

Jabłonna

lubelski
ziemski

1194
.

Piotrków
Pierwszy

Jabłonna

lubelski
ziemski

1195
.

Piotrowice

Strzyżewice

lubelski
ziemski

1196
.

Piotrowice Duże

Garbów

lubelski
ziemski

1197
.

Piotrowice Duże
(Wielkie)

Garbów

lubelski
ziemski

1198
.
1199
.
1200
.

Piszczac

Piszczac

bialski ziemski

Pliszczyn

Wólka

Pławanice

Kamień

lubelski
ziemski
chełmski
ziemski

1201
.
1202
.

Pławanice

Kamień

Płonka

Rudnik

chełmski
ziemski
krasnostawski

- kościół paraf. pw. śś. Tomasza
Ap. i Stanisława BM z
wystrojem i zabytkami
ruchomymi, otaczający
drzewostan w granicach
cmentarza kościelnego, mur
otaczający cmentarz kościelny,
dzwonnica, kaplica pw. św.
Stanisława BM i
pozostałościami polichromii i
wyposażeniem w zabytki
ruchome
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
dec., w gran. wg zał. mapy
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
dec., w gran. wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park krajobrazowy (w
gran. działki wskazanej w dec.),
pozostałości kamiennego
pomnika z XIX w. (w parku),
spichlerz (w gran. ścian zewn.),
na działce wskazanej w dec.,
zadrzewienie alei wjazdowej (na
odcinku wskazanym w dec.), w
gran. wg zał. wyrysu
- wiatrak „holender”, wraz z
wyposażeniem wnętrza
(urządzenia i mechanizmy
młynarskie)
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, park, teren d. folwarku z
budynkiem obory, w gran. wg
zał.
- kaplica cmentarna, w gran. wg
zał. planu
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park, w gran. wg planu
- d. cerkiew greckokat., ob.
kościół filialny rzymskokat. pw.
św. Jana Ewangelisty wraz z
otoczeniem tj. działką wskazaną
w dec. oraz dzwonnica – w
gran. ścian zewn., wraz z
gruntem pod obiektem
budowlanym, na dz. wskazanej
w dec., wg zał. mapy
- drewniana dzwonnica na dz.
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- park (o pow. wskazanej w
dec.), w gran. wg zał. planu

1203

Płonka

Rudnik

krasnostawski

- cmentarz grzebalny „stary”

A/1185

1190
.
1191
.

A/1074
A/1076
A/1075
A/1091

A/354

A/681

A/1359
A/741
A/319

A/319
A/1196
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Poz. 111

.

1204
.

Płonka

1205
.

Nr 156

Rudnik

krasnostawski

Płudy
(dawn. Turów)

Radzyń Podlaski

radzyński

1206
.
1207
.

Pobołowice

Żmudź

Podedwórze

Podedwórze

chełmski
ziemski
parczewski

1208
.

Podedwórze

Podedwórze

parczewski

1209
.

Podgórze

Chełm

chełmski
ziemski

1210
.

Podhorce

Werbkowice

hrubieszowski

1211
.

Podhorce

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

1212
.

Podlodów

Ułęż

rycki

1213
.

Podole Pierwsze

Bełżyce

lubelski
ziemski

1214

Podsośnina

Łukowa

biłgorajski

rzymskokat. wraz z
drzewostanem i nagrobkami
(wg wykazu w karcie
cmentarza), w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
i karty cmentarza
- kościół paraf. pw. Narodzenia
NMP z wyposażeniem wnętrza,
otoczenie w gran. cmentarza
kościelnego, dzwonnica
- drewniana kaplica pw. św.
Antoniego Padewskiego,
murowana kaplica pw. św.
Antoniego Padewskiego, dwie
murowane „kapliczkidzwonnice” (usytuowane po
obu stronach murowanej kaplicy
pw. św. Antoniego
Padewskiego) – w granicach ich
murów zewnetrznych, wraz z
gruntem pod obiektami
budowlanymi, otoczenie w/w
zabytków w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- młyn wodno-gazowy, w gran.
wg zał. planu
- kościół paraf. pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
z otaczającym drzewostanem,
na działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- zespół kościelny: kościół pw.
Zwiastowania NMP (wraz z
ruchomościami), nagrobek
Szlubowskich, cmentarz
kościelny z drzewostanem i
ogrodzeniem – na działce
wskazanej w decyzji oraz
dzwonnica, wraz z gruntem pod
budynkiem, na działce
wskazanej w decyzji; granice
ochrony zespołu wskazane na
zał. mapie
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Św.Trójcy (d. cerkiew), ob.
kościół paraf. pw. Chrystusa
Pana Zbawiciela wraz z
wyposażeniem wnętrza w
zabytki ruchome, drzewostan w
gran. cmentarza kościelnego
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
i karty cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Matki Bożej Częstochowskiej,
wraz z wyposażeniem wnętrza,
drzewostan w gran. ogrodzenia
cmentarza kościelnego
- dwór i park, w obrębie działki
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy
- kaplica grobowa rodziny
Ligowskich, wraz z gruntem
pod budowlą, na terenie
cmentarza parafialnego
rzymskokatolickiego, na działce
sskazanej w dec., wg zał. mapy
- cmentarz wojenny z I wojny

A/96

A/1618

A/1142
A/1369

A/652

A/195

A/1530

A/1483

A/898
A/1607

A/1533

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
.
1215
.

Łukowska
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Poz. 111

Sosnówka

bialski ziemski

Pokrówka
(d. Strupin
Łanowy)
Polanówka

Chełm

chełmski
ziemski

Wilków

opolski

1218
.

Polskowola

Kąkolewnica

radzyński

1219
.

Polubicze
(właśc. obręb:
Polubicze
Wiejskie)

Wisznice

bialski ziemski

1220
.

Polubicze
(właśc. obręb:
Polubicze
Dworskie)

Wisznice

bialski ziemski

1221
.

Połoski

Piszczac

bialski ziemski

1222
.
1223
.

Poniatowa

Poniatowa

opolski

Popkowice

Urzędów

kraśnicki

1224
.
1225
.

Popkowice

Urzędów

kraśnicki

Potoczek

Potok Wielki

janowski

1226
.

Potoczek

Adamów

zamojski
ziemski

1227
.

Potok Górny

Potok Górny

biłgorajski

1216
.
1217
.

świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- cmentarz wojenny z 1915 r.,
wraz z otoczeniem, w gran.
działki wskazanej w dec., wg
załaczonych map
- cmentarz wojenny z I i II
wojny świat., w gran. działki –
wg zał. mapy
- kaplica pw. Nawiedzenia NMP
(wraz z wystrojem
sztukatorskim i wyposażeniem
w zabytki ruchome) w d. parku
dworskim, z wystrojem i
wyposażeniem wnętrza,
otaczający drzewostan, w gran.
parceli
- zespół kościoła rzymskokat.
pw. św. Jana Apostoła i Ew.:
kościół, kostnica, otaczający
drzewostan, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- kościół paraf. pw. św. Jana
Ewangelisty, wraz z
cmentarzem przykościelnym i
otaczającym drzewostanem, w
gran. cmentarza
przykościelnego, na działce
wskazanej w decyzji, wg zał.
planu
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, zabudowania
gospodarcze, komin d. gorzelni,
park, stary sad, w gran. ochrony
wg zał. planu
- kościół paraf. pw. św. Trójcy,
z otaczającym drzewostanem, w
gran. wg zał.planu
- budynek stacji NKD – patrz:
Nałęczowska Kolej Dojazdowa
- kościół paraf. pw. Trójcy
Przenajświętszej z wystrojem
wnętrza, dzwonnica, mur z
kapliczkami, drzewostan w
gran. cmentarza kościelnego
- kaplica cmentarna
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, kapliczka, lamus,
wozownia, d. stajnia, obora,
stodoła, d. spichlerze, d.
rządcówka, chlewnia, d. stawy z
groblą wraz z terenem dawnego
sadu i ogrodu warzywnego, oraz
park – na działkach wskazanych
w dec., wg zał. mapy
- kościół filialny rzymskokat.
pw. św. Stanisława Bpa (d.
cerkiew prawosławna), wraz z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica drewniana,
drzewostan i cmentarz
kościelny, na działce wskazanej
w dec., w gran. wg zał. planu
- zespół kościelny: kościół
paraf. rzymskokat. pw. św. Jana
Chrzciciela, wraz z

A/1619

A/59
A/543

A/1334

A/1284

A/1422

A/1395

A/413

A/668
A/348

A/1516

A/171
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Poz. 111

1228
.

Potok Wielki

Potok Wielki

janowski

1229
.

Potok Wielki

Potok Wielki

janowski

1230
.

Poturzyn
(właśc. obręby
geodezyjne:
Poturzyn i
Poturzyn-Osada)
Poturzyn

Telatyn

tomaszowski

Telatyn

tomaszowski

1232
.

Pratulin

Rokitno

bialski ziemski

1233
.

Pratulin

Rokitno

bialski ziemski

1234
.

Pratulin

Rokitno

bialski ziemski

1235
.

Prawda Nowa

Stoczek
Łukowski

łukowski

1236
.
1237
.

Prawno

Józefów

opolski

Przegaliny Duże

Komarówka
Podlaska

radzyński

1238
.

Przegaliny Duże

Komarówka
Podlaska

radzyński

1239
.
1240
.
1241
.

Przybysławice
Zagrody
Przybysławice
Zagrody
Pszczela Wola
(właśc. obręb
geodez.:Osmolic
e Pierwsze)
Puchacze

Garbów

lubelski
ziemski
lubelski
ziemski
lubelski
ziemski

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1243
.

Puchaczów

Puchaczów

łęczyński

1244
.

Puchaczów

Puchaczów

łęczyński

1231
.

1242
.

Garbów
Strzyżewice

Rynek 19

wyposażeniem w zabytki
ruchome, mur cmentarza
kościelnego z furtką, kapliczką i
bramą-dzwonnicą, drzewostan
w gran. ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- kościół paraf. pw. św.
Mikołaja z wyposażeniem
wnętrza i drzewostanem w
obrębie cmentarza kościelnego
- najstarsza część cmentarza
katolickiego, w gran. wg zał.
planu
- park krajobrazowy (o pow.
wskazanej w dec.), w gran. wg
zał. planu

A/284

A/1062
A/1455

- cmentarz wojenny z I wojny
świat. , wraz z rzeźbą kamienną
(MB Niepokalanie Poczętej) i
drzewostanem, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
śś. Piotra i Pawła z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica i otaczający
drzewostan
- cmentarz unicki, wraz z
krzyżem kamiennym z XIV w.,
w obrębie działki wskazanej w
dec., w gran. wg zał. planu
- d.kościół paraf. pw. Trójcy
Św. (translokowany ze Stanina:
patrz: Stanin A/106)
- dwór ze strefą ochronną 50 m,
aleja kasztanowa dojazdowa
(nie eistnieje)
- kaplica grobowa Bojarskich na
cmentarzu parafialnym
- kościół paraf. pw. Opieki
Matki Boskiej z wyposażeniem
wnętrza i otoczeniem w
granicach cmentarza
kościelnego
- założenie pałacowo-ogrodowe:
pałac, park i aleje, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu
- park, patrz: Zagrody
Przybysławskie
- zespół willowo-ogrodowy,
patrz: Zagrody Przybysławskie
- zespół pałacowo-parkowy:
patrz Osmolice Pierwsze

A/1549

- leśniczówka, w obrebie działki
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- stara plebania przy kościele
parafialnym, w gran. ścian
zewn.
- kościół paraf. pw.
Wniebowzięcia NMP z
wystrojem architektonicznorzeźbiarskim i wyposażeniem w
zabytki ruchome, ogrodzenie

A/1358

A/28

A/762

A/1163
A/924
A/113

A/1353

A/609
A/609
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puławski

cmentarza kościelnego z 4
kapliczkami i bramką (z
metalowymi kratami),
dzwonnica, drzewostan w
obrębie cmentarza kościelnego,
aleja prowadząca z Rynku na
cmentarz kościelny
- część obszaru miasta Puławy
w granicach przebiegających od
Kępy Szydłowieckiej drogą
przechodzącą w ul. 4-go
PułkuPiechoty WP z
zabudowanym terenem od
strony zachodniej oraz terenem,
na którym znajduje się dawny
zajazd „Pod Pielgrzymem”
(A/404), następnie ul.
Piłsudskiego (dawna ul.
Zwycięstwa), ul. Ks. Izabelli, ul
Waryńskiego do ulicy
Czartoryskich, Al. Małą (dawna
ul. Gagarina) do ul.
Piłsudskiego (dawna ul.
Zwycięstwa) i Al. Królewskiej
(dawna Al. Jedności), z
włączeniem fragmentu Al.
Partyzantów na odcinku
istniejących starych drzew w
przedłużeniu Al. Królewskiej aż
do gmachu Liceum
Ogólnokształcącego im.
Ks.A.J.Czartoryskiego, przez ul.
Krańcową (wraz z terenem, na
którym znajduje się budynek
Starostwa), dalej wzdłuż skarpy
do ul. Głębokiej, następnie
wzdłuż muru dawnego ogrodu
fruktowego, dalej wzdłuż górnej
granicy skarpy do ul. Zielonej,
ul. Zieloną z obustronna
zabudową do ul. Kazimierskiej,
skąd przez łachę Wiślaną do
Kępy Szydłowieckiej wraz ze
znajdującymi się na tym terenie
zespołami rezydencjonalnymi,
razem z budowlami
towarzyszącymi, obiektami
architektury parkowej, rzeźbami
i elementami lapidarialnymi
oraz parkiem, zespołem
kościelnym (indywidualne
decyzje w sprawie wpisu do
rejestru uzyskały: groty, pałac
„Marynki”, Altana Chińska,
dwie kordegardy, kaplica
pałacowa (ob. kościół paraf. pw.
Wniebowzięcia NMP),
dzwonnica, pałac Czartoryskich,
Domek Żółty (tzw.
Aleksandryjski), świątynia
Sybilli, Dom gotycki, elementy
małej architektury: mostek
n/fosą, brama główna, brama z
dziedzińca głównego do parku,
brama rzymska (tzw. łuk
rzymski), tarasy rampowe (tzw.
zakosy), schody angielskie (tzw.
pasaż angielski), most arkadowy
(tzw. rzymski), mostek nad

A/150
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„głęboką Drogą”), a także
zabudową willową i mieszkalną
byłych oficjalistów dworskich, z
włączeniem alei prowadzącej do
kościoła przy ul. Włostowickiej
(A/686).

1246
.

Puławy

ul. Ceglana

Puławy miasto

puławski

1247
.
1248
.

Puławy

ul. Czartoryskich 8

Puławy miasto

puławski

Puławy

ul. Czartoryskich 6a
(d. nr 8)

Puławy miasto

puławski

1249
.

Puławy

Al. Królewska 3 (d.
Al. Jedności)

Puławy miasto

puławski

1250
.

Puławy

Al. Królewska 11a
(d. Aleja Jedności)

Puławy miasto

puławski

1251
.

Puławy

Al. Królewska 19 (d.
Aleja Jedności)

Puławy miasto

puławski

1252
.
1253
.

Puławy

ul. Moniuszki 6

Puławy miasto

puławski

Puławy

Al. Partyzantów 12,
14, 16 (dawn. 12)

Puławy miasto

puławski

1254
.

Puławy

Puławy miasto

puławski

1255
.

Puławy

ul. 4-go Pułku
Piechoty WP 4 i ul.
Rybacka 2
ul. Sieroszewskiego
4

Puławy miasto

puławski

1256
.
1257
.

Puławy

ul. Skowieszyńska
12
ul. Skowieszyńska
30

Puławy miasto

puławski

Puławy miasto

puławski

1258
.
1259
.

Puławy

ul. Włostowicka

Puławy miasto

puławski

Puławy

ul. Włostowicka 25
(d. 27)

Puławy miasto

puławski

1260
.

Puławy

ul. Włostowicka 61

Puławy miasto

puławski

1261

Puławy

ul. Zielona 9

Puławy miasto

puławski

Puławy

Domek Grecki ????
- relikty wodociągu oraz ujęcia
wody dla osady pałacowej,
złożone z trzech stawów, rowów
drenażowych z fragmentami
oszalowania, ceglanej obudowy
osadnika (studni), na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. mapy
- budynek stacji pomp z wieżą
ciśnień (w parku pałacowym)
- dawny szpital św. Karola,
wraz z przylegającym do
skrzydła wschodniego murem i
bramą wjazdową, w gran.
parceli
- budynek mieszkalny ze
stróżówką, murowanym
ogrodzeniem i terenem w gran.
działki wskazanej w dec.
- dom (wg opisu w dec.), wraz z
otoczeniem, tj. działką
wskazaną w dec. wg zał. mapy
- budynek, otoczenie z
drzewostanem - w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- dom, wg opisu w dec., na
działce wskazanej w dec.
- budynek Liceum
Ogólnokształcącego im. Ks.
A.J.Czartoryskiego (d.
Gimnazjum), z budynkiem
portierni oraz budynek tzw.
„dyrektorówki” z otoczeniem, w
gran. działek wskazanych w
dec., według zał. planu
- dawny zajazd pocztowy
- budynek (wg opisu w decyzji)
wraz z pozostałościami d.
ogrodu, w gran.wg zał. wyrysu
- dom – na działce wskazanej w
dec., wg opisu w dec.
- dom, wraz z otoczeniem
wskazanym na mapie (tj w gran.
obc. działki)
- cmentarz paraf., w gran.
ogrodzenia, wg zał. planu
- budynek d. szkoły wiejskiej z
przyległym terenem (wg opisu
w decyzji)
- zespół kościoła parafialnego:
kościół parafialny pw. św.
Józefa Oblibieńca NMP,
dzwonnica, kostnica, ogrodzenie
cmentarza kościelnego z bramą,
teren w gran. cmentarza
kościelnego wraz z
drzewostanem i tablicami
nagrobnymi
- willa „Kruszyna” , wg opisu w

A/1116

A/714
A/708

A/854

A/857
A/1035
A/911
A/804

A/404
A/801
A/910
A/992
A/940
A/878
A/961

A/777
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decyzji
- willa „Duninów” na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- willa „Samotnia” , wg opisu w
dec.
- aleja pomiedzy Puławami
a Bochotnicą, wraz ze
szpalerami drzew

Puławy

ul. Zielona 32

Puławy miasto

puławski

1263
.
1264
.

Puławy

ul. Zielona 36 (d. 34)

Puławy miasto

puławski

PuławyBochotnica

Puławy miasto;
Kazimierz
Dolny

puławski

1265
.
1266
.

Puszcza Solska

Biłgoraj

biłgorajski

- patrz: Biłgoraj

Rachanie

Rachanie

tomaszowski

1267
.
1268
.

Rachanie

Rachanie

tomaszowski

Raciborowice

Białopole

chełmski

1269
.

Radcze

Milanów

parczewski

1270
.

Radcze

Milanów

parczewski

1271
.

Radecznica

Radecznica

zamojski
ziemski

1272
.

Radoryż
Kościelny

Krzywda

łukowski

1273
.

Radoryż –
Smolany

Krzywda

łukowski

- zespół kościoła paraf.
rzymskokat.: kościół pw.
Przemienienia Pańskiego, z
wystrojem architektonicznym i
ruchomościami, ogrodzenie
cmentarza kościelnego z bramką
zdobioną rzeźbami figuralnymi i
czterema kapliczkami w
narożach ogrodzenia,
drzewostan na terenie cmentarza
kościelnego
- budynek zamkowy (z
pozostałościami obwarowań)
- zespół dworsko-parkowy, wraz
z otoczeniem, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- kościół paraf. pw. św.
Mikołaja, z otaczającym
drzewostanem w obrębie placu
przykościelnego, w gran. wg
zał. planu
- cmentarz unicki, wraz z
drzewostanem, w gran.działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
- kościół i klasztor bernardynów
oraz zespół klasztorny
pobernardyński: kościół paraf.
rzymskokat. pw. św. Antoniego
Padewskiego wraz z
wyposażeniem wnętrza,
klasztor, dziedziniec kościelny z
drzewostanem i figurami
kamiennymi (postument z
krzyżem żel., MB Bolesnej na
wysokim cokole, obelisknagrobek), brama wejściowa z
krytymi schodami, d. internat
(obc. szpital), d. liceum (obc.
szpital), dziedziniec szpitalny z
drzewostanem, park z
cmentarzem oraz kaplicami (pw.
Matki Boskiej, pw. św.
Franciszka, pw. św. Marii
Magdaleny - według opisu w
decyzji), w gran. ochrony
według zał. planu oraz kaplica
św. Antoniego „na wodzie” po
przeciwnej stronie ulicy
- zespół sakralny: kościół paraf.
pw. MB Częstochowskiej,
plebania, dzwonnica, w
gran.działki wskazanej w dec.
wg zał. mapy
- zespół dworski: dwór,
rządcówka, d. spichlerz, d.
gorzelnia, d. budynki

A/890
A/800
A/686

A/649

A/261
A/1624

A/1394

A/1393
A/1305

A/1173

A/1169
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1274
.
1275
.

RadoryżSmolany
Radostów

Krzywda

łukowski

Mircze

hrubieszowski

1276
.

Radzięcin

Frampol

biłgorajski

1277
.
1278
.

Radzięcin

Frampol

biłgorajski

Radzięcin

Frampol

biłgorajski

1279
.

Radzyń Podlaski

ul. Ostrowiecka 1

Radzyń Podlaski
miasto

radzyński

1280
.

Radzyń Podlaski

ul. Powstańców
Styczniowych

Radzyń Podlaski
miasto

radzyński

1281
.

Radzyń Podlaski

ul. Sitkowskiego 1

Radzyń Podlaski
miasto

radzyński

1282
.

Radzyń Podlaski

Radzyń Podlaski
miasto

radzyński

1283
.

Ratoszyn

Chodel

opolski

1284
.

Ratoszyn

Chodel

opolski

1285
.

Rejowiec

Rejowiec

chełmski
ziemski

gospodarcze, park krajobrazowy
– o pow. określonej w dec., w
gran. działek wskazanych w
dec. i zał. mapy
- zespół podworski – patrz:
Radoryż Smolany A/1169
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
i karty cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Kazimierza Królewicza,
wraz z wyposażeniem w zabytki
ruchome, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego
- dzwonnica przy kościele paraf.
pw. św. Kazimierza Królewicza
- cmentarz grzebalny (o pow.
wskazanej w dec.), wraz z
drzewostanem i nagrobkami - w
gran. wg. zał. planu
- zespół rezydencjonalnourbanistyczny: pałac, oficyny,
rampa dziedzińca z bramą i
mostem, oranżeria, założenie
dróg i stawów przed pałacem,
park, kościół pw. Trójcy
Przenajświętszej, z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica bramowa,
mur cmentarza kościelnego z
bramkami, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego, budynki
na terenie cmentarza
kościelnego (d. plebania i
wikariat), w granicach wg zał.
planu
- mogiła zbiorowa powstańców
z 1863 r., wraz z drzewostanem,
w obrębie działki wskazanej w
dec., w gran. wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy
Szlubowskich: pałac, kaplica z
wyposażeniem wnętrza i
najbliższym otoczeniem, park,
mur ogrodzeniowy – w gran.
działek wskazanych w dec. i
określonych w postanowieniu zgodnie z zał. mapą
- kaplica cmentarna pw. św.
Anny, z kryptą grobową rodziny
Korwin Szlubowskich, wraz z
gruntem pod budynkiem i
schodami zewnętrznymi, na
działce wskazanej w decyzji
(cmentarz parafialny), w gran.
wg zał. mapy
- kościół paraf. pw. św. Macieja
Ap. i św. Katarzyny, wraz z
otoczeniem w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
mapy, dzwonnica
- zespół dworsko-parkowy:
dwór i park, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac z wyposażeniem, oficyna,
czworak, pozostałość

A/1528

A/170

A/170
A/1436

A/303

A/1338

A/664

A/1452

A/41

A/125

A/329
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1286
.
1287
.
1288
.

Rejowiec

Rejowiec

Rejowiec

Rejowiec

Rejowiec

Rynek 1

Rejowiec

1289
.

Rejowiec

ul. Kościuszki 68

Rejowiec

chełmski
ziemski

1290
.

Rejowiec
Fabryczny

Rejowiec
Fabryczny
Miasto

chełmski
ziemski

1291
.
1292
.

Rogale

Trzebieszów

łukowski

Rogóźno

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

1293
.

Rokitno

Rokitno

bialski ziemski

1294
.

Rokitno Kolonia
(właśc. obręb
geod.: Rokitno)

Rokitno

bialski ziemski

1295
.

Romanów

Sosnówka

bialski ziemski

1296
.

Roskosz

Biała Podlaska

bialski ziemski

1297
.

Rossosz

Rossosz

bialski ziemski

1298
.

Rossosz

Rossosz

bialski

1299
.

Rozalin

Opole Lubelskie

opolski

1300
.

Rozwadówka

Sosnówka

bialski ziemski

1301
.

Rozwadówka
Folwark

Sosnówka

bialski

1302
.
1303

Rożnówka

Biłgoraj

Różanka

Włodawa

nr 7a

chełmski
ziemski
chełmski
ziemski
chełmski
ziemski

ogrodzenia z bramą, park
- dom, w gran. ścian zewn.

A/1150

- układ zieleni parkowej przy
Cukrowni (w gran. parku)
- d. cerkiew unicka pw. św.
Michała Archanioła, dzwonnica,
drzewostan w gran. ogrodzenia
cmentarza kościelnego
- kościół rzymskokat. pw. św.
Jozafata BM, żeliwny parkan,
starodrzew w gran. parkanu - na
działce wskazanej w dec., wg
zał. planu i karty ewidencyjnej
- założenie dworsko-parkowe: d.
dwór, otaczający park („StajnePolesie”), układ zieleni zw.
Dębinka, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
planów
- dwór i pozostałości parku
krajobrazowego
- dwór, wraz z otoczeniem
parkowym

A/1148

A/68

biłgorajski

- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Trójcy z wyposażeniem
wnętrza i otoczeniem, w
granicach cmentarza kośc.
- cmentarz wojenny z I wojny
świat.(niemiecki), wraz z
drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- zespół pałacowy: pałac,
grobowiec rodziny
Kraszewskich, park otoczony
fosami, w gran. wg zał. planu
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, stajnia, park z alejami,
stawami, kanałami, aleja
dojazdowa, gorzelnia, dwa
magazyny, obora, w gran. wg
zał. planu
- kościół paraf. pw. św.
Stanisława, z otaczającym
drzewostanem, w obrębie placu
przykościelnego, w gran. wg
zał. planu
- cmentarz wraz z nagrobkami
na działce wskazanej w decyzji,
wg zał. mapy
- budynek na stacji NKD –
patrz: Nałęczowska Kolej
Dojazdowa
- d. cerkiew prawosławna, ob.
kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Mikołaja, wraz z
otaczającym drzewostanem na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- kapliczka przydrożna z figurą
MB Niepokalanie Poczętej – na
działce wskazanej w dec.
- patrz: Biłgoraj

włodawski

- zespół pałacowo-parkowo-

A/915

A/331

A/165

A/1131

A/1166
A/158

A/1349

A/49

A/196

A/1396

A/1634

A/427

A/1648
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.

1304
.

Ruda-Huta
(Zarudnie)

Ruda-Huta

chełmski
ziemski

1305
.

Rudno

Michów

lubartowski

1306
.

Rudno

Milanów

parczewski

1307
.

Rudno

Milanów

parczewski

1308
.

Ruskie Piaski

Nielisz

zamojski
ziemski

1309
.

Rybitwy

Józefów

opolski

1310
.

Rybnica

Susiec

tomaszowski

1311
.

Rybczewice

Rybczewice

świdnicki

1312
.

Ryki

Ryki

rycki

1313

Ryki

Ryki

rycki

Al. Warszawska

folwarczny –w gran. wg zał.
planu,
- kościół parafialny pw. św.
Augustyna – w gran. ścian
zewn., na działce wskazanej w
dec.,wg zał. mapy
- kościół
ewangelickoaugsburski, ob.
kościół polskokat. pw. św.
Mateusza, wraz z działką
(wskazaną w dec.),
porastającym ją drzewostanem,
w gran. wg zał. wyrysu i karty
ewidencyjnej
- kościół paraf. pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
z wystrojem wnętrza,
dzwonnica-brama, drzewostan
w gran. cmentarza kościelnego
- kościół paraf. pw.
Przemienienia Pańskiego z
wyposażeniem wnętrza i
otoczeniem w granicach
cmentarza kościelnego,
dzwonnica
- cmentarz epidemiczny, wraz z
drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac z wieżą i basztą, park o
pow. wskazanej w dec., staw –
w gran. wg zał. planu
- kościół paraf. pw. Wszystkich
Świętych wraz z wyposażeniem
wnętrza, cmentarz kościelny
oraz nagrobki i drzewostan w
gran. cmentarza kościelnego i
cmentarz kościelny
- młyn wodny, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- przestrzenne założenie –
zespół dworsko-parkowy
obejmujący: dwór, park
krajobrazowy wraz z
wewnetrzną aleją i układem
wodnym, murowaną bramę
wjazdową z dwiema furtkami i
przyległymi od strony północnej
odcinkami muru
ogrodzeniowego, teren dawnej
zabudowy gospodarczej i
dawnych kwater ogrodów
owocowych (z wyłączeniem
znajdujących się na tym terenie
budynków inwentarskich –
stajni i obory oraz budynku
mieszkalnego – d. domu
nauczyciela), na działkach
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. Najświętszego
Zbawiciela, stara plebania, teren
cmentarza przykościelnego z
rozplanowaniem ogrodzenia, w
gran. wg zał. planu
- dwór i park

A/251

A/433

A/109

A/1374

A/1320

A/557

A/1582
A/1643

A/821

A/896
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Poz. 111

Ryki

rycki

1315
.
1316
.

Rzeczyca Księża

Trzydnik Duży

kraśnicki

Rzeczyca
Ziemiańska

Trzydnik Duży

kraśnicki

1317
.

Rzeczyca
Ziemiańska

Trzydnik Duży

kraśnicki

1318
.

Rzeplin

Ulhówek

tomaszowski

1319
.

Sadurki

Nałęczów

puławski

1320
.

Salomin Dolny

Gościeradów

kraśnicki

1321
.
1322
.

Samoklęski

Kamionka

lubartowski

Sarnów

Stanin

łukowski

1323
.

Sarny

Ułęż

rycki

1324
.

Sawin

Sawin

chełmski
ziemski

1325
.

Serniki

Serniki

lubartowski

1326
.

Serniki Kolonia

Serniki

lubartowski

1327
.

Siedliska

Fajsławice

krasnostawski

1328

Siedliska

Lubycza

tomaszowski

Nr 70

ul. Kościelna 16

- cmentarz parafialny „stary”, w
gran. obszaru wskazanego w
dec., wg zał. planu
- kościół paraf. (d.filialny) pw.
Świętego Krzyża, dzwonnica
- zespół kościoła parafialnego
pw. Przemienienia Pańskiego:
kościół z wyposażeniem
wnętrza, dzwonnica, mur
cmentarny z kapliczkami,
otoczenie z drzewostanem - w
gran. cmentarza kościelnego
- najstarsza część cmentarza
katolickiego, w gran. wg zał.
planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Jana Chrzciciela z
wyposażeniem wnętrza,
drzewostan w granicach
ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- zespół stacji kolejowej:
budynek dworca, wieża ciśnień,
dom mieszkalny, budynek
ładowni, budynek bagażowni,
cztery piwnice, dwie szopy z
obórkami, dwa szalety,
ukształtowanie dróg i podjazdu,
drzewostan w obrębie terenu wg
zał. planu
- cmentarz wojenny z II wojny
świat. – mogiła zbiorowa
partyzantów NSZ, w gran.
ogrodzenia, wg zał.
- zespół pałacowy: pałac,
oranżeria, park
- zespół podworski: dwór wraz z
wystrojem architektonicznym
oraz elementami d. wystroju,
park krajobrazowy z dwiema
alejami, w gran. działek
wskazanych w dec., wg
załączników
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół architektoniczny:
kościół paraf. wraz z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica-brama, przytułek dla
starców, mur (ogrodzenie),
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- kościół paraf. pw. św. Marii
Magdaleny z wystrojem
wnętrza, dzwonnica, mur z
bramkami, drzewostan w
obrębie cmentarza kościelnego
- kaplica na cmentarzu
parafialnym rzymskokat., w
gran. ścian zewn., wraz z
gruntem pod obiektem
budowlanym, na działce
wskazanej w dec.,wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, d. oficyna dworska,
gorzelnia, park, wg zał. planu
- cerkiew greckokat. filialna pw.

A/1006
A/37
A/103

A/1064
A/655

A/831

A/539

A/403
A/610

A/900
A/400

A/432

A/1617

A/719
A/23
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Królewska

1329
.

Siedliska

Lubycza
Królewska

tomaszowski

1330
.

Siedliszcze

Siedliszcze

chełmski
ziemski

1331
.

Sielec

Leśniowice

chełmski
ziemski

1332
.

Sielec

Leśniowice

chełmski
ziemski

1333
.

Siemień

Siemień

parczewski

1334
.

Siemień

Siemień

parczewski

1335
.
1336
.
1337
.

Siemień

Siemień

parczewski

Siemnice

Rachanie

tomaszowski

Siennica Różana

Siennica Różana

krasnostawski

1338
.

Siennica Różana

Siennica Różana

krasnostawski

1339
.
1340
.

Siennica Różana

Siennica Różana

krasnostawski

Sitaniec

Zamość

zamojski
ziemski

1341
.

Sitaniec Wolica

Zamość

zamojski
ziemski

1342
.

Sitno

Sitno

zamojski
ziemski

1343
.

Sitno

Sitno

zamojski
ziemski

1344
.

Sitno

Sitno

zamojski
ziemski

ul. Kasztanowa

św.Mikołaja, na działce
wskazanej w dec., w gran.wg
zał. planu
- dzwonnica na cmentarzu
cerkiewnym, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór z otaczającym
drzewostanem, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu
- pozostałości fortalicji
składającej się z bastei, muru
obronnego, ruin kaplicy, resztek
umocnień ziemnych, figura
NMP na kolumnie, w gran. wg
zał. planu
- założenie dworsko-parkowe:
dwór, układ zieleni, starodrzew,
figura NMP Assunty, w gran.
wg zał. planu
- założenie dworsko-ogrodowe:
dwór, park, w gran. wg zał.
planu;
- figura przydrozna w kształcie
słupa, na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy
- figura przydrozna w kształcie
słupa, na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy (wraz z
gruntem pod zabytkiem, w
obrysie murów zewn.)
- młyn wodny z wyposażeniem
wnętrza, w gran. wg zał. planu
- park (o obsz. wskazanym w
dec.)
- kościół paraf. pw.
Wniebowzięcia NMP wraz z
wystrojem wnętrza, mur z
kapliczkami, drzewostan w
obrębie cmentarza kośc.
- założenie dworsko-parkowe: d.
dwór, układ zieleni, starodrzew,
układ wodny, w gran. wg zał.
planu
- d. zajazd
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Bartłomieja, wraz z
wyposażeniem wnętrza,
cmentarz kościelny i
drzewostan, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- rządcówka z towarzyszącą
zielenią, na działce wskazanej w
dec., w gran. wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, spichlerz, dwa budynki
gospodarcze, park (o pow.
wskazanej w dec.) wraz ze
stawem, w gran. wg zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
(i karty cmentarza)

A/23
A/324

A/314

A/1129

A/975

A/1638

A/1032
A/212
A/394

A/1130

A/446
A/1505

A/1498
A/1321

A/1584
A/1583

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 102 –

Poz. 111

1345
.

Skierbieszów

Skierbieszów

zamojski
ziemski

1346
.

Skierbieszów

Skierbieszów

zamojski
ziemski

1347
.

Skierbieszów

Skierbieszów

zamojski
ziemski

1348
.
1349
.

Skomorochy
Duże
Sławatycze

Grabowiec
Sławatycze

zamojski
ziemski
bialski ziemski

1350
.

Sławatycze

Sławatycze

bialski ziemski

1351
.

Smoryń

Frampol

biłgorajski

1352
.

Snopków

Jastków

lubelski
ziemski

1353
.

Sobianowice

Wólka

lubelski
ziemski

1354
.

Sobibór

Włodawa

włodawski

1355
.

Sobieska Wola
Pierwsza

Krzczonów

lubelski
ziemski

1356
.

Sobieszyn

Ułęż

rycki

1357
.

Sobieszyn

Ułęż

rycki

1358

Sobieszyn

Ułęż

rycki

- wzgórze – d. siedziba
biskupów chełmskich, na
działkach wskazanych w dec., w
gran.wg zał. planu
- kościół parafialny rzymskokat.
pw. Wniebowzięcia NMP i św.
Dominika, wraz z
wyposażeniem wnętrza oraz
dwiema figurami i
drzewostanem - w gran.
cmentarza kościelnego
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., wraz z drzewostanem, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. wyrysu i karty
cmentarza
- dwór i park

A/1502

- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Matki Bożej Różańcowej z
cmentarzem przykościelnym,
ogrodzeniem i otaczającym
drzewostanem, na działce
wskazanej w dec., w gran.
cmentarza przykościelnego, wg
zał. planu
- cerkiew prawosławna
parafialna pw. Opieki Matki
Bożej, wraz z ogrodzeniem i
terenem w jego granicach, na
działce w skazanej w dec., w
gran. wg załaczników
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac wraz z wystrojem
architektonicznym, park, w
gran. wg zał. planu
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, kuźnia, park, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. mapy i opracowania
ewidencyjnego
- cmentarz prawosławny w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. map
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
mapy
- zespół kościelny: kościół
paraf. pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, plebania,
drzewostan w gran. działki
parafialnej oraz kostnica (wraz z
gruntem pod obiektem
budowlanym) wg zał. mapy
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, dwie oficyny, brama
wjazdowa z fragmentami
dawnego ogrodzenia, kuźnia,
zespół budynków folwarcznych,
kuźnia, park ze śladami układu
geometrycznego i stawem, w
gran. wg zał. planu i
opracowania ewidencyjnego
- zespół przestrzenny Szkół

A/1365

A/1461

A/1522

A/443

A/1410

A/1531

A/528

A/767

A/253
A/882

A/780

A/797

A/807
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.

1359
.

Sobole

Ulan Majorat

radzyński

1360
.

Sobolew
Kolonia

Firlej

lubartowski

1361
.

Sosnowica

Sosnowica

parczewski

1362
.

Sosnowica

Sosnowica

parczewski

1363
.
1364
.

Sosnowica
Lasek
Sól

Sosnowica

parczewski

Biłgoraj

biłgorajski

1365
.
1366
.

Srebrzyszcze
(d. Serebryszcze)
Stanin

Chełm
Stanin

chełmski
ziemski
łukowski

1367
.
1368
.
1369
.

Stanin
Wesołówka
Stanin
Wesołówka
Stanisławka

Stanin

łukowski

Stanin

łukowski

Sitno

zamojski
ziemski

1370
.
1371
.

Stara
Bordziłówka
Stara Wieś
(d. Kraśniczyn)

Leśna Podlaska

bialski ziemski

Kraśniczyn

krasnostawski

1372
.

Stary Brus

Stary Brus

włodawski

Nr 68

Rolniczych: budynek szkolny,
budynek mieszkalny (d.
„dyrektorówka), budynek
internatu, budynek mieszkalny
drewniany (d. „dworek
myśliwski”), budynek
gospodarczy, założenie parkowe
z aleją dojazdową, w gran. wg
zał. planu i opracowania
ewidencyjnego
- założenie dworsko-parkowe:
dwór, park w obębie działek
wskazanych w dec., , w gran.
wg zał. planu
- cmentarz powstańczy – na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. mapy (tj. w gran.
działki)
- cerkiew prawosławna pw. śs.
Piotra i Pawła, z wystrojem
wnętrza, w gran. cmentarza
cerkiewnego
- założenie przestrzenne:
a) zespół rezydencyjny: oficyna
I, pozostałości oficyny II,
alkierz d. dworu, park,
b) zespół kościelny: kościół
paraf. wraz z ruchomościami,
dwie dzwonnice, ogrodzenie
cmentarza przykościelnego,
drzewostan w gran. ogrodzenia
cmentarza. kość.
c) aleja wzdłuż ul. Mickiewicza,
d) staw. zw. Hetmanem – w
gran. wg zał. planu
- założenie parkowe, w gran. wg
zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Michała Archanioła (d.
cerkiew prawosławna), w gran.
cmentarza kościelnego na
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, park
- dzwonnica i otoczenie kościoła
paraf. pw. Trójcy Św.
(translokowanego do Pratulina
gm. Rokitno)
- patrz: Wesołówka Stanin,
zespół podworski
- patrz: Tuchowicz, kościół
paraf.
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- cmentarz rzymskokat. - patrz:
Bordziłówka Stara A/782
-d. cerkiew greckokat., ob.
kościół rzymskokat. pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła (w
dec.: Wniebowzięcia NMP),
wraz z wyposażeniem wnętrza,
w gran. cmentarza kośc.
- kościół paraf.
rzymskokatolicki pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej z
wyposażeniem w zabytki

A/425

A/1008

A/1414

A/672

A/672
A/1557

A/296
A/106

A/1548

A/1160

A/136

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 104 –

Poz. 111

1373
.
1374
.

Stary Brus

Stary Brus

włodawski

Stary Orzechów

Sosnowica

włodawski

1375
.

Stary Pawłów

Janów Podlaski

bialski ziemski

1376
.

Stary Zamość

Stary Zamość

zamojski
ziemski

1377
.
1378
.
1379
.

Staw Noakowski

Nielisz

Staw Pasieka

Chełm

Stefankowice

Hrubieszów

zamojski
ziemski
chełmski
ziemski
hrubieszowski

1380
.

Stężyca

Stężyca

rycki

1381
.

Stężyca

Stężyca

rycki

1382
.

Stoczek
Łukowski

Stoczek
Łukowski

łukowski

1383
.

Stojeszyn
Pierwszy

Modliborzyce

janowski

1384
.

Stołpie

Chełm

chełmski
ziemski

1385
.

Stróża

Kraśnik

kraśnicki

1386
.

Stróża Kolonia

Kraśnik

kraśnicki

1387
.

Strupin Duży

Chełm

chełmski
ziemski

Nr 28

ruchome, dzwonnica, kapliczka
i drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- czworak podworski I
- cmentarz wojenny w granicach
działki wskazanej w decyzji, wg
załaczonej mapy.
- drewniana kaplica filialna pw.
św. Mikołaja, wraz z
otoczeniem, tj. działką
wskazaną w dec., w gran. wg
zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Wniebowzięcia NMP,
ogrodzenie z dwiema bramami i
trzema kaplicami procesyjnymi,
kaplica przedpogrzebowa,
figura NMP, kapliczka słupowa
i drzewostan w granicach
ogrodzenia – na działce
wskazanej w decyzji oraz
plebania – w granicach murów
zewnetrznych, na działce
wskazanej w decyzji, w
granicach wg zał. mapy
- dwór i park(o pow. wskazanej
w dec.), w gran. wg zał. planu
- założenie ogrodowe w gran.
wg zał planu
- park dworski (o pow.
wskazanej w dec.), kuźnia i
aleja lipowa poza parkiem, w
gran. wg zał. planu
- kościół paraf. pw. św. Marcina
Bpa, dzwonnica, drzewostan w
gran. ogrodzenia kościelnego
- kościół filialny pw.
Przemienienia Pańskiego (tj. d.
kościół klasztorny
pofranciszkański)
- kościół parafialny rzymskokat.
pw. Wniebowzięcia NMP, wraz
z gruntem pod budynkiem, na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. mapy
- cmentarz epidemiczny
(choleryczny), na działkach
wskazanych w dec., wg zał.
planu
- wieża obronna wraz ze
wzgórzem, na którym jest
usytuowana
- kaplica pw. Trójcy
Przenajświętszej z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, otaczający
drzewostan, w gran. cmentarza
kościelnego
- kopiec (mogiła) z powstania
styczniowego wraz ze strefą
ochronną (w gran. 10 metrów od
podstawy kopca), na działce
wskazanej w decyzji, wg zał.
mapy
- chałupa poetki Pauliny
Hołyszowej (nie istnieje), ze
strefą ochrony w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy

A/184
A/1623
A/969

A/1072

A/1446
A/1139
A/1450

A/977
A/729

A/1609

A/283

A/65
A/91

A/1042

A/1433
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1388
.

Struża

Trawniki

świdnicki

1389
.

Stryjno Kolonia

Rybczewice

świdnicki

1390
.
1391
.
1392
.
1393
.

Stryjów

Izbica

krasnostawski

Strzelce

Białopole

Strzyżewice

Strzyżewice

Strzyżów

Horodło

chełmski
ziemski
lubelski
ziemski
hrubieszowski

1394
.

Strzyżów

Horodło

hrubieszowski

1395
.

Studzianka

Łomazy

bialski ziemski

1396
.
1397
.

Styrzyniec

Biała Podlaska

bialski ziemski

Sucha Wólka

Annopol

kraśnicki

1398
.

Suchodoły

Fajsławice

krasnostawski

1399
.

Suchowola

Wohyń

radzyński

1400
.

Suchowola
(właśc. obręb
geodezyjny:
Kuraszew)
Sulimów

Wohyń

radzyński

Dołhobyczów

hrubieszowski

Surhów

Kraśniczyn

krasnostawski

1401
.
1402
.

- dwór i pozostałości parku, na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, ogród przekształcony w
park, oficyna mieszkalna,
stajnia cugowa, w gran. wg zał.
planu
- pałac i park

A/1118

- zespół dworsko-parkowy, w
gran. wg zał planu
- kuźnia

A/1143

- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Narodzenia NMP (d. cerkiew
greckokat.), wraz z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, cmentarz kościelny
z drzewostanem w gran.
ogrodzenia, plebania
- zespół pałacowy: pałac ze
stiukową dekoracją wnętrza,
dwie oficyny, dwa pawilony:
kaplica i lamus, mur oporowy,
drzewostan i niezabudowany
teren w gran. zespołu
pałacowego
- cmentarz mahometański – w
gran. ogrodzenia wraz z
pomnikami, zadrzewieniem i
ogrodzeniem
- dwór, park

A/1466

- mogiła oficerów radzieckich,
patrz: Świeciechów
Poduchowny A/350
- zespół podworski: dwór,
pozostałość parku z aleją
dojazdową, drzewostanem,
stawem z wyspą, spichlerz, w
gran. wg zał. planu
- zespół kościoła rzymskokat.
pw. Serca Jezusowego: kościół,
dzwonnica, brama główna,
ogrodzenie placu
przykościelnego, plebania,
drzewostan, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu
- zespół parkowy: park z
alejami, oficyna, w gran. wg zał.
planu
- d. cerkiew filialna greckokat.,
ob. kościół filialny rzymskokat.
pw. św. Jana Ewangelisty
- zespół kościoła rzymskokat.
parafialnego: kościół paraf. pw.
Nawiedzenia NMP i św.
Łukasza Ew.(wraz z
wyposażeniem wnętrza),
ogrodzenie z czterema
narożnymi kapliczkami,
starodrzew – w gran. cmentarza
przykościelnego, stara plebania
– w gran. ścian zewnętrznych,
na działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy

A/715

A/445

A/276

A/430

A/242

A/237

A/753

A/1331

A/1427

A/34
A/252
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1403
.

Surhów

Kraśniczyn

krasnostawski

1404
.

Surhów

Kraśniczyn

krasnostawski

1405
.

Susiec

Susiec

tomaszowski

1406
.

Swory

Biała Podlaska

bialski ziemski

1407
.

Swory

Biała Podlaska

bialski ziemski

1408
.

Sycyna

Biała Podlaska

bialski ziemski

1409
.

Szaniawy Matysy

Trzebieszów

łukowski

1410
.

Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

1411
.

Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

1412
.

Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

1413
.

Szczebrzeszyn

ul. Klukowskiego 1

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

1414

Szczebrzeszyn

ul. Sądowa 4

Szczebrzeszyn

zamojski

- zespół pałacowo-parkowy:
pałac z wystrojem
architektonicznosztukateryjnym i polichromią
wnętrz, najbliższe otoczenie
pałacu ze śladami podjazdu z
gazonem, park w gran. wg zał.
planu
- cmentarz grzebalny
rzymskokat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
- kościół paraf.rzymskokat. pw.
św. Jana Nepomucena,
dzwonnica, cmentarz kościelny
z drzewostanem, w gran.
ogrodzenia
- zespół kościoła rzymskokat.
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa: kościół, brama główna,
ogrodzenie placu
przykościelnego, drzewostan, na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- cmentarz unicko-katolicki
wraz z drzewostanem, w
obrębie działki wskazanej w
dec., w gran. wg zał. planu
- d. cmentarz unicki, ob.
prawosławny, wraz z
ogrodzeniem i drzewostanem, w
obrębie działki wskazanej w
dec., wg zał. planu
- budynek szkoły powszechnej
(wraz z gruntem pod
budynkiem), na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- układ urbanistyczny miasta
Szczebrzeszyna w granicach
określonych na zał. planie
obejmujący obszar miasta w
obrębie d. obwarowań
miejskich, ze wzgórzem
zamkowym, zespołem
szkolnym, dwoma cmentarzami:
katolickim i żydowskim oraz
skalę zabudowy miejskiej, wraz
z sylwetą miasta i
krajobrazowym
ukształtowaniem terenu
- cmentarz grzebalny z kaplicą,
drzewostanem, nagrobkami
(według karty cmentarza), na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. planu i karty
cmentarza
- cmentarz żydowski z
drzewostanem i nagrobkami
(według karty cmentarza), na
działce wskazanej w dec., wg
zał. planu i karty cmentarza
- d. zespół klasztorny: kościół
filialny rzymskokat. pw. św.
Katarzyny, wraz z
wyposażeniem wnętrza, d.
klasztor (ob. szpital) wraz z
dziedzińcem, mur oporowy,
drzewostan, w gran. wg zał.
planu
- d. cerkiew grecka, wraz z

A/456

A/218
A/1473

A/1328

A/1373

A/1337

A/1647

A/642

A/1496

A/1495

A/1460

A/474
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.

Poz. 111
ziemski

1415
.

Szczebrzeszyn

ul. Sądowa 5

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

1416
.

Szczebrzeszyn

ul. Słodka 1

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

1417
.

Szczebrzeszyn

ul. Zamojska 1
(dawn. ul.
Wyzwolenia 1)

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

1418
.

Szczebrzeszyn

ul. Zamojska

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

1419
.

Szczecyn

Gościeradów

kraśnicki

1420
.

Szczekarków
Kolonia

Wilków

opolski

1421
.

Szczepiatyn

Ulhówek

tomaszowski

1422
.

Szewnia Dolna

Adamów

zamojski
ziemski

1423
.

Szóstka

Drelów

bialski ziemski

1424
.

Szpikołosy

Hrubieszów

hrubieszowski

1425
.

Szpikołosy

Hrubieszów

hrubieszowski

zachowanymi elementami
wystroju architektonicznego i
drzewostanem w gran.
cmentarza kościelnego
- d. bożnica, wraz z wystrojem
architektonicznym i najbliższym
otoczeniem w obrębie
niezabudowanego terenu
- Dom Dyrektora w zespole
Cukrowni „Klemensów”, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy
- kościół parafialny rzymskokat.
pw. św. Mikołaja wraz
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica z kaplicą grobową,
cmentarz kościelny z
drzewostanem, ogrodzenie z
bramką i figurą NMP, w gran.
wg zał. planu
- zespół szkolny: budynek
główny, ob. Liceum ul.
Zamojska 70, dwie oficyny od
strony wschodniej – ul.
Zamojska 70 d, e, dwie oficyny
od strony zachodniej – ul.
Zamojska 29 i 35, dziedziniec
(obc. przecięty ul. Zamojską),
ogród z drzewostanem
(położony m. budynkiem gł. a
rzeką Wieprz), w gran. wg zał.
planu
- zbiorowa mogiła mieszkańców
wsi z 1944 r., na działce
wskazanej w dec., wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, d. rządcówka, budynek
gospodarczy, założenie parkowe
z fragmentami ogrodzenia i
małej architektury, w gran. wg
zał. planu i opracowania
ewidencyjnego
- dzwonnica na cmentarzu
cerkiewnym, w granicach ścian
zewn., na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy
- kościół filialny rzymskokat.
pw. Zwiastowania NMP (d.
cerkiew prawosławna), wraz z
wyposażeniem wnętrza,
drzewostanem i cmentarzem
kościelnym, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- d. cerkiew prawosławna, ob.
kościół paraf. pw. Narodzenia
NMP, w obrębie działki
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- d. cerkiew ob. kościół paraf.
rzymskokat. pw. MB Łaskawej,
wraz z wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, otoczenie z
drzewostanem -w gran.
cmentarza kościelnego i skarpa
wzgórza na którym jest
usytuowany kościół
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki

A/475

A/1602

A/1462

A/1307

A/362
A/785

A/839

A/1517

A/1287

A/86

A/1544
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1426
.

Szychowice

Mircze

hrubieszowski

1427
.
1428
.

Szystowice

Grabowiec

Średnia Wieś
(właśc. obręb:
Zaburze)
Świdnik Duży

Żółkiewka

zamojski
ziemski
krasnostawski

Wólka

lubelski
ziemski

1430
.

Świdniki

Miączyn

zamojski
ziemski

1431
.

Świdniki

Miączyn

zamojski
ziemski

1432
.

Świeciechów
Poduchowny

Annopol

kraśnicki

1433
.
1434
.

Świeciechów
Poduchowny
Świerszczów

Annopol

kraśnicki

Cyców

łęczyński

1435
.

Świerszczów

Cyców

łęczyński

1436
.
1437
.

Świerże

Dorohusk

Świerże

Dorohusk

chełmski
ziemski
chełmski
ziemski

1438
.

Świerże

Dorohusk

chełmski
ziemski

1439
.

Święcie Kolonia

Bełżec

tomaszowski

1440
.

Targowisko

Zakrzew

lubelski
ziemski

1441
.

Targowisko

Zakrzew

lubelski
ziemski

1429
.

wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- park dworski (o pow.
wskazanej w dec.), w gran. wg
zał. planu
- dwór i park (o pow. wskazanej
w dec.), w gran. wg zał. planu
- dwór i park - patrz: Zaburze
gm. Żółkiewka A/1199
- dwór z otaczającym
drzewostanem, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- kościół parafialny rzymskokat.
pw. Królowej Korony Polskiej
(d. cerkiew unicka), cmentarz
kościelny z drzewostanem i
nagrobkiem Batowskich , w
gran. ogrodzenia
- park krajobrazowy, z układem
kompozycyjnym (o pow.
wskazanej w dec.), wraz z
alejami, w gran. wg zał. planu
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. śś. Małgorzaty i
Mikołaja z wystrojem wnętrza,
dzwonnica, mur z bramką,
drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- mogiła oficerów radzieckich z
1944 r., w gran. wg zał.
- kościół paraf. pw. św.
Bazylego z wyposażeniem
wnętrza, dzwonnica, drzewostan
i otoczenie z drzewostanem w
gran. cmentarza kościelnego
- założenie dworsko-parkowe:
park, dawne ogrody, zbiornik
wodny w południowozachodniej części zespołu, w
gran. wg opisu w decyzji
- zespół dworsko-parkowy, w
gran. wg zał. planu
- cmentarz grzebalny
rzymskokat., w gran. działek
wskazanych w dec., wg. zał.
planu
- kościół parafialny
rzymskokatolicki pw. św. św.
Apostołów Piotra i Pawła, wraz
z otoczeniem w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
mapy.
patrz: Bełżec
- teren byłego obozu zagłady, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy (A/1605)
- kościół paraf. pw. śś. Tomasza
Canterbury i Małgorzaty z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, cmentarz kościelny
z nagrobkiem - w gran.
ogrodzenia
- cmentarz grzebalny
rzymskokat. z nagrobkami (wg
wykazu w karcie cmentarza) i
drzewostanem, na działkach
wskazanych w dec., wg zał.

A/1447
A/1449

A/970

A/1513

A/1295

A/414

A/350
A/84

A/347

A/233
A/219

A/984

A/1269

A/357
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1442
.

Tarnawatka

Tarnawatka

tomaszowski

1443
.

Tarnawatka
(własciwy obręb
geod.:
Tarnawatka
Osada)

Tarnawatka

tomaszowski

1444
.

Tarnawatka

Tarnawatka

tomaszowski

1445
.

TarnawatkaTartak
(własciwy obręb
geod.: Dąbrowa
Tarnawatka)
Tarnawka Druga

Tarnawatka

tomaszowski

Zakrzew

lubelski
ziemski

1447
.

Tarnogóra

Izbica

krasnostawski

1448
.

Tarnogóra

Izbica

krasnostawski

1449
.

Tarnogóra

Izbica

krasnostawski

1450
.

Tarnogóra
Kolonia

Izbica

krasnostawski

1451
.

Tarnogród

Tarnogród

biłgorajski

1452
.

Tarnogród

ul. 1 Maja 53

Tarnogród

biłgorajski

1453
.
1454
.

Tarnogród

ul. Bukowskie
Przedmieście 43
ul. Cerkiewna 1 (d.
ul. 22 Lipca 4)

Tarnogród

biłgorajski

Tarnogród

biłgorajski

1446
.

Tarnogród

ul. Krakowskie
Przedmieście 8

planu i karty cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
śś. Apostołów Piotra i Pawła i
drewniany spichlerz – w gran.
ścian zewnętrznych, na działce
wskazanej w decyzjach, wg zał.
map
- zespół dworski: dom
administratora, budynek d.
garażu, altana, park o pow.
wskazanej w dec., trzy budynki
gospodarcze (stajnia z
wozownią, obora, spichlerz),
wraz z towarzyszącą zielenią, w
gran. wg zał. planu
- zajazd składający się z: d.
karczmy i tzw. stanu (stajni z
wozownią), zawarty między
nimi dziedziniec i brama łącząca
w/w budynki od pn.-wsch.
- patrz: Dąbrowa Tarnawatka
(decyzja zmieniona w trybie art.
155 KPA)

A/5

A/1469

A/691

- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. i
karty cmentarza
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, park, aleja dojazdowa,
podjazd z gazonem, fragmenty
ogrodzenia z neogotyckimi
słupami
- cmentarz grzebalny, wraz z
ogrodzeniem, drzewostanem i
nagrobkami (wg wykazu w
karcie cmentarza), w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. planu i karty cmentarza
- kościół paraf. pw. św. Zofii z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica, mur
cmentarza kościelnego z
dwiema kapliczkami,
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
dec., w gran. wg zał. planu i
karty cmentarza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Przemienienia Pańskiego, wraz
z wyposażeniem wnętrza w
zabytki ruchome, drzewostan
otaczający kościół, dzwonnica
bramowa, cmentarz kościelny z
drzewostanem i ogrodzeniem
- kościół filialny rzymskokat.
pw. św. Rocha wraz z
wyposażeniem wnętrza i
otoczeniem z drzewostanem, w
gran. cmentarza kośc.
- spichlerz

A/418

- cerkiew prawosławna paraf.
pw. Św. Trójcy, wraz z
wyposaż. wnętrza, cmentarz
przycerkiewny, drzewostan w

A/1313

A/149

A/1184

A/95

A/1178

A/61

A/74

A/187
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1455
.

Tarnogród

ul. Kościuszki 1

Tarnogród

biłgorajski

1456
.
1457
.

Tarnogród

ul. Rynek 61

Tarnogród

biłgorajski

Tarzymiechy

Izbica

krasnostawski

1458
.
1459
.

Tchórzew
Maruszewiec
Teratyn

Borki

radzyński

Uchanie

hrubieszowski

1460
.

Terebela

Biała Podlaska

bialski ziemski

1461
.

Terebiń

Werbkowice

hrubieszowski

1462
.

Terebiń

Werbkowice

hrubieszowski

1463
.

Terespol

ul. Cerkiewna 2

Terespol miasto

bialski ziemski

1464
.

Terespol

ul. Wojska
Polskiego 176

Terespol miasto

bialski ziemski

1465
.

Terespol

ul. Topolowa

Terespol miasto

bialski ziemski

1466
.

Terespol

ul. Wojska
Polskiego

Terespol miasto

bialski ziemski

1467
.
1468
.

Tomaszowice

Jastków

Tomaszów
Lubelski

Tomaszów
Lubelski miasto

lubelski
ziemski
tomaszowski

1469
.

Tomaszów
Lubelski

ul. Lwowska

Tomaszów
Lubelski miasto

tomaszowski

1470
.

Tomaszów
Lubelski

ul. Królewska 1

Tomaszów
Lubelski miasto

tomaszowski

1471

Tomaszów

ul. 29 Listopada

Tomaszów

tomaszowski

gran. cmentarza
- bożnica wraz z najbliższym
otoczeniem (brzeg rzeczki, na
którym wzniesiono bożnicę)
- dom murowany (nie istnieje)
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
dec., wg zał. planu i karty
cmentarza
- park podworski, w gran. wg
zał. planu
- kościół pw. św. Stanisława
BM, w gran. ścian zewn., na
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- założenie parkowe: park, pole
w miejscu d. warzywnika, w
gran. wg zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
śś. Apostołów Piotra i Pawła (d.
cerkiew unicka) wraz z
wyposażeniem wnętrza,
drzewostan w granicach
ogrodzenia kościelnego
- kwatera wojenna (z I wojny
światowej), na cmentarzu
prawosławnym, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy i karty cmentarza
- cerkiew prawosławna pw. Jana
Teologa z wyposażeniem
wnętrza, dzwonnica, otaczający
drzewostan w gran.cmentarza
kościelnego
- drewniana kaplica cmentarna
pw. Zmartwychwstania
Pańskiego (na cmentarzu
prawosławnym), w gran. ścian
zewnętrznych, na działce
wskazanej w dec., wg zał.
- prochownia Terespol w
zespole fortów Twierdzy
Brzeskiej, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- pomnik upamiętniający
zakończenie budowy Traktu
Brzeskiego, wraz z ogrodzeniem
i otoczeniem, tj. terenem
odpowiadającym działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy
- zespół pałacowo-parkowy,
patrz: Kolonia Tomaszowice
- układ urbanistyczny
Tomaszowa Lubelskiego, wraz
z pozostałościami obronnych
wałów miejskich - w gran. wg
zał. planu
- grobowiec rodzinny
Bujalskich i Bohlenów, na
cmentarzu paraf.
- kościół paraf.rzymskokat. pw.
Zwiastowania NMP wraz z
wyposażeniem wnętrza,
otoczenie z drzewostanem - w
gran. cmentarza kościelnego,
dzwonnica
- cerkiew prawosławna pw. św.

A/211
A/1179

A/773
A/11

A/1424
A/1489

A/1587

A/77

A/866

A/1390

A/899

A/246

A/879
A/156

A/1311
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.

Lubelski

Lubelski miasto

1472
.

Tomaszów
Lubelski

ul. Lwowska 51, 53,
55 (d. ul. 1 Maja)

Tomaszów
Lubelski miasto

tomaszowski

1473
.
1474
.

Tomaszów
Lubelski
Tomaszów
Lubelski

Rynek 15

Tomaszów
Lubelski miasto
Tomaszów
Lubelski miasto

tomaszowski

1475
.

Trawniki

Trawniki

świdnicki

1476
.

Trawniki

Trawniki

świdnicki

1477
.

Trzebieszów

Trzebieszów

łukowski

1478
.

Trzebieszów
Drugi

Trzebieszów

łukowski

1479
.

Trzeszczany

Trzeszczany

hrubieszowski

1480
.

Trzeszczany

Trzeszczany

hrubieszowski

1481
.

Trzeszczany

Trzeszczany

hrubieszowski

1482
.
1483
.

Tuchowicz

Stanin

łukowski

Tuchowicz

Stanin

łukowski

1484
.

Tuczna

Tuczna

bialski ziemski

ul. Żwirki i Wigury
1

tomaszowski

Mikołaja z wyposażeniem
wnętrza, zadrzewienie w gran.
cmentarza cerkiewnego, wg zał.
planu
- zespół domów (wg opisu w
dec.), wraz z częścią parcel i
drzewostanem, w gran. wg zał.
planu
- dom zw. „herbaciarnią”, w
gran. ścian zewn.
- d. Szkoła Podstawowa
(budynek ZSE), wraz z
drzewostanem i otoczeniem, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. planu
- pozostałości zespołu
dworskiego: park, aleja
dojazdowa, kordegarda z
pozostałością bramy wjazdowej,
kaplica grobowa Józefa ŁodziaMichalskiego, w gran. wg zał.
planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., wraz z układem,
elementami nagrobnymi i
zadrzewieniem, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół kościelny: kościół
paraf. pw. Dziesięciu Tysięcy
Męczenników z wyposażeniem
w zabytki ruchome, dzwonnica,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego, drzewostan na
cmentarzu kościelnym
- drewniana kaplica (w gran.
ścian zewn., wraz z gruntem
pod obiektem budowlanym), na
terenie cmentarza rzymskokat.,
na działce wskazanej w dec.
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Trójcy Przenajświętszej i
Narodzenia NMP, cmentarz
przykościelny, dzwonnica, na
działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, spichlerz, oficyna, park z
częściowo zachowanymi
alejami i szpalerami, połączony
ze stawem
- cmentarz grzebalny parafialny
(rzymskokatolicki), z
nagrobkami (wg wykazu w
karcie cmentarza) i
drzewostanem, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
i karty cmentarza
- kościół paraf. św. Marii
Magdaleny
- drewniana kaplica (wraz z
gruntem pod budynkiem), na
terenie cmentarza
rzymskokatolickiego,
ogrodzenie z bramą i bramką,
otaczające cmentarz
rzymskokatolicki, na działce
wskazanej w dec.
- kościół paraf. pw. św. Anny,
ogrodzenie, kostnica, brama

A/1309

A/1465
A/1506

A/733

A/1070

A/660

A/1622

A/1504

A/674

A/1577

A/1165
A/1637

A/423
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Tuligłowy
(właśc. obręb
geod.:
Małochwiej
Duży)
Tuliłów

Krasnystaw

krasnostawski

Międzyrzec
Podlaski

bialski ziemski

1487
.

Turka

Wólka

lubelski
ziemski

1488
.

Turkowice

Werbkowice

hrubieszowski

1489
.

Turkowice

Werbkowice

hrubieszowski

1490
.

Turobin

Turobin

biłgorajski

1491
.

Turobin

Turobin

biłgorajski

1492
.

Turobin –
Zagroble

Turobin

biłgorajski

1493
.

Turowiec

Wojsławice

chełmski
ziemski

1494
.

Tuszów

Strzyżewice

lubelski
ziemski

1495
.

Tworyczów

Sułów

zamojski
ziemski

1496
.

Tyszowce

Tyszowce

tomaszowski

1497

Tyszowce

Tyszowce

tomaszowski

1486
.

ul. Kościelna 2

główna, otaczający drzewostan,
w gran. cmentarza
przykościelnego, na działce
wskazanej w dec., wg zał. planu
i mapy
- wiatrak „koźlak”, w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- cmentarz wojenny niemieckoaustriacki z I wojny świat., wraz
z drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg załączników
- zespół podworski: dwór, dwie
stajnie (obory), park z
fragmentami brzozowej alei
dojazdowej i drzewami
pomnikowymi, w gran. wg zał.
mapy i opracowania
ewidencyjnego
- otoczenie nieistniejącego
kościoła filialnego - w gran.
cmentarza kościelnego
- zespół monastyru
prawosławnego tzw. „Zakład”:
budynek główny, d. Sobór (tzw.
Aula), tzw. Czajnia (obc.
cerkiew), dom ihumeni, szkoła,
zieleń towarzysząca zabudowie,
na działce wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- kapliczka pw. św. Marka na
miejscu d. cmentarza
grzebalnego, wraz z
wyposażeniem wnętrza
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Dominika z wyposażeniem
w zabytki ruchome, dzwonnica
z kostnicą, drzewostan w gran.
ogrodzenia cmentarza
kościelnego, budynek starej
plebanii - w granicach murów
zewnętrznych, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy
- kaplica cmentarna pw. św.
Elżbiety na cmentarzu
grzebalnym, wraz z
wyposażeniem wnętrza
- cerkiew greckokat., ob. kościół
rzymskokat. pw. św. Barbary, w
gran. cmentarza kośc.
- zespół dworsko-parkowy –
patrz: Żabia Wola, zespół
dworsko-parkowy Tuszów
- kościół pw. św. Piotra i Pawła
(w gran. murów zewn.),
dzwonnica
- zespół kościelny: kościół
paraf. rzymskokat. pw. św.
Leonarda, kapliczka,
dzwonnica, trzy kapliczki
drewniane, cmentarz kościelny z
drzewostanem, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy
- cmentarz grzebalny

A/1156

A/1339

A/761

A/87
A/1589

A/98

A/92

A/97

A/1158

A/1514
A/1099

A/1578

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 113 –

Poz. 111

.

1498
.

Tyśmienica

Parczew

parczewski

1499
.

Uchanie

Uchanie

hrubieszowski

1500
.

Uchanie

ul. Grabowiecka 5

Uchanie

hrubieszowski

1501
.

Uchanie

ul. Partyzantów 30

Uchanie

hrubieszowski

1502
.

Udrycze

Stary Zamość

zamojski
ziemski

1503
.
1504
.

Uher

Chełm

Uhrusk

Wola Uhruska

chełmski
ziemski
włodawski

1505
.

Uhrusk

Wola Uhruska

włodawski

1506
.

Uhrusk

Wola Uhruska

włodawski

1507
.
1508
.

Uhrusk

Wola Uhruska

włodawski

Uhrusk

Wola Uhruska

włodawski

1509
.

Uhrusk

Wola Uhruska

włodawski

1510
.

Ujazdów

Nielisz

zamojski
ziemski

rzymskokat., wraz z
drzewostanem i nagrobkami
(według wykazu w karcie
cmentarza) oraz wszystkimi
nagrobkami kamiennymi i
żeliwnymi sprzed 1939 r., w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy i karty cmentarza
- cmentarz wojenny austriackoniemiecki z I wojny świat., z
drzewostanem, w obrebie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- park krajobrazowy oraz
zamczysko średniowieczne
(wpisane do rejestru zabytków
pod nr A/231, obc. C/73), wraz
z drzewostanem, w gran. wg zał.
planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Wniebowzięcia NMP z
wyposażeniem wnętrza w
zabytki ruchome, otaczający
drzewostan, dzwonnica,
wzgórze (na którym kościół
wzniesiony)
- budynek d. apteki, wraz z
otoczeniem, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- zespół dworski: dwór, oficyna
z wystrojem
architerktonicznym, najbliższym
otoczeniem i zadrzewieniem,
kaplica tzw. ariańska (obc.
kosciół filialny), park (o pow.
wskazanej w dec.), aleja
dojazdowa, w gran. wg zał.
planu
- d. młyn, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał mapy
- kościół paraf. pw. św. Jana
Chrzciciela wraz z
wyposażeniem
architektonicznym i
ruchomościami, drzewostan w
granicach ogrodzenia cmentarza
kościelnego oraz plebania w
gran. ścian zewn. na działce
wskazanej w dec. wg załącznika
- cerkiew prawosławna pw.
Wniebowzięcia NMP wraz z
wyposażeniem wnętrza, w gran.
cmentarza cerkiewnego
- plebania (parafii rzymskokat.),
w gran. ścian zewn. wg zał.
mapy
- kapliczka drewniana, w gran.
wg zał.
- najstarsza część cmentarza
rzymskokat. (w gran. wg opisu
w de.), na działce wskazanej w
dec. wg zał. karty cmentarza
- cmentarz prawosławny wraz z
2 nagrobkami na działce
wskazanej w decyzji, wg zał.
mapy
- zespół dworski: dwór,
budynek gospodarczy (ob.
mieszkalny), park o pow.

A/1345

A/1480

A/64

A/1594
A/476

A/232
A/670

A/1153

A/670
A/1161
A/179

A/1640

A/1324
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1511
.

Ulan Majorat

Ulan Majorat

radzyński

1512
.

Ułęż

Ułęż

rycki

1513
.

Urzędów

Urzędów

kraśnicki

1514
.

Urzędów

Urzędów

kraśnicki

1515
.

Urzędów

ul. Wodna

Urzędów

kraśnicki

1516
.

Urzędów

ul. Opolska 3

Urzędów

kraśnicki

1517
.

Wąwolnica

Wąwolnica

puławski

1518
.
1519
.

Wąwolnica

Rynek 28

Wąwolnica

puławski

Wąwolnica

ul. Zamkowa

Wąwolnica

puławski

1520
.

Werbkowice

Werbkowice

hrubieszowski

1521
.

Werbkowice

Werbkowice

hrubieszowski

1522
.

Werbkowice
(obręb geodez.:
WerbkowiceHrubieszów)

Werbkowice
Hrubieszów

hrubieszowski

wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- kościół paraf. pw. św.
Małgorzaty z wystrojem i
ruchomościami, dzwonnica,
drzewostan w obrębie
ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, pozostałości muru
oporowego i bramy, park
krajobrazowy, figura Matki
Boskiej, w gran. wg zał. planu i
opracowania ewidencyjnego
- układ urbanistyczny Urzędowa
obejmujący rynek, ulice i wały
obronne, w gran. wg zał. planu
- kościół paraf. pw. śś Mikołaja
i Otylii z wyposażeniem
wnętrza, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego
- kaplica cmentarna, w gran.
murów zewn., na cmentarzu
parafialnym, na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- młyn wodno-motorowy, w
gran. ścian zewn., wg zał.
wyrysu, wraz z urządzeniami
ciągu technologicznego
(określonymi w decyzji i na
kartach ewidencyjnych
stanowiących załączniki do
decyzji o wpisie)
- osada Wąwolnica obejmująca:
ukształtowanie terenu, układ
urbanistyczny z zabudową
mieszkalną i zagrodową, kościół
pw. św. Wojciecha BM, kaplicę
pw. NMP wraz z wyposażeniem
wnętrza, otaczającym
drzewostanem i wzgórzem na
którym wzniesiony jest kościół i
kaplica, plebanię, cmentarz, w
gran. wg zał. planu
- dom
- figura przydrozna z rzeźbą św.
Jana Nepomucena, na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Michała Arch. i Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy (d.
cerkiew prawosławna) wraz z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, cmentarz
przykościelny w gran.
ogrodzenia
- zespół pałacowo-parkowy:
pałac, oficyna, brama wjazdowa
wraz z murem wiążącym ją z
pałacem, zarządcówka, stajnia
(nie istnieje) z podjazdem, park
wraz z dąbrową (o pow.
wskazanej w dec.), w gran. wg.
zał. planu
- przestrzenny układ
komunikacyjny
Hrubieszowskiej Kolei
Dojazdowej na odcinku

A/583

A/794

A/192
A/390

A/1104

A/1110

A/798

A/871
A/1635
A/1487

A/1294

A/893

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

1523
.

Wereszczyn

1524
.

Wereszczyn

1525
.

– 115 –

Poz. 111

Urszulin

włodawski

Urszulin

włodawski

Wesołówka
(Stanin wlaśc. obręb:
Wesołówka)

Stanin

łukowski

1526
.
1527
.

Węglinek

Trzydnik Duży

kraśnicki

Wielącza

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

1528
.

Wielącza
Kolonia
(właśc. obręb:
Bodaczów)
Wielkopole,
Wiśniów

Szczebrzeszyn

zamojski
ziemski

Gorzków

krasnostawski

1530
.

Wieniawka

Horodło

hrubieszowski

1531
.

Wierzba

Stary Zamość

zamojski
ziemski

1529
.

Nr 67

Werbkowice-Hrubieszów (wg
załączników), obejmujący:
- tor główny-szlakowy kolei
wąskotorowej od stacji
Werbkowice Wąsk. do ul.
Przemysłowej w obszarze stref:
Hrubieszów
- tory pomocnicze (11) na
terenie stacji Werbkowice,
odchodzące od toru szlakowego
do budynku parowozowni
- tor pomocniczyw obrębie
stacji Hrubieszów Wąsk.,
- urządzenia nastawczorozjazdowe i sygnalizacyjne,
związane z torem szlakowym i
torami pomocniczymi,
- napowietrzna linia
telekomunikacyjna drutowa
biegnąca obok toru szlakowego
od stacji Werbkowice do stacji
Hrubieszów (w gran. terenu 3 m
po obu stronach toru, na całej
długości szlaku wskazanego na
załącznikach).
- cmentarz rzymskokatolicki, w
gran. według zał. planu oraz
kaplica grobowa Rulikowskich
na cmentarzu rzymskokat., w
granicach ścian zewnętrznych
- kościół parafialny p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP,
ob. św. Stanisława BM ( z
wyposażeniem wnętrza),
otoczenie w granicach
cmentarza kościelnego
- zespół podworski: dwór z fosą
i tarasami, oficyna, stajnia (wraz
z zabytkową stolarszczyzną),
park (o pow. wskazanej w dec.),
w gran. działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. wg zał. planu
- zespół kościelny: kościół
paraf. rzymskokat. pw. św.
Stanisława Bpa, wraz z
wyposażeniem, dzwonnica,
ogrodzenie cmentarza
kościelnego wraz z bramą,
drzewostan w granicach
cmentarza kościelnego
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- zespół dworski (o pow.
wskazanej w dec.): dwór, park
krajobrazowy, ogrody
użytkowe, część gospodarcza z
czterema budynkami
gospodarczymi oraz młyn (w
Wiśniowie) - w gran. wg zał.
planu
- park podworski (o pow.
wskazanej w dec.), w gran. wg
zał. planu
- cmentarz z I wojny świat., w
gran. działki wskazanej w dec.,

A/188

A/144

A/307

A/349
A/315

A/1576

A/1188

A/1439
A/1529
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1532
.

Wierzbica

Rudnik

krasnostawski

1533
.

WiechowiczeJakówki

Janów Podlaski

bialski ziemski

1534
.
1535
.

Wierzchowiny

Siennica Różana

krasnostawski

Wierzchowiska
Drugie

Piaski

świdnicki

1536
.

Wierzchowiska
Pierwsze

Modliborzyce

janowski

1537
.

Wierzchowiska
Pierwsze

Modliborzyce

janowski

1538
.

Wierzchowiska
Drugie

Modliborzyce

janowski

1539
.

Wilczyska

Wola
Mysłowska

łukowski

1540
.

Wilczyska

Wola
Mysłowska

łukowski

1541
.

Wilkołaz Drugi

Wilkołaz

kraśnicki

1542
.

Wilków

Wilków

opolski

1543
.

Wirkowice

Izbica

krasnostawski

1544
.
1545
.

Wisłowiec

Stary Zamość

Wisznice

Wisznice

zamojski
ziemski
bialski ziemski

1546
.

Wisznice

Wisznice

bialski ziemski

wg zał. planu i karty cmentarza
- dwór i park (o pow. wskazanej
w dec.), ze stawami i aleją
dojazdową, w gran. wg zał.
planu
- założenie dworsko-ogrodowe:
dwór, d. suszarnia tytoniu,
spichlerz, w gran. wg zał. planu
- patrz: Jakówki A/1417
- założenie parkowe, w gran. wg
zał. planu
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, kordegarda, budynki
gospodarcze, park ze stawem, w
gran. wg zał. planu
- kapliczka z cmentarza
epidemicznego II
(cholertcznego), na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał.
- kapliczka z pagórkiem
cmentarza epidemicznego I
(cholerycznego), na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał.
- zespół dworsko-parkowy
(wraz ze strefami ochrony
konserwatorskiej), w gran. wg
zał. planu
- zespół dworski; dwór, park,
brama z dawnego ogrodzenia
zespołu, w gran. obszaru
wskazanego na zał. mapie,
odpowiadającego działkom
wskazanym w dec.
- ruiny fortalicji tzw.
zamczysko, obejmujące: system
wałów i fos (nawadnianych
wodą biegnącą z naturalnego
źródłą), resztki umocnień
murowanych, fundamenty
dawnej budowli mieszkalnej,
najbliższe otoczenie
- kościół paraf. pw. św. Jana
Chrzciciela z wystrojem
wnętrza i zabytkowymi
ruchomościami, drzewostan w
obrębie cmentarza kościelnego
(w gran. ogrodzenia)
- kościół paraf. pw. śś. Floriana
i Urszuli z wyposażeniem i
ruchomościami, dzwonnica –
brama, ogrodzenie cmentarza
kościelnego z kapliczkami i
rzeźbami, drzewostan w obrębie
tego ogrodzenia
- park krajobrazowy (o pow.
wskazanej w dec.), w gran. wg
zał. planu
- kapliczka przydrożna NMP
Niepokalanie Poczętej
- zespół kościoła paraf. pw.
Przemienienia Pańskiego wraz z
otaczającym drzewostanem, d.
plebania, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu
- d. cerkiew greckokat., ob.
kościół rzymskokat. pw. św.

A/1198
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A/419
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A/663
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.

Wisznice

1548
.

Poz. 111

Wisznice

bialski ziemski

Wiszniów

Mircze

hrubieszowski

1549
.

Witoroż

Drelów

bialski ziemski

1550
.

Witulin

Leśna Podlaska

bialski ziemski

1551
.

Witulin

Leśna Podlaska

bialski ziemski

1552
.

Władzin

Uchanie

hrubieszowski

1553
.

Włodawa

Włodawa miasto

włodawski

1554
.

Włodawa

Rynek

Włodawa miasto

włodawski

1555
.
1556
.

Włodawa

ul. Czerwonego
Krzyża 5-7
ul. Klasztorna 6-7
(d. ul. Gagarina, d.
Podzamcze)

Włodawa miasto

włodawski

Włodawa miasto

włodawski

1557
.

Włodawa

ul. Kościelna 11 i
11a (d. 1 Maja)

Włodawa miasto

włodawski

1558
.
1559
.

Włodawa

ul. Piłsudskiego 26

Włodawa miasto

włodawski

Włodawa

ul. Tysiąclecia
Państwa Polskiego

Włodawa miasto

włodawski

1560
.

Wohyń

Wohyń

radzyński

Włodawa

ul. Kościelna

– 117 –
Jerzego i Wniebowzięcia NMP,
wraz z otaczającym
drzewostanem, na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- cmentarz (zamknięty; unickokatolicki, późn. prawosławny),
w gran. ogrodzenia, wg zał.
planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Stanisława Bpa (d. cerkiew
unicka), wraz z wyposażeniem
wnętrza, drzewostan w gran.
cmentarza przykościelnego
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Michała Archanioła z
wyposażeniem wnętrza i
otoczeniem z drzewostanem w
gran. cmentarza kościelnego,
dzwonnica
- kościół paraf. pw. św. Michała
Archanioła z wyposażeniem
wnętrza i otoczeniem w gran.
cmentarza kościelnego
- zespół dworsko-parkowy: park
z alejami dojazdowymi, d.
kuchnia, oficyna, oranżeria,
zespół gorzelni (gorzelnia,
czworak, magazyn), w gran. wg
zał. planu
- dworek z pozostałościami
parku i sadu owocowego –
patrz: Bokinia A/1005,
- układ urbanistyczny miasta
Włodawy - w gran. wg zał.
planu
- zespół d. kramów zwany
Czworobokiem z dziedzińcem
pośrodku i dwiema bramami
przejazdowymi oraz dekoracją
architektoniczną i sklepionymi
pomieszczeniami we wnętrzach
- d. bożnica i dwa domy
pokahalne
- zespół popauliński: kościół
(ob. paraf.) pw. św. Ludwika
wraz z wyposażeniem w zabytki
ruchome, klasztor zabudowany
w czworobok, dom popauliński
- cerkiew prawosławna pw.
Narodzenia NMP, wraz z
wyposażeniem wnętrza, w gran.
cmentarza cerkiewnego oraz
plebania prawosławna, w gran.
części działki wskazanej w dec.,
wg zał. planu
- cmentarz rzymskokat., w gran.
wg zał. mapy
- figura przydrożna: murowana
kolumna na cokole, zwieńczona
żelaznym krzyęm, oraz płyty
grobowe z I wojny światowej,
zlokalizowane w bezpośrednim
otoczeniu kolumny – w
granicach betonowego obrzeża,
na działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Anny Samotrzeciej, wraz z

A/1399

A/1481

A/114

A/69

A/132

A/584
A/636

A/169
A/168

A/234

A/380
A/1628

A/1368
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Poz. 111

1561
.
1562
.

Wohyń

Wohyń

radzyński

Wohyń

Wohyń

radzyński

1563
.

Wojciechów

Wojciechów

lubelski
ziemski

1564
.
1565
.

Wojciechów

Wojciechów

Wojciechów

Wojciechów

lubelski
ziemski
lubelski
ziemski

1566
.

Wojciechów

Wojciechów

lubelski
ziemski

1567
.

Wojcieszków

Wojcieszków

łukowski

1568
.

Wojcieszków

Wojcieszków

łukowski

1569
.

Wojsławice

Wojsławice

chełmski
ziemski

1570
.

Wojsławice

Wojsławice

chełmski
ziemski

1571
.

Wojsławice

Wojsławice

chełmski
ziemski

wyposażeniem wnętrza,
cmentarz przykościelny,
ogrodzenie i otaczający
drzewostan - w gran. cmentarza
kościelnego, na działce
wskazanej w dec., wg zał. planu
- kaplica cmentarna pw. św.
Józefa
- cmentarz katolicko-unicki,
obecnie katolicki, wraz z
drzewostanem, w obrebie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- kościół paraf. pw. św. Teodora
z wyposażeniem wnętrza,
otaczający drzewostan,
ogrodzenie z bramkami
- dzwonnica przy kościele paraf.
pw. św. Teodora
- dawny zamek - tzw. Wieża
Ariańska, przyległe wały i fosy
obronne wraz z najbliższym
otoczeniem i zadrzewieniem,
pozostałości murów ze
strzelnicami, ruiny pałacu
położone na północ od wieży w gran. wg zał. planu
- kaplica grobowa rodziny
Świeżawskich, wraz z kryptą
oraz gruntem pod budynkiem,
na cmentarzu parafialnym, na
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- park krajobrazowy z aleją
dojazdową, obszaru wskazanego
na załączonym planie, który
odpowiada działkom
geodezyjnym wymienionym w
decyzji, w granicach wg
załączonej mapy
- kosciół parafialny
rzymskokatolicki pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, wraz z gruntem pod
budowlą, na działce wskazanej
w dec., wg zał. mapy
- układ urbanistyczny osady
Wojsławice, obejmujący
rozplanowanie oraz utrzymane
w tradycyjnej skali relacje
przestrzenne zabudowy
miejskiej z XIX-XX w., z
akcentami monumentalnych
zespołów architektonicznych:
kościelnego, cerkiewnego i
bożniczego – wg zał. planu
- zespół kościelny: kościół
paraf. pw. św. Michała
Archanioła wraz z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica, plebania,
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego
- d. cerkiew greckokat. (obc.
cerkiew prawosłwana pw. MB
Kazańskiej) i murowana
dzwonnica cerkiewna (na
działce wskazanej w decyzji, wg
zał. mapy)

A/115
A/115

A/124

A/124
A/308

A/1606

A/1172

A/1608

A/590

A/320

A/478
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Poz. 111

1572
.
1573
.

Wojsławice

Wojsławice

chełmski
ziemski
lubelski
ziemski

Wola
Gałęzowska

Bychawa

1574
.

Wola Gułowska

Adamów

łukowski

1575
.

Wola Okrzejska

Krzywda

łukowski

1576
.

Wola Osowińska

Borki

radzyński

1577
.

Wola
Przybysławska
(dawn. Garbów)

Garbów

lubelski
ziemski

1578
.
1579
.

Wola Rudzka

Opole Lubelskie

opolski

Wola
Żółkiewska

Żółkiewka

krasnostawski

1580
.

Wolica
Śniatycka

Komarów Osada

zamojski
ziemski

1581
.

Wolica
Uchańska

Grabowiec

zamojski
ziemski

1582
.

Wołajowice

Hrubieszów

hrubieszowski

1583
.

Wołoskowola

Stary Brus

włodawski

- synagoga, w gran. murów
zewn.
- park, wraz z aleją dojazdową
do zabudowań podworskich, w
gran. wg zał. planu
- zespół klasztorny karmelitów:
kościół pw. Nawiedzenia NMP,
z dekoracją architektoniczną i
malarską, ruchomościami,
klasztor karmelitów, teren w
granicach ogrodzonej parceli
obejmującej cmentarz kościelny
stary i nowy z zadrzewieniem,
częściowo otoczony murem,
brama dzwonnica
- zespół podworski: oficyna I
(pd.), część piwniczna oficyny
II (pn.), park (o pow. wskazanej
w dec.), na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, kościół (d. kaplica – w
obrębie nowego kościoła),
plebania, park ze stawem z
wyspą, alejami i pomnikowymi
drzewami, w gran. wg zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. ogrodzenia na
działce wskazanej w decyzji –
wg załaczników
- młyn wodny, w gran. ścian
zewnętrznych, wg zał. mapy
- zespół dworski: dwór, oficyna
(d. dwór), stajnia, rządcówka,
mur przyporowy, park (o pow.
wskazanej w dec.), wraz ze
stawami, w gran. wg zał. planu
- miejsce upamiętniające
wydarzenie historyczne, tj.
bitwę pod Komarowem w dn.
31.08.1920 r. (na działce
wskazanej w dec., w gran. wg
zał.), obejmujące: mogiłę
żołnierzy poległych w bitwie
pod Komarowem w dn.
31.08.1920 r. oraz fragment
pola bitwy (tj. teren
odpowiadający części działki
wskazanej w dec.), w gran.
istniejącego ogrodzenia – z
wyłączeniem współczesnych
elementów zagospodarowania;
- przedpole miejsca
upamiętnienia tj. nieruchomości
obejmujące teren nieruchomości
wskazanych w dec. – wg zał.
mapy
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w decyzji, wg zał.
mapy i karty cmentarza
- wiatrak „koźlak”
(translokowany do Holi) , w
gran. działki – patrz: Hola, gm.

A/1152
A/712
A/578

A/386

A/769

A/1009

A/1120
A/1193

A/667

A/1525

A/1545
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Poz. 111

1584
.

Wołoskowola

Stary Brus

włodawski

1585
.

Woroblin

Janów Podlaski

bialski ziemski

1586
.

Woroniec

Biała Podlaska

bialski ziemski

1587
.

Woroniec

Biała Podlaska

bialski ziemski

1588
.

Woskrzenice
Duże

Biała Podlaska

bialski ziemski

1589
.

Woskrzenice
Duże

Biała Podlaska

bialski ziemski

1590
.

Wożuczyn
(własciwy obręb
geod.:
MichalówKolonia)

Rachanie

tomaszowski

1591
.

Wożuczyn

Rachanie

tomaszowski

1592
.

Wożuczyn

Rachanie

tomaszowski

1593
.

Wólka
Dobryńska

Zalesie

bialski ziemski

1594
.

Wólka
Gościeradowska

Gościeradów

kraśnicki

Stary Brus, A/1149
- cmentarz prawosławny,
nieczynny, polozony na dzialce
nr 36, wraz z trzema
nagrobkami wskazanymi w
decyzji
- założenie dworsko ogrodowe:
dwór, park, d. część
gospodarcza, stary sad, d. ogród
porzeczkowy, aleja dojazdowa,
w gran. ochrony wg zał. planu
- założenie przestrzennokrajobrazowe z kaplicą grobową
książąt Światopełków-Mirskich
na osi alei brzozowo-lipowej i
przecinki leśnej o długości 700
m
- założenie dworsko-parkowe:
krzyż alej, otoczenie kaplicy
teren d. sadu, teren d. osady
folwarcznej, teren d. parku i
ogrodu warzywnego, część
gospodarcza d. założenia, w
gran. wg zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Michała Archanioła wraz z
otaczającym drzewostanem, w
gran. obszaru odpowiadającego
części działki wskazanej w dec.,
wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, park, staw, pawilon
ogrodowy – w gran. wg zał.
planu
- fragment historycznego
założenia urbanistycznego
osiedla mieszkalnego cukrowni
„Wożuczyn”: d. dom
mieszkalny zarządcy, d. „dom
mieszkalny specjalistów”, trzy
budynki gospodarcze, teren d.
parku osiedlowego, teren
przyległy do ww. budynków
mieszkalnych i gospodarczych,
wraz z drzewostanem,
ukształtowaniem zieleni i terenu
oraz drogą, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
załączników
- kościół paraf.rzymskokat. pw.
Nawiedzenia NMP z wystrojem
architektonicznym i
ruchomościami, otaczający
drzewostan w gran. ogrodzenia
cmentarza kościelnego
- pozostałości zespołu
pałacowo-parkowego: budynek
bramny (ob. mieszkalny),
obeliski bramne, relikty d.
murów obronnych, podziemia
oraz park (o pow. wskazanej w
dec.) i staw w gran. wg zał.
planu
- kościół paraf. .rzymskokat.
pw. św. Stanisława Kostki
(przeniesiony do Łochowa, woj.
mazowieckie)
- zespół folwarczny: budynek
mieszkalny i otaczająca zieleń w

A/1652

A/1423

A/439

A/439

A/1335

A/1407

A/1600

A/654
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A/1429
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1595
.

Wólka
Komarowska

Komarówka
Podlaska

radzyński

1596
.
1597
.
1598
.

Wólka
Leszczańska
Wólka
Leszczańska
Wólka
Łosiniecka

Żmudź

Susiec

chełmski
ziemski
chełmski
ziemski
tomaszowski

1599
.

Wólka Rudnicka

Wilkołaz

kraśnicki

1600
.

Wronów

Bełżyce

lubelski
ziemski

1601
.

Wrzelowiec

Opole Lubelskie

opolski

1602
.

Wrzelowiec

Opole Lubelskie

opolski

1603
.

Wrzelowiec

Opole Lubelskie

opolski

1604
.

Wygnanka

Kąkolewnica

radzyński

1605
.

Wygnanowice

Rybczewice

świdnicki

1606
.

Wygoda

Janów Podlaski

bialski ziemski

1607
.
1608
.

Wylągi

Kazimierz
Dolny
Kazimierz
Dolny

puławski

Wylągi

Żmudź

Wylągi 43

puławski

gran. ogrodzenia, wg zał. planu
- cmentarz wojenny niemiecki z
I wojny świat., wraz z
drzewostanem, w obrebie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg załaczników
- zespół dworsko-parkowy w
gran. wg zał. planu
- d. zajazd
- młyn wodny zw. „Świdy” ,
wraz z najbliższym otoczeniem
(tj. działką wskazaną w decyzji)
oraz urządzenia ciągu
technologicznegonstanowiące
wyposażenie młyna (zgodnie z
opisem w decyzji), w gran. wg
zał. wyrysu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
dec., w gran. wg zał. mapy
- park dworski, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał.
planu
- zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. Świętej Trójcy z
wyposażeniem wnętrza,
dzwonnica, ogrodzenie z
czterema kapliczkami i bramką,
kostnica, drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- „stara” plebania w zespole
kościelnym, w gran. ścian
zewnętrznych
- organistówka w zespole
kościelnym, w gran. ścian
zewnętrznych
- cmentarz epidemiczny, wraz z
drzewostanem w obrębie działki
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. planu
- dawny zespół dworski: dwór
(z piecem i drewnian adekoracją
zewnetrzną), park z
drzewostanem i aleją lipową, w
gran. wg zał. planu
- zespół architektonicznokrajobrazowy, obejmujący:
park, bramę wjazdową, zespół
stajni (wchodzą stajnie nr 1-4
zw. prywatnymi, nr 5 i 6 zw.
wychowalniami młodzieży, nr 7
zw. zegarową, nr 8 zw. czołową,
nr 9-10 zw. Woroncowską i
wyścigową), lazaret, zespół
budynków mieszkalnych (domy
nr adm.: 8 – 14), wybiegi dla
koni, pozostałości alei
brzozowej, tereny w gran.
obszaru działek wskazanych w
dec., wg zał. mapy
- kapliczka przydrożna z figurą
św. Józefa z Dzieciątkiem
- zespół dworski: dwór z
oficyną (skrzydłem bocznym),
domek w ogrodzie, budynki
gospodarcze wokół d.
dziedzińca gospodarczego
(stodoła, obora, spichlerz,

A/1344

A/1134
A/440
A/516

A/1043
A/932
A/558

A/558
A/558
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A/788

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 122 –

Poz. 111

1609
.
1610
.

Wyryki

Wyryki

włodawski

Wyryki

Wyryki

włodawski

1611
.

Wysokie

Wysokie

lubelski
ziemski

1612
.

Wysokie

Wysokie

lubelski
ziemski

1613
.

Wyżłów

Dołhobyczów

hrubieszowski

1614
.

Zabłocie

Kodeń

bialski ziemski

1615
.
1616
.

Zaborek

Janów Podlaski

bialski ziemski

Zaburze

Żółkiewka

krasnostawski

1617
.
1618
.

Zaburze

Żółkiewka

krasnostawski

Zacisze

Biała Podlaska

bialski ziemski

1619
.

Zaczopki

Rokitno

bialski ziemski

1620
.
1621
.

Zadybie Stare

Kłoczew

rycki

Wilków

opolski

1622
.

Zagościniec

Piszczac

bialski ziemski

1623
.
1624
.
1625
.

Zagroda

Siennica Różana

krasnostawski

Zagroda

Siennica Różana

krasnostawski

Zagrody (dawn.
Żulin)

Rejowiec

chełmski
ziemski

1626
.

Zagrody
Przybysławskie

Garbów

lubelski
ziemski

Zagłoba

Nr 53

chlewnia, kurnik), otoczenie
dworu składające się z ogródka
przy domu, sadu, starodrzewiu i
lasu - wg oznaczenia oraz w
granicach wg zał. planu
- wiatrak „koźlak”
- chałupa w gran. działki –
patrz: Hola gm. Stary Brus,
A/1157
- kościół paraf. pw. św. Michała
Archanioła, w gran. cmentarza
parafialnego, na działce
wskazanej w dec. wg zał.
- cmentarz grzebalny
(rzymskokatolicki), wraz z
nagrobkami (wg wykazu w
karcie cmentarza ) i
drzewostanem, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu i karty cmentarza
- d. cerkiew greckokatolicka,
ob. kościół filialny
rzymskokatolicki pw. św.
Mikołaja, w gran. ścian
zewnętrznych, na działce
wskazanej w dec., wg zał.
- cerkiew prawosławna paraf.
pw. św. Mikołaja, wraz z
ogrodzeniem – w gran.
ogrodzenia
- patrz: Janów Podlaski Zaborek
- tzw. "Wronówka" - dworek i
ogród spacerowo-użytkowy, w
gran. działki wskazanej w dec.,
wg zał. planu
- dwór i pak (o pow. wskazanej
w dec.), w gran. wg zał.planu
- założenie dworsko-ogrodowe:
dwór, spichlerz, park, w gran.
wg zał. planu
- cmentarz niemiecko-rosyjski z
I wojny świat., wraz z
drzewostanem, w obrębie
działki wskazanej w dec., w
gran. wg zał. planu
- zespół podworski: dwór,
stajnia, stodoła, gorzelnia, park
- kościół parafialny pw. MB
Królowej Polski, na działce
wskazanej w dec,. wg zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy –
patrz: KościeniewiczeZagościniec, A/1419
- zajazd, w gran. wg zał. planu
- park dworski w gran. dawnego
założenia dworsko-parkowego
- kościół parafialny
rzymskokatolicki pw. Matki
Bożej Królowej Polski, w gran.
Ścian zewnętrznych, wraz z
gruntem pod obiektem
budowlanym oraz otoczenie
zabytku w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- park (ukształtowanie terenu
wraz drzewostanem),

A/1123

A/706

A/542

A/985

A/1409

A/1192

A/1199
A/1404
A/1366

A/417
A/891

A/1141
A/1146
A/1620

A/728
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1627
.

Zagrody
Przybysławskie

Garbów

lubelski
ziemski

1628
.

Zakępie

Adamów

łukowski

1629
.

Zakrzew

Zakrzew

lubelski
ziemski

1630
.

Zakrzówek

Zakrzówek

kraśnicki

1631
.
1632
.

Zalesie Kolonia

Ryki

rycki

Zalutyń

Piszczac

bialski ziemski

1633
.

Zamch

Obsza

biłgorajski

1634
.

Zamieście
(właśc.. obręb
geod.: Świerże)

Dorohusk

chełmski
ziemski

1635
.

Zamość

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1636
.

Zamość

Zamość miasto

zamojski
grodzki

ogrodzenie z bramą wjazdową,
dom mieszkalny, w gran. wg
zał. mapy
- zespół willowo-ogrodowy:
willa i budynek gospodarczy
(wraz z ich wyposażeniem),
fragmenty ogrodzenia, brama
wjazdowa z bramką, brama
boczna z bramką, ogród z aleją,
w gran. działki wskazanej w
dec., wg zał. mapy
- d. kościół paraf. pw.
Podwyższenia Krzyża Św., ob.
kaplica pw. śś. Apostołów
Piotra i Pawła (d. cerkiew
unicka translokowana z
miejscowości Łukowce)
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. planu
i karty cmentarza
- kościół paraf. pw. św.
Mikołaja z wystrojem wnętrza,
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego
- zespół parkowy: park w gran.
wg zał. planu oraz wozownia
- założenie dworsko-ogrodowe:
dwór, park, w granicach
ochrony wg zał. planu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
śś. Jozefata i Praksedy (dawna
cerkiew unicka), cmentarz
kościelny - w gran. ogrodzenia
- zespół dworsko-parkowy: d.
dwór, park i sad wraz z
drzewostanem, w gran. działek
wskazanych w dec., wg zał
planu i karty ewidencyjnej
- Stare Miasto - w obrębie
fortyfikacji, wraz ze wszystkimi
budynkami murowanymi i
drewnianymi, ruinami,
drzewostanem oraz ulicami i
placami publicznymi oraz
otaczający je pierścień d.
fortyfikacji miejskich ziemnych
i murowanych
- fortyfikacje miasta Zamościa zgodnie z zał. szkicem,
obejmujace:
Bastion I:
1. Wał i fosa bastionu I,
2. Kazamaty wschodniego barku
bastionu I,
3. Kazamaty zachodniego braku bastionu I,
4. Słoniczoło bastionu I,
Kurtyna I-II:
5. Wał i fosa kurtyny I-II,
6. Rawelin kurtyny I-II,
7. Przepust wodny przed
rawelinem kurtyny I-II,
Bastion II:
8. Wał i fosa bastionu II,
9. Zejscie do kazamat na
bastionie II,
10. Kazamaty centralne i
wschodniego barku bastionu II,

A/842

A/20

A/356

A/435

A/795
A/1420
A/1511

A/183

A/47

A/48
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11. Kazamaty zachodniego
bastionuII,
12. Przejście obronne do
działobitni (Rotundy) przed
bastionem II,
13. Działobitnia (Rotunda)
przed bastionem II (wpis pod nr
A/477),
Kurtyna II-III:
14. Wał i fosa kurtyny II-III,
15. Brama Szczebrzeszyńska,
16. Rawelin kurtyny II-III,
17. Obronna wartownia na
rawelinie kurtyny II-III,
Bastion III:
18. Arsenał,
19. Wał i fosa bastionu III,
20. Śródszaniec bastionu III,
21. Słoniczoło bastionu III,
22. Most na drodze
szczebrzeszyńskiej,
23. Szaniec szczebrzeszyński,
Kurtyna III-IV:
24. Wał i fosa kurtyny III-IV,
25. Poterna kurtyny III-IV,
Bastion IV:
26. Wał i fosa bastionu IV,
27. Nadszaniec bastionu IV
(wał),
28. Poterna w południowym
barku nadszańca bastionu IV,
29. Przejście w osi nadszańca
bastionu IV,
30. Poterna we wschodnim
barku nadszańca bastionu IV,
31. Słoniczoło bastionu IV,
32. Śluza przed słoniczołem
bastionu IV,
Kurtyna IV-V:
33. Wał i fosa kurtyny IV-V,
34. Brama Lubelska dawna,
35. Kojec kurtyny IV-V (wpis
pod nr A/1274),
36. Rawelin kurtyny IV-V,
Bastion V:
37. Wał i fosa bastionu V,
Kurtyna V-VI:
38. Wał i fosa kurtyny V-VI,
39. Brama Lubelska nowa,
40. Rawelin kurtyny V-VI,
Bastion VI:
41. Wał i fosa bastionu VI,
42. Nadszaniec bastionu VI,
43. Kazamaty zachodniego
barku bastionu VI,
44. Kazamaty wschodniego
barku bastionu VI,
Kurtyna VI-VII:
45. Wał i fosa kurtyny VI-VII,
46. Poterna kurtyny VI-VII,
48. Galeria obronna kurtyny VIVII,
49. Przejście obronne do rodonu
przed kurtyną VI-VII,
50. Luneta kurtyny VI-VII,
Bastion VII:
51. Wał i fosa bastionu VII,
52. Nadszaniec bastionu VII,
53. Kazamaty w północnym
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Zamość miasto

zamojski
grodzki

ul. Akademicka 1

Zamość miasto

zamojski
grodzki

Zamość

ul. Akademicka 4

Zamość miasto

Zamość

ul. Akademicka 8 (d.
6)

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1641
.

Zamość

ul. Bazyliańska 5,
(ob. Bazyliańska 5,
Pereca 12)

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1642
.
1643
.
1644
.

Zamość

ul. Bazyliańska 10

Zamość miasto

Zamość

ul. Bazyliańska 16

Zamość miasto

Zamość

ul. Bazyliańska 19 Kościuszki 4 –
Żeromskiego 3

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1645
.
1646
.

Zamość

ul. Bazyliańska 20

Zamość miasto

Zamość

ul. Bazyliańska 21

Zamość miasto

1647
.

Zamość

ul. Droga
Męczenników
Rotundy

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1648
.

Zamość

ul. Grecka 2 Staszica 2Łukasińskiego 1Grodzka 1

Zamość miasto

zamojski
grodzki

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

barku bastionu VII,
54. Kazamaty w południowym
barku bastionu VII,
Kurtyna VII-I:
55. Wał i fosa kurtyny VII-I,
57. Kazamaty kurtyny VII-I,
58. Brama Lwowska dawna,
59. Brama Lwowska nowa
(Tomaszowska).
- park miejski (o pow.
wskazanej w dec.), wraz z
kojcem - w gran. oznaczonych
na zał. planie
- d. rezydencja Zamoyskich:
budynek główny połączony w
czworobok z oficyną tylną, dwa
pawilony i skrzydła po obu
stronach, dwie oficyny przyległe
od południa, drzewostan w gran.
d. dziedzińca honorowego
- dawne seminarium duchowne,
w gran. wg zał.planu
- gmach d. Akademii
Zamojskiej, wraz z
dziedzińcem, w gran. murów
zewn.
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym

- kamienica- patrz: zabudowa
działki przy ul. Ormiańskiej 14
- kamienica – patrz: zabudowa
działki przy Rynku Wielkim 14
- budynek Domu Centralnego,
w gran. ścian zewn., na
działkach wskazanych w dec.,
wg zł. mapy
- kamienica – patrz: zabudowa
przy Rynku Wielkim 10
- kościół rzymskokat. pw. św.
Mikołaja (w decyzji: pw. św.
Stanisława,) wraz z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, otaczający drzewostan
w gran. cmentarza kościelnego i
ogrodzenie
- tzw. Rotunda (d. działobitnia):
mury d. działobitni wraz z ruiną
przy bramie wjazdowej, relikty
z lat okupacji hitlerowskiej
(okute drzwi, zaszalowania
okien, ogrodzenie z drutu
kolczastego, wrota drewniane,
itp.), upamiętnienia z lat
powojennych (kraty ozdobne w
drzwiach zewnętrznych cel,
pomiki, epitafia, itp.), grobla z
drogą dojazdową, cmentarz
wojenny z zadrzewieniem.
Granice terenu objetego ochroną
wyznacza fosa i tor kolejowy
- zespół d. kościoła i klasztoru
bonifratrów zw. Podkarpiem,
wraz ze wszystkimi elementami
wystroju architektonicznego,
dziedzińcem wewnętrznym i
krużgankami

A/1274

A/1240

A/1270
A/1249

A/1214

A/1200

A/302

A/477

A/469
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1649
.
1650
.
1651
.
1652
.
1653
.
1654
.
1655
.
1656
.

Zamość

ul. Grodzka 2

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 3

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 4

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 5

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 6

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 7

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 8

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 9

Zamość miasto

1657
.
1658
.
1659
.
1660
.
1661
.
1662
.
1663
.

Zamość

ul. Grodzka 10

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 11

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 12

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 13

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 14

Zamość miasto

Zamość

ul. Grodzka 16

Zamość miasto

Zamość

Pl. Jaroszewicza 1

Zamość miasto

1664
.

Zamość

ul. Kolegiacka 1

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1665
.

Zamość

ul. Kolegiacka 3

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1666
.
1667
.
1668
.

Zamość

ul. Kolegiacka 12

Zamość miasto

Zamość

ul. Kolegiacka 14

Zamość miasto

Zamość

ul. Kołłątaja 2

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1669
.
1670
.
1671
.
1672
.
1673
.

Zamość

ul. Kołłątaja 4

Zamość miasto

Zamość

ul. Kołłątaja 6

Zamość miasto

Zamość

Zamość miasto

Zamość

ul. Kościuszki 5 –
Moranda 3-5
ul. Kościuszki 7, 7a

Zamość

ul. Kościuszki 8

Zamość miasto

1674
.

Zamość

ul. Kościuszki 9

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1675
.

Zamość

ul. Lwowska 19

Zamość miasto

zamojski
grodzki

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym

A/1225

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- kościół poreformacki, filialny
rzymskokat. pw. św. Katarzyny,
(ob. rektoralny), wraz z
wyposażeniem wnętrza,
cmentarz kościelny, drzewostan
w gran. ogrodzenia
- budynek d.dziekanii zw.
Infułatką – patrz: ul.
Szczebrzeska 1, Kolegiacka 1,3
- dom wikariuszy – plebania –
patrz: ul. Szczebrzeska 1,
Kolegiacka 1,3
- kamienica - patrz: zabudowa
Rynek Wielki 3
- kamienica – patrz: Rynek
Wielki 1
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom – wg opisu w decyzji

A/1231

- d. zespół klasztorny klarysek:
kościół i klasztor
- dom tzw "Generałówka",
oficyna
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- d. szpital kolegiacki (ob.
poczta), w gran. ścian zewn.

A/1268

- zespół d. poczty: budynek
główny, dwie oficyny - w gran.
wg zał. planu

A/1267

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

A/1238
A/1237
A/1236
A/1235
A/1234
A/1233
A/1232

A/1230
A/1229
A/1226
A/1228
A/1227
A/1271

A/1217
A/1215
A/1202

A/1219
A/1218
A/1203
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1676
.
1677
.

Zamość

ul. Moranda 1

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

Zamość

ul. Ormiańska 2 –
Grecka 9 - Pereca 3

Zamość miasto

1678
.

Zamość

ul. Ormiańska 3

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1679
.

Zamość

ul. Ormiańska 4 (d.
8)

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1680
.
1681
.

Zamość

ul. Ormiańska 5

Zamość miasto

Zamość

ul. Ormiańska 6

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1682
.
1683
.

Zamość

ul. Ormiańska 7

Zamość miasto

Zamość

ul. Ormiańska 8 (d.
12)

Zamość miasto

1684
.

Zamość

ul. Ormiańska 9

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1685
.

Zamość

ul. Ormiańska 10
(d.14)

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1686
.

Zamość

ul. Ormiańska 14/
Bazyliańska 10

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1687
.

Zamość

ul. Ormiańska 16

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1688
.

Zamość

ul. Ormiańska 18

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1689
.

Zamość

ul. Ormiańska 20

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1690
.
1691
.
1692
.
1693
.
1694
.
1695
.

Zamość

ul. Ormiańska 22

Zamość miasto

Zamość

ul. Ormiańska 24

Zamość miasto

Zamość

ul. Ormiańska 26

Zamość miasto

Zamość

ul. Ormiańska 28

Zamość miasto

Zamość

ul. Ormiańska 30

Zamość miasto

Zamość

ul. Partyzantów 10

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1696
.

Zamość

ul. Partyzantów 74

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1697
.

Zamość

ul. Peowiaków

Zamość miasto

zamojski
grodzki

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

- patrz: zabudowa działki przy
ul. Staszica 23
- zabudowa działki (kamienica
przednia, kamienica tylna,
wiążący je łącznik), wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym oraz działką
(w gran. parceli)
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z pełnym
wystrojem architektonicznym
oraz działką w gran. parceli
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- zabudowa działki: kamienica
przednia wraz z wyposażeniem
architektonicznym, kamienica
tylna (ul. Bazyliańska 10)
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica zw. "Pod Madonną"

A/1245

A/470

A/1246
A/1213
A/471
A/1212
A/1247
A/1224
A/1248
A/1251

A/1252
A/1253
A/1254
A/300

- kamienica

A/298

- kamienica zw. "Pod Lwami"

A/297

- kamienica

A/295

- kamienica

A/299

- gmach Narodowego Banku
Polskiego, wraz z ogrodzeniem,
w gran. działki wskazanej w
dec., wg zał. mapy
- drewn. wieża ciśnień
lokalnego urządzenia
wodociągowego, wraz z
wyposażeniem wewnętrznym
(bez silnika elektr.)
- cmentarz parafialny (o pow.
wskazanej w dec., z 204
zabytkowymi nagrobkami oraz
in. elementami zabytkowymi –
wg zał.), wraz z kaplicą
cmentarną, domem grabarza i
drzewostanem w gran.

A/812

A/372

A/1243
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1698
.

Zamość

ul. Peowiaków 5

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1699
.
1700
.
1701
.
1702
.
1703
.
1704
.
1705
.
1706
.

Zamość

ul. Pereca 2

Zamość miasto

Zamość

ul. Pereca 2a

Zamość miasto

Zamość

ul. Pereca 4

Zamość miasto

Zamość

ul. Pereca 6

Zamość miasto

Zamość

ul. Pereca 8

Zamość miasto

Zamość

ul. Pereca 10

Zamość miasto

Zamość

ul. Pereca 14 (d. 12)

Zamość miasto

Zamość

ul. Pereca 41

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1707
.

Zamość

Rynek Wielki 1/
ul. Kolegiacka 14

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1708
.

Zamość

Rynek Wielki 2

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1709
.

Zamość

Rynek Wielki 3/
ul. Kolegiacka 12

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1710
.

Zamość

Rynek Wielki 4

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1711
.
1712
.

Zamość

Rynek Wielki 5

Zamość miasto

Zamość

Rynek Wielki 6

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1713
.

Zamość

Rynek Wielki 7

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1714
.

Zamość

Rynek Wielki 7a

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1715
.

Zamość

Rynek Wielki 8

Zamość miasto

zamojski
grodzki

murowanego ogrodzenia
- koszarka drogowa - tzw.
Belwederek, wraz z przyległym
terenem oznaczonym na zał.
mapie
- dom

A/1201

A/1211

- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom

A/1210

- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom, wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- dom (wraz z wyposażeniem)

A/1208

- d. hotel "Victoria", wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim
(wg opisu w decyzji)
- zabudowa posesji: kamienica
frontowa, wraz z wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim,
polichromowaną boazerią,
kominkami, stolarką okienną i
drzwiową oraz XIX-wiecznymi
meblami aptecznymi, oficyna
tylna
- zabudowa działki: kamienica
przednia tzw. Malarzowa, z
wyposażeniem
architektonicznym i kamienica
tylna (ul. Kolegiacka 12)
- zabudowa posesji: kamienica
frontowa, wraz z wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim,
oficyna tylna z gankiem
- kamienica tzw. kamienica
Linka
- zabudowa posesji: kamienica
frontowa (wg opisu w dec. wraz z wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim,
sklepionymi pomieszczeniami,
drewnianymi stropami ze
śladami polichromii,
kamiennymi portalami i
drewnianymi drzwiami
wejściowymi), oficyna boczna
- kamienica z cz. oficynową,
wraz z wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- zabudowa posesji: kamienica
frontowa (wg opisu w dec.,
wraz z d. układem
przestrzennym, wystrojem
architektoniczno-rzeźbiarskim,
belkowymi stropami i kuchnią z
kominem butelkowym)),
oficyna boczna (wg opisu w

A/1216

A/1209

A/1207
A/1206
A/1205

A/1263

A/678

A/1262

A/679

A/304
A/680

A/1257
A/1258
A/677
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Poz. 111

1716
.

Zamość

Rynek Wielki 9

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1717
.

Zamość

Rynek Wielki 10/
ul. Bazyliańska 20

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1718
.

Zamość

Rynek Wielki 12

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1719
.
1720
.

Zamość

Rynek Wielki 13

Zamość miasto

Zamość

Rynek Wielki 14/
ul. Bazyliańska 16

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1721
.

Zamość

Rynek Wielki 16

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1722
.

Zamość

ul. Staszica 1

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1723
.
1724
.
1725
.
1726
.

Zamość

ul. Staszica 5

Zamość miasto

Zamość

ul. Staszica 6

Zamość miasto

Zamość

ul. Staszica 8

Zamość miasto

Zamość

ul. Staszica 9

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1727
.

Zamość

ul. Staszica 11

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1728
.
1729
.

Zamość

ul. Staszica 12

Zamość miasto

Zamość

ul. Staszica 13

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1730
.

Zamość

ul. Staszica 15

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1731
.

Zamość

ul. Staszica 17

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1732

Zamość

ul. Staszica 19

Zamość miasto

zamojski

dec., wraz z belkowymi
stropami), oficyna tylna (od ul.
Bazyliańskiej), wraz z gankiem
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- zabudowa działki: kamienica
przednia wraz z wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim,
kamienica tylna (ul. Bazyliańska
20)
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim
- ratusz, wraz z oficynami

A/1250
A/1266

A/1265
A/294

- zabudowa działki: kamienica
przednia, wraz z wyposażeniem
architektonicznym, kamienica
tylna (ul. Bazyliańska 16)

A/1264

- kamienica, wraz z wystrojem
architektonicznym i
sztukatorskim, zabudowania
wzdłuż ul. Ormiańskiej, d.
stajnie na tyłach parceli od ul.
Bazyliańskiej i niezabudowany
teren w gran. działki
- kościół franciszkanów (obc.
parafialny) pw. Zwiastowania
NMP, w granicach murów
zewn.
- dom

A/472

- dom

A/1223

- dom

A/1222

- zabudowa posesji: kamienica
frontowa wraz z pełnym
wyposażeniem
architektonicznym i
sklepionymi pomieszczeniami,
oficyna boczna od ul.
Bazyliańskiej
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- dom

A/607

- zabudowa posesji: kamienica
frontowa, wraz z wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim,
oficyna tylna (od ul.
Żeromskiego)
- kamienica z wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim i
fragmentami pierwotnej
polichromii
- zabudowa posesji: kamienica
frontowa, dwie oficyny boczne,
oficyna tylna – wraz z ich
pełnym wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim
- kamienica, wraz z wystrojem

A/616

A/1272

A/1220

A/608
A/1221

A/615

A/614

A/626
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Poz. 111
grodzki

1733
.

Zamość

ul. Staszica 21/
ul. Żeromskiego 20

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1734
.

Zamość

ul. Staszica 23/
ul. Żeromskiego 22,
ul. Moranda 1

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1735
.
1736
.

Zamość

ul. Staszica 25

Zamość miasto

Zamość

ul. Staszica 27/
ul. Żeromskiego 26

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1737
.
1738
.
1739
.

Zamość

ul. Staszica 29

Zamość miasto

Zamość

ul. Staszica 31

Zamość miasto

Zamość

ul. Staszica 33

Zamość miasto

1740
.

Zamość

ul. Staszica 35

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1741
.

Zamość

ul. Staszica 37/
ul. Żeromskiego 36

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1742
.

Zamość

ul. Staszica 39 ul. Żeromskiego 38
–
ul. Kolegiacka

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1743
.

Zamość

ul. Szczebrzeska 1

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1744
.

Zamość

ul. Szczebrzeska 102

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1745
.

Zamość

ul. Zamenhofa 5

Zamość miasto

zamojski
grodzki

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

architektoniczno-sztukatorskim
i fragmentami
późnorenesansowej attyki
- zabudowa działki: kamienica
przednia wraz z wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim,
kamienica tylna (ul.
Żeromskiego 20)
- zabudowa działki: kamienica
przedni awraz z wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim i
fragmentami polichromii,
kamienica tylna (ul.
Żeromskiego 22) wraz z
wystrojem architektonicznym,
oficyna boczna (ul. Moranda 1)
, dziedziniec wewnętrzny z
drewn. gankiem na dwu
kondygnacjach
- kamienica tzw. "kamienica
Moranda","morandowska"
- zabudowa działki: kamienica
przednia, tzw. Szczebrzeska, z
wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim i
kamienica tylna (ul.
Żeromskiego 26)
- kamienica

A/1279

A/1280

A/326
A/1278

A/325

- kamienica

A/301

- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektoniczno-rzeźbiarskim
- kamienica z wyposażeniem
architektonicznym oraz z
murem granicznym działki
- zabudowa działki: kamienica
przednia, wraz z wyposażeniem
architektonicznym, kamienica
tylna (ul. Żeromskiego 36)
- zabudowa działki: kamienica
przednia, wraz z wyposażeniem
architektonicznym, kamienica
tylna (ul. Żeromskiego 38), mur
graniczny wzdłuż ul.
Kolegiackiej
- zespół kościoła kolegiackiego:
kościół katedralny (parafialny)
rzymskokat.
pw..Zmartwychwstania
Pańskiego i św. Tomasza Ap.
wraz z wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica, budynek
d. dziekanii zw. Infułatką (ul.
Kolegiacka 1), dom wikariuszy
– plebania (ul. Kolegiacka 3),
drzewostan w gran. ogrodzenia
cmentarza kościelnego i
ogrodzenie
- Zespół Szkół Rolniczych:
budynek główny, budynek
inwentarski z ujeżdżalnią,
spichlerz, budynek mieszkalny
wraz z dziedzińcem, w gran.
oznaczonych na zał. planie,
suszarnia, stodoła
- d. łaźnia żydowska, tzw.
mykwa, wraz z gruntem pod

A/1239
A/1277
A/1276

A/1275

A/305

A/1273

A/1244
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Poz. 111

1746
.

Zamość

ul. Zamenhofa 7

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1747
.

Zamość

ul. Zamenhofa 10

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1748
.

Zamość

ul. Zamenhofa 11

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1749
.

Zamość

ul. Zamenhofa 12

Zamość miasto

zamojski
grodzki

1750
.
1751
.
1752
.
1753
.

Zamość

ul. Zamenhofa 14

Zamość miasto

Zamość

ul. Zamenhofa 16

Zamość miasto

Zamość

ul. Zamenhofa 18

Zamość miasto

Zamość

ul. Zamenhofa 20

Zamość miasto

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki

1754
.
1755
.
1756
.
1757
.
1758
.
1759
.
1760
.
1761
.

Zamość

ul. Zamkowa 2

Zamość miasto

Zamość

ul. Żeromskiego 3

Zamość miasto

Zamość

ul. Żeromskiego 20

Zamość miasto

Zamość

ul. Zeromskiego 22

Zamość miasto

Zamość

ul. Żeromskiego 26

Zamość miasto

Zamość

ul. Żeromskiego 36

Zamość miasto

Zamość

ul. Żeromskiego 38

Zamość miasto

Zaporze

Radecznica

1762
.

Zaraszów
Kolonia

Bychawa

lubelski
ziemski

1763
.
1764
.

Zarzec Ulański

Ulan Majorat

radzyński

Zarzecz
Łukowski

Łuków

łukowski

1765
.

Zarzeka

Wąwolnica

puławski

1766
.

Zarzeka

Wąwolnica

puławski

1767
.
1768
.

Zastawek
(Lebiedziew)
Zastawie

Terespol

bialski ziemski

Goraj

biłgorajski

zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
grodzki
zamojski
ziemski

budynkiem, na działce
wskazanej w dec., wg zał.
- dom murowany, wraz z
gruntem pod budynkiem, na
działce wskazanej w dec., wg
zał.
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- d. bożnica (z przedsionkiem i
dwoma babińcami) i dom
pokahalny – wraz z
zachowanymi pozostałościami
attyki i sztukateriami we
wnętrzach
- kamienica, wraz z
wyposażeniem
architektonicznym
- kamienica, wraz z wystrojem
architektonicznym
- kapliczka niszowa św.
Katarzyny
- zabudowa działki: kamienica,
oficyna
- zabudowa działki: kamienica,
oficyna, fragment muru (na
odcinku od pn-zach. naroża
oficyny do bramy wjazdowej)
- Arsenał
- budynek – patrz: ul.
Bazyliańska 19
- kamienica – patrz: zabudowa
działki przy ul. Staszica 21
- kamienica – patrz: zabudowa
działki przy ul. Staszica 23
- kamienica – patrz: zabudowa
działki przy ul. Staszica 27
- kamienica – patrz: zabudowa
działki przy ul. Staszica 37
- kamienica – patrz: zabudowa
działki przy ul. Staszica 39
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., z drzewostanem w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. wyrysu i katy cmentarza
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- kaplica cmentarna pw. św.
Michała Archanioła
- kościół rzymskokatolicki
(dawn. parafialny) p.w.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, w gran . ścian zewn., na
działce wskazanej w dec., wg
zał. mapy
- kapliczka z figurą Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, w gran.
działki wskazanej w decyzji, wg
zał. mapy
- cmentarz żydowski z reliktami
nagrobków, w gran. działki
wskazanej w dec., w gran. wg
zał. mapy
- cmentarz mahometański
- cmentarz wojenny z I wojny
światowej, w gran. działki

A/1204

A/1261
A/306

A/1260
A/1259
A/1255
A/1241
A/1242

A/1256

A/1519

A/1073
A/36
A/1646

A/1002

A/1113

A/180
A/1532

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 132 –

Poz. 111

1769
.

Zawada

Zamość

zamojski
ziemski

1770
.

Zawada

Zamość

zamojski
ziemski

1771
.

Zawalów

Miączyn

zamojski
ziemski

1772
.

Zawieprzyce

Spiczyn

łęczyński

1773
.

Zbereże

Wola Uhruska

włodawski

1774
.
1775
.

Zofibór

Wojcieszków

łukowski

Zubowice

Komarów-Osada

zamojski
ziemski

1776
.

Zwiartów

Krynice

tomaszowski

1777
.
1778
.

Zwiartówek

Rachanie

tomaszowski

Zwierzyniec

Zwierzyniec

zamojski
ziemski

1779
.

Zwierzyniec

Zwierzyniec

zamojski
ziemski

1780

Zwierzyniec

Zwierzyniec

zamojski

ul. Zamojska 30

wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza oraz kapliczka
na działce wskazanej w dec., w
gran. murów zewn.
- rządcówka wraz z zielenią
towarzyszącą (na pow.
wskazanej w dec.), w gran. wg
zał. planu
- cmentarz wojenny z I wojny
świat., na działce wskazanej w
dec., w gran. wg zał. mapy i
karty cmentarza
- kościół parafialny rzymskokat.
pw. Matki Boskiej Różańcowej
wraz z wyposażeniem wnętrza
(obecnie kościół filialny przeniesiony do miejscowości
Janki, gm. Hrubieszów pow.
hrubieszowski), otoczenie d.
kościoła i dzwonnica (nie
istnieje)
- zespół pałacowo-parkowy:
ruiny pałacu wraz z murem
oporowym, lamus, kaplica pw.
św. Antoniego, z polichromiami
wnętrza, wystrojem i
wyposażeniem, oficyna
dworska, stajnie, oranżeria,
brama wjazdowa, krzyż z
kopcem, park i zieleń w obrębie
skarpy wzgórza, w gran. wg zał.
planu
- cmentarz prawosławny wraz z
2 nagrobkami na działce
wskazanej w decyzji, wg zał.
mapy
- kościół parafialny pw. św.
Zofii, dzwonnica
- zespół pocerkiewny: kościół
paraf. rzymskokat. pw.
św.Michała Archanioła (d.
cerkiew greckokatolicka),
dzwonnica, cmentarz
przykościelny z zadrzewieniem
- zespół dworski: park, ruiny
dworu, spichlerz, na działkach
wskazanych w dec., w gran. wg
zał. planu
- d. młyn elektryczny, w gran.
murów zewn.
- część układu przestrzennego
miejscowości - w granicach
zakreślonych wg zał. planu,
wraz z istniejącą oznaczoną na
planie zabudową,
zadrzewieniem, wodami,
ciągami komunikacyjnymi i
ukształtowaniem krajobrazu
terenu
- kościół filialny rzymskokat.
pw. św. Jana Nepomucena, wraz
z wyposażeniem wnętrza
(położony na wyspie, z
dojściem przez most),
dzwonnica, figura NMP,
cmentarz kościelny oraz
drzewostan, w gran. wg zał.
planu
- zespół Zarządu Ordynacji

A/1451

A/1551

A/1612

A/458

A/1641

A/1167
A/43

A/1568

A/1554
A/1304

A/1464

A/1491
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Poz. 111
ziemski

1781
.

Zwierzyniec

Zwierzyniec

zamojski
ziemski

1782
.

Zwierzyniec

Zwierzyniec

zamojski
ziemski

1783
.

Zwierzyniec
(właśc. obręb
geod.: Rudka)

Zwierzyniec

zamojski
ziemski

1784
.
1785
.

Zwierzyniec

ul. Browarna

Zwierzyniec

Zwierzyniec

ul. 2 Lutego 3

Zwierzyniec

zamojski
ziemski
zamojski
ziemski

1786
.

Zwierzyniec

ul. Plażowa 2

Zwierzyniec

zamojski
ziemski

1787
.

Żabia Wola

Strzyżewice

lubelski
ziemski

1788
.

Żabia Wola
(właśc. obręb
geod.: Osmolice
Pierwsze)
Żabianka

Strzyżewice

lubelski
ziemski

Ułęż

rycki

1790
.

Żabików

Radzyń Podlaski

radzyński

1791
.

Żdżanne

Siennica Różana

krasnostawski

1792
.

Żelizna

Komarówka
Podlaska

radzyński

1793

Żeszczynka

Sosnówka

bialski ziemski

1789
.

Zamojskiej: gmach główny,
cztery oficyny (boczna,
wschodnia, zachodnia,
południowa), założenie zieleni i
układ wodny, w gran. wg zał.
planu
- wyłuszczarnia nasion:
budynek produkcyjny z
powiązanym z nim (łacznikiem)
budynkiem magazynowym
- układ przestrzenny najstarszej
części cmentarza grzebalnego –
parafialnego, wraz z
nagrobkami (wg załącznika)
oraz drzewostanem (wg
załącznika) – na działce
wskazanej w dec., w gran.
oznaczonych na zał. planie
- cmentarz żydowski,
nieczynny, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał. mapy
i karty cmentarza
- browar: budynek główny oraz
portiernia
- plac (o wymiarach
wskazanych w dec.), wraz z
dwoma jarzębinami - miejsce
straceń z 1944 r., wg opisu w
decyzji
- zespół "Pałacu Plenipotenta":
budynek mieszkalny z końca
XIX w., z zachowanym
wystrojem architektonicznym
wnętrz (stiuki, gzymsy,
kominiki), budynek
gospodarczy (d. stajnie),
budynek drewniany studni,
otoczenie z drzewostanem - w
gran. wg zał. planu
- zespół dworsko-parkowy
Tuszów: dwór z oryginalnym
wyposażeniem i wystrojem (wg
opisu w dec.), park z
drzewostanem i fragmentami
alei, stawy, w gran. wg zał.
planu
- aleja lipowa obok szosy z
Prawiednik do Żabiej Woli,
dł. ok.550 metrów
- kościół paraf. pw.
Wniebowzięcia NMP,
dzwonnica, teren cmentarza
kościelnego
- zespół dworsko-parkowy:
dwór i park, w gran. obszaru
działek wskazanych w dec., wg
zał. mapy
- zespół kościelny: kościół
paraf. pw. św. Michała Arch. (d.
cerkiew unicka) wraz z
wystrojem wnętrza, dzwonnica,
plebania, drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
- zespół pałacowo-ogrodowy:
pałac, park, łąka i fragment
otaczających je olsów, kanał - w
gran. wg zał. planu
- kościół paraf. pw.

A/1515

A/1604

A/1586

A/392
A/1300

A/1292

A/758

A/335

A/901

A/658

A/397

A/1418

A/145

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 134 –

Poz. 111

.

1794
.

Żminne

Siemień

parczewski

1795
.

Żmudź

Żmudź

chełmski
ziemski

1796
.

Żmudź

Żmudź

chełmski
ziemski

1797
.

Żniatyn

Dołhobyczów

hrubieszowski

1798
.

Żółkiewka

Żółkiewka

krasnostawski

1799
.

Żuki
(właśc. obręb
geod.: Murawiec
– Żuki)

Terespol

bialski ziemski

1800
.

Żulice

Telatyn

tomaszowski

1801
.

Żulice

Telatyn

tomaszowski

1802
.

Żulin

Łopiennik
Górny

krasnostawski

1803
.

Żurawce

Lubycza
Królewska

tomaszowski

1804
.

Żyrzyn

Żyrzyn

puławski

1805
.

Żyrzyn

Żyrzyn

puławski

ul. Hetmana
Żółkiewskiego 1

Podwyższenia Krzyża Świętego
z wyposażeniem wnętrza i
otoczeniem w gran. cmentarza
kościelnego, dzwonnica
- park dworski (o pow.
wskazanej w dec.), w gran.
działki wskazanej w dec., wg
zał. wyrysu
- kościół filialny (d. cerkiew
unicka), ob. paraf. rzymskokat.
pw. Podwyższenia Krzyża Św.
- dzwonnica przy kościele
filialnym (ob. parafialnym) pw.
Podwyższenia Krzyża Św.
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Michała Archanioła wraz z
wyposażeniem w zabytki
ruchome, dzwonnica z
zabytkowymi dzwonami,
drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego
- kościół paraf. pw. św.
Wawrzyńca z wystrojem
wnętrza i wyposażeniem,
dzwonnica - brama, mur
otaczający cmentarz kościelny,
drzewostan w obrębie muru
- fort Żuki z kanałem
fortecznym w zespole fortów
Twierdzy Brzeskiej, na
działkach wskazanych w dec., w
gran. wg zał. wyrysu
- kościół paraf. rzymskokat. pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego,
wraz z drzewostanem w gran.
ogrodzenia
- zespół dworski: pozostałości
parku, dwór z wystrojem
architektonicznym, spichlerz na działkach wskazanych w
dec., w gran. wg zał. mapy i
opracowania ewidencyjnego
- pozostałości parku
dworskiego, w gran. działki
wskazanej w dec., wg zał.
wyrysu
- cmentarz grzebalny
(greckokat. i rzymskokat.), wraz
z nagrobkami sprzed 1945 r. i
drzewostanem, w gran. działki
wskazanej w decyzji wg zał.
mapy oraz kościół paraf.
rzymskokatolicki pw. Krzyża
Św. (d. cerkiew
greckokatolicka), wraz z
otoczeniem, tj. działką
wskazaną w dec., wg zał.
- zespół kościelny: kościół
rzymskokatolicki paraf. pw. śś.
Apostołów Piotra i Pawła,
dzwonnica, ogrodzenie z
czterema kapliczkami oraz teren
wraz z drzewostanem w gran.
w/w ogrodzenia, na działce
wskazanej w dec., wg zał. mapy
- kaplica grobowa Wesslów, na
działce wskazanej w dec., wraz
z otoczeniem w granicach
murowanego ogrodzenia, wg

A/8

A/21
A/21
A/199

A/398

A/1383

A/1475

A/468

A/2

A/867

A/415

A/1616
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Żyrzyn

Poz. 111

puławski

zał. mapy
- zespół dworsko-parkowy:
dwór, pozostałości XVIIIwiecznego dworu i schodów
ogrodowych, oranżeria, park z
systemem wodnym i dwiema
alejami dojazdowymi (w
kierunku północnym i
połudnoiowym), kopiec z
płaskorzeźbą na stawie
zachodnim, w gran. wg zał.
planu

A/310
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Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr 1/2017
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Lublinie
z dnia 9 stycznia 2017 r.
wykaz zabytków wpisanych do rejestru „C” zabytków archeologicznych województwa lubelskiego
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

lp.

miejscowość
/miasto

ulica

gmina

powiat

1

2

3

4

5

1

Andrzejów

Urszulin

włodawski

2

Barbarówka

Dorohusk

chełmski

3

Bończa (w lesie
Leśnictwa Bończa)

Kraśniczyn

chełmski

4

Bronisławka (w
decyzji: Grabowiec)

Grabowiec

zamojski

5

Brzeziny (w
decyzji: Trójnia)

Lubartów

lubartowski

Busieniec
Busieniec (w
decyzji: Las
Uroczyska
Zabusieniec)

Białopole

chełmski

Białopole

chełmski

8

Busówno Kolonia

Wierzbica

chełmski

9

Chełm

Chełm miasto

chełmski
grodzki

10

Chełm

Chełm miasto

chełmski
grodzki

Chełm

chełmski
grodzki

Chełm miasto

chełmski
grodzki

6
7

11
12

Chełm (las
uroczysko Borek)
Chełm, ul.
Czarnieckiego 8, ul
1 Pułku
Szwoleżerów 1

13

Chodlik

Karczmiska

opolski

14

Chodlik

Karczmiska

opolski

15

Czermno

Tyszowce

tomaszowski

zakres wpisu

nr w
rejestrze
zabytków

6

7

grodzisko stożkowate o formie
czworoboku, otoczone fosą, datowane na
okres wczesnośredniowieczny, położone
w granicach działek nr 66, 69
kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) tzw.
„Mogiła powstańcza”, w granicach
wskazanych w decyzji rozszerzającej
decyzję o wpisie do rejestru
grodzisko tzw. „Zamczysko”, wg opisu
w decyzji
grodzisko (stanowisko archeologiczne 1 tzw „Góra zamkowa”), na działce
wskazanej w decyzji i na załączniku graf.
grodzisko tzw. „Góra Tatarska” na
działce wskazanej w decyzji i na
załączniku graf.
grodzisko, wg opisu w decyzji
kopiec ziemny (mogiła), wg opisu w
decyzji
grodzisko wczesnośredniowieczne, na
działce wskazanej w decyzji
podziemia kredowe – pozostałość po
wybierzyskach górniczych
eksploatowanych od XVI w., pod
Starówką Chełmską, w granicach wg
opisu w decyzji i załącznika graf.
"Wysoka Górka" wraz z reliktami
architektury obronnej i rezydencjalnosakralnej, w granicach działki
geodezyjnej nr 399/1
cmentarzysko kurhanowe w lesie
uroczysko Borek
osada przygrodowa z okresu wczesnego
średniowiecza, w granicach działek
wskazanych w decyzji, wg załącznika
graf.
grodzisko wczesnośredniowieczne wraz
ze strefą ochronną, w granicach
wskazanych w postanowieniu
prostującym treść decyzji o wpisie do
rejestru
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr 25/117-AZP 78-75 w
granicach działek wskazanych w decyzji,
wg załącznika graf.
grodzisko z wałami ziemnymi wg opisu
w decyzji

C/47

C/65
C/34
C/74
C/5
C/29
C/30
C/31

C/40

C/39
C/71
C/41

C/2

C/96
C/84
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16

Czułczyce Duże (w
decyzji: Czułczyce)

Sawin

chełmski

17

Czułczyce Kolonia

Sawin

chełmski

18

Depułtycze
Królewskie

Chełm

chełmski

19

Depułtycze Stare

Chełm

chełmski

20

Dobryń Kolonia

Zalesie

bialski

21

Dołhołęka

Międzyrzec
Podlaski

bialski

22

Dominikanówka

Krasnobród

zamojski

23

Garbów

Garbów

lubelski

24

Gęś

Jabłoń

parczewski

25

Gozdów – Alojzów
Kolonia

Werbkowice

hrubieszowski

26

Gródek

Hrubieszów

hrubieszowski

27

Gródek (w decyzji:
Gródek Nadbużny)

Hrubieszów

hrubieszowski

28

Gródek (w decyzji:
Gródek Nadbużny)

Hrubieszów

hrubieszowski

29

Guciów

Zwierzyniec

zamojski

30

Guciów

Zwierzyniec

zamojski

31

Guciów

Zwierzyniec

zamojski

32

Guciów

Zwierzyniec

zamojski

33

Guciów

Zwierzyniec

zamojski

34

Guciów

Zwierzyniec

zamojski

35
36

Horodło
Horodysko

Horodło
Leśniowice

hrubieszowski
chełmski

37

Horodyszcze i
Łyniew

Wisznice

bialski

Poz. 111
kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) na
polu zw. „Niewodzinie” wg opisu w
decyzji
grodzisko wczesnośredniowieczne
(kopiec otoczony fosą), wg opisu w
decyzji
kopiec ziemny (mogiła), wg opisu w
decyzji
kopiec ziemny (mogiła), wg opisu w
decyzji
grodzisko wczesnośredniowieczne wraz
z osadą przygrodową – stanowiska
archeologiczne nr: 2/AZP 59-89/2,3/AZP
59-89/3 wg załącznika graf.
grodzisko tzw. „Horodyszcze” lub
„Okopy”, z wałem ziemnym otoczonym
fosą, wg opisu w decyzji
cmentarzysko kurhanowe - 10 kopców
ziemnych na stanowisku
archeologicznym nr 1, w obrębie działek
wskazanych w decyzji – wg opisu i
załączników graf.
grodzisko wczesnośredniowieczne –
stanowisko archeologiczne nr 2/12 –
AZP 75-79, na działkach wskazanych w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
grodzisko z wałami, wg opisu w decyzji
grodzisko (stanowisko nr 1), na działce
wskazanej w decyzji, w granicach wg
opisu i załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 6 (dawniej
1D) – osada kultury czerniachowskiej, na
działkach wskazanych w decyzji wg
opisu i załączników graf.
wielokulturowa osada i cmentarzysko na
stanowisku 1C, w obrębie działek
wskazanych w decyzji
grodzisko na stanowisku nr1a – tzw
„Zamczysko”, w obrębie działki
wskazanej, i wg opisu
cmentarzysko kurhanowe na stanowisku
nr 2 (7 kopców ziemnych), w granicach
wg opisu w decyzji
cmentarzysko kurhanowe na stanowisku
nr 3 (24 kurhany), w granicach wg opisu
w decyzji
cmentarzysko kurhanowe na stanowisku
nr 4 (54 kopce ziemne), w granicach wg
opisu w decyzji
cmentarzysko kurhanowe na stanowisku
nr 5 (101 kopców ziemnych),w granicach
wg opisu w decyzji
grodzisko wczesnośredniowieczne na
stanowisku nr 7, na działkach
wskazanych w decyzji
cmentarzysko kurhanowe na stanowisku
nr 1 (21 kopców ziemnych), na
wskazanych w decyzji działkach, i wg
opisu
zamczysko tzw. „Wały Jagiellońskie”
grodzisko wczesnośredniowieczne
- grodzisko obejmujące majdan i
zewnętrzny wał dookolny, zwane przez
miejscową ludność Cerkwiskiem,
datowane na okres
wczesnośredniowieczny (XI-XOO),

C/67
C/46
C/53
C/52
C/157

C/22

C/112

C/92

C/24
C/72

C/143

C/99
C/142
C/101
C/102
C/103
C/104
C/105

C/100
C/83
C/33

C/23
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38

Hrubieszów Podgórze

Hrubieszów

hrubieszowski

39

Hrubieszów Podgórze

Hrubieszów

hrubieszowski

40

Hubinek

Ulhówek

tomaszowski

41

Hubinek

Ulhówek

tomaszowski

42

Husynne

Hrubieszów

hrubieszowski

43

Janowiec

Janowiec

puławski

44

Jarosławiec

Uchanie

hrubieszowski

45

Jarosławiec

Uchanie

hrubieszowski

46

Józefin

Trzeszczany

hrubieszowski

47

Józefin Kolonia

Kamień

chełmski

48

Józefów
Józefów (w decyzji:
Żulin)

Krasnystaw

krasnostawski

Krasnystaw

krasnostawski

50

Jurów

Jarczów

tomaszowski

51

Kanie (w obszarze
Lasów
Państwowych,
Nadleśnictwo
Chełm)

Rejowiec
Fabryczny

chełmski

49

52

Klarów

Milejów

łęczyński

53

Klekacze

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

54

Kluczkowice

55

Kłodnica

Opole
Lubelskie
Wilków

opolski
opolski

Poz. 111
położone w miejscowości Horodyszcze
w granicach działki wskazanej w decyzji,
oraz miejscowości Łyniew na działce
wskazanej w decyzji; wały
wczesnośredniowieczne zlokalizowane w
obrębie ewidencyjnym 0005- Łyniew
otaczające drugim pierścieniem majdan
grodziska w Horodyszczu.
stanowisko archeologiczne 1A wielokulturowa osada pradziejowa i
cmentarzysko kultury strzyżowskiej, w
obrębie działek wskazanych w decyzji i
wg załączników graf.
cmentarzysko kurhanowe - stanowisko
archeologiczne nr 11 (9 mogił), w
granicach wg opisu w decyzji i
załączników graficznych graf.
stanowisko archeologiczne nr 1 (kurhan),
na działce wskazanej w decyzji, wg
opisu i załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 2 (kurhan),
na działkach wskazanych w decyzji, wg
opisu i załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 1 tzw.
„Księżycowa Mogiła” (kurhan), na
działce wskazanej w decyzji, wg opisu
teren stanowiska archeologicznego –
zespołu szpitalnego obejmującego partie
fundamentowe kościoła pw. Św. Cecylii,
dzwonnicy, budynku szpitalnego,
wikariatu oraz cmentarza
przykościelnego, w granicach działek
wskazanych w decyzji
cmentarzysko kurhanowe (19 kopców
ziemnych) na stanowisku 1, w granicach
wg opisu w decyzji
cmentarzysko kurhanowe (stanowisko
archeologiczne nr 33/213/85-92), na
działce wskazanej w decyzji, w
granicach wskazanych wg załączników
graf.
stanowisko archeologiczne nr 14
(kurhan), na działce wskazanej w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
kopiec ziemny (mogiła) tzw. „Szwedzka
Mogiła”, wg opisu w decyzji
2 kopce ziemne (mogiły)
kopiec ziemny (mogiła) tzw. „Mogiła
Szwedzka”
grodzisko wczesnośredniowieczne, na
działkach wskazanych w decyzji, w
granicach wg załącznika graf.
grodzisko wczesnośredniowieczne tzw.
„Dworzysko”, wg opisu w decyzji
grodzisko wczesnośredniowieczne z
podgrodziem, na działkach wskazanych
w decyzji, w granicach wg załącznika
graf.
stanowisko archeologiczne nr 9 (kurhan),
na działce wskazanej w decyzji, w
granicach wg opisu i zał. graf.
zamczysko, na działce wskazanej w
decyzji, wg załącznika graf.
grodzisko z wałem ziemnym tzw.

C/114

C/132

C/123
C/124
C/113

C/14

C/89

C/90

C/141
C/51
C/55
C/56
C/82

C/36

C/16

C/121
C/165
C/9
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„Szwedzkie Okopy”
kurhan wraz ze strefą ochronną, wg
opisu w decyzji i załącznika graf.
stanowisko archeologiczne nr 15 –
grodzisko tzw. „Zamczysko”, w obrębie
działek wskazanych decyzji, wg opisu i
załącznika graf.
stanowisko archeologiczne (kurhan) nr
21 AZP 89-95/139, na działce wskazanej
w decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.

56

Koczów

Kamień

chełmski

57

Kolonia Gródek

Jarczów

tomaszowski

58

Kolonia Kryłów

Mircze

hrubieszowski

59

Kolonia Lipówki
(las Nadleśnictwa
Zawadówka)

Rejowiec
Fabryczny

chełmski

cmentarzysko kurhanowe (5 kopców
ziemnych), wg opisu w decyzji

C/37

60

Kolonia Sitno

Sitno

zamojski

stanowisko archeologiczne nr 4 (kurhan),
na działce wskazanej w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.

C/147

61

Kolonia Terebiniec
(obecnie:
Terebiniec)

Werbkowice

hrubieszowski

grodzisko wg opisu w decyzji

C/150

62

Kopiec

Annopol

kraśnicki

63

Korytna

Trzeszczany

hrubieszowski

64

Kosin

Annopol

kraśnicki

65

Krężnica Jara

Niedrzwica
Duża

lubelski

66

Krzczonów - Sołtysy

Krzczonów

lubelski

67

Kulczyn Kolonia

Hańsk

włodawski

68

Leszczanka (w
decyzji: Majdan
Krępkowski)

Rejowiec

chełmski

69

Leszczyna

Urzędów

kraśnicki

70

Leśniowice
(dawniej: Plisków)

Leśniowice

chełmski

71

Lipsko Polesie

Zamość

zamojski

72

Lublin – Las
Dąbrowa I

Lublin

lubelski grodzki

73

Lublin – Las
Dąbrowa I

Lublin

lubelski grodzki

74

Lublin – Las
Dąbrowa I

Lublin

lubelski grodzki

75

Lublin – Zembrzyce
Kościelne II

Lublin

lubelski grodzki

76

Lublin - Zembrzyce

Lublin

lubelski grodzki

stanowisko archeologiczne nr 4 - zespół
pracowni krzemieniarskich, w granicach
działki wskazanej w decyzji i wg
załącznika
stanowisko archeologiczne nr 1(kurhan),
na działce wskazanej w decyzji, wg
opisu i zał. graficznych
kopiec, na działce wskazanej w decyzji,
wraz z otoczeniem wg załącznika
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr AZP 80-80/1-24,
zlokalizowane na działkach nr 1418,
1419, 1420, 1421, 1374, 1494, 1495
cmentarzysko kurhanowe, na działce
wskazanej w decyzji, w granicach wg
załącznika graf.
wczesnośredniowieczny kompleks
osadniczy – grodzisko i osada na
stanowisku archeologicznym nr 8, na
działkach wskazanych w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) wg
opisu w decyzji
grodzisko wraz ze strefą ochronną, w
granicach wskazanych w postanowieniu
prostującym treść decyzji o wpisie do
rejestru
cmentarzysko kurhanowe (3 mogiły),
wg opisu w decyzji
cmentarzysko kurhanowe (60 kurhanów),
wg opisu w decyzji
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr 22 AZP 79-81/22 w
granicach wg opisu i załączników graf.
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr 20 AZP 79-81/20 w
granicach wg opisu i załączników graf.
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr 21/AZP 79-81/21 w
granicach wg opisu i załączników graf.
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr 24/AZP 79-81-24.
Wpis obejmuje działkę nr 37/3 i część
działki nr 37/12 - w granicach opisanych
w decyzji i oznaczonych na załączniku
graficznym
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko

C/35
C/95

C/148

C/20

C/140
C/19
C/163

C/15

C/70

C/64

C/10
C/48
C/86
C/155
C/156
C/154

C/153

C/160
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Kościelne II, Las
Dąbrowa II

77

Lublin – Zembrzyce
Kościelne III

Lublin

lubelski grodzki

78

Lublin (Wzgórze
Czwartkowskie)

Lublin

lubelski grodzki

79

Łosiniec

Susiec

tomaszowski

80

Łubcze

Jarczów

tomaszowski

81

Łubcze

Jarczów

tomaszowski

82

Majdan Górny

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

83

Majdan Górny

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

84

Majdan Górny

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

85

Majdan Górny

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

86

Majdan Górny

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

87

Majdan Górny

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

88

Majdan Górny

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

89

Majdan Nowy

Wojsławice

chełmski

90

Malewszczyzna

Krasnobród

zamojski

91

Matcze

Horodło

hrubieszowski

92

Mętów

Głusk

lubelski

93

Miętkie Kolonia

Mircze

hrubieszowski

94

Mokre

Zamość

zamojski

Poz. 111
archeologiczne nr 7 AZP 79-81/7 na
działkach nr 37/11 i 46 (ul. Osmolicka)
oraz na działce nr 1 (Las Dąbrowa II
obręb 59) w granicach wg załączników
graf.
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr 23 AZP 79-81/23 na
działce nr 263. w granicach działki nr
263, wg załącznika graficznego
teren wzgórza wraz z osadą
wczesnośredniowieczną, w granicach
wskazanych w postanowieniu
prostującym treść decyzji o wpisie do
rejestru
zespół kopców ziemnych tworzących
cmentarzysko kurhanowe (stanowisko nr
7), na działkach wskazanych w decyzji,
w granicach wg opisu i załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 24
(kurhan), na działkach wskazanych w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr I-I
(kurhan), na działce wskazanej w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
grodzisko z wałem ziemnym tzw. „Biała
Góra” wg opisu w decyzji
kurhan (stanowisko archeologiczne nr
24), na działce wskazanej w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
2 kurhany (stanowisko nr 18), na działce
wskazanej w decyzji, w granicach wg
opisu i załączników graf.
kurhan (stanowisko nr 19), na działce
wskazanej w decyzji, w granicach wg
opisu i załączników graf.
kurhan (stanowisko nr 20), na działce
wskazanej w decyzji, w granicach wg
opisu i załączników graf.
kurhan (stanowisko nr 21), na działce
wskazanej w decyzji, w granicach wg
opisu i załączników graf.
kurhan (stanowisko nr 25), na działce
wskazanej w decyzji, w granicach wg
opisu i załączników graf.
grodzisko z wałami tzw. „Pohulanka”,
wg opisu w decyzji
kopiec ziemny – stanowisko
archeologiczne nr 1 AZP 92-87/42
zlokalizowane na działce geodezyjnej nr
437 wg opisu i załączników graf.
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr 30 (dwanaście kopców
ziemnych), na działce wskazanej w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
kopiec ziemny (kurhan) na działce
wskazanej w decyzji, w granicach wg
opisu i zał. do decyzji rozszerzającej
wpis do rejestru
cmentarzysko kurhanowe – stanowiska
archeologiczne nr AZP 90-93/14-11 i
AZP 90-93/15-12, zlokalizowane na
działce nr 312 wg opisu i załączników
graf.
cmentarzysko kurhanowe na stanowisku
archeologicznym nr 1 (43 kopce ziemne),

C/152

C/6

C/144

C/111

C/122
C/77
C/130
C/131
C/135
C/136
C/137
C/138
C/45
C/158

C/145

C/11

C/161

C/97
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Poz. 111
na działce wskazanej w decyzji, i wg
opisu
grodzisko wczesnośredniowieczne, w
granicach działki wskazanej w decyzji
stanowisko archeologiczne nr 18
(kurhan), na działkach wskazanych w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 22
(kurhan), na działce wskazanej w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 20
(kurhan), na działkach wskazanych w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 21
(kurhan), na działce wskazanej w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 23 (2
kurhany), na działkach wskazanych w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 24 (2
kurhany), na działkach wskazanych w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
cmentarzysko tzw. „Mogiłki”
grodzisko wczesnośredniowieczne
obejmujące majdan i fragment wału
wewnętrznego w granicach
działek:1106,1107,1108,1109,110 wg
opisu i załączników graf.;
wały wczesnośredniowieczne otaczające
pierścieniem majdan grodziska w
granicach działek wg opisu i
załączników graf.
grodzisko wczesnośredniowieczne,
na działkach wskazanych w decyzji, wg
załącznika graf.
grodzisko otoczone wałami, tzw.
„Kościółek" wg opisu w decyzji
ziemne założenie obronne (fortalicjum)
na stanowisku nr 1, na działce wskazanej
w decyzji, w granicach wg opisu

95

Motycz

Konopnica

lubelski

96

Nedeżów

Jarczów

tomaszowski

97

Nedeżów

Jarczów

tomaszowski

98

Nedeżów

Jarczów

tomaszowski

99

Nedeżów

Jarczów

tomaszowski

100

Nedeżów

Jarczów

tomaszowski

101

Nedeżów

Jarczów

tomaszowski

102

Niedziałowice I

Rejowiec

chełmski

103

Niewęgłosz

Czemierniki

radzyński

Biała Podlaska

bialski

Susiec

tomaszowski

Dołhobyczów

hrubieszowski

Żmudź

chełmski

10 kopców ziemnych (cmentarzysko
kurhanowe) wg opisu w decyzji

C/59

Żmudź

chełmski

25 kopców ziemnych (cmentarzysko
kurhanowe) wg opisu w decyzji

C/60

Żmudź

chełmski

2 kopce ziemne (cmentarzysko
kurhanowe) wg opisu w decyzji wg opisu
w decyzji

C/61

Żmudź

chełmski

6 kopców ziemnych (cmentarzysko
kurhanowe) wg opisu w decyzji

C/62

Żmudź

chełmski

10 kopców ziemnych (cmentarzysko
kurhanowe) wg opisu w decyzji

C/63

104
105
106
107
108
109
110
111

Ortel Książęcy I
(dawnej w m.
Dokudów)
Oseredek (w decyzji:
Susiec)
Oszczów
Pobołowice
(uroczysko
Haliczany)
Pobołowice
(uroczysko
Haliczany)
Pobołowice
(uroczysko Majdan
Czerniejewski)
Pobołowice
(uroczysko Majdan
Czerniejewski)
Pobołowice
(uroczysko Majdan
Czerniejewski)

112

Podgórz

Wilków

opolski

113

Podkotlice (w
decyzji: Zawalów)

Miączyn

zamojski

114

Podlodów

Łaszczów

tomaszowski

grodzisko z wałem ziemnym, na
wyniesieniu zwanym „Góry Dobskie”,
wg opisu w decyzji
grodzisko z wałami, tzw
„Jabłońszczyzna”, wg opisu w decyzji i
załączników graf.
ziemne umocnienia obronne, wg opisu w

C/17
C/115

C/116

C/117

C/118

C/119

C/120
C/49

C/25

C/164
C/81
C/107

C/7
C/87
C/80
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decyzji
kurhan (stanowisko archeologiczne nr
89), na działce wskazanej w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
kurhan (stanowisko archeologiczne nr
78), na działce wskazanej w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
grodzisko tzw. „Okopy Chmielnickiego”
lub „Okopik” wg opisu w decyzji
kopiec ziemny (mogiła), wskazanych w
postanowieniu prostującym treść decyzji
o wpisie do rejestru

115

Podlodów

Ulhówek

tomaszowski

116

Podlodów

Ulhówek

tomaszowski

117

Posadów

Telatyn

tomaszowski

118

Puszno Skokowskie

Opole
Lubelskie

opolski

119

Putnowice Górne
(uroczysko
Podbusieniec)

Uchanie

hrubieszowski

120

Putnowice Wielkie

Wojsławice

chełmski

121

Rejowiec Fabryczny

Rejowiec

chełmski

122

Rejowiec Kolonia

Rejowiec

krasnostawski

123

Rozdoły i Kolonia
Sitno

Sitno

zamojski

124

Ruda Żelazna

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

125

Rzeczyca (obręb
Ulhówek SHR)

Ulhówek

tomaszowski

126

Rzeczyca (obręb
Ulhówek SHR)

Ulhówek

tomaszowski

127

Sajczyce

Sawin

chełmski

128

Sąsiadka

Sułów

zamojski

129

Siedliszcze

Siedliszcze

krasnostawski

130

Siennica Nadolna

Krasnystaw

krasnostawski

131

Skibice

Grabowiec

zamojski

132

Skierbieszów

Skierbieszów

zamojski

133

Skoków

Opole
Lubelskie

opolski

cmentarzysko kurhanowe (7 kopców)

C/18

Chełm

chełmski

kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) wg
opisu w decyzji

C/68

Chełm

chełmski

Opole
Lubelskie

opolski

134
135

Srebrzyszcze
(dawniej:
Serebryszcze)
Stańków (uroczysko
Czułczyce)

136

Stare Komaszyce (w
decyzji: Komaszyce
Nowe)

137

Strzyżew (w
obszarze Lasów
Państwowych,
Nadleśnictwo
Radzyń Podlaski)

Łuków

138

Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn

cmentarzysko kurhanowe, wg opisu w
decyzji
cmentarzysko kurhanowe (44 mogiły), w
granicach wg załącznika graf.
kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) tzw.
„Szwedzka Mogiła”
kopiec ziemny (mogiła) tzw. „Mogiła
Szwedzka”
cmentarzysko kurhanowe (stanowisko
archeologiczne nr 2), na działkach
wskazanych w decyzji, w granicach wg
opisu i zał.
cmentarzysko kurhanowe na stanowisku
nr 10 (9 kopców), w granicach decyzji i
załączników
kurhan (stanowisko archeologiczne nr 1),
na działce wskazanej w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
kurhan (stanowisko archeologiczne nr 2),
na działce wskazanej w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
grodzisko wczesnośredniowieczne z
wałem tzw. „Horodyszcze” wg opisu w
decyzji
grodzisko z wałami ziemnymi wg opisu
w decyzji
grodzisko z wałami tzw. „Zamczysko”,
wg opisu w decyzji
kopiec ziemny, na działce wskazanej w
decyzji, w granicach wg opisu i
załącznika graf.
grodzisko wg opisu w decyzji
zamczysko z umocnieniami ziemnymi,
wg opisu w decyzji

3 kopce ziemne (mogiły kurhanowe) wg
opisu w decyzji
kopiec ziemny – stanowisko
archeologiczne nr 14 AZP 80-76/4 w
granicach działek nr 1023 i 160
wskazanych w postanowieniu
prostującym treść decyzji o wpisie do
rejestru

C/133
C/134
C/76
C/13
C/151
C/38
C/58
C/50
C/146

C/110
C/128
C/129
C/42
C/85
C/43
C/32
C/75
C/78

C/66

C/12

łukowski

grodzisko wczesnośredniowieczne
(stanowisko archeologiczne nr 1 AZP
63-81/1), wg opisu w decyzji i
załączników graf.

C/27

zamojski

wzgórze zamkowe z ruinami budynku
zamkowego, w granicach wg załącznika
graf.

C/88
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139

Ślipcze

Hrubieszów

hrubieszowski

140

Śniatycze

Komarów Osada

zamojski

141

Tarnawatka

Tarnawatka

tomaszowski

142

Tarnów
tzw. „Wały”

Wierzbica

chełmski

143

Terebiniec

Werbkowice

hrubieszowski

144

Terpentyna (w
decyzji:
DzierzkowiceTerpentyna)

Dzierzkowice

kraśnicki

145

Trzeszczany (obręb
132) i Chyżowice
(obręb 52)

Trzeszczany,
Uchanie

hrubieszowski

146

Tuchowicz

Stanin

łukowski

147

Turów

Kąkolewnica

radzyński

148

Typin

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

149

Typin

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

150

Typin

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

151

Typin

Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

152

Tyszowce

Tyszowce

tomaszowski

153

Uchanie

Uchanie

hrubieszowski

154

Widniówka Kolonia
(dawniej Białka)

Krasnystaw

krasnostawski

155

Widniówka Kolonia
(dawniej Białka)

Krasnystaw

krasnostawski

Poz. 111
cmentarzysko kurhanowe (3 kopce) na
stanowiskach archeologicznych nr 34,
35, 36, na działkach wskazanych w
decyzji, w granicach wg opisu i
załączników graf.
grodzisko wczesnośredniowieczne –
stanowisko archeologiczne nr AZP 9090/114-45 zlokalizowane na działce
wskazanej w decyzji, w obszarze leśnym.
archeologiczne ślady i obiekty terenowe
pierwotnego osadnictwa związanego z
działalnością człowieka w pradziejach i
okresie
wczesnośredniowiecznym
(stanowisko archeologiczne nr 9), na
działkach wskazanych w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
grodzisko
wczesnośredniowieczne
obejmujące majdan otoczony dwoma
pierścieniami wałów na działce nr 3330,
w
obszarze
Poleskiego
Parku
Narodowego wg opisu i załączników
graf.
grodzisko na stanowisku nr 1, na
działkach wskazanych w decyzji, i wg
opisu
grodzisko, wg opisu w decyzji
cmentarzysko kurhanowe na
stanowiskach archeologicznych nr 1 w
Trzeszczanach (27 kopców) i nr 1 w
Chyżowicach (1 kopiec), w granicach
wskazanych w decyzji i na załącznikach
graf.
pozostałości dworu obronnego, na
działkach wskazanych w decyzji, w
granicach wg załącznika graf.
grodzisko wczesnośredniowieczne –
stanowisko archeologiczne nr 2 AZP 6582/5 zlokalizowane na działkach
wskazanych w decyzji
grodzisko z wałami ziemnymi otoczone
fosą, wg opisu w decyzji
stanowisko archeologiczne nr 2 (kurhan),
na działkach wskazanych w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 3 (kurhan),
na działce wskazanej w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
stanowisko archeologiczne nr 4 (kurhan),
na działce wskazanej w decyzji, w
granicach wg opisu i załączników graf.
cmentarzysko kurhanowe na stanowisku
nr 3 (6 kurhanów), na działkach
wskazanych w decyzji, w granicach wg
opisu i zał. graf.
zamczysko, na działce wskazanej w
decyzji, wg opisu w decyzji
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr AZP 83-86/1-1,
zlokalizowane na działce wskazanej w
decyzji, wg załącznika graf.
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr AZP 83-86/2-3
zlokalizowane na działce wskazanej w
decyzji, w obszarze leśnym, wg
załącznika graf.

C/91

C/168

C/139

C/28

C/98

C/4

C/93

C/26

C/159
C/79
C/125
C/126
C/127

C/108
C/73
C/162

C/166
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156

Widniówka Kolonia
(dawniej Białka)

Krasnystaw

krasnostawski

157

Wiszenki

Skierbieszów

zamojski

158

Wojsławice

Wojsławice

chełmski

159

Wojsławice
(dawniej: las w
Majdanie Nowym)

Wojsławice

chełmski

160

Wola Gródecka

Jarczów

tomaszowski

161

Wólka Putnowiecka

Wojsławice

chełmski

162

Zagrody (w decyzji:
Żulin, na skraju lasu
zw. Podwale)

Rejowiec

krasnostawski

163

Zalesie

Wilkołaz

kraśnicki

164

Zamch

Obsza

biłgorajski

165

Zamość

Zamość

zamojski
grodzki

166

Żmijowiska

Wilków

opolski

Poz. 111
cmentarzysko kurhanowe – stanowisko
archeologiczne nr AZP 83-86/6-7
zlokalizowane na działce wskazanej w
decyzji, w obszarze leśnym, wg
załącznika graf.
mogiła ziemna (kurhan), na działkach
wskazanych w decyzji, w granicach wg
załącznika graf.
zamczysko średniowieczne z
pozostałościami umocnień ziemnych, wg
opisu w decyzji
cmentarzysko kurhanowe
cmentarzysko kurhanowe na stanowisku
nr 13 (3 kopce), w granicach wg opisu w
decyzji
kopiec ziemny (mogiła) tzw. „Ostra
Mogiła”
wał ziemny (pozostałość historycznych
umocnień ziemnych dawnego dworu), w
granicach wg opisu w decyzji
grodzisko z wałem tzw. „Okopek” w
granicach wskazanych w postanowieniu
prostującym treść decyzji o wpisie do
rejestru
zamczysko średniowieczne na
stanowisku nr 1, na działce wskazanej w
decyzji, w granicach wg opisu
relikty rezydencji Zamoyskich wraz z
fortyfikacjami, tzw. „Zamczysko”, na
działkach wskazanych w decyzji, wg
załączników graf.
grodzisko wczesnośredniowieczne wraz
z osadami (stanowisko archeologiczne nr
10 AZP 78-75/79), na działkach
wskazanych w decyzji, w granicach wg
załącznika graf.

C/167

C/94
C/44
C/69
C/109
C/57
C/54

C/8

C/106

C/149

C/1

