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ZARZĄDZENIE NR 2/2021[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart 
ewidencyjnych zabytków nieruchomych

z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 
23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 
ze  zm.)  w  sprawie  prowadzenia  rejestru  zabytków,  krajowej,  wojewódzkiej  i  gminnej 
ewidencji  zabytków  oraz  krajowego  wykazu  zabytków  skradzionych  lub  wywiezionych  
za  granicę  niezgodnie  z  prawem oraz  §  9  pkt.  3  Regulaminu  Organizacyjnego 
Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Zielonej  Górze,  stanowiącego  załącznik  
do  zarządzenia  nr  26/09  Lubuskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków z  dnia  26 
października  2009  r.  w sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Wojewódzkiego 
Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje: 

§ 1
1. Do  wojewódzkiej  ewidencji  zabytków  włączone  zostały  karty  zabytków 

nieruchomych z terenu województwa lubuskiego. 
2. Wykaz  kart  włączonych  do  wojewódzkiej  ewidencji  zabytków  zawiera  załącznik 

stanowiący integralną część zarządzenia. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

u z a s a d n i e n i e
Zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  §14  ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.)  
w  sprawie  prowadzenia  rejestru  zabytków,  krajowej,  wojewódzkiej  i  gminnej  ewidencji 
zabytków  oraz  krajowego  wykazu  zabytków  skradzionych  lub  wywiezionych  za  granicę 
niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków 
do  wojewódzkiej  ewidencji  zabytków  po  sprawdzeniu,  czy  dane  zawarte  w  kartach 
ewidencyjnych  zabytków  są  wyczerpujące  i  zgodne  ze  stanem  faktycznym,  a  także  czy 
dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.



Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące 
i  zgodne ze  stanem faktycznym dane,  a  załączona dokumentacja  fotograficzna  umożliwia 
identyfikację zabytków.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze 
zm.)  zabytek  stanowi  nieruchomość  lub  rzecz  ruchomą,  ich  części  lub  zespoły,  będące 
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną,  artystyczną lub naukową. Przepis art.  6 ust.  1 p.  1 wyżej  cytowanej 
ustawy stanowi,  że  zabytki  nieruchome podlegają  ochronie  i  opiece  bez względu na stan 
zachowania. 



Załącznik
do Zarządzenia Nr 2/2021[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart 
ewidencyjnych zabytków nieruchomych

z terenu województwa lubuskiego

1. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, dworu w Lipinkach Łużyckich na dz. nr 
ewid. 15/4, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-803/A decyzją LWKZ 
z dnia 10.07.2018 r.; 

2. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, dawnego hotelu i restauracji ob. budynku 
mieszkalnego przy ul. Żagańskiej nr 24 w Żarach na dz. nr ewid. 346, wpisanego  
do rejestru zabytków pod numerem L-804/A decyzją LWKZ z dnia 21.08.2018 r.;

3. karta  ewidencyjna  zabytku  nieruchomego,  budynku  mieszkalnego  wraz  z  dwiema 
przybudówkami  stanowiącymi  część  produkcyjną  dawnej  piekarni  ob.  budynku 
mieszkalno-usługowego przy ul. Wrocławskiej 13 w Żarach na dz. nr ewid. 178/13, 
wpisanego  do  rejestru  zabytków  pod  numerem  L-810/A  decyzją  LWKZ  z  dnia 
11.10.2018  r.,  zawiadomieniem  LWKZ  z  dnia  19.04.2013  r.  o  wpisaniu  zabytku 
wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Zielonej Górze (dalej:  WKZ) z dnia 10.11.1975 r. pod numerem 2107 oraz pod 
numerem 2246 decyzją WKZ z dnia 09.07.1976 r.  do księgi A rejestru zabytków pod 
numerem L-573/A;

4. karta  ewidencyjna  zabytku  nieruchomego,  rzymskokatolickiego  kościoła  filialnego 
pw.  Najświętszego  Serca  Pana Jezusa  w Zakęciu  na  dz.  nr  ewid.  55  obręb  0008, 
wpisanego  do  rejestru  zabytków  pod  numerem  L-838/A  decyzją  LWKZ  z  dnia 
11.09.2019 r.;

5. karta  ewidencyjna  zabytku  nieruchomego,  budynku  mieszkalnego  przy  ul. 
Wrocławskiej 16 w Nowej Soli na dz. nr ewid. 667/3, wpisanego do rejestru zabytków 
pod numerem L-809/A decyzją LWKZ z dnia 11.10.2018 r.;

6. karta  ewidencyjna  zabytku  nieruchomego,  budynku  mieszkalno-usługowego  wraz  
z  murowanym  ogrodzeniem  i  dwuskrzydłową  bramą  przy  ul.  1  Maja  20  
w Kożuchowie na dz. nr ewid. 522/3, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 
L-734/A decyzją LWKZ z dnia 18.01.2017 r.;

7. karta  ewidencyjna  zabytku  nieruchomego,  szpaleru  morwowego  przy  ul.  Amelii  
w Zielonej Górze na dz. nr ewid. 520, 43/1, 41/1 obręb 13, wpisanego do rejestru 
zabytków pod numerem L-834/A decyzją LWKZ z dnia 24.06.2019 r.;

8. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, alei lipowej na drodze wojewódzkiej nr 278 
w miejscowościach Kruszyna-Radowice na dz. nr ewid. 9/7 obręb Kruszyna, dz. nr 
ewid. 13 obręb Obłotne, dz. nr ewid. 49/2 obręb Radowice, dz. nr ewid. 247/1 obręb 



Radowice, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-823/A decyzją LWKZ 
z dnia 26.02.2019 r.;

9. karta  ewidencyjna  zabytku  nieruchomego,  kamienicy  przy  ul.  Kościelnej  5  w 
Świebodzinie na dz. nr ewid. 305/3, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-
846/A decyzją LWKZ z dnia 16.03.2020 r.;

10. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 
Żurawskiej 2 w Łęknicy na dz. nr ewid. 232, wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem L-728/A decyzją LWKZ z dnia 02.11.2016 r.;

11. karta  ewidencyjna  zabytku  nieruchomego,  budynku  mieszkalnego  wraz  z  bramą 
wjazdową przy ul. Lotników 18 w Żarach na dz. nr ewid. 122, wpisanego do rejestru 
zabytków pod numerem L-643/A decyzją LWKZ z dnia 14.03.2014 r.;

12. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, willi przy ul. Lotników 1 w Żarach na dz. 
nr ewid. 28/5, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-843/A decyzją LWKZ 
z dnia 17.02.2020 r.;

13. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, dawnej wytwórni koniaków i szampana A. 
Krumnow & CO. ob. budynku mieszkalnego i budynku mieszkalno-usługowego przy 
ul. Plac Jana Matejki nr 20 i nr 21 w Zielonej Górze na dz. nr ewid. 219/3 i 219/2, 
wpisanego  do  rejestru  zabytków  pod  numerem  L-836/A  decyzją  LWKZ  z  dnia 
16.07.2020 r.;

14. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, kaplicy pasyjnej w Jabłonowie na dz. nr 
ewid. 708/12, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-842/A decyzją LWKZ 
z dnia 29.01.2020 r.;

15. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, kaplicy neoklasycystycznej z ok. 1846 r. 
przy  ul.  Cmentarnej  w  Bytomiu  Odrzańskim  na  dz.  nr  ewid.  458,  wpisanego  
do rejestru zabytków pod numerem L-824/A decyzją LWKZ z dnia 27.02.2019 r.;

16. karta  ewidencyjna  zabytku nieruchomego,  kaplicy barokowej z  początku XVIII  w. 
przy  ul.  Cmentarnej  w  Bytomiu  Odrzańskim  na  dz.  nr  ewid.  458,  wpisanego  
do rejestru zabytków pod numerem L-824/A decyzją LWKZ z dnia 27.02.2019 r.;

17. karta  ewidencyjna  zabytku  nieruchomego,  kaplicy  barokowej  z  1728  r.  przy  ul. 
Cmentarnej  w  Bytomiu  Odrzańskim  na  dz.  nr  ewid.  458,  wpisanego  do  rejestru 
zabytków pod numerem L-824/A decyzją LWKZ z dnia 27.02.2019 r.;

18. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, kaplicy grobowej rodziny von Rabenau z 
1781 r.  przy  ul.  Obrońców w Jasieniu  na  dz.  nr  ewid.  86,  wpisanego  do rejestru 
zabytków pod numerem L-785/A decyzją LWKZ z dnia 16.03.2018 r.;

19. karta  ewidencyjna  zabytku  nieruchomego,  budynku  administracyjnego  w  dawnej 
fabryce kleju przy ul.  Piłsudskiego 75 na dz. nr ewid.  8/16, wpisanego do rejestru 
zabytków pod numerem L-812/A decyzją LWKZ z dnia 24.02.2020 r.


