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ZARZĄDZENIE NR 5/2021[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 14 maja 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 r.  (t.  j.  Dz. U. z 2021 r.,  poz.  710 ze zm.) 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.
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Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i 
zgodne  ze  stanem  faktycznym  dane,  a  załączona  dokumentacja  fotograficzna  umożliwia 
identyfikację zabytków.

Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze 
ich  włączenia  do  tej  ewidencji  w  trybie  i  na  zasadach  określonych  w  §  15  ww. 
rozporządzenia. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 710  
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 lit. g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, 
w tym parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni a przepis art. 6 ust. 1 p. 3 lit. b tejże 
ustawy stanowi, iż zabytki archeologiczne będące, w szczególności cmentarzyska, podlegają 
ochronie i opiece bez względu na stan zachowania. 
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 5/2021[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu 
województwa lubuskiego

Lp. Miejscowość Gmina Powiat Obiekt Adres
Czas powstania 

zabytku

1 Głuchów-Borek-Trzebiechów Trzebiechów zielonogórs
ki

aleja jabłoniowa droga powiatowa 1199F dz. nr 
ewid. 253/1, 183

l. 20. i 30. XX w.

2 Podmokłe Małe-Laski Babimost zielonogórs
ki

aleja jabłoniowa droga powiatowa 1193F dz. nr 
ewid. 702, 711

l. 30. XX w.

3 Babimost Babimost zielonogórs
ki

aleja lipowa droga gminna 100104F dz. nr 
ewid. 977/1, 977/3, 1224

2. poł. XIX w.

4 Kolesin Babimost zielonogórs
ki

aleja robiniowa droga do Karczyna, droga 
gminna 000142F dz. nr ewid. 5, 
42

2 poł. XIX w.

5 Chlebowo Gubin krośnieński aleja lipowa droga wojewódzka 138, droga 
powiatowa 1153F dz. nr ewid. 
722/1, 722/2, 723/1, 723/2

pocz. XIX w.
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6 Chociejów Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi, droga 
powiatowa 1137F dz. nr ewid. 
108

pocz. XX w.

7 Drzeńsk Wielki Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi, droga 
powiatowa 1154F dz. nr 148

XIX/XX w.

8 Gębice Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi, droga 
gminna 001607F dz. nr ewid. 
205/5

XIX/XX w.

9 Gębice Gubin krośnieński aleja dębowa wjazd do wsi od zach. z DW 286 
droga gminna 001607F dz. nr 
ewid. 170

XIX/XX w.

10 Grabice Gubin krośnieński aleja lipowa droga między domami 7 a 46 
droga gminna bez nadanego 
numeru dz. nr ewid. 116, 137

l. 20.-30. XX w.

11 Grochów Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi droga 
powiatowa 1139F dz. nr ewid. 
130/1

XIX/XX w.

12 Jazów Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi droga 
gminna 001609F dz. nr ewid. 
85/1

XIX/XX w.

13 Kozów Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi droga 
powiatowa 1137F dz. nr ewid. 
61, 136, 121

XIX/XX w.

14 Luboszyce Gubin krośnieński szpaler lipowy główna droga we wsi droga 
wojewódzka 285 dz. nr ewid. 
74/1

XIX/XX w.
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15 Nowa Wioska Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi droga 
powiatowa 1106F dz. nr ewid. 
181, 167/2

XIX/XX w.

16 Polanowice Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi droga 
wojewódzka 285 dz. nr ewid. 65, 
73, 86/1

XIX/XX w.

17 Polanowice-Markosice Gubin krośnieński szpaler dębowy przy skrzyżowaniu z drogą 
Sadzarzewice-Grabice droga 
powiatowa 1106F dz. nr ewid. 
86/2

XIX/XX w.

18 Polanowice-Sękowice Gubin krośnieński aleja dębowa przy moście na rzece Werdawa 
droga wojewódzka 285 dz. nr 
ewid. 65/1

XIX/XX w.

19 Markosice Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi droga 
powiatowa 1106F dz. nr ewid. 
159/1, 159/2

XIX/XX w.

20 Pole Gubin krośnieński szpaler lipowy droga między domami 20 a 25 
droga powiatowa 1139F dz. nr 
ewid. 45/1

pocz. XX w.

21 Pole Gubin krośnieński aleja lipowa droga między domami 1 a 41 
droga powiatowa 1129F dz. nr 
ewid. 139

2. poł. XIX w.

22 Sękowice Gubin krośnieński aleja lipowa droga między domami 29 a 68 
droga gminna bez nadanego 
numeru dz. nr ewid. 171/6

2. poł. XIX w.

23 Stargard Gubiński Gubin krośnieński szpaler lipowy droga do dawnej stacji kolejowej 
droga powiatowa 1137F dz. nr 
ewid. 191

XIX/XX w.
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24 Stargard Gubiński Gubin krośnieński aleja 
kasztanowcowa

droga przy dawnej stacji 
kolejowej droga powiatowa 
1137F dz. nr ewid. 286

XIX/XX w.

25 Starosiedle Gubin krośnieński aleja lipowa wyjazd na pd. zach. w kierunku 
DW 286 droga gminna 001609F 
dz. nr ewid. 300/2

pocz. XX w.

26 Starosiedle Gubin krośnieński aleja lipowa droga między domami 3 a 60a 
droga gminna 000634F dz. nr 
ewid. 324

pocz. XX w.

27 Strzegów Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi droga 
powiatowa 1106F dz. nr ewid. 
509/3

XIX/XX w.

28 Wałowice Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi droga 
wojewódzka 138 dz. nr ewid. 
163, 79, 159/1, 159/3

XIX/XX w.

29 Wielotów Gubin krośnieński aleja lipowa główna droga we wsi droga 
wojewódzka 285 dz. nr ewid. 
103

XIX/XX w.

30. Bobrowice Bobrowice krośnieński aleja lipowa droga do mostu na rzece Bóbr 
droga wojewódzka 287 dz. nr 
ewid. 753, 736

XIX/XX w.

31 Przychów Bobrowice krośnieński aleja lipowa droga między domami nr 9 a 13 
droga gminna bez nadanego 
numeru i droga powiatowa 
1139F dz. nr ewid. 211/1, 211/2

XIX/XX w.
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32 Wełmice Bobrowice krośnieński aleja dębowa droga leśna po pd.-wsch. stronie 
wsi droga leśna bez wydzielonej 
działki dz. nr ewid. 309/1, 310, 
292

1. poł. XIX w.

33 Wełmice Bobrowice krośnieński szpaler klonowy wyjazd w kierunku Grochowa 
droga powiatowa 1139F dz. nr 
ewid. 247

2. poł. XIX w.

34 Ciemnice Dąbie krośnieński aleja dębowa droga przy dawnej stacji 
kolejowej droga wewnętrzna dz. 
nr ewid. 967 obręb Szczawno

XVIII/XIX w.

35 Dąbie Dąbie krośnieński aleja lipowa droga leśna po pn.-wsch. stronie 
wsi działka leśna bez 
wydzielonej drogi dz. nr ewid. 
62/3

pocz. XX w.

36 Dąbie Dąbie krośnieński aleja 
kasztanowcowa

ul. Kasztanowa droga gminna 
bez nadanego numeru dz. nr 
ewid. 59

XIX/XX w.

37 Lubiatów Dąbie krośnieński aleja lipowa teren dawnego parku 
pałacowego droga wewnętrzna 
dz. nr ewid. 146, 149/3, 234/1

XIX/XX w.

38 Lubiatów-Kosierz Dąbie krośnieński aleja klonowa droga wojewódzka 288 dz. nr 
ewid. 234/3, 310

XIX/XX w.

39 Trzebule-Drzonów Dąbie krośnieński szpaler dębowy droga leśna dz. nr ewid. 110/3, 
106/7

XVIII/XIX w.

40 Czarnowo Krosno 
Odrzańskie

krośnieński aleja lipowa droga między domami 6 a 40 
droga powiatowa 1145F i droga 
gminna bez nadanego numeru 
dz. nr ewid. 621/1, 621/3

l. 20. XX w.
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41 Czarnowo-Sarbia Krosno 
Odrzańskie

krośnieński aleja klonowa droga powiatowa 1145F dz. nr 
ewid. 611/1, 611/2

pocz. XX w.

42 Czarnowo-Wężyska Krosno 
Odrzańskie

krośnieński aleja brzozowa droga powiatowa 1145F dz. nr 
ewid. 621/1, 730, 731, 13, 511

l. 20.-30. XX w.

43 Sarbia Krosno 
Odrzańskie

krośnieński aleja lipowa droga powiatowa 1145F dz. nr 
ewid. 126, 203

l. 20. XX w.

44 Kukadło-Bobrowice Bobrowice krośnieński aleja lipowa droga wojewódzka 287 dz. nr 
ewid. 102, 105/1, 101/1, 131

XIX/XX w.

45 Wężyska Krosno 
Odrzańskie

krośnieński aleja 
wielogatunkowa

droga między domami 52 a 81 
droga powiatowa 1145F i 1153F 
dz. nr ewid. 535/1, 536

pocz. XX w.

46 Wężyska Krosno 
Odrzańskie

krośnieński aleja lipowa droga między domami 18 a 45 
droga powiatowa 1145F dz. nr 
ewid. 535/2, 535/3

XIX/XX w.

47 Wełmice Bobrowice krośnieński aleja dębowa droga leśna po pd.-wsch. stronie 
wsi droga gminna bez nadanego 
numeru i droga wewnętrzna dz. 
nr ewid. 297/2, 309/1

1. poł. XIX w.

48. Radwanów Kożuchów nowosolski ślad osadniczy z 
epoki kamienia, 
punktu osadniczego z 
okresu pradziejów, 
reliktów osady z 
późnego 
średniowiecza, 
reliktów osady 
łużyckich pól 
popielnicowych

dz. nr ewid. 154, 155, 156, 158 
obręb 0013 Radwanów

III okres epoki 
brązu
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49. Radwanów Kożuchów nowosolski ślad osadniczy dz. nr ewid. 99 obręb 0013 
Radwanów

okres późnego 
średniowiecza-
nowożytności

50. Gubin Gubin krośnieński ogród tarasowy ul. Piastowska przy budynku nr 
12 dz. nr ewid. 244/44

1925-1927
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