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ZARZĄDZENIE NR 6/2021[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 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.  (Dz. U.  z  2021 r.,  poz.  56)  
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. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) 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  kartę  ewidencyjną  zabytku  do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie ewidencyjnej 
zabytków  są  wyczerpujące  i  zgodne  ze  stanem  faktycznym,  a  także  czy  dokumentacja 
fotograficzna zabytku umożliwia jego identyfikację.



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  jej  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)  
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 podlegają ochronie i opiece bez 
względu na stan zachowania. 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 6/2021[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 Obiekt Adres
Czas 

powstania 
zabytku

1. Bledzew Bledzew Aleja przydrożna 
- lipowa

Bledzew, ul. 
Sportowa, 
droga 
powiatowa nr 
1295F, obręb 
wsi Bledzew, nr 
dz. 1082/2

XIX/XX w.

2. Osiecko Bledzew Aleja przydrożna i 
szpaler - lipowa

Droga 
śródwiejska, 
obręb wsi 
Osiecko, nr dz. 
214/1

XIX/XX w.

3. Sokola Dąbrowa - 
Bledzew

Bledzew Aleja przydrożna 
- jabłoniowa

Droga 
powiatowa nr 
1259 F, obręb 
Sokola 
Dąbrowa, dz. 
177

XIX/XX w.

4. Międzyrzecz Międzyrzec
z

Aleja przydrożna 
- lipowa

Ul. Konstytucji 
3 Maja, obręb 
miejski 
Międzyrzecz 1, 
nr dz. 323, 479

Ok. 1909

5. Międzyrzecz Międzyrzec
z

Aleja przydrożna 
lipowa wraz ze 
szpalerem 
kasztanowca 
zwyczajnego

Ul. Staszica, ul. 
M. Mikuły, 
obręb 
Międzyrzecz - 
1, nr dz. 43/2, 
41/4

XIX/XX w.

6. Nietoperek Międzyrzec
z

Aleja przydrożna 
śródpolna - 
brzozowa

Obręb wsi 
Nietoperek, nr 
dz. 230, 236, 
Kęszyca, nr dz. 

Lata 20. XX 
w.



84
7. Bukowiec Międzyrzec

z
Aleja przydrożna/
szpaler - lipowa

Droga 
powiatowa nr 
1353F, obręb 
wsi Bukowiec, 
nr dz. 223/1, 
2135, 223/4

Ok. 1885

8. Kęszyca Międzyrzec
z

Aleja przydrożna 
lipowa

Obręb wsi 
Kęszyca, nr dz. 
70/3

XIX/XX w.

9. Kursko (tzw. Nowe 
Kursko)

Międzyrzec
z

Aleja przydrożna 
- lipowa

Obręb wsi 
Kursko (tzw. 
Nowe Kursko ), 
nr dz. 266, 267, 
409, 411

Lata 30. XX 
w.

10. Międzyrzecz Międzyrzec
z

Aleja przydrożna 
- lipowa

Ul. Poznańska, 
droga 
wojewódzka nr 
137, obręb 
miejski 
Międzyrzecz 1, 
nr dz. 78, 34/25

Ok. 1904

11. Pieski Międzyrzec
z

Aleja przydrożna 
śródpolna - 
dębowa

Obręb wsi 
Pieski, nr dz. 
274

Poł. XIX w.

12. Pieski Międzyrzec
z

Aleja przydrożna 
- lipowa

Obręb wsi 
Pieski, nr dz. 
246/2, 267

XIX/XX w.

13. Bobowicko - 
Policko

Międzyrzec
z / Pszczew

Aleja przydrożna 
klonowo-
jesionowa

Droga 
powiatowa nr 
1332F 
Międzyrzecz - 
Sterki, nr dz.: 
obręb 
Bobowicko 
83/1, obręb 
Policko: 59

XIX/XX w.

14. Goraj-Lubikowo Przytoczna Aleja przydrożna 
-robinia akacjowa

Droga 
powiatowa nr 
1326, obręb wsi 
Goraj, nr dz. 
25/2; 
Lubikowo, nr 
dz. 66, 115

XIX/XX w.

15. Nowa Niedrzwica Przytoczna Aleja przydrożna 
- lipowa

Droga 
śródwiejska, 
obręb wsi Nowa 
Niedrzwica, nr 
dz. 291/1

XIX/XX w.

16. Przytoczna Przytoczna Aleja przydrożna Ul. Lipowa, ul. XIX/XX w.



- lipowa Polna, obręb 
wsi Przytoczna, 
nr dz. 304, 499

17. Nowe Gorzycko - 
Brzeźno

Pszczew Aleja przydrożna 
śródpolna - 
kasztanowo-
lipowa

Obręb wsi 
Nowe 
Gorzycko, nr 
dz. 2

XIX/XX w.

18. Pszczew - Nowe 
Gorzycko

Pszczew Aleja przydrożna 
klonowo-
jesionowa

Droga 
powiatowa 
(fragment) nr 
1332F, obręb 
wsi Ziemomyśl, 
nr dz. 215/1

XIX/XX w.

19. Nowe Gorzycko Pszczew Aleja przydrożna 
- lipowo-klonowa

Obręb wsi 
Nowe 
Gorzycko, nr 
dz. 6, 7/13

XIX/XX w.

20. Skwierzyna Skwierzyna Aleja przydrożna 
- lipowa

Ul. Szpitalna, 
obręb miejski 
Skwierzyna 3, 
nr dz. 152

XIX/XX

21. Skwierzyna Skwierzyna Aleja przydrożna 
- kasztanowa

Ul. Jana III 
Sobieskiego, 
obręb miejski 
Skwierzyna 3, 
nr dz. 162/27

Poł. XIX w.

22. Bukowiec - 
Panowice

Trzciel Aleja przydrożna 
śródpolna - 
klonowa

Obręb wsi 
Panowice, nr 
dz. 79

XIX/XX w.

23. Łagowiec Trzciel Aleja przydrożna/
szpaler - lipowa

Droga 
powiatowa nr 
1355F, obręb 
wsi Łagowiec, 
nr dz. 107/1, 
107/2

Poł. XIX - 
XX w.

24. Panowice Trzciel Aleja przydrożna 
śródpolna - 
jesionowa

Obręb wsi 
Panowice, nr 
dz. 21

XX w. 
(pocz.)

25. Panowice Trzciel Aleja przydrożna 
klonowo-
kasztanowa

Obręb wsi 
Panowice, nr 
dz. 80, 83, 2/56

XIX/XX

26. Trzciel Trzciel Aleja przydrożna 
- lipowa

Ul. Główna, 
obręb miejski 
Trzciel 1, nr dz. 
297/1, obręb 
Jasieniec, nr dz. 
426/5

XIX/XX w.

27. Trzciel-
Świdwowiec

Trzciel Aleja przydrożna 
- lipowo-dębowa

Droga 
powiatowa nr 
1338F, obręb 

Poł. 
XIX/XX w.



Świdwowiec, nr 
działki 274, 333


