
 

 

INFORMACJA NR WUOZ.5135.1.2020.DG 

DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

z dnia 3 lutego 2020 r. 

w sprawie wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków. 

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.2018. 2067 t.j. ze zmianami) informuję o wpisie następujących zabytków do rejestru zabytków 

województwa dolnośląskiego: 

1. Białków, gm. Wińsko, pow. wołowski, 1) pałac, 2) obserwatorium I, 3) obserwatorium II, 4) łącznik 

pomiędzy pałacem a obserwatorium I, Białków 9, dz. nr 70, AM-1. obr. 0004 Białków, decyzja z dnia 

31.20.2017 r. nr rejestru A/6060/1-4. 

2. Bielawa Górna, gm. Pieńsk, pow. zgorzelecki, kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej, dz. nr 174, 

AM-1, obr. Bielawa Górna, decyzja z dnia 24.01.2018 r. nr rejestru A/6067. 

3. Dzierżoniów, gm. Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, dawna willa miejska obecnie budynek mieszkalny, 

ul. Świdnicka 31, dz. nr 288/5, AM-5, obr. 0004 Centrum, decyzja z dnia 05.12.2017 r. nr rejestru A/6063. 

4. Dzierżoniów, gm. Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, młyn „Hilbertmühle”, ul. Batalionów Chłopskich, 

dz. nr 246/33, AM-4, obr. 0001 Przedmieście, decyzja z dnia 21.12.2017 r. nr A/6064. 

5. Głogów, gm. Głogów, pow. głogowski, budynki zespołu dawnej ewangelickiej szkoły powszechnej  

dla dziewcząt, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego 1) szkoła 2) budynek sali 

gimnastycznej, ul. Jedności Robotniczej 10, dz. nr 213/12, decyzja z dnia 27.12.2013 r., nr rejestru A/5894/1-2. 

6. Godków, gm. Kostomłoty, pow. średzki, budynek dawnej kaplicy obecnie kościoła filialnego  

pw. Siedmiu Boleści NMP, dz. nr 51/1, AM-1, obr. Godków, decyzja z dnia 20.09.2017 r. nr rejestru A/6058. 

7. Jelenia Góra, willa, ul. Kilińskiego 3, dz. nr 101/4, decyzja z dnia 05.08.2014 r. , nr rejestru A/5934. 

8. Karłowiec, gm. Mirsk, pow. lwówecki, budynek, Karłowiec 15, dz. nr 28/3 AM-1, obr. Karłowiec, 

decyzja z dnia 31.01.2018 r. nr rejestru A/6066. 

9. Kowary, gm. Kowary, pow. jeleniogórski, budynek, ul. 1 Maja 22, dz. nr 397/65, AM-9 obr. 0001, 

decyzja z dnia 29.08.2017 r. nr rejestru A/6055. 

10. Kwielice, gm. Grębocice, pow. polkowicki, brama główna wraz z murem cmentarnym otaczającym 

teren cmentarza przy kościele pw. św. Michała Archanioła, dz. nr 240 AM-2, obr. Kwielice, decyzja z dnia 

07.06.2017 r. nr rejestru A/6050. 

11. Rogów Sobócki, gm. Sobótka, pow. wrocławski, 1) fosa 2) kamienny most wschodni 3) kamienne 

przyczółki mostu zachodniego w zachodnim ramieniu fosy 4) kanał łączący fosę z Młynówką, ul. Wrocławska, 

dz. nr 176/11, 176/13, AM-1, obr. 00013 Rogów Sobótki, decyzja z dnia 31.10.2017 r. nr rejestru A/6061/1-4. 
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12. Srebrna Góra gm. Stoszowice, pow. kłodzki, historyczny zespół budowlany dawnych koszar: Koszary 

Podłużne, położone na działkach nr 33, 34, 35, 39/5, 39/6, 39/28, 39/11, 39/10, 39/9, 39/8; mur oporowy 

położony na części dz. nr 26/5, 435, 27; latryny, położone na części dz. nr 26/5, 29 oraz krajobraz kulturowy 

z reliktami dawnych koszar w Srebrnej Górze, obejmujący: Koszary Poprzeczne, położone na działkach nr 

30/1, 30/2; Wartownię Dolną, położoną na działce nr 28; Wartownię Górną, położoną na działce nr 23; 

piekarnię, położoną na działce nr 26/3; studnię, położoną na działce nr 26/4; stok bojowy, położony na działce 

nr 40/3, 42/2; działki nr 31, 32, 36, 37, 38, 39/14, 39/19, 39/20, 39/21, 39/23, 39/25, 39/26, 39/27, 40/1, 40/2 

oraz część działki 14; decyzja z dnia 12.10.2017 r. nr rejestru A/6057. 

13. Starczów, gm. Kamieniec Ząbkowicki, pow. ząbkowicki, kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela,  

dz. nr 213, AM-2, decyzja z dnia 01.02.2018 r., nr rejestru A/6068. 

14. Włodzice Wielkie, gm. Lwówek Śląski, pow. lwówecki, kościół poewangelicki obecnie pomocniczy 

pw. Matki Boskiej Królowej Polski, dz. nr 268, decyzja z dnia 09.12.2017 r. nr rejestru A/6065. 

15. Wrocław, 1) budynek remizy strażackiej i lodowni, ul. Stabłowicka 147, dz. nr 1/10, AM-30, obr. 

Pracze Odrzańskie, 2) budynek zbiornika na gaz, ul. Stabłowicka 147, dz. nr 1/10, AM-30, obr. Pracze 

Odrzańskie, decyzja z dnia 10.08.2017 r. nr rejestru A/6054/1-2. 

16. Wrocław, budynek dawnego klasztoru i liceum żeńskiego Sióstr Urszulanek z wyłączeniem wtórnej 

dobudówki w skrzydle zachodnim dostawionej do ryzalitu w elewacji północnej od wschodu, wtórnej 

dobudówki w skrzydle zachodnim dostawionej do ryzalitu w elewacji zachodniej od południa, al. Jana 

Kasprowicza 62b, 64-66, dz. 35/3,35/21, AM-10, obr. Karłowice, decyzja z dnia 30.06.2017 r. nr rejestru 

A/6052. 

17. Wrocław, budynek dawnego Śląskiego Związku Bankowego obecnie PKO BP S.A. z wyłączeniem 

dostawionych do narożnika pn.-zach. wtórnych aneksów, ul. Wita Stwosza 33-35, dz. nr 36 AM-27, obręb 

Stare Miasto, decyzja z dnia 23.08.2017 r. nr rejestru A/6056. 

18. Wrocław, budynek mieszkalny, ul. Kołłątaja 9/10, 11/12, dz. nr 34/2, 34/8, AM-35, obr. Stare Miasto, 

decyzja z dnia 13.10.2017 r. nr rejestru A/6059. 

19. Wrocław, fasada (elewacja południowa) budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mikołaja 42, 

dz. 50/11, AM-25, obręb 0001 Stare Miasto, decyzja z dnia 20.06.2017 r. nr rejestru A/6051. 

20. Wrocław, Obiekty Młyna Różanka 1) budynek silosa komorowego (elewator), 2) budynek młyna 

z wyłączeniem dobudów dostawionych do elewacji wsch. i zach., ul. Młynarska nr 2-4 dz. nr 6/2, AM-12 obręb 

0061 Różanka, decyzja z dnia 30.01.2015 r., nr rejestru A/5943/1-2. 

21. Zaręba, gm. Siekierczyn, pow. lubański, 1) kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

z wyłączeniem przybudówki przy północno-wschodnim narożniku 2) dawny cmentarz ewangelicki 3) mur 

otaczający teren przykościelny, ul. Jana Pawła II, dz. nr 109/3 AM-1, obr. 006 Zaręba, decyzja z dnia 

08.06.2017 r. nr rejestru A/6049/1-3. Zgorzelec, gm. Zgorzelec, pow. zgorzelecki, budynek dawnego dworu 

z wyłączeniem skrzydła bocznego przy południowej elewacji, ul. Daszyńskiego 95, dz. nr 133/10, AM-4,  

obr. 0004, decyzja z dnia 16.08.2017 r. nr rejestru A/605323. 

22. Zgorzelec, gm. Zgorzelec, pow. zgorzelecki, budynek dawnego dworu z wyłączeniem skrzydła 

bocznego przy południowej elewacji, ul. Daszyńskiego 95, dz. nr 133/10, AM-4, obr. 0004, decyzja z dnia 

16.08.2017 r. nr rejestru A/6053. 

Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

D. Gibski 
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