
INFORMACJA 

WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA OCHRONY ZABYTKÓW w TORUNIU 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego,2. przeniesionych do rejestru 

zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego 

i włocławskiego, 3. skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru: 

BIERZGŁOWO, gm. Łubianka, pow. toruński ziemski – wiatrak typu koźlak, drewniany, z końca XIX w., 

przebudowany w latach 30-tych XX w., wraz z działką nr 110/1 (obręb Bierzgłowo [0001], arkusz 2, jednostka 

rejestrowa G.40), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 17 listopada 2009 r., nr rejestru A/1540 

 

BYDGOSZCZ, gm. loco, pow. bydgoski grodzki - elewacja frontowa kamienicy, ul. Długa 42 – z 4 ćw. XVIIII w., 

przekształcona w 3 ćw. XIX w., wraz z działką nr 20 (obręb 0098, jednostka rejestrowa G.20), zgodnie z załącznikiem 

graficznym. Decyzja z dnia 01 września 2009 r, nr rejestru A/1538 

 

BYDGOSZCZ, gm. loco, pow. bydgoski grodzki - kamienica, ul. Farna 4, murowana, z ok. 1776 r., nadbudowana  

w latach 1865-1868 r., położona na działce nr 161 (obręb 0108, jednostka rejestrowa G.119), zgodnie z załącznikiem 

graficznym. Decyzja z dnia 28 października 2009 r., nr rejestru A/1539 

 

BYDGOSZCZ, gm. loco, pow. bydgoski grodzki – kamienica, ul. Garbary 16, murowana, z 1906-1907 r., położona na 

działce nr 116/3 (obręb 0081, jednostka rejestrowa G.120), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 23 lipca 

2009 r., nr rejestru A/1535 

 

BYDGOSZCZ, gm. loco, pow. bydgoski grodzki - kamienica, ul. Pomorska 3 – murowana, z 1878 r., rozbudowana  

w 1895 r., wraz z działką nr 60/2 (obręb 0128, jednostka rejestrowa G.55) zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja 

z dnia 4 czerwca 2009 r., nr rejestru A/1530 

 

BYDGOSZCZ, gm. loco, pow. bydgoski grodzki - kamienica, ul. Świętojańska 13, murowana, z lat 1899-1903 r.,  

w granicach murów obwodowych budynku, położona na działce nr 8 (obręb 0127, jednostka rejestrowa G.8), zgodnie  

z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 5 maja 2009 r., nr rejestru A/1527 

 

BYDGOSZCZ, gm. loco, pow. bydgoski grodzki - kamienica, ul. Wileńska 14, murowana, z 1894 r., w granicach 

murów obwodowych budynku, położona na działce nr 41 (obręb 0111), jednostka rejestrowa G.39), zgodnie  

z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 6 maja 2009 r., nr rejestru A/1528 

 

CHEŁMNO, gm. loco, pow. chełmiński – kamienica narożna, ul. Dominikańska 13, murowana, z ok. 1900 r.,  

w granicach murów obwodowych budynku, położona na działce nr 280 (obręb 1 [0001], arkusz 1, jednostka rejestrowa 

G.310), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 18 listopada 2009 r., nr rejestru A/1541 

 

GRUDZIĄDZ, gm. loco, pow. grudziądzki grodzki – kamienica, ul. Legionów 90, murowana, z 1910 r., położona na 

działce nr 2 (obręb 0028, arkusz mapy 28, jednostka rejestrowa G.2), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja  

z dnia 18 czerwca 2009 r., nr rejestru A/1533 

 

IŁOWO, gm. Sępólno Krajeńskie, pow. sępoleński – kościół ewangelicki, obecnie filialny rzymsko-katolicki p.w. Św. 

Andrzeja Boboli, murowany, z lat 1904-1905, położony na działce nr 54/1 (obręb Iłowo [0002], arkusz mapy 1, 

jednostka rejestrowa G.71), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 24 listopada 2009 r., nr rejestru A/1542 

 

KRUSZWICA, gm. loco, pow. inowrocławski - kościół rzymsko-katolicki parafialny p.w. Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, ul. Rynek 7, murowany, z lat 1926-1928, w granicach murów obwodowych budynku, położony na działce  

nr 189/1 (obręb Kruszwica obr. 2, arkusz mapy 1011, jednostka rejestrowa G.108), zgodnie z załącznikiem graficznym. 

Decyzja z dnia 24 kwietnia 2009 r., nr rejestru A/1526 

 

KWIECISZEWO, gm. Mogilno, pow. mogileński – kościół ewangelicki, obecnie nieużytkowany, murowany, z lat 

1834-1838, w granicach murów obwodowych kościoła, położony na działce nr 92/1 (obręb Kwieciszewo [nr 0022], 

arkusz mapy 1, jednostka rejestrowa G.225), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r.,  

nr rejestru A/1547 

 

NAKŁO N/NOTECIĄ, gm. loco, pow. nakielski – kościół ewangelicki, obecnie parafialny rzymsko-katolicki p.w. Św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. K. Piotra Skargi, położony na działce nr 1851 (obręb Nakło n/Notecią [0001], 

arkusz mapy 64, jednostka rejestrowa G.33), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 25 listopada 2009 r., 

nr rejestru A/1543 

 



SŁUŻEWO, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski – park dworski z 2 poł. XIX w., o powierzchni 5,91 ha, 

w granicach działek nr 435/2 (obręb 28-Służewo, arkusz mapy 2, jednostka rejestrowa 477), nr 436 (obręb 28-Służewo, 

arkusz mapy 1, jednostka rejestrowa 460), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 28 lipca 2009 r.,  

nr rejestru A/1536 

 

TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki – historyczny układ urbanistyczny Przedmieścia Bydgoskiego i Rybaków. 

Decyzja z dnia 10 lipca 2009 r., nr rejestru A/1534 

 

TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki - szpital św. Jakuba, ul. Szpitalna 4: 1/ budynek frontowy – murowany, na 

zrębie gotyckim, przebud. okres nowożytny (XVII w.), 2/ oficyna boczna – murowana, 1861 r., 1900 r., 3/ ogrodzenie  

z bramą wjazdową – murowane, XIX w., wraz z działką nr 157 (obręb 0017, arkusz mapy 4, jednostka rejestrowa 

G.97), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z 8 maja 2009 r. zmieniająca decyzją Wojewody Pomorskiego  

z 27 sierpnia 1929 r., I.E.18703/29, nr rejestru A/920/1-3 

 

TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki - schron piechoty J-6, ul. Polna 124a, wraz z terenem działek w obrysie 

murów obwodowych schronu: nr 667/8 (obręb 0043, arkusz mapy 6, jednostka rejestrowa G.251) i nr 670/1 (obręb 

0043, arkusz mapy 6, jednostka rejestrowa G.1) oraz otoczenie zabytku w granicach: pozostałej części działki nr 667/8  

i działek nr 664/3, 664/4 w całości (obręb 0043, arkusz mapy 6, jednostka rejestrowa G.251), zgodnie z załącznikiem 

graficznym. Decyzja z 12 maja 2009 r., nr rejestru A/1529 

 

TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki - sala gimnastyczna (Turnhalle) Królewskiego Gimnazjum w Toruniu, ob.  

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Mickiewicza 15-17 – drewniana z lat 1898-1899,  

z historycznymi urządzeniami do ćwiczeń gimnastycznych oraz otoczeniem w granicach działki nr 90 (obręb 0013, 

arkusz mapy 1, jednostka rejestrowa G.60), zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 5 czerwca 2009 r.,  

nr rejestru A/1531 

 

TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki - 1/kaplica p.w. św. Barbary na Barbarce – w konstrukcji szkieletowej,  

z 1842 r., położona na działce nr 27 (obręb 0025, arkusz mapy 1, jednostka rejstrowa G.4), 2/cmentarz przy kaplicy na 

Barbarce, z XIX w., w granicach działki nr 27 (obręb 0025, arkusz mapy 1, jednostka rejestrowa G.4), zgodnie  

z załącznikiem graficznym, ul. Przysiecka 12. Decyzja z 17 sierpnia 2009 r., nr rejestru A/1537/1-2 

 

TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki - kasyno oficerskie koszar pionierów, ul. Sienkiewicza 33 – murowane, z ok. 

1887 r., położone na działce nr 188/2 (obręb 0006, arkusz mapy 1, jednostka rejestrowa G.175), zgodnie z załącznikiem 

graficznym. Decyzja z 5 czerwca 2009 r., nr rejestru A/1532 

 

WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI, gm. Koronowo, pow. bydgoski ziemski – kościół parafialny p.w. ŚŚ. Apostołów 

Piotra i Pawła, murowany, z lat 1929-1930, w granicach murów obwodowych kościoła, położony na działce nr 124/2 

(obręb Wierzchucin Królewski [nr 0030], arkusz mapy 2, jednostka rejestrowa G.3), zgodnie za załącznikiem 

graficznym. Decyzja z dnia 11 grudnia 2009 r., nr rejestru A/1546 

 

WŁOCŁAWEK, gm. loco, pow. włocławski grodzki – zespół budynków Wyższego Seminarium Duchownego we 

Włocławku składający się z: 1/ budynku frontowego (północnego), murowanego, z lat 1898-1900, 2/ skrzydła 

wschodniego (biblioteki), murowanego, z 1843 r., 3/ skrzydła zachodniego, murowanego, z lat 1881-1882, 

nadbudowanego w 1908 r., 4/ skrzydła południowego, murowanego, z lat 1887-1888, w granicach murów obwodowych 

budynków; położony na działce nr 31/1 (obręb 0440-Włocławek, arkusz mapy nr 44, jednostka rejestrowa G.51), 

zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 10 grudnia 2009 r., nr rejestru A/1544/1-4 

 

2. Obiekty przeniesione do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków 

dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego: 

KARCZYN, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski – założenie dworsko-parkowe: park. Decyzja z dnia 7 października 

1991 r. – nr rejestru zabytków d. woj. bydgoskiego A/280/1-3, obecnie nr rejestru A/1545 

(Spichlerz i chlewnia z zespołu dworsko-parkowego skreślone z rejestru zabytków decyzjami Generalnego 

Konserwatora Zabytków z 8 maja 2000 r. i 8 listopada 2001 r. - ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r., nr 53, poz. 906) 

 

3. Zabytki skreślone z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

OSIĘCINY, gm. loco, pow. radziejowski– budynek szkoły wraz z działką geodezyjną nr 481/4 przy ul. Traugutta 1, 

wpisany do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu  

z dnia 14 listopada 2001 r. – nr rejestru zabytków A/33. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

6 sierpnia 2009 r. 

 

SINIARZEWO, gm. Zakrzewo, pow. aleksandrowski – działki ewidencyjne nr 290, 292, 291/6, 291/4, 286/1, 286/2, 

288, 289, część działki 291/9, wchodzące w skład parku dworskiego z 2 poł. XVIII w., wpisanego do rejestru zabytków 

decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 3 lipca 2000 r. – nr rejestru 

zabytków A/25. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia 2009 r. 



Wg stanu na dzień: 28 grudnia 2009 r. 

Poprzedni wykaz został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 19 maja 2009 r. 

Nr 52, poz. 1104. 

 

 Kujawsko-Pomorski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Sambor Gawiński 

 

 


