
 
 
 
                                                       OBWIESZCZENIE NR 1/2011 
       LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W LUBLINIE  
                                                          z dnia 15  lutego 2011 roku 
                   w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych  
                                                województwa  lubelskiego  w 2010 roku. 
 
              Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), Lubelski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Lublinie podaje do publicznej wiadomości: 

- wykaz zabytków wpisanych w 2010 roku do rejestru zabytków nieruchomych „A” 
województwa lubelskiego  

- wykaz zabytków wpisanych w 2010 roku do rejestru zabytków archeologicznych „C” 
województwa lubelskiego. 

 
             Wykazy według stanu na dzień 3 stycznia 2011 roku  stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do 
obwieszczenia. 
              Załączniki graficzne do poszczególnych decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków oraz 
dokumentacja wpisów znajdują się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie przy  
ul. Archidiakońskiej 4. 
               
                                                                   Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
                                                                                              w Lublinie 
                                                                                         Halina Landecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               Załącznik nr 1 do obwieszczenia LWKZ w Lublinie nr 1/2011 
 
 WYKAZ ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH „A” 
                                    WOJEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO W  2010  ROKU 
Miejscowość Gmina Powiat Obiekt Numer w 

rejestrze 
zabytków 

Babin Bełżyce lubelski Kapliczka z kamiennym krzyżem z 
figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, w 
obrysie ścian zewnętrznych 
kapliczki, na działce nr 571/1. 

A/1121 

Dorohusk 
ul. I Armii 
Wojska 
Polskiego  73 

Dorohusk chełmski Kościół parafialny rzymskokatolicki 
p.w. św. Jana Nepomucena, w 
granicach ścian zewnętrznych, wraz z 
gruntem pod budynkiem – na działce 
nr 251. 

A/1350 

Frampol   
ul. Kościelna 

Frampol biłgorajski Budynek dawnej plebanii w 
granicach ścian zewnętrznych, wraz z 
gruntem, pod budynkiem, na działce 
geodezyjnej nr 968/8. 

A/1351 

Garbów Garbów lubelski Kaplica grobowa Rodziny 
Moskalewskich, wraz z gruntem pod 
budynkiem (w granicach zabudowy), 
na działce nr 902 – na terenie 
wczesnośredniowiecznego grodziska, 
na którym ok. poł. XIX w. założony 
został cmentarz parafialny 
rzymskokatolicki. 

A/1453 

Górecko 
Kościelne 

Józefów biłgorajski Kaplica p.w. św. Stanisława Biskupa, 
zwana „Pod dębami”, wraz z 
gruntem pod budynkiem, na działce 
nr 62/11. 

A/1470 

Górecko 
Kościelne 

Józefów biłgorajski Kaplica p.w. św. Stanisława Biskupa, 
zwana „Na wodzie”, wraz z gruntem 
pod budynkiem, na działce nr 46/3. 

A/1471 

Radzyń 
Podlaski 

Radzyń 
Podlaski 

radzyński Kaplica cmentarna p.w. św. Anny, z 
kryptą grobową rodziny Korwin 
Szlubowskich, wraz z gruntem pod 
budynkiem i schodami 
zewnętrznymi, na działce nr 1959 
(cmentarz parafialny). 

A/1452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                Załącznik nr 2 do obwieszczenia LWKZ w Lublinie nr 1/2011 
 
                    WYKAZ ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW        
      ARCHEOLOGICZNYCH „C”  WOJEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO W  2010  ROKU 
Miejscowość Gmina Powiat Obiekt Numer w 

rejestrze 
zabytków 

Chodlik Karczmiska opolski Cmentarzysko kurhanowe – 
stanowisko archeologiczne nr 25/117 
– AZP 78-75 

C/96 

 
 
 
 


