
 

 

OGŁOSZENIE NR 2/2014 

WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W POZNANIU 

z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych prawomocnymi decyzjami Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i skreślenia z rejestru zabytków decyzjami Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego obiektów wyszczególnionych w załączonych wykazach 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 6 oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków  

(-) Aleksander Starzyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r.

Poz. 2132



 

Załącznik do Ogłoszenia Nr 2/2014 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu 

z dnia 31 marca 2014 r. 

Ogłoszenie 2/2014 

I. Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych w latach 2011 - 2013 

1. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Cmentarz Żołnierzy Ukraińskich, ul. Ukraińska (Szczypiorno), Nr 

rejestru 852/Wlkp/A, z dnia 08.12.2011 r. 

2. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Willa, Al. Wolności 4, Nr rejestru 853/Wlkp/A, decyzja z dnia 

08.12.2011 i postanowienie nr 23/2012 z dnia 12.01.2012 r. 

3. Jarocin, gm. Jarocin, powiat jarociński. Zespół cmentarza ewangelickiego przy .ul. Zacisznej, w skład 

ktorego wchodzi: 1) teren cmentarza, 2) kaplica cmentarna, 3)dom grabarza (A) z budynkiem gospodarczym 

(B), 4) brama cmentarna główna, 5) ogrodzenie cmentarne od wschodu (A) i mur cmentarny od zachodu 

(B). Nr rejestru 854/Wlkp/A, decyzja z dnia 12.12.2011 r. 

4. Brudzew, gm.Blizanów, powiat kaliski. Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanislawa Kostki, 

w skład którego wchodzą: 1) kościół, 2) dzwonnica, 3) kostnica, 4) teren cmentarza przykościelnego, 5) 

murowane ogrodzenie cmentarza przykościelnego z bramą i furtami, 6) plebania. Nr rejestru 808/Wlkp/A 

z dnia 14.12.2011 r. 

5. Poznań, miasto na prawach powiatu. Otoczenie gmachu Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 

23 Lutego nr 41/43 oraz budynek obecnego Archiwum Państwowego - wpisany do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji L.dz. KLIII-A220/M-628-79 z dnia 23.05.1979 r. Nr rejestru 855/Wlkp/A, decyzja z dnia 

28.12. 2011 r. 

6. Śrem, gm. Śrem, powiat śremski. Pozostałości ogrodu klasztornego w zespole klasztornym Klarysek, 

obecnie ogród Zespołu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego wraz z otoczeniem - ul. Promenada nr 7 - oraz 

wpisane do rejestru zabytków: -1) dawny kościół klasztorny Klarysek - obecnie kaplica szpitalna p.w. św. 

Ignacego Loyoli w Śremie - L.dz. KL.III-880/45/70 z dnia 18.02.1970 r., - 2) dawny klasztor Klarysek tzw 

"Klasztorek" - obecnie szpital /dawniej przy ul. Mickiewicza/ przy ul. Promenada nr 7 L. dz. KL.III- 

880/46/70 z dnia 18.02.1970. Nr rejestru 856/Wlkp/A decyzja z dnia 28.12.2011 r. 

7. Dobrojewo, gm. Ostroróg, powiat szamotulski. Zespół pałacowo - parkowy i folwarczny, w skład 

którego wchodzą: 1) oficyna północna, 2) oficyna południowa, 3) brama wjazdowa główna,t 4) park, 5) 

spichlerz, 6) młyn tzw. młynek ob. dom mieszkalny - wpisane do rejestru zabytków na podstawie decyzji 

o zmianie decyzji L. dz. KL.III-680/20/68 z dnia 01.06.1968 r. Nr rejestru 857/Wlkp/A decyzja z dnia 

24.01.2012 r. 

8. Siedlemin, gm. Jarocin, powiat jarociński. Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa 

w skład którego wchodzą: 1) kościół,, 2) kostnica, 3) teren cmentarza przykościelnego, 4) ogrodzenie 

cmentarza 5) otoczenie zespołu kościoła, Nr rejestru 842/Wlkp/A, decyzja z dnia 02.02.2012 r. 

9. Wieleń, gm. Wieleń, powiat czarnkowsko - trzcianecki. Budynek organistówki - ul. Kasprzaka nr 

15 i teren cmentarza przykościelnego - przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. 

Michała oraz kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała wpisany do rejestru 

zabytków na podstawie orzeczeń: 72/31 A.K. z dnia 04.03.1931 r. i Nr KL.IV-73/20/53 z dnia 20.01.1953 r. 

Nr rejestru 859/Wlkp/A, decyzja z dnia 08.03.2012 

10. Stęszew, gm. Stęszew, powiat poznański. Kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny w miejscowości Stęszew - ul. Kościańska nr 39. Nr rejestru 781/Wlkp/A , decyzja z dnia 

26.03.2012 
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11. Konojad, gm. Kamieniec, powiat grodziski. Plebania w zespole kościoła parafialnego p.w. św. 

Andrzeja Apostoła przy ul. Kościelnej nr 3 oraz pozostałe obiekty kościoła parafialnego w Konojadzie 

wpisane do rejestru zabytków na podstawie orzeczenia i decyzji: 1) grobowiec położony przy parkanie 

otaczającym kościół od jego strony południowej - na podstawie orzeczenia KL.IV-73/28/55 z dnia 

11.02.1955 r., 2) kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła wraz z wyposażeniem, terenem cmentarza 

przykościelnego i bramą zwieńczoną figurami świętych - na podstawie decyzji L. dz. 459/2R/98 z dnia 

04.03.1998 r. Nr rejestru 860/Wlkp/A, decyzja z dnia 26.03.2012 r. 

12. Niemierzewo, gm. Kwilcz, powiat międzychodzki. Założenie dworsko - parkowe w Niemierzewie - 

wpisane do rejestru zabytków na podstawie decyzji L. dz. PSOZ-1337/57R/95 z dnia 12.06.1995 r. Nr 

rejestru 764/Wlkp/A, decyzja z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

13. Zakrzewo nr 15, gm. Siedlec, powiat wolsztyński. Pałac w zespole pałacowo - parkowym 

i folwarcznym. Nr rejestru 861/Wlkp/A, decyzja z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

14. Grylewo, gm. Wągrowiec, powiat wągrowiecki. Plebania w Grylewie - wpisana do rejestru zabytków 

na podstawie decyzji L. dz. KL.III/145/69 z dnia 03.05.1969 r. Nr rejestru 815/Wlkp/A, zawiadomienie 

z dnia 02.05.2012 r. 

15. Poznań, miasto na prawach powiatu. Otoczenie budynku dawnej drukarni "Concordia" przy ul. 

Zwierzynieckiej nr 3 w Poznaniu oraz budynek dawnej drukarni "Concordia" - wpisany do rejestru 

zabytków na podstawie decyzji PSOZ-1219 R 34/95 z dnia 31.05.1995 r. Nr rejestru 862/Wlkp/A, decyzja 

z dnia 24 maja 24.05.2012 r. 

16. Poręba (obręb Łowęcice), gm. Jaraczewo, powiat jarociński. Kościół ewangelicki, obecnie 

rzymskokatolicki p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i teren cmentarza ewangelickiego. 

Nr rejestru 744/ Wlkp/A, decyzja z dnia 31.05.2012 r. 

17. Łowęcice, gm. Jaraczewo, powiat jarociński. Park dworski w zespole dworsko - parkowym oraz dwór 

w Łowęcicach - wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji L. dz. KL.III - 5340/43/86 z dnia 

30.05.1986 r. Nr rejestru 745/Wlkp/A, decyzja z dnia 31.05.2012 r. 

18. Jarocin, gm. Jarocin, powiat jarociński. Budynek dworca kolejowego wraz z otoczeniem 

w miejscowości Jarocin. Nr rejestru 863/Wlkp/A, decyzja z dnia 4 czerwca 2012 r. 

19. Stare Bojanowo, gm. Śmigiel, powiat kościański. Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja. Nr rejestru 

864/Wlkp/A, decyzja z dnia 04.06.2012 r. 

20. Wijewo, gm. Wijewo, powiat leszczyński. Zespół pałacowo - parkowy w miejscowości Wijewo, 

w tym: 1) pałac, 2) park. Nr rejestru: 865/Wlkp/A, decyzja z dnia 18.06.2012 r. 

21. Trzebosz, gm. Bojanowo, powiat rawicki. Cmentarz przykościelny przy kościele filialnym p.w. NMP 

Częstochowskiej w miejscowości Trzebosz oraz kościół filialny p.w. NMP w Trzeboszu - wpisany do 

rejestru zabytków na podstawie decyzji L. dz. KL.III-680/18/68 z dnia 01.06.1968 r. Nr rejestru 

866/Wlkp/A, decyzja z dnia 10.10.2012 r. 

22. Leszno, miasto na prawach powiatu. Fortyfikacje składające się z reliktów wałów ziemnych oraz 

terenu po dawnej fosie przy Alei Juliusza Słowackiego, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego i ul. Karola 

Kurpińskiego. Nr rejestru 868/Wlkp/A, decyzja z dnia 20.07.2012 r. 

23. Okonek, gm. Okonek, powiat złotowski. Wieża Bismarcka, obecnie wieża Tecława. Nr rejestru 

869/Wlkp/A, decyzja z dnia 10.10.2012 r. 

24. Kierzno, gm. Kępno, powiat kępiński. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Kierznie, 

zmiana orzeczenia konserwatorskiego o uznaniu za zabytek Nr KL.III-885/8/61 z dnia 27.12.1961 r. Nr 

rejestru 870/Wlkp/A, decyzja z dnia 15.10.2012 r. 

25. Włościejewki, gm. Książ Wielkopolski, powiat śremski. Teren cmentarza przykościelnego i plebania 

przy kościele parafialnym p.w. NMP Niepokalanie Poczętej oraz kościół parafialny p.w. NMP Niepokalanie 

Poczętej - wpisany do rejestru zabytków na podstawie archiwalnego odpisu z księgi orzeczeń Nr dz. A.K.I. 

11a/173 z dnia 22.12.1932 r. Nr rejestru 871/Wlkp/A, decyzja z dnia 15.10.2012 r. 

26. Śnieciska, dm. Zaniemyśl, powiat średzki. dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina 

w miejscowości Śnieciska oraz kosciół parafialny p.w. św. Marcina w Śnieciskach wpisany do rejestru 
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zabytków na podstawie archiwalnego zapisu z ksiegi orzeczeń Nr dz. A.K.I.11a/187 z dnia 22.12.1932 r.. Nr 

rejestru 872/Wlkp/A, decyzja z dnia14.11.2012 r. 

27. Stróżewo, gm. Chodzież, powiat chodzieski. Kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, 

parafialny p.w. Matki Bożej Szkaplerznej z otoczeniem w miejscowości Stróżewo. Nr rejestru 873/Wlkp/A, 

decyzja z dnia19.11.2012 r. 

28. Wygoda, gm. Borek Wielkopolski, powiat gostyński. Bryła i elewacje rządcówki z 4 ćw. XIX w. 

położonej w miejscowości Wygoda (obręb Zalesie) - wpisane do rejestru zabytków na podstawie decyzji 

L.dz.PSOZ 5340/83/94 z dnia 22.06.1994 r. Nr rejestru 714/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 30.11.2012 r. 

29. Ocieszyn, gm. Oborniki, powiat obornicki. Kaplica p.w. św. Wawrzyńca i murowane ogrodzenie oraz 

teren otoczenia kaplicy w miejscowości Ocieszyn. Nr rejestru 875/Wlkp/A, decyzja z dnia 10.12.2012 r. 

30. Siedlemin, gm. Jarocin, powiat jarociński. Park dworski w zespole dworsko - parkowym 

w miejscowości Siedlemin oraz dwór w Siedleminie wpisany do rejestru zabytków na podstawie orzeczenia 

konserwatorskiego o uznaniu za zabytek KL.IV-73/19/54 z dnia 12.05.1954 r. Nr rejestru 876/Wlkp/A, 

decyzja z dnia 10.12.2012 r. 

31. Pudliszki, gm. Krobia, powiat gostyński. Park pałacowy wraz z otoczeniem w miejscowości Pudliszki 

oraz pałac wpisany do rejestru zabytków jako "dwór w Pudliszkach" - na podstawie orzeczenia 

konserwatorskiego o uznaniu za zabytek KL.IV-73/47/57 z dnia 20.01.1957 r. Nr rejestru 877/Wlkp/A, 

decyzja z dnia 02.01.2013 r. 

32 Czerniejewo, gm. Czerniejewo, powiat gnieźnieński. Zespół pałacowo - parkowy w miejscowości 

czerniejewo, w skład którego wchodzą: 1) pałac, 2) oficyna wschodnia, 3) oficyna zachodnia, 4)wozownia, 

5) stajnia, 6) brama wjazdowa główna, 7) brama wjazdowa na dziedziniec honorowy, 8) ogrodzenie, 9) 

przeddziedziniec, 10) dziedziniec honorowy, 11) park, 12) mostek - na podstawie zmiany decyzji L. dz. 

KL.III-885/7/64 z dnia 21.02.1964 r. oraz budynek dawnej bażantarni położony w głębi parku dworskiego 

w Czerniejewie - wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji L. dz. KL.III-5340/1/84 z dnia 

19.01.1984 r. Nr rejestru 878/Wlkp/A, decyzja z dnia 02.01.2013 r. 

33. Kleszczewo, gm. Kleszczewo, powiat poznański. Park dworski w Kleszczewie - wpisany do rejestru 

zabytków na podstawie decyzji o zmianie orzeczenia konserwatorskiego o uznaniu za zabytek KS.Z.I-

2a/33/48 z dnia 20.07.1948 r. Nr rejestru 879/Wlkp/A, decyzja z dnia 16.01.2013 r. 

34. Jabłkowo, gm. Skoki, powiat wągrowiecki. Teren cmentarza przykościelnego przy kościele 

parafialnym p.w. św. Michała Archanioła oraz kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Jabłkowie 

- wpisany do rejestru zabytków na podstawie orzeczenia konserwatorskiego o uznaniu za zabytek KL.IV-

73/1/59 z dnia 31.12.1958 r. Nr rejestru 880/Wlkp/A, decyzja z dnia 16.01.2013 r. 

35. Gniezno, miasto, powiat gnieźnieński. Zespół 6 kamienic spółdzielni mieszkaniowej urzędników, ob. 

Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych przy ul. Wrzesińskiej nr 9-11, nr 13, nr 20, nr 

22 i ul. Marii Konopnickiej nr 1-2 wraz z otoczeniem. Nr rejestru 881/Wlkp/A. decyzja z dnia 18.01.2013 r. 

36. Koźminiec, gm. Dobrzyca, powiat pleszewski. Zespół kościoła ewangelickiego, obecnie 

rzymskokatolickiego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, w którego skład wchodzą: 1) kosciół filialny 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, 2) cmentarz kościelny, 3) pastorówka, ob. dom mieszkalny nr 52 wraz 

z otoczeniem. Nr rejestru 882/Wlkp/A, decyzja z dnia 23.01.2013 r. 

37. Starkówiec, gm. Kobylin, powiat krotoszyński. Dwór z oficyną w Starkówcu - Starkówiec nr 13, nr 

14 - wpisane do rejestru zabytków na podstawie decyzji L. dz. KL.III-680/195/68 z dnia 17.10.1968 r. Nr 

rejestru 784/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 23.01.2013 r. 

38. Poznań, miasto na prawach powiatu. Mieszana aleja dojazdowa w zespole dworsko - parkowym 

i folwarcznym Starołęka Wielka ul. Skoczowska w m. Poznań. Nr rejestru 883/Wlkp/A, decyzja z dnia 

04.02.2013 r. 

39. Działyń, gm. Kłecko, powiat gnieźnieński. Park w zespole dworsko - parkowym i folwarcznym 

w działyniu - wpisany do rejestru zabytków na podstawie zmiany decyzji L. dz. KL.III-5340/17/86 z dnia 

19.03.1986 r. Nr rejestru 884/Wlkp/A, decyzja z dnia 29.01.2013 r. 
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40. Działyń, gm. Kłecko, powiat gnieźnieński. Spichlerz w Działyniu - wpisany do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji L. dz. KL.III-680/142/68 z dnia 09.09.1968 r. Nr rejestru 884/2/Wlkp/A, zawiadomienie 

z dnia 29.01.2013 r. 

41. Piaski, gm. Piaski, powiat gostyński. Cmentarz przykościelny przy kościele ewangelickim, obecnie 

rzymskokatolickim parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi oraz kościół poewangelicki, obecnie 

rzymskokatolicki parafialny p.w. Niepokalanego Serca Maryi oraz dzwonnica w Piaskach - wpisane do 

rejestru zabytków na podstawie orzeczenia konserwatorskiego o uznaniu za zabytek KL.IV-73/45/57 z dnia 

25.01.1957 r. Nr rejestru 885/Wlkp/A, decyzja z dnia 20.02.2013 r. 

42. Kórnik (obręb Bnin), gmina Kórnik, powiat poznański. Plebania i park przy ul. Koscielnej nr 9. Nr 

rejestru 886/Wlkp/A, decyzja z dnia 27.02.2013 r. 

43. Podrzecze, gm. Piaski, powiat gostyński. Dwa mieszkalne budynki folwarczne: Podrzecze nr 4 i 

Podrzecze nr 5 - wpisane do rejestru zabytków na podstawie decyzji WOPSOZ: 5340/4/98 z dnia 

15.01.1998 r. Nr rejestru 792/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 13.03.2013 r. 

44. Rydzyna, gm. Rydzyna, powiat leszczyński. Budynek mieszkalny przy ul. Rzeczypospolitej nr 5 - 

wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji L. dz. PSOZ 5340/103/92 z dnia 23.11.1992 r. Nr 

rejestru 874/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 20.03.2013 r. 

45. Skoroszów, gm. Rychtal, powiat kępiński. Park palacowy z promenadą oraz palac w Skoroszowie 

uznany za zabytek orzeczeniem konserwatorskim KL.III-885/24/61 z dnia 27.12.1961 r. Nr rejestru 

887/Wlkp/A, decyzja z 06.03.2013 r. 

46. Skoroszów, gm. Rychtal, powiat kępiński. Spichlerz - wpisany do rejestru zabytków na podstawie 

decyzji L. dz. KL.III-880/212/70 z dnia 25.03.1970 r. Nr rejestru 887/1/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 

27.05.2013 r. 

47. Skrzebowa, gm. Raszków, powiat ostrowski. Ruiny kaplicy p.w. Zwiastowania NMP Loretańskiej 

wraz z cmentarzem. Nr rejestru 888/Wlkp/A, decyzja z dnia 12.03.2013 r. 

48. Skalmierzyce, gm. Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski.zespół kościoła parafialnego p.w. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej, w tym: 1) kościół parafialny p.w. św Katarzyny Aleksandryjskiej, z wyjatkiem 

kaplicy północnej Matki Bożej Skalmierzyckiej, 2) teren cmentarza przykościelnego, 3)mur ogrodzeniowy 

cmentarza z kapliczką i bramką prowadzącą ku plebanii, 4) brama główna z fragmentami ogrodzenia oraz 

północna kaplica Matki Bożej Skalmierzyckiej - uznana za zabytek orzeczeniem konserwatorskim KL.IV-

73/69/53 z dnia 30.10.1953 r. Nr rejestru 889/Wlkp/A, decyzja z dnia 25 03. 2013 r. 

49. Poznań, miasto na prawach powiatu. Budynek mieszkalny przy ul. Żydowskiej nr 28 - uznany za 

zabytek orzeczeniem Konserwatora Zabytków m. Poznania L. dz. KL.III-81-205/58 z dnia 11.04.1958 r. Nr 

rejestru 890/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 06.05.2013 r. 

50. Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki. Dom przy ul. Dąbrowskiego nr 20 - 

wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-

880/3/70 z dnia 26.01.1970 r. Nr rejestru 891/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 27.05.2013 r. 

51. Szydłowo, gm. Trzemeszno, powiat gnieźnieński. Murowany spichlerz gospodarczy - wpisany do 

rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy L. dz. 241/88 z dnia 

15.06.1985 r. Nr rejestru 892/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 27.05.2013 r. 

52. Trzemeszno, gm. Trzemeszno, powiat gnieźnieński. Zespół wieży ciśnień, ul. Orchowska nr 18, 

w tym: 1) wieża ciśnień, 2) teren z drzewostanem - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w bydgoszczy L. dz 439/94 z dnia14.04.1994 r. Nr rejestru 893/Wlkp/A, 

zawiadomienie z dnia 05.06.2013 r. 

53. Zdziechowice, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki. Park dworski - wpisany do rejestru zabytków 

decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu l. dz.KL.III-5340/8/77 z dnia 16.05.1977 r. 

Nr rejestru 858/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 05.06.2013 r. 

54. Krajenka, gm. Krajenka, powiat złotowski. Zespół młyna przy ul. Młyńskiej, w skład którego 

wchodzi: 1) młyn, 2)budynek mieszkalno - administracyjno - gospodarczy. Nr rejestru 895/Wlkp/A, decyzja 

z dnia 04.06.2013 r. 
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55. Poznań, miasto na prawach powiatu. Zespół dworsko - parkowy przy ul. Krzesiny 13, w skład którego 

wchodzi: 1) dwór, 2) pozostałości parku. Nr rejestru 896/Wlkp/A, decyzja z dnia 04.06.2013 r. 

56. Boruja, gm. Siedlec, powiat wolsztyński. Bryła i elewacje domu - chałupy nr 55. Nr rejestru 

897/Wlkp/A, decyzja z dnia 12.06.2013 r. 

57. Rawicz, gm. Rawicz, powiat rawicki. Zespół Nowego Domu Strzeleckiego, ob. zespół Domu Kultury 

przy ul. Targowej nr 1, w skład ktorego wchodzi: 1) Nowy Dom Strzelecki ob. Dom Kultury, 2) 2 pawilony 

parkowe połączone kioskiem, 3) muszla koncertowa. Nr rejestru 898/Wlkp/A, decyzja z dnia 09.09.2013 r. 

58. Ostrów Wielkopolski, gm. Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski. Budynek Urzędu Celnego przy ul. 

Partyzanckiej nr 32. Nr rejestru 899/Wlkp/A, decyzja z dnia 19.07.2013 r. 

59. Gryżyna, gm. Kościan, powiat kościański. Zespół kościoła parafialnego p.w. św Barbary, w skład 

którego wchodzi: 1) kościół parafialny p.w. św. Barbary, 2) cmentarz przykościelny. Nr rejestru 

901/Wlkp/A, decyzja z dnia 21.10.2013 r. 

60. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Budynek wodociagowej wieży ciśnień - ul. Górnośląska nr 66a. 

Nr rejestru 902/Wlkp/A, decyzja z dnia 14.10.2013 r. 

61. Piła, powiat pilski. Tunele między peronami 1-4 i 5-6 w zespole stacji kolejowej Piła Główna przy ul. 

Zygmunta Starego - uzupełnienie decyzji z dnia 7lipca 2010 r. L. dz. WD-401/4700/23R/09/10. Nr rejestru 

796/Wlkp/A, decyzja z dnia 19.10.2013 r. 

62. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Budynek mieszkalny przy ul. Babina nr 1 - wpisany do rejestru 

zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-680/81/68 z dnia 

18.07.1968 r. Nr rejestru 903/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 31.12.2013 r. 

63. Mieszków, gm. Jarocin, powiat jarociński. Dawna Szkoła przy Rynku nr 29, obecnie budynek Rynek 

nr 28 - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. 

KL.III-880/1/70 z dnia 06.03.1970 r. Nr rejestru 904/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 22.10.2013 r. 

64. Mieszków, gm. Jarocin, powiat jarociński. Dawny szpital przy ul. Dworcowej 8, obeecnie budynek 

mieszkalny ul. Dworcowa nr 14 - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-880/280/69 z dnia 15.009.1969 r. Nr rejestru 905/Wlkp/A, 

zawiadomienie z dnia 22.10.2013 r. 

65. Mieszków, gm. Jarocin, powiat jarociński. Były dwór w Mieszkowie, obecnie ul. Dworcowa nr 10 - 

uznany na zabytek na podstawie orzeczenia konserwatorskiego L. dz. KL.IV-73/106/53 z dnia 31.12.1953 r. 

Nr rejestru 906/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 24.10.2013 r. 

66. Kórnik, gm. Kórnik, powiat poznański. Ratusz w mieście Bnin, obecnie Kórniki obręb Bnin - wpisany 

do rejestru zabytków na podstawie orzeczenia o uznaniu za zabytek L.dz. 6349/30/A z dnia 12.03.1930 r. Nr 

rejestru 907/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 30.10.2013 r. 

67. Kórnik, gm. Kórnik, powiat poznański. Dom przy Placu Kasprzaka nr 16 w Bninie, obecnie dom 

Rynek nr 16 Kórnik obręb Bnin - wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-880/25/70 z dnia 13.02.1970 r. Nr rejestru 909/Wlkp/A, 

zawiadomienie z dnia 30.10.2013 r. 

68. Kórnik, gm. Kórnik, powiat poznański. Dawny szpital przy ul. Świerczewskiego nr 23 w Bninie, 

obecnie przy ul. Armii Krajowej nr 23 - Kórnik obręb Bnin - wpisany do rejestru zabytków na podstawie 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-880/26/70 z dnia 13.02.1970 r. 

Nr rejestru 907/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 30.10.2013 r. 

69. Kórnik, gmina Kórnik, powiat poznański. Kostnica na cmentarzu w Bninie - wpisana do rejestru 

zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-

880/109/74 z dnia 16.09.1974 r. Nr rejestru 910/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 30.10.2013 r. 

70. Kórnik, gmina Kórnik, powiat poznański. Dawny kościół ewangelicki obecnie kościół 

rzymskokatolicki parafialny p.w. św. Wojciecha w miejscowości Kórnik obręb Bnin - wpisany do rejestru 

zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-

880/22/70 z dnia 13.02.1970 r. Nr rejestru 911/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 29.11.2013 r. 
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71. Kórnik, gmina Kórnik, powiat poznański. Dawna pastorówka w Bninie, obecnie budynek Przedszkola 

nr 2 - ul. Jeziorna nr 16 w miejscowości Kórnik obręb Bnin - wpisana do rejestru zabytków na podstawie 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-880/23/70 z dnia 13.02.1970 r. 

Nr rejestru 912/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 29.11.2013 r. 

72. Ludomki, gm. Ryczywół, powiat obornicki. Dwór z 1 poł. XIX w.- wpisany do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile L. dz. WKZ-5340/Dec-51/83 z dnia 

15.12.1983 r. Nr rejestru 914/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 22.11.2013 r. 

73. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Kościół p.w. św Wojciecha w Zawodziu pod Kaliszem, obecnie 

kościół filialny p.w. św. Wojciecha - ul. Bolesława Pobożnego nr 103 w miejscowości Kalisz, obręb 

Rypinek - uznany za zabytek orzeczeniem /Oddziału Sztuki/ Wojew. Łódzk. z dnia 22.09. 1930 r. wydanym 

przez Konserwatora Woj. Łódzkiego przy Komisariacie Rządu m. st. Warszawy - L. Rej. 63. Nr rejestru 

915/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 09.12.2013 r. 

74. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Gotarda przy ul. 

Częstochowskiej nr 51, w skład którego wchodzą: 1) kościół parafialny p.w. św. Gotarda, 2) ogrodzenie 

z murem oporowym i kapliczkami Drogi Krzyżowej oraz reprezentacyjne schody wejściowe z tarasem 

i ogrodzeniem tralkowym od strony ul. Częstochowskiej, 3) teren cmentarza przykościelnego. Nr rejestru 

916/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 09.12.2013 r. 

75. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Willa, obecnie Biblioteka Główna - ul. Legionów nr 66. Nr 

rejestru 917/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 09.12.2013 r. 

76. Leszno, miasto na prawach powiatu. Dom przy Rynku nr 15 - wpisany do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-880/1/71 z dnia 

15.01.1971 r. Nr rejestru 918/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 12.12.2013 r. 

77. Leszno, miasto na prawach powiatu. Dom przy Rynku nr 16 - wpisany do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu L. dz. KL.III-880/1/71 z dnia 

15.01.1971 r. Nr rejestru 919/Wlkp/A, zawiadomienie z dnia 12.12.2013 r. 

78. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Willa, tzw. pałacyk - ul. Fabryczna nr 1b. Nr rejestru 

920/Wlkp/A, decyzja z dnia 27.12.2013 r. 

79. Lubiń, gm. Trzemeszno, powiat gnieźnieński. Zespół dworsko - parkowy w skład którego wchodzą: 

1) dwór, 2) teren parku. Nr rejestru 921/Wlkp/A, decyzja z dnia 31.12.2013 r. 

II. Obiekty skreślone z rejestru zabytków w latach 2011 - 2013. 

1. Krotoszyn, gm. Krotoszyn, powiat krotoszyński. Budynek dworku - ul. Zamkowy Folwark nr 1 w 

Krotoszynie. Nr rejestru 402/A (dawniej 1569/A), decyzja z dnia 26.07.1974 r. Skreślenie: decyzja z dnia 

15.12.2011 r. 

2. Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, powiat poznański. Oficyna dworska w Jankowicach. Nr rejestru 

161/A , decyzja z dnia 17.07.1968 r. Skreślenie: decyzja z dnia 20.02.2012 r. 

3. Poznań, miasto na prawach powiatu. Nadziemna część budynku dawnej rozlewni i magazynu, 

oznaczonego nr 5, zlokalizowanego na terenie dawnego Browaru Mycielskich w Poznaniu przy ul. 

Majakowskiego 309/311 wpisanego do rejestru zabytków. Nr rejestru A 278 , decyzja z dnia 27.02.1985 r. 

Skreślenie: decyzja z dnia 13.04.2012 r. 

4. Golęczewo, gm. Suchy Las, powiat poznański. Budynek przy ul. Tysiąclecia nr 10 na działce nr ew. 

224/3. Nr rejestru 1879/A , decyzja z dnia 17.06.1981 r. Skreślenie: decyzja z dnia 17.04.2012 r. 

5. Długa Wieś, gm. Stawiszyn, powiat kaliski. Oficyna dworska w Długiej Wsi Drugiej nr 21. Nr rejestru 

457/A (później 219/A) , decyzja z dnia 01.02.1969 r. Skreślenie: decyzja z dnia 31.05.2012 r. 

6. Bytyń gm. Kaźmierz, powiat szamotulski. Dom rządcy, znajdujący się na terenie zespołu 

folwarcznego. Nr rejestru 2155/A , decyzja z dnia 02.05.1988 r. Skreślenie: decyzja z dnia 22.06.2012 r. 

7. Stara Tuchorza, gm. Siedlec, powiat wolsztyński. Chałupa stanowiąca część zagrody nr 79 (dawniej 

49). Nr rejestru 272/Wlkp/A , decyzja z dnia 20.02.1970 r. Skreślenie: decyzja z dnia 25.07.2012 r. 
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8. Rogalin, gm. Mosina, powiat poznański. Stodoła ryglowa przy ul. Prezydialnej nr 12 w Rogalinie. Nr 

rejestru 1772/A , decyzja z dnia 04.12.1977 r. Skreślenie: decyzja z dnia 06.09.2012 r. 

9. Rogalin, gm. Mosina, powiat poznański. Stodoła ryglowa przy ul. Prezydialnej nr 12 w Rogalinie. Nr 

rejestru 1772/A , decyzja z dnia 04.12.1977 r. Skreślenie: decyzja z dnia 06.09.2012 r. 

10. Rogalin, gm. Mosina, powiat poznański. Obora - stajnia szachulcowa przy ul. Prezydialnej nr 

12 w Rogalinie. Nr rejestru 1772/A , decyzja z dnia 04.12.1977 r. Skreślenie: decyzja z dnia 06.09.2012 r. 

11. Cieśle, gm. Buk, powiat poznański. Budynki: magazynu nawozów (dawniej stajni z wozownią) 

i kuźni - stelmacharni, stanowiących pozostałości zespołu folwarcznego. Nr rejestru 2596/A , decyzja z dnia 

21.06.1996 r. Skreślenie: decyzja z dnia 18.12.2012 r. 

12. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Chałupa - ul. Bolesława Pobożnego nr 28. Nr rejestru 136/A 

(później 148/A), decyzja z dnia 11.07.1968 r. Skreślenie: decyzja z dnia 18.12.2012 r. 

13. Łobżenica, gm. Łobżenica, powiat pilski. Dom przy ul. 1 Maja nr 10. Nr rejestru A-437, , decyzja 

z dnia 25.04.1983 r. Skreślenie: decyzja z dnia 18.03.2013 r. 

14. Starkówiec, gm. kobylin, powiat krotoszynski. Budynek starej kuźni. Nr rejestru 509/A , decyzja 

z dnia 19.03.1969 r. Skreślenie: decyzja z dnia 15.04.2013 r. 

15. Chodzież, gm. Chodzież, powiat chodzieski. Część zabytkowego "domu tkacza" tj. budynek 

gospodarczy położony na działce nr ewid. 1506 przy ul. Wojska Polskiego nr 47 w Chodzieży. Nr rejestru 

598/Wlkp/A (dawniej A-727), decyzja z dnia 15.06.1992 r. i zawiadomienie z dnia 31.01.2008 r. Skreślenie: 

decyzja z dnia 15.05.2013 r. 

16. Poznań, miasto na prawach powiatu. Teren dawnego zespołu zabudowań folwarcznych na działkach 

nr ew. 16/3, 20/1, 20/2, 21/4, 24 obręb Łazarz przy ul. Palacza w Poznaniu, wpisany do rejestru zabytków 

wraz z dworem i otaczajacym go parkiem. Nr rejestru A 370 , decyzja z dnia 10.12.1992 r. Skreślenie: 

decyzja z dnia 10.06.2013 r. 

17. Poznań, miasto na prawach powiatu. Południowa ściana budynku socjalno - warsztatowego 

oznaczonego nr 7 zlokalizowanego na terenie dawnego Browaru Mycielskich w Poznaniu przy ul. 

Majakowskiego 309/311 wpisanego do rejestru zabytków. Nr rejestru A 278 , decyzja z dnia 27.02.1985 r. 

Skreślenie: decyzja z dnia 27.06.2013 r. 

18. Kórnik, gm. Kórnik, powiat poznański. Kościół parafialny p.w. św Wojciecha w bninie (aktualnie 

w Kórniku obręb Bnin). Nr rejestru 2416/A , orzeczenie z dnia 22.12.1932 r. Skreślenie: decyzja z dnia 

29.11.2013 r. 

19. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Część założenia urbanistycznego miasta Kalisza, uznanego za 

zabytek orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 28.02.1956 r. KL.IV-

73/14/56 oznaczona kolorem niebieskim na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część decyzji 

z dnia 29 11.2013 r. DOZ-OAIK-6700-310-2/12-13 [KD] . Nr rejestru 33/A, decyzja z dnia 28.02.1956r. 

Skreślenie: decyzja z dnia 29.11.2013 r. 

20. Kalisz, miasto na prawach powiatu. Część całego obszaru miasta Kalisza, uznanego za zabytek 

orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 18.02.1957 r. KL.IV-83/2/57 

oznaczona kolorem żółtym na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część decyzji z dnia 

29 11.2013 r. DOZ-OAIK-6700-310-2/12-13 [KD] . Nr rejestru 38/A, decyzja z dnia 18.02.1957 r. 

Skreślenie: decyzja z dnia 02.12.2013 r. 

21. Poznań, miasto na prawach powiatu. Budynek portierni zlokalizowanej na terenie dawnego Browaru 

Mycielskich w Poznaniu przy ul. Majakowskiego 309/311 wpisanego do rejestru zabytków. Nr rejestru 

A 278 , decyzja z dnia 27.02.1985 r. Skreślenie: decyzja z dnia 02.12.2013 r. 
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