
INFORMACJA
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 4 października 2012 r.

o obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego

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. 1598 z późn. zm.) Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, 
że wymienione poniżej obiekty wpisane zostały do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. 

Bielsko–Biała (gmina Bielsko–Biała, miasto na prawach powiatu) – budynek mieszkalny (dawna willa 
fabrykancka) przy ulicy Tadeusza Regera 58 i ulicy Północnej 11 wzniesiony w 1895 roku w stylu 
historyzmu z elementami manierystycznymi. Wpis obejmuje budynek willi w obrysie murów zewnętrznych. 
Numer rejestru zabytków – A/291/11. Data wpisu do rejestru – 16 lutego 2011 roku 

Siemianowice Śląskie (gmina Siemianowice Śląskie, miasto na prawach powiatu) – kamienica 
mieszkalno–usługowa z budynkiem restauracyjnym przy ulicy Michałkowickiej 7, wzniesiona na przełomie 
XIX i XX w. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek frontowy oraz budynek restauracyjny 
z zapleczem w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – A/325/11. Data wpisu do rejestru 
– 11 stycznia 2011 roku. 

Siemianowice Śląskie (gmina Siemianowice Śląskie, miasto na prawach powiatu) – budynek mieszkalno–
usługowy usytuowany przy ulicy Kościelnej 16, wzniesiony na początku XX wieku w stylu historyzmu. 
Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – 
A/326/11. Data wpisu do rejestru – 11 stycznia 2011 roku. 

Zabrze (gmina Zabrze, miasto na prawach powiatu) – zabudowa w zespole Szybu „Maciej” przy ulicy 
Srebrnej 2: 1. budynek odżelaziacza, późniejszego warsztatu elektrycznego z lat 1936–1938; 2. budynek 
dawnej kuźni i magazynu chemicznego, późniejszego biura, powstały w okresie do 1936 roku; 3. zespół 
wentylatora, obecnie zaplecze warsztatowo–magazynowe oraz obiekty ekspozycji zewnętrznej, 
z budynkiem wentylatora promieniowo–odśrodkowego z lat 1922–1928, budynkiem silników i szafy 
przyłączy wentylatorów „Joy” wraz z dyfuzorem oraz budynkiem łaźni „nowej”; 4. budynek rozdzielni 
6  kV z lat 1955–1956. Wpis do rejestru zabytków obejmuje wymienione budynki wraz z najbliższym 
otoczeniem na działkach, o numerach 2250/217, 2473/225, 2849/217, 2850/217, 2851/217, 2852/217. 
Numer rejestru zabytków – A/327/11. Data wpisu do rejestru – 31 stycznia 2011 roku. 

Chorzów (gmina Chorzów, miasto na prawach powiatu) – kamienica mieszkalno–usługowa (budynek 
główny i oficyna) usytuowana przy ulicy Wolności 134 w Chorzowie, wzniesiona w 1900 roku w stylu 
secesyjnym. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek główny i oficynę w obrysie murów 
zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – A/328/11. Data wpisu do rejestru – 31 stycznia 2011 roku. 

Chorzów (gmina Chorzów, miasto na prawach powiatu) – budynek mieszkalny usytuowany przy ulicy 
11 Listopada 15, wzniesiony około 1903 roku w stylu historyzmu z elementami neobaroku oraz secesji. 
Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – 
A/329/11. Data wpisu do rejestru – 31 stycznia 2011 roku. 
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Gliwice Sośnica (gmina Gliwice, miasto na prawach powiatu) – budynek Zakładów Chemicznych 
Rütgersa przy ulicy Władysława Sikorskiego 103, wzniesiony w latach 1895 – 1900 w stylu neogotyckim. 
Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – 
A/330/11. Data wpisu do rejestru – 21 lutego 2011 roku. 

Pyskowice (gmina Pyskowice, powiat gliwicki) – budynek kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława 
Biskupa przy ulicy Armii Krajowej 15, wzniesiony w roku 1869 w stylu neogotyckim według projektu 
nieznanego autora. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek kościoła w obrysie murów zewnętrznych. 
Numer rejestru zabytków – A/331/11. Data wpisu do rejestru – 18 lutego 2011 roku. 

Sosnowiec (gmina Sosnowiec, miasto na prawach powiatu) – grobowiec rodziny Meyerholdów, 
znajdujący się w Sosnowcu na cmentarzu ewangelicko–augsburskim przy ulicy Smutnej 6, wybudowany 
w 1906 roku w stylu secesyjnym. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek mauzoleum w obrysie 
murów zewnętrznych. Numer rejestry zabytków – A/333/11. Data wpisu do rejestru – 27 kwietnia 
2011 roku. 

Wiercica (gmina Przyrów, powiat częstochowski) – młyn wodny (obecnie elektryczny) wraz 
z zachowanym w pierwotnym układzie ciągiem technologicznym, który tworzą: pojemniki na 
magazynowanie zboża i uzyskanych produktów (ręczna mieszalnia mąki), urządzenia czyszczące (wialnia, 
tryjer) i obłuskujące ziarno (łuszczarki, szczotkarki), maszyny do rozdrabniania (mlewniki, wymielacze), do 
oczyszczania mąki lub kaszy (odsiewacz, wialnie kaszkowe), wał transmisyjny, podnośniki, przenośniki 
i podajniki, a także turbina i prądnica. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek młyna w obrysie ścian 
zewnętrznych wraz z wyposażeniem (kompletny ciąg technologiczny). Numer rejestru zabytków – 
A/334/11. Data wpisu do rejestru – 27 kwietnia 2011 roku. 

Częstochowa (gmina Częstochowa, miasto na prawach powiatu) – kamienica wraz z przyległą oficyną 
usytuowane przy ulicy Wieluńskiej 22, wzniesioną w drugiej połowie XIX wieku. Wpis do rejestru 
zabytków obejmuje budynek frontowy i bezpośrednio przylegającą do niego oficynę, znajdujący się 
w granicach działki numer 7  (karta mapy 105). Na terenie objętym wpisem znajdują się budynki, które 
nie są wpisane indywidualnie do rejestru zabytków – pozostałe oficyny i budynek mieszkalny przy ulicy 
Świętego Jana 25, które mogą być zastąpione nowymi budynkami z utrzymaniem chronionego układu. 
Numer rejestru zabytków – A/335/11. Data wpisu do rejestru – 27 kwietnia 2011 roku. 

Bytom (gmina Bytom, miasto na prawach powiatu) – budynek Königliches Hygienishes Institut, obecnie 
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, przy ulicy Stanisława Moniuszki 25, wzniesiony w latach 
1902–1906, rozbudowany w 1912 roku, w stylu z elementami secesji, modernizmu i historyzmu. Wpis do 
rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – A/336/11. 
Data wpisu do rejestru – 27 kwietnia 2011 roku. 

Chorzów (gmina Chorzów, miasto na prawach powiatu) – kamienica mieszkalna wraz z oficynami, 
usytuowaną przy ulicy 3  Maja 15, wzniesiona w 1898 roku w stylu neorenesansowym. Wpis do rejestru 
zabytków obejmuje kamienicę wraz z dwiema oficynami w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru 
zabytków – A/337/11. Data wpisu do rejestru – 27 kwietnia 2011 roku. 

Chorzów (gmina Chorzów, miasto na prawach powiatu) – kamienica, usytuowana przy ulicy 
Siemianowickiej 46 (u zbiegu z ulicą Tadeusza Kościuszki), wzniesiona w 1905 roku. Wpis do rejestru 
zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków - A/338/11. Data 
wpisu do rejestru – 27 kwietnia 2011 roku. 

Zabrze Mikulczyce (gmina Zabrze, miasto na prawach powiatu) – kapliczka przydrożna Świętego Jana 
Nepomucena, usytuowana przy ulicy Lipowej 14 (u zbiegu z ulicą Świętego Wawrzyńca), wzniesiona 
w 1781 roku w stylu barokowym. Wpis do rejestru zabytków obejmuje kapliczkę w obrysie murów 
zewnętrznych. Numer rejestru zabytków - A/339/11. Data wpisu do rejestru – 27 maja 2011 roku. 

Tarnowskie Góry Repty Śląskie (gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski) – budynek kościoła 
parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja wraz z najbliższym otoczeniem, które tworzą cmentarz 
i ogrodzenie, usytuowany przy ulicy Wincentego Witosa 120, wzniesiony w latach 1867–1871 w stylu 
neogotyckim według projektu architekta Carla Heinze. Wpis do rejestru zabytków obejmuje kościół wraz 
z otaczającym go terenem cmentarza i ogrodzeniem. Numer rejestru zabytków - A/340/11. Data wpisu do 
rejestru – 27 maja 2011 roku. 
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Rudy (gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski) – budynek kościoła cmentarnego pod wezwaniem 
Świętej Marii Magdaleny, wzniesiony w latach 1880–1884 w stylu neogotyckim z elementami 
neoromańskimi. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek kościoła w obrysie murów zewnętrznych. 
Numer rejestru zabytków - A/341/11. Data wpisu do rejestru – 27 maja 2011 roku. 

Gliwice (gmina Gliwice, miasto na prawach powiatu) – kamienica usytuowana przy ulicy prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 10, wzniesiona w 1912 roku w stylu wczesnomodernistycznym. Wpis do rejestru 
zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków - A/342/11. Data 
wpisu do rejestru – 27 maja 2011 roku. 

Bielsko–Biała Lipnik (gmina Bielsko–Biała, miasto na prawach powiatu) – budynek kościoła 
parafialnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy księdza Stanisława Brzóski, 
wzniesiony w latach 1881–1884 w stylu historyzmu z elementami neogotyku. Wpis do rejestru zabytków 
obejmuje budynek kościoła w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków - A/343/11. Data 
wpisu do rejestru – 4  lipca 2011 roku. 

Bielsko–Biała (Komorowice Krakowskie, gmina Bielsko–Biała, miasto na prawach powiatu) – budynek 
kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela przy ulicy Świętego Jana Chrzciciela, 
wzniesiony w latach 1921–1926 w stylu zmodernizowanego neogotyku według projektu architekta 
Emanuela Rosta. Numer rejestru zabytków - A/344/11. Data wpisu do rejestru – 4  lipca 2011 roku. 

Gliwice Sobiszowice (gmina Gliwice, miasto na prawach powiatu) – budynek kościoła parafialnego pod 
wezwaniem Świętego Bartłomieja przy ulicy Bernardyńskiej 19, wzniesiony w latach 1907–1911 w stylu 
neogotyku z elementami neobaroku według projektu Ludwika Schneidera. Wpis do rejestru zabytków 
obejmuje budynek kościoła w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków - A/345/11. Data 
wpisu do rejestru – 4  lipca 2011 roku. 

Chorzów (gmina Chorzów, miasto na prawach powiatu) – budynek szkolny (obecnie gmach III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego i Gimnazjum Nr 7  im. Adama Mickiewicza) przy ulicy Farnej 5–
7, wzniesiony w 1935 roku w stylu modernistycznym według projektu Karola Schayera i Antoniego Stefana 
Olszewskiego. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych. Numer 
rejestru zabytków - A/346/11. Data wpisu do rejestru – 4  lipca 2011 roku. 

Karchowice (gmina Zbrosławice, powiat tarnogórski) – budynek stacji transformatorów i rozdzielni 
w zespole zabudowy byłego Państwowego Wodociągu „Zawada”, obecnie Stacji Uzdatniania Wody Górno-
śląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA Katowice, usytuowany przy ulicy Bytomskiej 6. Wpis do 
rejestru zabytków obejmuje budynek transformatorów i rozdzielni wraz z najbliższym otoczeniem 
w granicach działek 180/48 i 181/48. Numer rejestru zabytków - A/348/11. Data wpisu do rejestru – 
1  sierpnia 2011 roku. 

Chorzów (gmina Chorzów, miasto na prawach powiatu) – kamienica usytuowana przy ulicy Katowickiej 
60, wzniesiona około 1910 roku w stylu secesyjnym z elementami wczesnego modernizmu. Wpis do 
rejestru zabytków obejmuje kamienicę w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków - 
A/349/11. Data wpisu do rejestru – 31 sierpnia 2011 roku. 

Katowice Janów (gmina Katowice, miasto na prawach powiatu) – budynek kościoła pod wezwaniem 
świętej Anny przy placu Wyzwolenia 21, wzniesiony w stylu neobarokowym z elementami 
modernistycznymi w latach 1914 i 1922–1927 według projektu Emila i Georga Zillmanów z Berlina-
Charlottenburga. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek kościoła w obrysie murów zewnętrznych. 
Numer rejestru zabytków - A/350/11. Data wpisu do rejestru – 5  września 2011 roku. 

Jasienica (gmina Jasienica, powiat bielski) – budynek ewangelickiej szkoły wyznaniowej, obecnie 
budynek parafialny, usytuowany w Jasienicy pod numerem 109, wzniesiony w 1845 roku i rozbudowany 
w latach 1847–1850. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek szkoły w obrysie murów zewnętrznych. 
Numer rejestru zabytków - A/351/11. Data wpisu do rejestru – 16 września 2011 roku. 

Chorzów (gmina Chorzów, miasto na prawach powiatu) – willa mieszkalna przy ulicy Wolności 44, 
wzniesiona w 1871 roku w stylu historyzmu o charakterze neoklasycystycznym. Wpis do rejestru zabytków 
obejmuje willę w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków - A/352/11. Data wpisu do 
rejestru – 7  października 2011 roku 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 7752



Zabrze (gmina Zabrze, miasto na prawach powiatu) – budynek prokuratury przy ulicy 3  Maja, 
wzniesiony około 1880 roku bez wyraźnych cech stylowych. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek 
prokuratury w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków - A/353/11. Data wpisu do rejestru – 
14 listopada 2011 roku. 

Katowice (gmina Katowice, miasto na prawach powiatu) – budynek Syndykatu Polskich Hut Żelaznych 
(obecnie Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa) przy ulicy Józefa Lompy 14, wzniesiony w Latach 1928–1930 
w stylu modernizmu klasycystycznego według projektu Tadeusza Michejdy oraz jego najbliższe otoczenie 
w granicach działki numer 83. Numer rejestru zabytków – A/355/11. Data wpisu do rejestru – 21 listopada 
2011 roku. 

Katowice (gmina Katowice, miasto na prawach powiatu) – budynek kaplicy cmentarnej parafii 
Przemienienia Pańskiego, usytuowany przy ulicy Gliwickiej 32, wzniesiony w 1875 roku w stylu 
neogotyckim według projektu Alexisa Langera. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek kaplicy 
w obrysie murów zewnętrznych wraz z dwoma schodami przed wejściem głównym. Numer rejestru 
zabytków – A/356/11. Data wpisu do rejestru – 21 listopada 2011 roku. 

Ruda Śląska (gmina Ruda Śląska, miasto na prawach powiatu) – budynek portierni, usytuowany przy 
ulicy Piotra Niedurnego 79. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek portierni wraz z najbliższym 
otoczeniem znajdującym się na działce numer 2839/189. Numer rejestru zabytków – A/357/11. Data wpisu 
do rejestru – 7  grudnia 2011 roku. 

Tarnowskie Góry (gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski) – budynek szkoły, obecnie II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, usytuowany przy ulicy Józefa Piłsudskiego 1, wzniesiony 
w latach 1870 – 1873 w stylu neorenesansowym. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek szkoły 
w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – A/358/11. Data wpisu do rejestru – 7  grudnia 
2011 roku. 

Katowice (gmina Katowice, miasto na prawach powiatu) - kamienica, składająca się z budynku 
frontowego i oficyny, usytuowana przy ulicy Gliwickiej 15, wzniesiona w 1907 roku w stylu secesyjnym 
według projektu Wilhelma Briegera. Numer rejestru zabytków – A/361/11. Data wpisu do rejestru – 
13 grudnia 2011 roku. 

Natolin (gmina Lipie, powiat kłobucki) – dom drewniany, zwany starą szkołą, usytuowany w Natolinie 
pod numerem 33, wzniesiony w połowie XIX wieku jako leśniczówka w miejscowości Kleśniska, 
w 1885 roku przeniesiony do Natolina. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie ścian 
zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – A/363/11. Data wpisu do rejestru – 28 grudnia 2011 roku. 

Racibórz Ocice (gmina Racibórz, powiat raciborski) – budynek kościoła parafialnego pod wezwaniem 
Świętego Józefa usytuowany przy ulicy Gdańskiej 70 , wzniesiony w latach 1937–1938 roku w stylu 
modernizmu według projektu Felixa Hinza Hinssena. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek 
kościoła w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków - A/366/12. Data wpisu do rejestru – 
31 stycznia 2012 roku. 

Cieszyn (gmina Cieszyn, powiat cieszyński) – mur przy klasztorze Ojców Bonifratrów, rozgraniczający 
ogród klasztorny od parku (dawnego cmentarza) przy kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy, biegnący 
przez działki numer 40 i 41. Wpis do rejestru obejmuje mur klasztorny na odcinku zaznaczonym na mapce. 
Numer rejestru zabytków – A/367/12. Data wpisu do rejestru – 14 lutego 2012 roku. 

Katowice (gmina Katowice, miasto na prawach powiatu) – budynek główny szpitala usytuowany przy 
ulicy Janusza Korczaka 27, wzniesiony w latach 1906–1908 według projektu Georga i Emila Zillmannów. 
Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek szpitala w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru 
zabytków – A/368/12. Data wpisu do rejestru – 14 lutego 2012 roku. 

Gliwice (gmina Gliwice, miasto na prawach powiatu) – budynek kaplicy Sióstr Miłosierdzia Świętego 
Karola Boromeusza usytuowany na działce numer 1095, przy ulicy Zygmunta Starego 19, wzniesiony 
w latach 1911–1912. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek kaplicy w obrysie murów zewnętrznych. 
Numer rejestru zabytków – A/369/12. Data wpisu do rejestru – 14 lutego 2012 roku. 

Katowice (gmina Katowice, miasto na prawach powiatu) - historyczny układ urbanistyczny tzw. 
południowej dzielnicy Śródmieścia Katowic, składający się z sieci ulic, układu parcel i zabudowy 
zawierającej zespół budowli secesyjnych, modernistycznych i funkcjonalistycznych, mieszkalnych, 
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mieszkalno–użytkowych, użytkowych i sakralnych, wznoszonych głównie w latach 1900–1939. Granica 
terenu objętego ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków przebiega od północy południową pierzeją ulicy 
Mikołaja Kopernika od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Jana 
Kilińskiego, wschodnią pierzeją ulicy Jana Kilińskiego od skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika do 
końca ulicy i granicy zabudowy oraz ogródków działkowych (tzn. do południowego narożnika działki nr 
70), dalej na wschód południowymi granicami działek nr 70, 74, przecina ulicę generała Józefa Zajączka 
i dalej biegnie wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki nr 84, przecina działkę nr 97 i dalej biegnie 
na północ wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki wschodnią granicą działki nr 97, 107, 134, a następnie 
zachodnią pierzeją ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą księcia Józefa Poniatowskiego do 
skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika. Numer rejestru zabytków – A/370/12. Data wpisu do rejestru – 
23 marca 2012 roku. 

Grodziec (gmina Jasienica, powiat bielski) – budynek kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego 
Bartłomieja Apostoła, usytuowany przy ulicy Kościelnej, wzniesiony w latach 1908–1910 w stylu 
neogotyckim według projektu Albina Theodora Prokopa. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek 
kościoła w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – A/371/12. Data wpisu do rejestru – 
9  marca 2012 roku. 

Goczałkowice Zdrój (gmina Goczałkowice Zdrój, powiat pszczyński) – park zdrojowy usytuowany przy 
ulicy Uzdrowiskowej i Parkowej. Wpis do rejestru zabytków obejmuje układ kompozycyjny parku wraz 
z alejkami i ścieżkami spacerowymi oraz zespół drzewostanu parkowego – teren położony na działkach: 
2574/36, 2575/36, 2576/36, 36/36, 1245/36, 1247/36,380/107, 381/107, 523/36, 1237/36, 1238/36, 1239/36, 
1240/36, 1241/36, 1242/36, 2578/36, 35, 417/106, 688/36. Numer rejestru zabytków – A/374/12. Data 
wpisu do rejestru – 2  kwietnia 2012 roku. 

Miasteczko Śląskie (gmina Miasteczko Śląskie, powiat tarnogórski) – dworek myśliwski, obecnie 
budynek mieszkalny, usytuowany przy ulicy Imielów 50, wzniesiony w 1893 roku bez wyraźnych cech 
stylowych, o architekturze charakterystycznej dla dworków myśliwskich. Wpis do rejestru zabytków 
obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych wraz z werandą. Numer rejestru zabytków – A/375/12. 
Data wpisu do rejestru – 17 kwietnia 2012 roku. 

Zabrze (gmina Zabrze, miasto na prawach powiatu) – park im. Poległych Bohaterów przy ulicy Pawła 
Dubiela, pomiędzy ulicą Dionizego Trocera, rzeką Bytomką i dawnym kanałem sztolniowym. Wpis do 
rejestru zabytków obejmuje układ kompozycyjny parku wraz z alejkami i ścieżkami spacerowymi oraz 
zespół drzewostanu parkowego – teren położony na działkach: 6787/499, 6785/525, 6779/527, 6777/525, 
3862/466, 2386/484, 2392/457, 3861/435, 2399/760, 3863/425, 2402/424, 2403/415, 3865/406, 4644/357, 
1250/414, 4649/750, 354, 4646/355, 4651/353, 4650/353, 2107/708, 4449/729 (tylko do ulicy Trocera), 
7073/730, 4852/357. Na terenie objętym wpisem do rejestru znajdują się budynki, które nie są wpisane 
indywidualnie do rejestru zabytków – krąg taneczny, zadaszona pergola, zabudowania gospodarcze i plac 
zabaw dla dzieci. Numer rejestru zabytków – A/376/12. Data wpisu do rejestru – 10 maja 2012 roku. 

Zabrze Mikulczyce (gmina Zabrze, miasto na prawach powiatu) – budynek kościoła ewangelicko–
augsburskiego przy ulicy Brygadzistów 4, wzniesiony w 1937 roku bez wyraźnych cech stylowych na 
podstawie projektu architekta Kurta Nietzscha. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek kościoła 
w obrysie murów zewnętrznych. Numer rejestru zabytków – A/378/12. Data wpisu do rejestru – 7  maja 
2012 roku. 

Zabrze (gmina Zabrze, miasto na prawach powiatu) – zespół zabudowy osiedla patronackiego 
‘Sandkolonie’ czyli „Kolonia Piaskowa” (tzw. Zandka), powstały w latach 1903–1927 według projektów 
grupy architektów z Berlina, między innymi Arnolda Hartmanna oraz Emila i Gregora Zillmannów. Zespół 
zabudowy osiedla patronackiego ‘Sandkolonie’ czyli „Kolonia Piaskowa” (tzw. Zandka) tworzą: 1. Układ 
urbanistyczny zespołu na terenie wyznaczonym przebiegiem ulic: profesora Zbigniewa Religi, Bytomskiej, 
Pawła Stalmacha, Krakusa, Norberta Bończyka, Cmentarnej i Andrzeja Boboli 2. Zabytkowa zabudowa, 
czyli budynki usytuowane przy ulicy: • Norberta Bończyka 1, 3-3a, 5-5a, 7  • Bytomskiej 3, 3a, 3b • 
Cmentarnej 1, 1a, 1b, 1c, 3a, 7d • Krakusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28 • Franciszka Siedleckiego 1, 2  • Pawła Stalmacha 9, 11, 13, 15-15a, 16, 18 -18a, 20, 
22 3. Układ kompozycyjny zieleni wysokiej – aleje platanów przy ulicy Pawła Stalmacha, Krakusa, 
Franciszka Siedleckiego i Karola Piechy 4. „Świadek” wydarzeń historycznych – elewacja północna 
budynku przy ulicy Krakusa 5  z widocznymi śladami działań wojennych. Wpis do rejestru zabytków 
obejmuje zespół zabudowy oraz wymienione w decyzji budynki (ich bryłę i formę, elewacje wraz z detalem 
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architektonicznym, wygląd i konstrukcję historycznej stolarki okiennej i drzwiowej) oraz kompozycję 
zieleni otaczającej budynki, w tym zarówno jej układ kompozycyjny, jak i skład gatunkowy. Nie wpisuje się 
do rejestru układu i wyposażenia wnętrz budynków oraz współczesnych instalacji i urządzeń technicznych. 
Na terenie objętym wpisem do rejestru zbytków znajdują się obiekty, które nie są wpisane indywidualnie do 
rejestru zabytków – nie posiadają wartości zabytkowych i mogą być zastąpione nowymi kubaturami 
z utrzymaniem chronionego układu. Numer rejestru zabytków – A/381/12. Data wpisu do rejestru – 
11 czerwca 2012 roku. 

Bielsko–Biała (gmina Bielsko–Biała, miasto na prawach powiatu) – kamienica Pilsner Hof usytuowana 
pod adresem Rynek 11, wzniesiona w 1912 roku w stylu secesyjnym, oraz budynek usytuowany przy ulicy 
Józefa Pankiewicza 7, wzniesiony w stylu o cechach wczesnego modernizmu. Wpis do rejestru zabytków 
obejmuje całą zabudowę obu działek, czyli dwa budynki w obrysie murów zewnętrznych oraz wewnętrzne 
podwórko między nimi. Numer rejestru zabytków – A/382/12. Data wpisu do rejestru – 19 czerwca 
2012 roku. 

Żywiec (gmina Żywiec, powiat żywiecki) – budynek mieszkalny, usytuowany przy ulicy Komorowskich 
92, wzniesiony w czwartej ćwierci XIX wieku i rozbudowany około 1910 roku w stylu późnego historyzmu. 
Numer rejestru zabytków – A/383/12. Data wpisu do rejestru – 21 sierpnia 2012 roku. 

 

Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków

Magdalena Lachowska
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