
INFORMACJA
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 4 października 2012 r.

o obiektach skreślonych z rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego

Na podstawie art. 14 ust. 3  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 zostały skreślone z rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. 

Wojkowice Kościelne (gmina Siewierz, powiat będziński) – spichlerz drewniany. Granice ochrony 
obejmują cały obiekt wraz z otoczeniem. Numer rejestru zabytków – A/17/60. Data wpisu do rejestru – 
23 lutego 1960 roku. W 1976 roku przeniesiony do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 
skreślony decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodkowego nr DOZ-OAiK-6700/535/08/09[JD-
104/09/KB] z 30 marca 2010 roku. 

Pilchowice (gmina Pilchowice, powiat gliwicki) – spichlerz drewniany z przełomu XVIII i XIX wieku. 
Numer rejestru zabytków – A/294/60. Data wpisu do rejestru – 7  marca 1960. W 1976 roku przeniesiony do 
Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – skreślony decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/535/08/09[JD-104/09/KB] z 30 marca 2010 roku. 

Mikołów – Bujaków (gmina Mikołów, powiat mikołowski) – spichlerz dworski, drewniany, konstrukcji 
zrębowej, z XVIII wieku. Granice ochrony obejmują całość obiektu i najbliższe otoczenie. Numer rejestru 
zabytków – A/566/66. Data wpisu do rejestru – 5  lutego 1966 roku. W 1975 roku przeniesiony do 
Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – skreślony decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/535/08/09[JD-104/09/KB] z 30 marca 2010 roku. 

Mikołów – Śmiłowice (gmina Mikołów, powiat mikołowski) – dawny spichlerz, drewniany, konstrukcji 
zrębowej, z XVII wieku. Granice ochrony obejmują całość obiektu i najbliższe otoczenie. Numer rejestru 
zabytków – A/712/66. Data wpisu do rejestru – 31 maja 1966 roku. W 1973 roku przeniesiony do 
Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – skreślony decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/535/08/09[JD-104/09/KB] z 30 marca 2010 roku. 

Chorzów (gmina Chorzów, miasto na prawach powiatu) – kościół pod wezwaniem świętego Józefa, 
drewniany, konstrukcji zrębowej, z przełomu XVII i XVIII wieku. Granice ochrony obejmują całość obiektu 
i wyposażenie wnętrza. Numer rejestru zabytków – A/733/66. Data wpisu do rejestru – 5  sierpnia 
1966 roku. W 1996 roku przeniesiony do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – skreślony 
decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/535/08/09[JD-104/09/KB] 
z 30 marca 2010 roku. 

Włodowice (gmina Włodowice, powiat zawierciański) – zespół pałacowy (pałac, oficyna, pozostałości 
parku). Granice ochrony rozciągają się na całość zespołu z najbliższym otoczeniem. Numer rejestru 
zabytków – A/791/67. Data wpisu do rejestru – 17 czerwca 1967 roku. Pałac skreślony z rejestru decyzją 
Ministra Kultury i Sztuki nr DMP-Xc-676/Włodowice/89 z dnia 10 września 1989 roku. Oficyna skreślona 
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z rejestru decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/83/09/10[UB(JD-
19/09)] z dnia 10 lutego 2010 roku. 

Pyskowice (miasto Pyskowice, powiat gliwicki) – zespół budynków wraz z otaczającym je układem 
zieleni przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37. Granice ochrony obejmują cały zespół w ramach 
wymienionych w decyzji działek. Numer rejestru zabytków – A/1511/92. Data wpisu do rejestru – 
21 grudnia 1992 roku. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OA-6700/116/09[(JD-
31/09) ML] z dnia 30 kwietnia 2010 roku skreślony został budynek garażu (dawniej szaletu). 

Bojanów (gmina Krzanowice, powiat raciborski) – spichlerz przy zagrodzie nr 11 z XIX wieku. Numer 
rejestru zabytków – A/1703/98. Data wpisu do rejestru – 17 października 1998 roku. W 2008 roku 
przeniesiony do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – skreślony decyzją Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/535/08/09[JD-104/09/KB] z dnia 30 marca 2010 roku. 

Strumień (gmina Strumień, powiat cieszyński) – budynek mieszkalny przy ulicy Londzina 21 (dawniej 6). 
Numer rejestru zabytków – A/1004/69. Data wpisu do rejestru – 18 lutego 1969 roku. Decyzja Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OA-6700/85/09 [BS/JD/09] z dnia 6  kwietnia 2010 roku. 

Bielsko–Biała (gmina Bielsko–Biała, miasto na prawach powiatu) – oficyna budynku dawnej szkoły 
katolickiej przy ulicy Stojałowskiego 33 Granice ochrony obejmują całość obiektu w ramach parceli 
budowlanej. Numer rejestru zabytków – A/128/60, A/128/76. Data wpisu do rejestru – 26 lutego 1960 roku 
w województwie katowickim, 2  września 1976 roku w województwie bielskim. Decyzja Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/451/11-[ML/89 /11] z dnia 28 września 2011 roku. 

Bytom – Stolarzowice (gmina Bytom, miasto na prawach powiatu) – budynek mieszkalny przy ulicy 
Gombrowicza 4, z XIX wieku, drewniany, konstrukcji zrębowej. Granice ochrony obejmują całość obiektu. 
Numer rejestru zabytków – A/664/66. Data wpisu do rejestru – 28 maja 1966 roku. Decyzja Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/1057/10[G] z dnia14 lutego 2011 roku. 

Cieszyn (gmina Cieszyn, powiat cieszyński) – sztuczne ruiny na Wzgórzu Zamkowym, usytuowane 
w zachodniej części wzgórza, z XIX wieku, wzniesione z wykorzystaniem w dolnych partiach pierwotnej 
baszty obronnej. Granice ochrony rozciągają się na całość ruin wraz z całym wzgórzem zamkowym. Numer 
rejestru zabytków – A/918/68, A/209/77. Data wpisu do rejestru – 29 sierpnia 1968 roku w województwie 
katowickim, 30 listopada 1977 roku w województwie bielskim. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nr DOZ-OAik-6700/06/10[EJ/KD] z dnia 21 marca 2011 roku. 

Gliwice – Trynek (gmina Gliwice, miasto na prawach powiatu) – linia kolejki wąskotorowej Bytom – 
Karb – Markowice na odcinku Gliwice – Nieborowice, czyli układ torowy, budynki stacyjne w Bojkowie 
i Trynku oraz budowle inżynieryjne. Granice ochrony zaznaczono na mapkach będących załącznikiem do 
decyzji. Numer rejestru zabytków – A/1478/93. Data wpisu do rejestru – 1  marca 1993 roku. Decyzja 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/409/10{IG) z dnia 11 października 
2011 roku– skreślony został budynek magazynu przesyłkowego przy ulicy Bojkowskiej w Trynku. 

Gliwice (gmina Gliwice, miasto na prawach powiatu) – zespół zabudowy dawnej Huty Gliwickiej przy 
ulicy Robotniczej. Granice ochrony obejmują cały zespół zabudowy wraz z otoczeniem, jego układ 
przestrzenny, zieleń oraz ciągi komunikacyjne. Numer rejestru zabytków – A/124/10. Data wpisu do rejestru 
– 30 grudnia 1991 roku. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OAiK-
6700/179/10[MT/15/10] z dnia 17 listopada 2011 roku – została skreślona przybudówka północna do 
budynku warsztatu remontowo-mechanicznego. 

Bielsko–Biała (gmina Bielsko–Biała, miasto na prawach powiatu) - willa wraz z wewnętrznym 
wyposażeniem, budynkiem garażowo–gospodarczym oraz ogrodem przy ulicy Kamienickiej 11. Granice 
obejmują działki budowlane pb 637 i pb 380 oraz parcelę gruntową 437/1. Numer rejestru zabytków – 
A/692/93. Data wpisu do rejestru – 22 października 1993. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nr DOZ-OAiK-6700/1459/11 [MK/KD] z dnia 11 kwietnia 2012 roku– skreślony został 
budynek garażowo–gospodarczy. 

Siemianowice Śląskie Michałkowice (gmina Siemianowice Śląskie, miasto na prawach powiatu) - zespół 
folwarku przy ulicy Oświęcimskiej, który tworzą pałac Rheinbabenów oraz zespół ogrodnictwa (dom 
ogrodnika, tzw. zameczek, budynek gospodarczy, budynek dawnej kotłowni, budynek dawnej stajni, 
budynek piwniczki). Granice ochrony zaznaczono na mapce. Numer rejestru zabytków – A/1611/95. Data 
wpisu do rejestru – 20 czerwca 1995 roku. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-
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OAiK-6700/227/10[MT/26/10] z dnia 3  sierpnia 2012 roku – z rejestru została skreślona część działki 
numer 539/27, położona na południe od linii biegnącej wzdłuż południowej granicy działki numer 538/27 
i linii przedłużenia tej granicy w kierunku wschodnim do narożnika granicy obszaru wpisanego do rejestru 
zabytków na działce numer 539/27 oraz część działki numer 539/27, wydzielona linią prostą, biegnącą 
równolegle do wschodniej granicy wpisu na działce numer 539/27. 

 

Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków

Magdalena Lachowska
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