
Załącznik Nr 1 do obwieszczenia Nr 1/2021 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Lublinie z dnia 12 stycznia  2021 r. 

 

 

WYKAZ ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU „A” ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. 

Lp. miejscowość 

/miasto 

ulica  gmina powiat zakres wpisu 

 

nr w rejestru 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Adamów   Adamów łukowski - kościół paraf. pw. Podwyższenia Krzyża Św. z dekoracją, ruchomościami, 

dzwonnicą i drzewostanem w obrębie cmentarza kościelnego 

A/576 

2. Adamów   Adamów łukowski  - dawny zajazd, w gran. działki wskazanej w dec., wg zał. mapy A/1177 

12. Baczków  

 

 Wola 

Mysłowska 

łukowski - park krajobrazowy (o pow. wskazanej w dec.), w gran. działek 

wskazanych w dec., wg zał. mapy 

A/1170 

116. Burzec   Wojcieszków łukowski - zespół dworski: budynek gorzelni, pozostałości parku, krajobrazowego, 

na działkach wskazanych w dec., w gran. wg opisu w decyzji i zał. mapy 

A/1168 

343. Jakusze   Trzebieszów łukowski - wiatrak „koźlak”, z otoczeniem (w promieniu 15 m), na działce wskazanej 

w dec., w gran. wg zał. planu 

A/1175 

366. Jarczew   Wola 

Mysłowska 

łukowski - dwór i park – w gran. działek wskazanych w dec., wg zał. mapy A/964 

373. Jeleniec   Stanin łukowski - zespół pobernardyński: kościół paraf. pw. św. Anny z dekoracją 

architektoniczno-rzeźbiarską i malarską oraz ruchomościami, dawny 

klasztor, ogrodzenie z dekoracyjną bramką, dzwonnica – brama, figura 

na terenie cmentarza kościelnego, teren dawnego cmentarza kościelnego 

z drzewostanem – w gran. parceli związanej z zespołem;  

- budynek plebanii z 1903 r. (w gran. ścian zewn., wraz z gruntem 

pod budynkiem) na terenie zespołu pobernardyńskiego, na działce 

wskazanej w dec., wg zał. mapy  

A/580 

599. Krynka   Łuków łukowski - zespół dworsko-leśny: dwór, budynek gospodarczy, stajnie – ob. magazyn, 

dwie stodoły, leśniczówka, pozostałości parku i sadu owocowego, 

na działkach wskazanych w dec., w gran. wg opisu w dec. i zał. mapy 

A/1174 



605. Krzywda   Krzywda łukowski - dwór i park krajobrazowy (o pow. określonej w dec.), w gran. działki 

wskazanej w dec., wg zał. mapy 

A/1164 

606. Krzywda  ul. Kolejowa Krzywda łukowski - dworzec kolejowy oraz kolejowa wieża ciśnień – w gran. ścian zewn., 

wraz z gruntem pod budynkami, zlokalizowane na działce wskazanej 

w dec., wg załączników 

A/1633 

923. Łuków  ul. Dworcowa Łuków 

miasto 

łukowski - budynek osobowego dworca kolejowego 

 

A/1112 

924. Łuków Pl. Narutowicza 3   Łuków 

miasto 

łukowski - d. Kasa Skarbowa, na działce wskazanej w dec., w gran. wg zał. A/1171 

925. Łuków ul. Piłsudskiego 14, 

Pl. Narutowicza 2  

Łuków 

miasto 

łukowski - zespół klasztorny popijarski: kościół ob. parafialny pw. Przemienienia 

Pańskiego z wystrojem wnętrza, klasztor i kolegium popijarskie, ogrodzenie 

z bramką i drzewostan w gran. cmentarza kościelnego oraz otoczenie 

zabytku w granicach działek wskazanych w dec., wg zał. mapy 

A/401 

926. Łuków ul. Piłsudskiego 19  Łuków 

miasto 

łukowski - d. konwikt Szaniawskich, na działce wskazanej w dec., wraz z otoczeniem 

wyznaczonym granicami tej działki, wg zał. mapy 

A/661 

927. Łuków ul. Piłsudskiego 28  Łuków 

miasto 

łukowski - budynek Szkoły Podstawowej Specjalnej, w gran. działki wskazanej 

w dec., wg zał. mapy 

A/1176 

928. Łuków ul. Prym. S. 

Wyszyńskiego 41, 

43  

Łuków 

miasto 

łukowski - zespół klasztorny pobernardyński: kościół, ob. paraf. pw. Podwyższenia 

Krzyża Św. z wystrojem wnętrza i wyposażeniem, klasztor, dzwonnica 

i drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego i ogrodzenie 

A/385 

929. Łuków ul. Strzelnicza  Łuków 

miasto 

łukowski - cmentarz wojenny na przedmieściu Łapiguz, w granicach działki 

wskazanej w decyzji, wg. zał. mapy. 

A/1625 

1077. Okrzeja 

(obręb: Wola 

Okrzejska) 

 Krzywda łukowski - kościół paraf. pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, z dekoracją 

i ruchomościami, drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego 

A/577 

1168. Prawda 

Nowa  

 Stoczek 

Łukowski 

łukowski - dwór ze strefą ochronną 50 m A/1163 

1202. Radoryż 

Kościelny  

 Krzywda łukowski - zespół sakralny: kościół paraf. pw. MB Częstochowskiej, plebania, 

dzwonnica, w gran. działki wskazanej w dec. wg zał. mapy 

A/1173 

1203. Radoryż 

Smolany  

 Krzywda łukowski - zespół dworski: dwór, rządcówka, d. spichlerz, d. gorzelnia, d. budynki 

gospodarcze, park krajobrazowy – o pow. określonej w dec., w gran. 

działek wskazanych w dec. i zał. mapy 

A/1169 

 Radoryż 

Smolany  

 Krzywda łukowski - zespół podworski – patrz: Radoryż Smolany A/1169  



1222. Rogale   Trzebieszów łukowski - dwór i pozostałości parku krajobrazowego A/1166 

1251. Sarnów   Stanin łukowski - zespół podworski: dwór wraz z wystrojem architektonicznym oraz 

elementami d. wystroju, park krajobrazowy z dwiema alejami, w gran. 

działek wskazanych w dec., wg załączników 

A/610 

1295. Stanin   Stanin łukowski - dzwonnica i otoczenie kościoła paraf. pw. Trójcy Św. (translokowanego 

do Pratulina gm. Rokitno) 

A/106 

 Stanin 

Wesołówka  

 Stanin łukowski - patrz: Wesołówka Stanin, zespół podworski  

 Stanin 

Wesołówka  

 Stanin łukowski - patrz: Tuchowicz, kościół paraf.  

1308. Stoczek 

Łukowski  

 Stoczek 

Łukowski 

łukowski - kościół parafialny rzymskokat. pw. Wniebowzięcia NMP, wraz z gruntem 

pod budynkiem, na działce wskazanej w dec., w gran. wg zał. mapy 

A/1609 

1334. Szaniawy - 

Matysy 

 Trzebieszów łukowski - budynek szkoły powszechnej (wraz z gruntem pod budynkiem), na działce 

wskazanej w dec., wg zał. mapy 

A/1647 

1398. Trzebieszów   Trzebieszów łukowski - zespół kościelny: kościół paraf. pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników 

z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, ogrodzenie cmentarza 

kościelnego, drzewostan na cmentarzu kościelnym 

A/660 

1399. Trzebieszów 

Drugi  

 Trzebieszów łukowski - drewniana kaplica (w gran. ścian zewn., wraz z gruntem pod obiektem 

budowlanym), na terenie cmentarza rzymskokat., na działce wskazanej 

w dec. 

A/1622 

1403. Tuchowicz   Stanin łukowski - kościół paraf. św. Marii Magdaleny A/1165 

1404. Tuchowicz   Stanin łukowski - drewniana kaplica (wraz z gruntem pod budynkiem), na terenie cmentarza  
rzymskokatolickiego, ogrodzenie z bramą i bramką, otaczające cmentarz 

rzymskokatolicki, na działce wskazanej w dec. 

A/1637 

1445. Wesołówka 

(Stanin - 

wlaśc. obręb: 

Wesołówka) 

 Stanin łukowski - zespół podworski: dwór z fosą i tarasami, oficyna, park (o pow. wskazanej 

w dec.), w gran. działek wskazanych w dec., wg zał. mapy 

A/307 

1458. Wilczyska   Wola 

Mysłowska 

łukowski - zespół dworski; dwór, park, brama z dawnego ogrodzenia zespołu, w gran. 

obszaru wskazanego na zał. mapie, odpowiadającego działkom wskazanym 

w dec. 

A/662 



 

 

1459. Wilczyska   Wola 

Mysłowska 

łukowski - ruiny fortalicji tzw. zamczysko, obejmujące: system wałów i fos 

(nawadnianych wodą biegnącą z naturalnego źródłą), resztki umocnień 

murowanych, fundamenty dawnej budowli mieszkalnej, najbliższe 

otoczenie 

A/663 

1487. Wojcieszków   Wojcieszków łukowski - park krajobrazowy z aleją dojazdową, obszaru wskazanego na załączonym 

planie, który odpowiada działkom geodezyjnym wymienionym w decyzji, 

w granicach wg załączonej mapy 

A/1172 

1488. Wojcieszków   Wojcieszków łukowski - kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

wraz z gruntem pod budowlą, na działce wskazanej w dec., wg zał. mapy 

A/1608 

1494. Wola 

Gułowska  

 Adamów łukowski - zespół klasztorny karmelitów: kościół pw. Nawiedzenia NMP, z dekoracją 

architektoniczną i malarską, ruchomościami, klasztor karmelitów, teren w 

granicach ogrodzonej parceli obejmującej cmentarz kościelny stary i nowy 

z zadrzewieniem, częściowo otoczony murem, brama dzwonnica 

A/578 

1495. Wola 

Okrzejska 

 

 Krzywda łukowski - zespół podworski: oficyna I (pd.), część piwniczna oficyny II (pn.), park 

(o pow. wskazanej w dec.), na działkach wskazanych w dec., w gran. wg 

zał. mapy 

A/386 

1545. Zakępie   Adamów łukowski - d. kościół paraf. pw. Podwyższenia Krzyża Św., ob. kaplica pw. śś. 

Apostołów Piotra i Pawła (d. cerkiew unicka translokowana z miejscowości 

Łukowce) 

A/20 

1667. Zarzecz 

Łukowski 

 

 Łuków łukowski - kościół rzymskokatolicki (dawn. parafialny) pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, w gran . ścian zewn., na działce wskazanej w dec., wg zał. 

mapy 

A/1646 

1676. Zembry  Trzebieszów łukowski - drewniany kościół pw. NMP Królowej Polski oraz drewniana dzwonnica 

w gran. ich ścian zewnętrznych), wraz z gruntem pod ww. budynkami, na 

działce wskazanej w dec., wg zał. mapy 

A/1674 

1677. Zofibór 

(własc. Obręb 

geod: Wólka 

Domaszewska) 

 Wojcieszków łukowski - kościół parafialny pw. św. Zofii, dzwonnica 

 

A/1167 


