
 

INFORMACJA 

W okresie od dn. 01.01.1999 r. do 02.07.2021 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wpisał do  

rejestru zabytków nieruchomych („A”) województwa śląskiego następujące zabytki: 

 

         UWAGA: lista nie obejmuje zabytków, wpisanych do rejestru zabytków przed 1 stycznia 1999 r., tj. do rejestru  

         zabytków nieruchomych dawnych województw: śląsko-dąbrowskiego, stalinogrodzkiego, katowickiego, bielskiego,  

         częstochowskiego, opolskiego (w części), krakowskiego (w części), kieleckiego (w części). 

 

         UWAGA: Poniższa lista ma charakter wyłącznie poglądowy. W celu zweryfikowania zakresu ochrony danego  

         zabytku należy bezpośrednio skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach. 

 

Nr rej. Decyzja Gmina  Obiekt Uwagi 

A/1/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/318/2/99 

Pilica Kościół pw. Imienia Jezusa w zespole kościelno-klasztornym  

Ojców Reformatorów (ul. Biskupice 47). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/2/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/318/2/99 

Pilica Klasztor w zespole Ojców Reformatorów (ul. Biskupice 47). Decyzja jest ostateczna. 

A/3/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/379/2/99 

Gliwice Kościół katedralny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana Pawła II). Decyzja jest ostateczna. 

A/4/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/401/2/99 

Olza,  

gm. Gorzyce 

Kaplica pw. Świętej Rodziny - ul. Wiejska. 

Obok kaplicy, na terenie działki nr 341 – zabytkowy krzyż pokutny (nr rej. B/409/2019). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/5/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/380/2/99 

Zabrze Kościół parafialny pw. św. Józefa (ul. Roosevelta 104). Decyzja jest ostateczna. 

A/6/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/273/2/99 

Czernica, gm. 

Gaszowice 

Pałacyk - ul. Wolności 39. Decyzja jest ostateczna. 

A/7/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/397/2/99 

Ruda Śląska Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej (ul. Kościelna 12). Decyzja jest ostateczna. 

A/8/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/396/2/99 

Ruda Śląska Kościół parafialny pw. św. Józefa (ul. Piastowska 16). Decyzja jest ostateczna. 

          CZĘŚCI SKŁADOWE NUMERU REJESTRU ZABYTKÓW: 

 

A / 100 / 03 
oznaczenie księgi      rok wpisu 
rejestru zabytków:     do rejestru  
A – nieruchome     (tu: 2003 rok) 
B – ruchome 
C – archeologiczne          numer kolejny w księdze rejestru 



 

 

A/9/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/395/2/99 

Ruda Śląska 

Wirek 

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca i Antoniego (ul. Nowary). Decyzja jest ostateczna. 

A/10/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/399/2/99 

Ruda Śląska 

Godula 

 

Kościół parafialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (ul. Goduli 22). Decyzja jest ostateczna. 

A/11/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/398/2/99 

Ruda Śląska  

Wirek 

Kościół ewangelicko-augsburski im. Odkupiciela (ul. 1 Maja 291). Decyzja jest ostateczna. 

A/12/06 ŚWKZ, dn. 10.05.2006 

K-RD-KL/4160/4601/86/06 

Zabrze Ratusz (obecnie siedziba przychodni zdrowia) - ul. Tarnopolska 80. Decyzja jest ostateczna. 

A/13/06 ŚWKZ, dn. 10.05.2006 

K-RD-KL/4160/4600/86/06 

Zabrze Budynek użyteczności publicznej (obecnie Siedziba przychodni zdrowia) 

- ul. Piastowska 11. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/14/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/268/2/99 

Miedary, gm. 

Zbrosławice 

Pałacyk myśliwski - ul. Zamkowa 7 (ob. Zamkowa 5). Decyzja jest ostateczna. 

A/15/99 ŚWKZ, dn. 30.04.1999 

SOZ-KL/53400/335/2/99 

Sosnowiec Budynek Dworca Głównego - ul. 3 Maja 16. Decyzja jest ostateczna. 

A/16/99 ŚWKZ, dn. 25.05.1999 

SOZ-KL/53400/374/2/99 

Katowice Zespół zabudowy szybu Bartosz (ul. Kopalniana 6, ob. Muzeum Śląskie  

przy ul. T. Dobrowolskiego): 

- nadszybie z wieżą, 

- maszynownia z wyposażeniem, 

- budynek siłowni, 

- budynek hali sprężarek. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/17/99 ŚWKZ, dn. 25.05.1999 

SOZ-KL/53400/382/2/99 

Tarnowskie Góry Budynek mieszkalno-usługowy - Rynek 14. Decyzja jest ostateczna. 

A/18/99 ŚWKZ, dn. 30.09.1999 

SOZ-KL/53400/2824/2/99 

Rybnik Kamienica mieszczańska - ul. 3 Maja 11. Decyzja jest ostateczna. 

A/19/99 ŚWKZ, dn. 30.09.1999 

SOZ-KL/53400/3966/5/99 

Gliwice Budynek mieszkalny (obecnie kościół ewangelicko-metodystyczny) 

- ul. Kłodnicka 3. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/20/99 ŚWKZ, dn. 30.09.1999 

SOZ-KL/53400/2824/1/99 

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Powstańców 36. Decyzja jest ostateczna. 

A/21/99 ŚWKZ, dn. 30.09.1999 

SOZ-KL/53400/1389/11/99 

Mikołów Budynek - ul. Jana Pawła II 10. Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/22/99 ŚWKZ, dn. 30.09.1999 

SOZ-KL/53400/ 

1511/111/99 

Katowice 

 

Kamienica z oficynami - pl. Karola Miarki 6. Decyzja jest ostateczna. 

A/23/00 ŚWKZ, dn. 16.10.2000 

SOZ-KL/41/3291,3296/40/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjemna 3. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/24/00 ŚWKZ, dn. 16.10.2000 

SOZ-KL/41/3960/97/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjemna 4. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/25/00 ŚWKZ, dn. 16.10.2000 

SOZ-KL/41/4226/108/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjemna 6. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/26/00 ŚWKZ, dn. 16.10.2000 

SOZ-KL/41/3941,5044/79/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjemna 15. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/27/00 ŚWKZ, dn. 16.10.2000 

SOZ-KL/41/3305/54/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjemna 16. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/28/00 ŚWKZ, dn. 16.10.2000 

SOZ-KL/41/3306/55/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjazna 15. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/29/00 ŚWKZ, dn. 16.10.2000 

SOZ-KL/41/658/5033/84/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjazna 18. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/30/00 ŚWKZ, dn. 16.10.2000 

SOZ-KL/41/3303/52/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjazna 21. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/31/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/3951/89/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Barbórki 1. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/32/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/700/59/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Gościnna 4. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/33/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/229/00 

Katowice 

Giszowiec 

Jednorodzinny dom urzędniczy 

- ul. Gościnna 7. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/34/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/3313/62/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy - ul. Kwiatowa 26. Decyzja jest ostateczna. 

A/35/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/3295/44/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Młodzieżowa 19. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/36/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/229/44/00 

Katowice 

Giszowiec 

Jednorodzinny dom urzędniczy - ul. Radosna 1. Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/37/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/3309/58/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy 

- ul. Przyjemna 2. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/38/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/3307/56/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjemna 10. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/39/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/3946/84/00 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

 - ul. Agaty 4. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/40/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/ 

940/1/00 

Wodzisław Śląski 

Wilchwy 

Zespół zabudowy sanatorium przeciwgruźliczego (obecnie Wojewódzkiego  

Szpitala Chorób Płuc imienia doktora Alojzego Pawelca) - ul. Bracka 13: 

- budynek mieszkalny, 

- pawilon główny sanatorium, 

- budynek gospodarczy, 

- kotłownia, 

- otoczenie parkowe. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/41/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/1149, 

1018/13/00 

Katowice Kamienica - plac Wilhelma Szewczyka 1. Decyzja jest ostateczna. 

W decyzji omyłkowo wpisany 

nr A/40/00. 

A/42/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/3636/4/00 

Nakło Śląskie, gm. 

Świerklaniec 

Budynek sierocińca (obecnie Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci) 

- ul. Główna 8. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/43/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/1358/1/00 

Katowice 

Dąbrówka Mała 

Dawny ratusz gminy Dąbrówka Mała, wybudowany w 1907 r. 

(ul. gen. Henryka Le Ronda 16). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/44/00 ŚWKZ, dn. 11.12.2000 

SOZ-KL/41/5479/7/00 

Katowice Kamienica mieszczańska - ul. Warszawska 28a. Decyzja jest ostateczna. 

A/45/01 ŚWKZ, dn. 06.04.2001 

SOZ-KL/4160/341/2/01 

Piekary Śląskie 

Szarlej 

Zespół Szpitala Spółki Brackiej (obecnie Wojewódzki  

Szpital Chirurgii Urazowej) - ul. Bytomska 62: 

- pawilon główny, 

- portiernia, 

- budynek mieszkalny (obecnie administracyjny), 

- budynek pralni i kuchni, 

- pawilon dziecięcy, 

- prosektorium i kaplica. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/46/01 ŚWKZ, dn. 12.04.2001 

SOZ-KL/4160/1685/2/01 

Pyskowice Hala wachlarzowa w zespole dawnej lokomotywowni 

(ul. Dworcowa). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/47/01 ŚWKZ, dn. 10.07.2001 

SOZ-KL/4160/4160/3310/2/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dom - ul. Gościnna 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/48/01 ŚWKZ, dn. 10.07.2001 

SOZ-KL/41/251/13/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Antoniego 1. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/49/01 ŚWKZ, dn. 01.08.2001 

SOZ-KL/4160/ 

1695/19/01 

Chorzów Park Hutników (ul. Powstańców i Dąbrowskiego): 

- zespół zieleni komponowanej (drzewa i krzewy), 

- układ kompozycyjny i komunikacyjny w części centralnej  

i południowo-zachodniej, 

- dawne toalety (obecnie lokal gastronomiczny Laguna). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/50/01 ŚWKZ, dn. 10.11.2001 

SOZ-KL/227/2/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dom nauczycielski - ul. Działkowa 28. Decyzja jest ostateczna. 

A/51/01 ŚWKZ, dn. 17.12.2001 

SOZ-KL/4160/ 

6408/24/01 

Mikołów Park Planty (pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Młyńską): 

- układ kompozycyjny wraz z alejkami i ścieżkami parkowymi, 

- zespół drzewostanu parkowego, 

- elementy małe architektury: schody,  

kamień narzutowy, murki oporowe z kamienia i kamienny cokół. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/52/01 ŚWKZ, dn. 17.12.2001 

SOZ-KL/4160/2144/49/01 

Zabrze Budynek siedziby Fabrycznej Straży Pożarnej (obecnie Komenda Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej) - ul. P. Stalmacha 22. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/53/01 ŚWKZ, dn. 17.12.2001 

SOZ-KL/4160/1926/2/01 

Gwoździany, gm. 

Pawonków 

Zespół pałacowo-parkowy (ul. Parkowa 20 / ul. Spółdzielcza):  

- pałac,  - park. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/54/01 ŚWKZ, dn. 28.12.2001 

SOZ-KL/228,662/2/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy - ul. Przyjazna 12. Decyzja jest ostateczna. W decyzji 

błędnie wpisany nr rej. A/53/01. 

A/55/01 ŚWKZ, dn. 31.12.2001 

SOZ-KL/4160/1368/43/01 

Myszków Budynek tzw. Pałacyk Fabrykanta 

- ul. Tadeusza Kościuszki 8. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/56/01 ŚWKZ, dn. 31.12.2001 

SOZ-KL/4160/2/01 

Zabrze Fragment zabudowy Huty Zabrze (ul. Bytomska 1): 

- budynek dyrekcji, 

- budynek mieszkalny, 

- kapliczka z figurą św. Floriana, 

- hala nr 1 ZBM, 

- hala nr 5 ZBM, 

- wieża ciśnień, 

- mur oporowy. 

Decyzja nie obowiązuje.  

Została uchylona przez  

Ministra Kultury decyzją  

L.dz. DOZ-KD-500-64/02 

z dn. 06.01.2003 r. 



 

 

A/57/01 ŚWKZ, dn. 31.12.2001 

SOZ-KL/4160/3940/78/01 

Katowice 

Giszowiec 

Czterorodzinny dom robotniczy - ul. Ewy 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/58/01 ŚWKZ, dn. 31.12.2001 

SOZ-KL/4160/701/79/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy - ul. Antoniego 4.ss Decyzja jest ostateczna. 

A/59/02 ŚWKZ, dn. 29.04.2002 

SOZ-KL/4160/6953/53/02 

Mysłowice Budynek mieszkalno-usługowy - ul. Starokościelna 4. Decyzja jest ostateczna. 

A/60/01 ŚWKZ, dn. 31.12.2001 

SOZ-KL/4160/3299/48/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Kwiatowa 24. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/61/01 ŚWKZ, dn. 31.12.2001 

SOZ-KL/4160/702/80/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Działkowa 5. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/62/01 ŚWKZ, dn. 31.12.2001 

SOZ-KL/4160/661/69/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Gościnna 2. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/63/01 ŚWKZ, dn. 31.12.2001 

SOZ-KL/4160/4489/107/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Barbórki 4. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/64/01 ŚWKZ, dn. 31.12.2001 

SOZ-KL/4160/751/69/01 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Pod Kasztanami 11. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/65/02 ŚWKZ, dn. 07.03.2002 

SOZ-KL/4160/2917/69/02 

Świętochłowice Kościół ewangelicko-augsburski im. Jana Chrzciciela - pl. ks. Leopolda Raabe 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/66/02 ŚWKZ, dn. 07.03.2002 

SOZ-KL/4160/3942/80/02 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjazna 14. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/67/02 ŚWKZ, dn. 07.03.2002 

SOZ-KL/4160/3957/39/02 

Katowice 

Giszowiec 

Czterorodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Ewy 3. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/68/02 ŚWKZ, dn. 07.05.2002 

SOZ-KL/4160/3939/77/02 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Ewy 2. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/69/02 ŚWKZ, dn. 07.05.2002 

SOZ-KL/4160/2203/104/02 

Katowice 

Giszowiec 

Budynek jadłodajni i kantyny domów noclegowych 

- ul. Radosna 35. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/70/02 ŚWKZ, dn. 22.08.2002 

SOZ-KL/4160/3301, 

3949/50,87/02 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym  

- ul. Górniczego Stanu 65/67. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/71/02 ŚWKZ, dn. 05.09.2002 

SOZ-KL/4160/2190/158/02 

Katowice  

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjazna 7. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/72/02 ŚWKZ, dn. 05.09.2002 

SOZ-KL/4160/2190/159/02 

Katowice  

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjazna 8. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/73/02 ŚWKZ, dn. 05.09.2002 

SOZ-KL/4160/2190/160/02 

Katowice  

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

- ul. Przyjazna 9. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/74/02 ŚWKZ, dn. 30.12.2002 

SOZ-KL/4160/5508/187/02 

Sosnowiec  

Ostrowy Górnicze 

Zespół dwóch budynków szkolnych 

(ul. Stefana Starzyńskiego 50 i 50A). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/75/02 ŚWKZ, dn. 30.12.2002 

SOZ-KL/4160/5592/31/02 

Rybnik Zespół zabudowań Państwowego Szpitala Psychiatrycznego  

(obecnie Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) 

- ul. Gliwicka 33: 

- budynek dyrekcji, 

- biblioteka, 

- magazyn, 

- dawna willa dyrektora (budynek mieszkalny nr 3), 

- dawna willa głównego lekarza (budynek mieszkalny nr 5), 

- pawilony szpitalne nr I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, 

- pawilony szpitalne nr XIII, XI, XII, XIX, 

- budynek mieszkalny nr 6, 

- pawilon - oddział dzienny, 

- wieża ciśnień, 

- kaplica szpitalna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

- układ zieleni. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/76/02 ŚWKZ, dn. 30.12.2002 

SOZ-KL/4160/7720/1/02 

Katowice 

Szopienice 

Kościół ewangelicko-augsburski "Zbawiciela" 

(ul. ks. bpa Herberta Bednorza 20). 

 

Decyzja jest ostateczna. 

A/77/02 ŚWKZ, dn. 30.12.2002 

SOZ-KL/4160/5592/31/02 

Cieszyn Zespół klasztorny Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety (ul. Katowicka 1): 

- budynek klasztoru, 

- kościół parafialny, 

- szpital. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/78/02 ŚWKZ, dn. 30.12.2002 

SOZ-KL/4160/2662/ 

158/02 

Pietrowice  

Wielkie 

Kościół parafialny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji 

(ul. 1 Maja 29). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/79/02 ŚWKZ, dn. 30.12.2002 

SOZ-KL/4160/2662/151/02 

Sosnowiec 

Sielec 

Zespół zabudowań parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia 

NMP (ul. Skautów 1): 

- kościół parafialny wp. Niepokalanego Poczęcia NMP, 

- plebania (pierwotnie karczma) i dawna kaplica  

(pierwotnie piwiarnia, obecnie budynek mieszkalny). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/80/03 ŚWKZ, dn. 28.02.2003 

SOZ-KL/4160/195/ 

195/02/03 

Tychy Zespół zabudowy dawnego Browaru Obywatelskiego - ul. Browarowa 7  

(ob. Browarowa 7, 11, 19, 17, 15, 21, część zabudowy bez nr adresowego): 

- zespół dawnej słodowni, 

- kompleks dawnej zabudowy warzelni, maszynowni,  

fermentacji, leżakowni, obciągu i myjni beczek, 

- budynek byłej bednarni, 

- warsztat mechaniczny (obecnie szkutniczy), 

- stara rozdzielnia elektryczna, 

- dawna młótownia, 

- dawna dyrekcja i kasyno, 

- kompleks byłych stajni, garaży i stolarni, 

- portiernia, 

- studnia głębinowa. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/81/03 ŚWKZ, dn. 31.03.2003 

SOZ-KL/4160/ 

132/2/03 

Zabrze Fragment zespołu zabudowy Huty Zabrze - wieża wodna 

(ul. Bytomska 1). 
UWAGA: Obiekt ponownie wpisany pod nr A/254/09 (dec. jest ostateczna). 

Decyzja nie obowiązuje. Została uchylona przez  

Ministra Kultury decyzją  L.dz. DOZ-KD-500-7/04 

z dn. 14.04.2004 r. 

A/82/03 ŚWKZ, dn. 3.03.2003 

SOZ-KL/4160/226/03 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

(ul. Przyjemna 8). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/83/03 ŚWKZ, dn. 3.03.2003 

SOZ-KL/4160/152/03 

Mikołów Budynek willowy - ul. Krakowska 33. Decyzja jest ostateczna. 

A/84/03 ŚWKZ, dn. 13.03.2003 

SOZ-KL/4160/45/02/03 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

(ul. Wesołowska 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/85/03 ŚWKZ, dn. 13.03.2003 

SOZ-KL/4160/4737/02/03 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

(ul. Barbórki 2). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/86/03 ŚWKZ, dn. 08.05.2003 

SOZ-KL/4160/3312/32/03 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

(ul. Górniczego Stanu 49/51). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/87/03 ŚWKZ, dn. 08.05.2003 

SOZ-KL/4160/2902/35/03 

Gliwice Dom przedpogrzebowy zwany Małą Synagogą 

(ul. ks. Józefa Poniatowskiego 14). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/88/03 ŚWKZ, dn. 21.07.2003 

SOZ-KL/4160/1839/10/03 

Częstochowa Budynki produkcyjne słodowni i maszynowni wchodzące w skład zespołu 

Browaru Częstochowskiego (ul. Ogrodowa 18/22). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/89/03 ŚWKZ, dn. 24.07.2003 

SOZ-KL/4160/7481/61/02/03 

Częstochowa Budynek frontowy dawnego zajazdu 

(ul. Warszawska 5). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/90/03 ŚWKZ, dn. 18.08.2003 

SOZ-KL/4160/5844/68/03 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

(ul. Przyjazna 22). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/91/03 ŚWKZ, dn. 18.09.2003 

SOZ-KL/4160/6950/ 

34/02/03 

Mysłowice Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

oraz najbliższe otoczenie i ogrodzenie 

(ul. Starokościelna 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/92/03 ŚWKZ, dn. 18.09.2003 

SOZ-KL/4160/6950/ 

34/02/03 

Mysłowice Plebania kościoła pw. Najświętszego Serca  

Pana Jezusa wraz z najbliższym otoczeniem i ogrodzeniem 

(ul. Starokościelna 3). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/93/03 ŚWKZ, dn. 18.09.2003 

SOZ-KL/4160/6950/ 

35/02/03 

Mysłowice Kaplica rodziny Klaussów, na tzw. Starym Cmentarzu 

(ul. Mikołowska). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/94/03 ŚWKZ, dn. 18.09.2003 

SOZ-KL/4160/6950/36/02/03 

Mysłowice Kaplica grobowa księdza Markiefki na tzw. Starym Cmentarzu 

(ul. Mikołowska). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/95/03 ŚWKZ, dn. 18.09.2003 

SOZ-KL/4160/6950/48/02/03 

Mysłowice Budynek zakładu św. Józefa (obecnie Specjalny Ośrodek Wychowawczy) wraz 

z otoczeniem- ul. Starokościelna 8. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/96/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/6950/51/03 

Mysłowice Gmach Sądu Grodzkiego (obecnie Sądu Rejonowego) - ul. Krakowska 2. Decyzja jest ostateczna. 

A/97/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/ 

6950/52/03 

Mysłowice Zespół Aresztu Śledczego (ul. Szymanowskiego 6): 

- budynek aresztu 

- budynek mieszkalny dla Radcy Sądowego 

Decyzja jest ostateczna. 

A/98/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/6950 

/97/02/03 

Żory Zespół zabudowy kościoła ewangelicko-augsburskiego (ul. Kościuszki, 

Osińskiej): 

- budynek kościoła im. Zbawiciela, 

- budynek parafii, 

- najbliższe otoczenie ww. budynków. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/99/13 
(dawn. 1320/84) 

1) WKZ, dn. 21.02.1984 

Kl.III 5348/258/84 

2) pismo  

inf. dn. 05.11.2013 

K-RD.5130.34.2013 

Rydułtowy Budynek wagi (ul. Leona; dz. 429/25). Decyzja jest ostateczna. 

A/100/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/6950 

/40/02/03 

Mysłowice Zespół zabudowy Szpitala Miejskiego nr 1 im. Św. Karola Boromeusza: 

- pawilon główny, 

- pawilon boczny, 

- budynek administracji, 

- kostnica z kaplicą, 

- ogrodzenie. 

Adres: ul. Mikołowska 1, ul. Szpitalna 5. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/101/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/6950/ 

47/02/03 

Mysłowice Budynek dawnego Szpitala Brackiego i willa mieszkalna  

(obecnie plebania i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) z łącznikiem 

(ul. Świerczyny 1-1a). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/102/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/6950/39/02 

Mysłowice Gmach II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich  

(ul. Mikołowska 3). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/103/03 1) ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/6950/43/02 

2) ŚWKZ, dn. 25.11.2015 - 

zmiana  

K-RD.5130.62.2015.KL 

Mysłowice Budynek szkoły powszechnej (obecnie siedziba Sądu  

Rejonowego w Mysłowicach) - plac Wolności 3. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/104/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/ 

6950/44/02 

Mysłowice Kamienica mieszkalna - ul. Grunwaldzka 20. Decyzja jest ostateczna. 

A/105/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/6950/45/02 

Mysłowice Kamienica mieszkalna (plac Wolności 8 / ul. Grunwaldzka 22). Decyzja jest ostateczna. 

A/106/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/ 

6950/46/02 

Mysłowice Kamienica mieszkalna (ul. Krakowska 4): 

- budynek frontowy, 

- dwie oficyny, 

- mur, 

- fontanna na dziedzińcu. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/107/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/ 

6950/38/02 

Mysłowice Budynek szkoły (obecnie Gmach I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Tadeusza Kościuszki) - ul. Adama Mickiewicza 6-8  

(dawniej ul. Mickiewicza 6). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/108/13 1) WKZ, dn. 30.12.1991 

PSOZ-53400/ 

R/109/2/91 

2) pismo z dn. 05.11.2013 

K-RD.5130.35.2013.KL 

Rydułtowy Zespół budynków na terenie Szpitala Miejskiego (ul. Plebiscytowa): 

- pawilon główny, 

- budynek interny (I Oddział), 

- budynek interny (II i III Oddział), 

- kostnica. 

Działki: dz. 2803/14, 2804/14, 2843/14. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/109/03 ŚWKZ, dn. 07.11.2003 

SOZ-KL/4160/6950/37/02 

Mysłowice Budynek Liceum Handlowego im. Kardynała Augusta Hlonda 

(plac Wolności 5). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/110/04 ŚWKZ, dn. 20.01.2004 

WUOZ-KL/4160/1076/ 

64/02/04 

ŚWKZ, dn. 1 

9.03.2004 - zmiana  

WUOZ-KL/4160/ 

811/29/04 

Świętochłowice Dwie wieże wyciągowe nr I i II dawnej kopalni Polska oraz ich  

otoczenie w ramach działki (ul. Wojska Polskiego 16). 

 

Ochrona: obiekty w ramach działki 1594/285,  

z wyłączeniem pozostałości po budowlach  

inżynieryjnych oraz obiektów kubaturowych - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/111/04 ŚWKZ, dn. 20.01.2004 

WUIOZ-KL/4160/12/5/04 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 

(ul. Kwiatowa 21). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/112/04 ŚWKZ, dn. 16.02.2004 

WUIOZ-KL/4160/1935/21/04 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem  

gospodarczym oraz najbliższym otoczeniem (ul. Mysłowicka 70-72). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/113/04 ŚWKZ, dn. 26.02.2004 

WUOZ-KL/4160/5728/ 

67/03/04 

Chorzów 

Batory 

Budynek ratusza (ul. Ratuszowa 3). Decyzja jest ostateczna. 

A/114/04 ŚWKZ, dn. 01.03.2004 

WUOZ-KL/4160/660/7/04 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z najbliższym otoczeniem 

(ul. Antoniego 3). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/115/04 ŚWKZ, dn. 20.04.2004 

WUIOZ-KL/4160/ 

7619/91/04 

Katowice 

Dąb 

Zespół kościelny (ul. Chorzowska 160): 

- budynek kościoła parafialnego pw. św. Jana i Pawła, 

- plebania , 

- grupa rzeźbiarska Ukrzyżowanie, 

- starodrzew. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/116/04 ŚWKZ, dn. 30.04.2004 

WUOZ-KL/4160/7740, 

7744/96/03/04 

Tarnowskie Góry Budynek strzelnicy brackiej - ul. Tadeusza Kościuszki 5. Decyzja jest ostateczna. 

A/117/04 ŚWKZ, dn. 13.08.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

477/30/02/04 

Bytom Gmach Starostwa Powiatowego Wiejskiego  

(obecnie budynek Filii Muzeum Górnośląskiego)  

wraz z wystrojem wnętrza oraz budynek powozowni (ul. W. Korfantego 34). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/118/08 
(dawn. 362/60) 

(dawn. R/495) 

1) ŚWKZ, dn. 26.08.2008 

K-RD-KL/4160/ 

7124/107/08 –  

pismo z nowym numerem 

2) WKZ, dn. 10.03.1960 

Kl.III-z-367/60 

WKZ, dn. 18.02.1969 

Kl-III-680/52/69 

(aktualizacja) 

3) WKZ, dn. 2.11.1956 

KlV-60/I-a/24/56 

Smolnica, gm. 

Sośnicowice 

Kościół drewniany pw. św. Bartłomieja 

(ul. Wiejska 72). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/119/04 ŚWKZ, dn. 13.08.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

7767/196/02/04 

 

Rybnik Kościół ewangelicko-augsburski wraz z wyposażeniem  

wnętrza oraz ogrodzeniem (ul. Miejska 12). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/120/04 ŚWKZ, dn. 13.08.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

5415/28/04 

Katowice Kamienica (ul. St. Moniuszki 5): 

1) budynek główny (mieszkalno-handlowy) , 

2) trzy oficyny mieszkalne (w granicach działki od strony  

wschodniej, zachodniej, południowej). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/121/04 ŚWKZ, dn. 13.08.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

7187/90/03/04 

Pszów Zespół zabudowań Kalwarii Pszowskiej [pomiędzy ulicami  

Janusza Kusocińskiego, Chrószcza, Władysława Sikorskiego,  

Kalwaryjską, Ignacego i Lipową] przy kościele  

pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Rydułtowach - czternaście  

kaplic stacji Drogi Krzyżowej (trzynaście kubaturowych,  

jedna w formie trzech krzyży) oraz najbliższe otoczenie. 

 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

Ochrona: zespół kaplic wraz z najbliższym otoczeniem,  

w granicach działek dz. 555/59, 254/57 (bez wydłużonego  

fragmentu sąsiadującego z działkami 354/68, 67, 237/65)  

- zgodnie z planem. 

A/122/04 ŚWKZ, dn. 18.10.2004 

WUOZ-KL/4160 

/5649/152/04 

Bielsko-Biała Zespół zabudowań tzw. Bielskiego Syjonu: 

1) kościół ewangelicki im. Zbawiciela -  przy pl. Ks.  

Marcina Lutra 12 - dz. 63/2, 

2) budynek dawnej Szkoły Miejskiej i Ewangelickiego  

Seminarium Nauczycielskiego (obecnie Szkoła Muzyczna  

I i II stopnia) - przy pl. Marcina Lutra 7 - oraz kamienny mur  

oporowo-ogrodzeniowy od strony ul. Modrzewskiego - dz. 422, 

3) budynek dawnej Szkoły Ewangelickiej Żeńskiej (obecnie  

Szkoła Podstawowa nr 2) - przy pl. Marcina Lutra 7 - dz. 634, 

4) skwer z pomnikiem Marcina Lutra - dz. 64/1, 

5) skwer przed zachodnią fasadą kościoła wraz  

z tzw. Studnią Pastorów  z inskrypcjami upamiętniającymi  

działalność bielskich pastorów  - dz. 15/2, 18 oraz część 63/2, 

6) budynek sali gimnastycznej dawnej Szkoły Męskiej  

i Ewangelickiego Seminarium Nauczycielskiego - przy ul.  

Modrzewskiego 21  - dz. 200   

wraz z placem sportowo-rekreacyjnym od południa - dz. 14; 

7) willa przy ulicy Modrzewskiego 15 – dz. 62; 

8) budynek dawnego Domu Sierot wraz z zachowanym ogrodzeniem  

od strony północnej i zachodniej (obecnie Ewangelicki  

Dom Opieki Soar)  - przy ul. Modrzewskiego 25 -  dz. 194; 

9) budynek przy ulicy Modrzewskiego 23 (obecnie adaptowany  

na stację diakonijną), stanowiący zaplecze dawnego Domu  

Sierot - dz. 423 wraz z ogrodem dla pensjonariuszy dawnego  

Domu Sierot, przyległym do niego od strony południowej  

i jego ogrodzeniem wzdłuż ulicy Listopadowej - dz. 12/1, 13/1; 

10) budynek dawnej tzw. „Nowej Szkoły” (obecnie plebania parafii  

ewangelickiej) wraz z ogrodem od strony południowej  

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

i północnej (wpis indywidualny nr rej. A/130/76) - dz. 52; 

11) starodrzew znajdujący się na terenie zespołu, w obrębie  

 wymienionych skwerów i placów (lipy, kasztanowce,  

platany, cisy, magnolie, jesiony, graby, klony jawory, wierzby,  

buki, dęby czerwone, klony, świerki). 

A/123/04 ŚWKZ, dn. 15.10.2004 

WUOZ-KL/4160 

/4633/101/04 

* ŚWKZ, dn.  

12.02.2010 

K-RD-KL/4160/ 

1048/31/10  

- sprostowanie   

Międzyrzecze, 

gm. Jasienica 

Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego 

(Międzyrzecze - dz. nr 68). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/124/04 
(dawn. 1444/91) 

WKZ, dn. 30.12.1991 

PSOZ-53400/ 

R/108/2/91 

ŚWKZ, dn. 30.09.2010 

K-RD-KL/4160/ 

8158/153/10 –  

pismo z nowym numerem 

Gliwice Zespół zabudowań dawnej Huty Gliwickiej (ul. Robotnicza 2): 

- dawny budynek biurowy, 

- magazyn modeli, 

- budynek muzeum, 

- magazyn wyrobów gotowych, 

- budynek krytego kortu tenisowego, 

- budynek magazynu (dawne kino), 

- laboratorium, 

- warsztat remontowo-mechaniczny (z wyłączeniem przybudówki północnej), 

- budynek biurowy, 

- przychodnia zakładowa, 

- budynek księgowości, 

- budynek nawijalni silników, 

- budynek biurowy, 

- budynek hali montażowej, 

- budynek hali obróbki lekkiej, 

- budynek magazynku pół-fabrykatów, 

- budynek przerobu mas formierskich, 

- hala formierni, 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

- hala odlewni żeliwa, 

- budynek rdzeniarni, 

- budynek transformatorowni, 

- budynek transformatora, 

- kuźnia, 

- łaźnia, 

- budynek odlewni metali kolorowych, 

- warsztat szkolny, 

- budynki strażnicze, 

 wraz z pozostałościami dawnych urządzeń i kanałów. 

A/125/04 ŚWKZ, dn. 24.10.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

1312/44/04 

Bytom Kamienica mieszkano-użytkowa wraz z trzema oficynami (Rynek 20). Decyzja jest ostateczna. 

A/126/04 ŚWKZ, dn. 24.10.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

1313/45/04 

Bytom Kamienica mieszkano-użytkowa wraz z  oficyną (Rynek 21). Decyzja jest ostateczna. 

A/127/04 ŚWKZ, dn. 24.10.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

1314/46/04 

Bytom Kamienica mieszkano-użytkowa (Rynek 26). Decyzja jest ostateczna. 

A/128/2020 
(dawn. 319/60) 

K-RD.5130.3.2020.MB              Gliwice 
z dn. 15.01.2020 r. (nowy nr rej.) 

Ratusz w Rynku w Gliwicach (obecn. obiekt zlok. pod adresem Rynek 1A                  Dawn. nr rej: 319/60 

w Gliwicach, na działce ewid. nr 924, obręb Stare Miasto, m. pow. Gliwice).             (woj. katowickie). 

A/129/10 
(dawn. A/469/89) 

K-RD.5130.217.2020.MB 
z dn. 27.11.2020 (nowy nr rej.) 

Czepurka,  

gm. Janów 

Dwór w Czepurce (obecnie obiekt w miejscowości Czepurka, gm. Janów, pow. 

częstochowski; zlokalizowany na działce ewid. nr 388, obr. Czepurka). 

Dawn. nr rej. A/469/89 z 27.12.1989 r. 

(woj. częstochowskie). 

A/130/04 ŚWKZ, dn. 10.12.2004 

WUOZ-KL/4160/6809/42/04 

Gliwice Budynek kliniki onkologiczno-położniczej, ob. Instytut Onkologii 

(ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14, 15, 16). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/131/09 
(dawn. 1411/90) 

WKZ, dn. 14.09.1990 

Kl.III-53400/R/79/2/90 

ŚWKZ, dn. 30.06.2009 

K-RD-KL/4160/ 

5414/150/09 – pismo  

z nowym numerem rej. 

Katowice Kamienica - pl. Wolności 5. Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/132/09 
(dawn. 278/60) 

1) ŚWKZ, dn. 15.10.2009 

K-RD-KL/4160/ 

6061/235/09 - pismo  

z nowym numerem rej. 

2) WKZ, dn.  

07.03.1960 

Kl.III-Z-281/60 

Ziemięcice, gm. 

Zbrosławice 

Spichlerz murowany (ul. Mikulczycka, dz. 15/23). Decyzja jest ostateczna. 

A/133/10 
(dawn. 597/66) 

1) WKZ, dn. 15.03.1966 

KL-III-z-12/I/ 

247/66 

2) ŚWKZ, dn. 15.04.2010 

K-RD-KL/4160/ 

3212/81/10  

- pismo  

z nowym numerem rej. 

Palowice, gm. 

Czerwionka-

Leszczyny 

Dwór z resztkami parku 

(ul. Wiejska). 

Ochrona: obiekt wraz z resztkami parku w granicach  

założenia parkowego - dz. 863/23. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/134/04 ŚWKZ, dn. 30.12.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

6539/184/02/04 

Konopiska Budynek kościoła parafialnego pw. św. Walentego. 

Położenie: dz. 1524. 

Ochrona: obiekt w obrysie murów zewnętrznych - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/135/04 ŚWKZ, dn. 30.12.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

7163/100/04 

Bytom Wieża wyciągowa Szybu Krystyna dawnej  

Kopalni Węgla Kamiennego Szombierki (ul. Zabrzańska 7)  

wraz z najbliższym otoczeniem oraz pozostałościami wyposażenia  

w postaci: 

- elektryczna maszyna wyciągowa przedziału zachodniego , 

- elektryczna maszyna wyciągowa przedziału wschodniego. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/136/10 
(dawn. 1514/93) 

(dawn. R 208) 

1) ŚWKZ, dn. 16.12.2010 

K-RD-KL/4160/ 

11920/276/10 –  

pismo z nowym nr rej. 

2) WKZ, dn. 26.02.1993 

PSOZ-53400/R/188/2/93 

* ŚWKZ, dn. 16.12.2010 

K-RD-KL/4160/ 

Pławniowice, gm. 

Rudziniec 

Zespół pałacowo-parkowy (ul. Gliwicka 46): 

- pałac i kaplica, 

- oficyna ze stajnią i wozownią, 

- park krajobrazowy z elementami małej architektury, ogrodzeniem i bramą. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

10130/276/10 - zmiana;  

3) WKZ, dn. 24.11.1949 

KSV/1428/R208/49 - park 

A/137/12 
(dawn. 1383/88) 

1) WKZ, dn. 28.10.1988 

Kl.III-53400/R/28/2/88 

2) ŚWKZ, dn. 17.07.2012 

K-RD.5130.18.212.KL - zmiana  

3) ŚWKZ, dn. 17.07.2012 

K-RD.5130.18.2012.KL  

- pismo z nowym nr rej. 

Gliwice Hotel "Myśliwski" - obecnie Hotel Diament Plaza (ul. Zwycięstwa 30). Decyzja jest ostateczna. 

A/138/13 
(dawn. 1319/84) 

1) WKZ, dn. 13.02.1984, 

Kl.III.5349/259/84 

2) ŚWKZ, dn. 05.11.2013 

K-RD.5130.36.2013.KL 

Rydułtowy Zespół szybu wentylacyjnego III Czernica (ul. Pietrzykowicka): 

- wieża szybu, 

- budynek z rozdzielnią elektryczną, 

- budynek warsztatów. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/139/07 ŚWKZ, dn. 15.03.2007 

K-RD-KL/4260/8017/ 

154/06 

Cielętniki, gm. 

Dąbrowa Zielona 

Park dworski ok. 16,33 ha: 

- całość założenia wraz z drzewostanem, stawami, wyspami,  

kanałami, groblami, teren przy gorzelni wraz  

z fragmentami starodrzewu i dawnej alei dojazdowej. 

Ochrona: w granicach działek 21/7, 21/9, 21/10, 21/11, 1272,  

19/1, 21/3, 21/8, 1278/1, 1278/2 - zgodnie z planem  

(na terenie objętym wpisem dwór A/189/78; lamus A/190/78)  

z wyłączeniem innych budowli na terenie parku,  

tj. rządcówki, pozostałości szklarni, gorzelni, dawnego kurnika. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/140/05 ŚWKZ, dn. 24.02.2005 

K-RD-KL/4160/466/1/89 

Mikołów Budynek mieszkalny (willa) - ul. Planty 2. 

 

Decyzja jest ostateczna. 

A/141/06 ŚWKZ, dn. 20.10.2006 

K-RD-KL/4160/7200/ 

106/04 

Orzesze  

Gardawice 

Pozostałości parku dworskiego przy dworze wraz z otoczeniem  

- pozostałości dawnego parku (nr rej. A/1651/97) w postaci  

skupni, szpaleru, pojedynczych egzemplarzy  

starodrzewu złożonego z dębów szypułkowych,  

lip drobnolistynych, jesionów wyniosłych oraz wiązów różnych odmian 

- otoczenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego: 211/29,  

205/29, 253/29, 209/29, 79/31, 212/29, 252/29   

oraz części działki 200/22. 

Decyzja uchylona przez  

Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie 

 

wyrok: I SA/Wa 251/08 



 

 

A/142/05 ŚWKZ, dn. 24.02.2005 

K-RD-KL/4260/1145/ 

51/04/05 

Świerklany Budynek kościoła parafialnego pw. św. Anny - ul. ks. Ligonia 13. Decyzja jest ostateczna. 

A/143/05 ŚWKZ, dn. 24.02.2005 

K-RD-KL/4160/1146/ 

76/04/05 

Częstochowa Budynek oraz wyposażenie wnętrza pałacu fabrykanta  

Bernarda Ludwika Hantkego (ul. Łukasińskiego 68). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/144/05 ŚWKZ, dn. 21.03.2005 

K-RD-KL/4160/1903/42/05 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z najbliższym otoczeniem - ul. Przyjemna 

13. 

Decyzja jest ostateczna 

(w decyzji błędnie wpisany nr 

A/143/05). 

A/145/05 ŚWKZ, dn. 20.04.2005 

K-RD-KL/4160/ 

2607/82/05 

Żywiec Kamienica wraz z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym  

oraz wyposażeniem wnętrza obejmującym dwa witraże  

w oknach klatki schodowej, trzy piece pokojowe, stolarkę  

drzwiową i ozdobną umywalkę (ul. Jagiellońska 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/146/05 ŚWKZ, dn. 22.04.2005 

K-RD-KL/4160/6178/71/05 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym i najbliższym 

otoczeniem - ul. Agaty 5. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/147/05 ŚWKZ, dn. 25.07.2005 

K-RD-KL/4160/4101/72/05 

Katowice 

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym i najbliższym 

otoczeniem - ul. Przyjemna 17. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/148/05 ŚWKZ, dn. 19.08.2005 

K-RD-KL/4160/5226/ 

145/05 

Ruda Śląska 

Orzegów 

Zespół zabudowy kościoła parafialny pw. św. Michała Archanioła  

(ul. Królowej Jadwigi 8): 

- kościół św. Michała Archanioła, 

- plebania i sąsiadujący z nią dawny chlew (obecnie salki katechetyczne), 

- pierwotne ogrodzenie plebanii od północy, zachodu i południa, 

- najbliższe otoczenie w granicach działek 1298/246,  

1347/246, 1461/248, 1462/246, 1463/246,  

1464/246, 1465/246, 1466/246, 1467/246, 2330/246. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/149/05 ŚWKZ, dn. 16.08.2005 

K-RD-KL/4160/5856/22/05 

Jastrzębie Zdrój budynek sanatorium Dąbrówka (obecnie Hotel Dąbrówka) wraz z najbliższym 

otoczeniem w ramach działki 1228/47 - ul. 1 Maja 49. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/150/05 ŚWKZ, dn. 26.09.2005 

K-RD-KL/4160/6543/ 

113/04/05 

Zabrze Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego im. Pokoju 

(ul. Marcina Lutra 2). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/151/05 ŚWKZ, dn. 03.10.2005 

K-RD-KL/4160/6698/228/05 

Katowice  

Giszowiec 

Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem  

gospodarczym i najbliższym otoczeniem - ul. Górniczego Stanu 37/39. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/152/05 ŚWKZ, dn. 07.10.2005 

K-RD-KL/4160/6834/ 

108/05 

Świętochłowice 

Chropaczów 

Budynek kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Różańcowej  

wraz z najbliższym otoczeniem i ogrodzeniem 

- ul. Armii Krajowej 11 (dawniej ul. Armii Ludowej 11). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/153/05 ŚWKZ, dn. 07.10.2005 

K-RD-KL/4160/6839/ 

110/05 

Łaziska Górne Budynek kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego  

wraz z otoczeniem - ul. Kościelna 4. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/154/05 ŚWKZ, dn. 07.10.2005 

K-RD-KL/4160/6840/ 

111/05 

Łaziska Górne Budynek plebanii parafialnej pw. Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego  

wraz z otoczeniem - ul. Kościelna 4. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/155/05 ŚWKZ, dn. 07.10.2005 

K-RD-KL/4160/6841/112/05 

Łaziska Górne Budynek ratusza - plac Ratuszowy 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/156/05 ŚWKZ, dn. 07.10.2005 

K-RD-KL/4160/6842/ 

113/05 

Łaziska Górne Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 - ul. Dworcowa 4. Decyzja jest ostateczna. 

A/157/05 ŚWKZ, dn. 07.10.2005 

K-RD-KL/4160/6843/114/05 

Łaziska Górne Budynek Biblioteki Miejskiej 

(ul. św. Jana Pawła II 1 (dawniej ul. Świerczewskiego 1)). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/158/05 ŚWKZ, dn. 07.10.2005 

K-RD-KL/4160/6844/ 

115/05 

Łaziska Górne 

(dzielnica Łaziska 

Średnie) 

Budynek kościoła parafialnego pw. Ścięcia  

św. Jana Chrzciciela (ob. pw. Męczeństwa  

św. Jana Chrzciciela) wraz z otoczeniem (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 12). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/159/05 ŚWKZ, dn. 07.10.2005 

K-RD-KL/4160/6845/116/05 

Łaziska Górne 

(dzielnica Łaziska 

Średnie) 

Budynek szkoły (obecnie Gimnazjum nr 3) - ul. Powstańców 6. Decyzja jest ostateczna. 

A/160/07 
(dawn. 1282/81) 

1) WKZ, dn. 17.12.1981, 

Kl.III-5340/10/82 

2) ŚWKZ, dn. 21.05.2007 

K-RD-KL/4160/ 

1327/291/07 - zmiana  

3) ŚWKZ, dn. 21.05.2007 

K-RD-KL/4160/ 

1329/291/07 -  

pismo z nowym nr rej. 

Dzimierz, gm. 

Lyski 

Park podworski wraz z pałacem. 

 

Ochrona: park wraz z pałacem - park w części działki 643/106 ograniczony: 

- od północy drewnianym ogrodzeniem,  

- od północnego zachodu ogrodzeniem metalowym  

oraz granicą budynku mieszkalnego , 

- od południa ogrodzeniem wzdłuż ulicy Sportowej  

(z wyłączeniem terenu w południowo-wschodnim narożniku działki), 

- od wschodu płotem wzdłuż ulicy Rzuchowskiej. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/161/08 
(dawn. 1684/98) 

1) WKZ, dn. 20.11.1998, 

PSOZ-53400/R/405/2/98 

2) ŚWKZ, dn. 28.11.2008 

K-RD-KL/4160/ 

9929/163/08 -  

pismo z nowym nr rej. 

Ruda Śląska 

Nowy Bytom 

Kamienica - ul. Piotra Niedurnego 30, ul. Pokoju 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/162/05 ŚWKZ, dn. 30.11.2005 

K-RD-KL/4160/8164/68/04 

Katowice Budynek mieszkalny - kamienica (ul. PCK 10). Decyzja jest ostateczna. 

A/163/05 ŚWKZ, dn. 14.12.2005 

K-RD-KL/4160/ 

4889/123/05, 

( ŚWKZ, dn. 10.01.2006 

K-RD-KL/4160/8649/ 

123/05 - postanowienie 

omyłka ) 

Pszczyna Budynek Zarządu Dóbr Książęcych (tzw. "Paleja" - "Palais"),  

ul. Antesa 4: bryła i forma budynku, detal architektoniczny  

elewacji i wnętrz, historyczna stolarka okienna  

i drzwiowa, kompozycja zieleni wysokiej otaczająca  

budynek, zakomponowana jako niewielki park  

(z wyłączeniem wtórnych podziałów współczesnych instalacji,  

urządzeń technicznych). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/164/05 ŚWKZ, dn. 30.12.2005 

K-RD-KL/4160/ 

8165/159/05 

Zabrze Zespół zabudowy Szybu Maciej (ul. Srebrna 6): 

- budynek nadszybia z wieżą wyciągową z zachowanym  

stanowiskiem sygnalisty sztabowego, 

- budynek wagowni (obecnie portierni), 

- budynek maszynowni z maszyną wyciągową z przekładnią,  

bębnowym nośnikiem liny, wyposażaniem oraz przetwornicą. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/165/05 ŚWKZ, dn. 30.12.2005 

K-RD-KL/4160/8760/ 

293/05 

Rybnik Zespół zabudowy oraz najbliższe otoczenie dawnej kopalni  

Ignacy-Hoym (obecnie Kompanii Węglowej SA  

KWK Rydułtowy-Anna Rejon Ignacy) - rejon ulic Ignacego  

Mościckiego i Sportowej: 

- b. nadszybia szybu Głowacki z wieżą wyciągową, 

- b. maszyny wyciągowej szybu Głowacki z parową maszyną wyciągową, 

- b. nadszybia z wieżą wyciągową szybu Kościuszko, 

- b. maszyny wyciągowej szybu Kościuszko wraz z parową maszyną  

wyciągową szybu Kościuszko; 

- b. elektrowni (obecnie sprężatkowni) wraz z dwiema sprężarkami. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/166/06 
(dawn. 18/60) 

1) ŚWKZ, dn. 11.01.2006 

K-RD-KL/4160/ 

175/274/05 

2) WKZ, dn. 23.02.1960,  

Kl.III-Z-17/I/ 

22/60 

Sosnowiec 

Zagórze 

Obiekty przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 44: 

1) budynek kościoła parafialnego pw. św. Joachima  

(starsza i nowsza część) wraz z najbliższym otoczeniem i ogrodzeniem; 

2) pierwotnie kościół, ob. kruchta kościoła parafialnego pw. św. Joachima. 

Ochrona: 

1) obiekt wraz z wystrojem wnętrza i najbliższym  

otoczeniem wyznaczonym przez ogrodzenie na działkach 1193/1 i 1193/4; 

2) obiekt wraz z najbliższym otoczeniem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/167/06 ŚWKZ, dn. 31.01.2006 

K-RD-KL/4160/ 

546/220/05 

Częstochowa Budynek Gminy Żydowskiej, tzw. łaźnie żydowskie: 

- budynek główny, 

- trzy oficyny 

(ul. Garibaldiego 18). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/168/06 ŚWKZ, dn. 31.01.2006 

K-RD-KL/4160/6552/211/06 

Ruda Śląska 

Orzegów 

Kamienica (ul. kardynała Augustyna Hlonda 42). Decyzja jest ostateczna. 

A/169/06 ŚWKZ, dn. 20.02.2006 

K-RD-KL/4160/1275/93/02 

Żory Budynek administracyjno-usługowy (obecnie siedziba Miejskiego Domu 

Kultury) wraz z najbliższym otoczeniem w ramach działki nr 2292/222 

(ul. Dolne Przedmieście 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/170/06 ŚWKZ, dn. 20.02.2006 

K-RD-KL/4160/1276/94/02 

Żory Budynek mieszkalny - kamienica (ul. Dolne Przedmieście 5). Decyzja jest ostateczna. 

A/171/06 ŚWKZ, dn. 20.02.2006 

K-RD-KL/4160/ 

1277/95, 96/02 

Żory Zespół zabudowy (ul. Męczenników Oświęcimskich 32): 

- budynek mieszkalny (willa) wraz  z oficyną, 

- altana , 

- ogród willowy, 

- ogrodzenie od strony ul. Męczenników Oświęcimskich. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/172/06 ŚWKZ, dn. 20.02.2006 

K-RD-KL/4160/1278/98/02 

Żory Budynek mieszkalny oraz przylegający do niego mur wzdłuż ul. Szerokiej 

(ul. Szeroka 7a). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/173 ----------   ---------- 

A/174/06 ŚWKZ, dn. 20.02.2006 

K-RD-KL/4160/1280/ 

227/06 

Żory Budynek mieszkalny - ul. Dworcowa 6 (obecnie Szkoła Muzyczna)  

wraz z najbliższym otoczeniem z zielenią wysoką  

i niską, zakomponowaną jako niewielki park oraz  

ogrodzenie w formie kutej kraty na niskiej podmurówce. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/175/08 
(dawn. 533/65) 

1) WKZ, dn. 07.02.1966 

Kl-III-z-12/I/112/66 

2) ŚWKZ, dn. 5.11.2008 

K-RD-KL/4160/ 

9334/128/08 

decyzja nr  

1940/08 - zmiana 

3) ŚWKZ, dn. 5.11.2008 

K-RD-KL/4160/ 

9335/128/08 - pismo  

z nowym nr rej. 

Pawłowice Ruiny pałacu wraz z parkiem. 

 

Ochrona: ruina pałacu i park (wraz z zachowaną kompozycją  

starodrzewu, stawem pałacowym, częściowo zachowanym u 

kładem alejowym): 

• od zachodu – wzdłuż zachodniej granicy działek  

966/ 70 i 13/7, równolegle do ulicy Zjednoczenia,  

• od północy – wzdłuż granicy działek 14/5, 13/11, 13/4 i 13/8,  

• od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy działek 13/4,  

13/8, 17/5, 17/2, 17/ 3 i 13/7, równolegle do drogi krajowej  

nr 81 Katowice – Cieszyn, 

• od południa – granica biegnie równolegle do  

zabudowań gospodarczych (22 metry), od linii szpaleru  

starodrzew-wu przy ulicy Zjednoczenia do wschodniej  

granicy działki nr 13/7. 

Na terenie objętym ochroną znajdują się również obiekty,  

które nie zostały wpisane do rejestru zabytków,  

czyli zabudowa folwarczna, zarządcówka i ogrodzenie. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/176/06 ŚWKZ, dn. 03.03.2006 

K-RD-KL/4160/1281/ 

272/05 

Ruda Śląska 

Bielszowice 

Zespół urbanistyczno-architektoniczny kolonii patronackiej  

(ul. ks. Józefa Niedzieli 22, 24, 26, 28, 30, 32) 

- budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze. Wpis obejmuje układ  

osiedla, bryłę i formę budynków mieszkalnych i gospodarczych,  

detal architektoniczny elewacji i wnętrz, historyczny układ,  

podziały i formę stolarki okiennej drzwiowej. Nie wpisuje  

się elementów współczesnych instalacji i urządzeń technicznych. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/177/06 
(dawn. 325/60) 

(dawn. R/474/56) 

1) WKZ, dn. 10.03.1960, 

Kl.III-Z-328/60 

2) ŚWKZ, dn. 16.04.2006 

K-RD-KL/4160/ 

2049/36/06 - decyzja  

zmiana  

3) WKZ, dn. 2.11.1956 

Gliwice Kościół pw. św. Bartłomieja - ul. Toszecka 36. 

 

Ochrona: obiekt wraz z najbliższym otoczeniem  

wraz z murowanym ogrodzeniem w obrębie  

działki 1252 - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

KLV-60/I-a/223/56 

3) ŚWKZ, dn. 16.04.2006 

K-RD-KL/4160/ 

2871/36/06 - pismo  

z nowym nr rej. 

A/178/06 
(dawn. 3/60) 

(dawn. R/314) 

1) ŚWKZ, dn.  

17.05.2006 

K-RD-KL/4160/ 

3420/36/06 –  

zawiadomienie  

o nowym nr rejestru 

2) ŚWKZ, dn. 16.03.2006 

K-RD-KL/4160/ 

1551/18/06 -  

zmiana decyzji z 1960 r. 

3) WKZ, dn. 23.02.1960,  

Kl.III-Z-17/I/9/60 

4) WKZ, dn. 22.05.1950 

K.S.V.780/R314/50 

Będzin Gzichów Pałac z dwoma budynkami gospodarczymi po lewej i prawej  

stronie pałacu oraz założeniem parkowym w ramach ogrodzenia 

(ul. Gzichowska 15-17). 

 

Ochrona: granice zgodnie z planem do decyzji z 2006 r.,  

obejmują teren działek: 65, 63/2, 63/5. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/179/06 ŚWKZ, dn. 27.07.2006 

K-RD-KL/4160/1454/35/04 

Pogrzebień, gm. 

Kornowac 

Pałacyk Baildonów - ul. Brzeska 9. Decyzja jest ostateczna. 

A/180/06 ŚWKZ, dn. 27.07.2006 

K-RD-KL/4160/6691/ 

104/01 

Ruda Śląska 

Bielszowice 

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny - ul. ks. Józefa Niedzieli 6. 

Ochrona: obiekt wraz z najbliższym otoczeniem  

w ramach ogrodzenia - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/181 ---------- ---------- 

A/182 ---------- ---------- 

A/183 ---------- ---------- 

A/184 ---------- ---------- 

A/185 ---------- ---------- 

A/186 ---------- ---------- 

A/187 ---------- ---------- 

A/188 ---------- ---------- 



 

 

A/189/06 
(215/60)  

(247/77) 

1) WKZ,  

dn. 03.03.1960, 

Kl.III-Z-218/60 

2) WKZ,  

dn. 17.12.1977 

KL.IV.5340/74/77 

3) ŚWKZ,  

dn. 23.06.2006  

- decyzja zmiana zakresu 

K-RD-KL.4160/ 

6719/196/05 

4) ŚWKZ, dn. 23.06.2006 

K-RD-KL/4160/ 

6719/196/05 -  

pismo z nowym nr rej. 

Cieszyn Kamienica (Rynek 3). 

Ochrona: obiekt w ramach parceli budowlanej. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/190/06 
(dawn. 218/60)  

(dawn. 250/77) 

1) WKZ,  

dn. 03.03.1960, 

Kl.III-Z-221/60 

2) WKZ,  

dn. 19.12.1977 

Kl.IV.5340/77/77 

3) ŚWKZ,  

dn. 23.06.2006 

- decyzja zmiana 

zakresu 

K-RD-KL/4160/ 

7065/199/05 

4) ŚWKZ, dn. 23.06.2006 

K-RD-KL/4160/ 

7065/199/06 - pismo  

z nowym nr rej. 

Cieszyn Kamienica (Rynek 6).  

Ochrona: obiekt oraz jego najbliższe otoczenie  

w obrębie działki - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/191/06 
(dawn. 19/60) 

(dawn. 251/77) 

 

1) WKZ,  

dn. 03.03.1960, 

Kl.III-Z-222/60 

2) WKZ, 

Cieszyn Kamienica (Rynek 8).  

Ochrona: obiekt oraz jego najbliższe otoczenie w obrębie  

działki - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

dn. 19.12.1977 

KL.IV.5340/78/77 

3) ŚWKZ,  

dn. 23.06.2006 –  

decyzja zmiana zakresu 

K-RD-KL/4160/ 

6893/200/05 

4) ŚWKZ,  

dn. 23.06.2006 

K-RD-KL/4160/ 

6893/200/06 -  

pismo z nowym nr rej. 

 

A/192 -----------  ---------- 

A/193/06 ŚWKZ, dn. 27.07.2006 

K-RD-KL/4160/4561/76/03 

Chorzów Willa wraz z wystrojem wnętrza najbliższe otoczenie  

z drzewostanem i ogrodzeniem (ul. Stefana Batorego 44). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/194/06 ŚWKZ, dn. 24.08.2006 

K-RD-KL/4160/5649/ 

152/03 

Bielsko-Biała Stary cmentarz ewangelicki wraz z aleją dojazdową,  

murowanym ogrodzeniem z bramą,  

przybudówką, domem dozorcy, zespołem nagrobków, układem zieleni 

(ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego). 

Ochrona: cmentarz w ramach ogrodzenia, układ kwater  

i nagrobków, budowlane i zachowany  

układ zieleni, aleję dojazdową na dz. wskazanych  

w decyzji - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/195/06 ŚWKZ, dn. 24.08.2006 

K-RD-KL/4160/ 

5892/135/06 

Ruda Śląska Budynek kaplicy pw. św. Józefa, obecnie pw.  

św. Piusa X wraz z najbliższym otoczeniem i zielenią 

(ul. Orzegowska 6). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/196/06 ŚWKZ, dn. 08.09.2006 

K-RD-KL/4160/6367/149/04 

Gliwice Budynek mieszkalny - ul. Dolnych Wałów 22, ul. Młyńska 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/197/06 ŚWKZ, dn. 08.09.2006 

K-RD-KL/4160/6268/ 

143/04 

Gliwice Budynek mieszkalny - ul. Jagiellońska 9. Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/198/06 ŚWKZ, dn. 11.09.2006 

K-RD-KL/4160/ 

5944/111/06 

Gliwice Budynek spichlerza (magazynu) - ul. Zygmunta Starego 22. Decyzja jest ostateczna. 

A/199/06 ŚWKZ, dn. 09.10.2006 

K-RD-KL/4160/6953/147/04 

Kidów, gm. 

Pilica 

Budynek kościoła pw. św. Mikołaja wraz z najbliższym otoczeniem wraz  

z ogrodzeniem(ul. Starowiejska 4). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/200/06 ŚWKZ, dn. 09.10.2006 

K-RD-KL/4160/8104/184/06 

Ruda Śląska  

Wirek 

Budynek szpitala - ul. 1 Maja 279. Decyzja jest ostateczna. 

A/201/06 ŚWKZ, dn. 08.11.2006 

K-RD-KL/4160/7642/65/06 

Mikołów Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego im. Św. Jana  

wraz z otoczeniem (pl. ks. Jana Karpeckiego 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/202/06 ŚWKZ, dn. 08.11.2006 

K-RD-KL/4160/76423/66/06 

Mikołów Budynek plebanii kościoła ewangelicko-augsburskiego im. Św. Jana 

(pl. ks. Jana Karpeckiego 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/203/06 ŚWKZ, dn. 08.11.2006 

K-RD-KL/4160/7644/67/06 

Mikołów Budynek kaplicy cmentarnej kościoła ewangelicko-augsburskiego im. św. Jana 

(pl. ks. Jana Karpeckiego). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/204/06 ŚWKZ, dn. 29.12.2006 

K-RD-KL/4160/ 

8421/148/06 

Zabrze Zespół zabudowy kopalni "Ludwik" (ul. Bronisława Hagera): 

- budynek cechowni-łaźni-szatni (obecnie  magazynowo-produkcyjny), 

- budynek biurowy (obecne magazynowo-produkcyjny) , 

- budynek łaźni szatni (obecnie magazynowo-handlowy), 

- hala warsztatu ślusarskiego z kuźnią (obecnie hala III). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/205/07 ŚWKZ, dn. 21.02.2007 

K-RD-KL/4160/ 

1092/170/05 

Sosnowiec 

Pogoń 

Budynek kościoła parafialnego Św. Tomasza Apostoła  

oraz najbliższe otoczenie wraz z ogrodzeniem od strony  

wschodniej i południowej (ul. Orla / ul. Nowopogońska / ul. Mariacka). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/206/07 ŚWKZ, dn. 23.02.2007 

K-RD-KL/4160/ 

1184/19/07 

Chorzów Budynek kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny (ul. Bożogrobców) 

wraz z otoczeniem i krzyżem kamiennym, zbiorowym grobem więźniów 

zamordowanych w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Ravensbrück, 

kaplicą, zachowanym ogrodzeniem i drzewami. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/207/2020 
(dawn. A/35/76) 

(dawn. 429/60) 

ŚWKZ, dn. 27.11.2020 

K-RD.5130.218.2020.MB – 

pismo z nowym nr rej. 

Żarki,  

pow. myszkowski 

Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza wraz  

z najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia w Żarkach (obecnie zabytek 

zlok. na działce ewid. nr 2211, obręb Żarki, m. Żarki, pow. myszkowski). 

Dawn. nr rej. A/35/76 (woj. częstoch.), nr rej. 

429/60 (woj. katowickie), nr rej. R/533 (woj. 

katowickie), nr rej. R 62 (woj. śląsko-dąbr.). 

A/208/07 ŚWKZ, dn. 13.03.2007 

K-RD-KL/4160/ 

1629/48/06 

Bytom 

Rozbark 

Cmentarz parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Jacka (ul. Leopolda Staffa): 

- teren cmentarza, 

- układ kwater i alei, 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

- starodrzew, 

- krzyż, 

- główna brama w ogrodzeniu, 

- nagrobki powstałe przed 1950 rokiem (w szczególności zbiorowa mogiła 

powstańców śląskich z ok. 1921, nagrobek ofiar II WŚ, zbiorowa mogiła 

górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni "Heinitz" oraz nagrobki księży 

Jana Szymału, Jana Labusa, Franza Strzybnego, Pawła Spyry). 

A/209/07 ŚWKZ, dn. 27.06.2007 

K-RD-KL/4160/4579/54/07 

Zabrze 

Biskupice 

Budynek kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela wraz z najbliższym 

otoczeniem oraz oryginalne ogrodzenie (ul. Bytomska 28a). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/210/07 ŚWKZ, dn. 27.06.2007 

K-RD-KL/4160/4580/55/07 

Zabrze Budynek kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła oraz najbliższe otoczenie 

(ul. Wolności 189). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/211/07 ŚWKZ, dn. 27.06.2007 

K-RD-KL/4160/4581/86/07 

Zabrze 

Rokitnica 

Budynek kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z otoczeniem  

w ramach ogrodzenia (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 14). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/212/07 ŚWKZ, dn. 10.09.2007 

K-RD-KL/4160/4453/26/07 

Bielsko-Biała Budynek wraz z wewnętrznym podwórkiem 

(ul. Schodowa 2 / ul. Władysława Sikorskiego 7). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/213/07 ŚWKZ, dn. 08.10.2007 

K-RD-KL/4160/ 

7614/52/06 

Bytom  Zespół zabudowy rejonu głównego dawnej kopalni "Rozbark" 

(ul. Chorzowska 12): 

- budynek dawnej cechowni, 

- budynek kotłowni, 

- budynek maszynowni szybu Bończyk (późniejsze warsztaty szkolne), 

- mur oporowy. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/214/07 ŚWKZ, dn. 08.10.2007 

K-RD-KL/4160/7615/104/07 

Zabrze Budynek dyrekcji Huty Donnersmarck - ul. Bytomska 1. 

Ochrona: obiekt w obrysie murów zewnętrznych - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/215/07 ŚWKZ, dn. 08.10.2007 

K-RD-KL/4160/7616/105/07 

Zabrze Budynek katolickiej szkoły powszechnej (obecnie  

Szkoły Podstawowej nr 5) - ul. Królewska 4. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/216/07 ŚWKZ, dn. 12.09.2007 

K-RD-KL/4160/6846/120/07 

Ruda Śląska  

Wirek 

Budynek mieszkalno-usługowy - ul. 1 Maja 243. Decyzja jest ostateczna. 

A/217/07 ŚWKZ, dn. 12.09.2007 

K-RD-KL/4160/6847/121/07 

Ruda Śląska  

Wirek 

Budynek władz gminy Nowa Wieś (obecnie Gmach Sądu Rejonowego) 

- ul. 1 Maja 225. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/218/07 ŚWKZ, dn. 30.11.2007 

K-RD-KL/4160/7744/102/06 

Jaworzno 

Szczakowa 

Budynek kościoła pw. św. Elżbiety Węgierskiej oraz najbliższe otoczenie  

z drzewostanem i murowane ogrodzenie (ul. Jana III Sobieskiego 1). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/219/07 ŚWKZ, dn. 30.10.2007 

K-RD-KL/4160/ 

7745/184/06 

Orzesze 

Woszczyce 

Zespół zabudowy kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła 

(ul. Jana Długosza): 

- budynek kościoła , 

- plebania , 

- kaplica pw. św. Jana Nepomucena, 

- rzeźba Immaculata z lewej strony głównego wejścia, 

- rzeźba św. Józef z prawej strony głównego wejścia , 

- murowane ogrodzenie otaczające poszczególne budynki, 

- najbliższe otoczenie wraz z drzewostanem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/220/07 ŚWKZ,  

dn. 11.12.2007 

K-RD-KL/4160/ 

9512/175/07 

* ŚWKZ,  

dn. 30.06.2010 –  

decyzja nr  

1480/2010 - zmiana  

K-RD-KL/4160/ 

3896/175/07 

* ŚWKZ,  

dn. 14.12.2015  

- decyzja zmiana  

K-RD.5130.44.2013.KL 

Zabrze Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna na odcinku od rozwidlenia  

wschodniego - rejon szybu "Carnall" (Skansen "Królowa Luiza")  

do dawnego wylotu przy ulicy Karola Miarki w Zabrzu  

wraz z najbliższym otoczeniem miejsca przy wylocie. 

 

Ochrona: sztolnia Dziedziczna na odcinku  

od szybu "Carnall" do dawnego wylotu  

przy ul. Karola Miarki w Zabrzu wraz z najbliższym  

otoczeniem miejsca przy wylocie  

dz. 1653/104, 1648/104, 1187/104 - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/221/07 ŚWKZ, dn. 17.12.2007 

K-RD-KL/4160/9950/15/07 

Częstochowa Budynek rzymskokatolickiego kościoła rektoracie pw. Najświętszego Imienia 

Maryi (al. Najświętszej Maryi Panny 56A). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/222/08 ŚWKZ, dn. 11.02.2008 

K-RD-KL/4160/ 

1041/152/07 

Racibórz 

Markowice 

Budynek rzymskokatolickiego kościoła parafialnego  

pw. św. Jadwigi Śląskiej wraz z najbliższym otoczeni i ogrodzeniem 

(ulice: Powstańców Śląskich/Gliwicka/Arki Bożka). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/223/08 ŚWKZ, dn. 14.03.2008 

K-RD-KL/4160/ 

2230/153/07 

*ŚWKZ, dn. 28.03.2018 - 

Rudno, gm. 

Rudziniec 

Budynek  kościoła pw. św. Mikołaja  

wraz z najbliższym otoczeniem i ogrodzeniem od zachodu i północy 

(ul. Szkolna 8B). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

zmiana 

K-RD.5130.4.2018.PŚ 

A/224/08 ŚWKZ, dn. 21.04.2008 

K-RD-KL/4160/ 

1747/181/07 

Sosnowiec Mauzoleum rodziny Dietlów (obecnie kaplica cmentarna) oraz najbliższe 

otoczenie wraz z ogrodzeniem - na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 

(ul. Smutna 6). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/225/08 ŚWKZ, dn. 18.06.2008 

K-RD-KL/ 

4160/4997/170/07 

* ŚWKZ, dn. 30.12.2008  

- postanowienie - omyłka  

K-RD-KL/4160/ 

10789/170/07 

Zabrze 

Poręba 

Budynek kościoła pw. św. Jadwigi wraz  

z najbliższym otoczeniem i ogrodzenie od strony południowej 

(ul. Wolności 504a/ ul. ks. Antoniego Korczoka). 

Ochrona: obiekt, ogrodzenie od strony południowej  

oraz najbliższe otoczenie wyznaczone granicami działki  

nr 2228/161 (z wyłączeniem budynku plebanii  

i drewnianej kaplicy) - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/226/08 ŚWKZ, dn. 17.07.2008 

K-RD-KL/4160/ 

5997/66/08 

Koziegłówki, gm. 

Koziegłowy 

Budynek rzymskokatolickiego kościoła parafialny pw. św. Antoniego wraz  

z najbliższym otoczeniem oraz ogrodzeniem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/228/08 
(winno być: 

A/227/08) 

ŚWKZ, dn. 24.10.2008 

K-RD-KL/4160/ 

8934/141/08 

Chorzów Dawna wieża wyciągowa szybu Prezydent oraz najbliższe otoczenie  

(ul. T. Kościuszki). 

Ochrona: dawna wieża wyciągowa szybu Prezydent oraz  

najbliższe otoczenie w obrysie  

działek nr 3986/32, 3990/15 - zgodnie z planem 

Decyzja jest ostateczna. 

 

Pomyłka w numerze  

rejestru – winno być: 

A/227/08 

A/228/08 ŚWKZ, dn. 08.12.2008 

K-RD-KL/4160/ 

10201/190/07 

Chlina, gm. 

Żarnowiec 

Budynek kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła.  

Ochrona: obiekt wraz z najbliższym otoczeniem wyznaczonym  

współczesnym ogrodzeniem - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/229/08 ŚWKZ, dn. 17.12.2008 

K-RD-KL/4160/ 

10472/115/08 

Jaworze Zespół zabudowy kościoła parafii ewangelicko-augsburskiej: 

(pl. Kościelny 25) 

- kościół, 

- plebania, 

- szkoła ewangelicka (obecnie dom parafialny), 

- obora (obecnie budynek gospodarczy), 

- marownia, 

- okrężna kamienna droga wewnątrz zespołu, 

- otoczenie ww. obiektów. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/230/10 ŚWKZ, dn.  22.06.2010 

K-RD-KL/4160/ 

919/116/08 

Tarnowskie 

Góry 

Budynek kasyna oraz najbliższe otoczenie 

(ul. Tadeusza Kościuszki / ul. Adama Mickiewicza). 

Decyzja uchylona przez Ministra  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dn. 26.05.2011,  

DOZ-OAiK/6700/791/10[Mli/KD] 

A/231/13 
(dawn. 1066/69) 

1) ŚWKZ, dn. 05.11.2013 

K-RD.5130.37.2013.KL  

- pismo z nowym nr rej. 

2) WKZ, dn. 15.07.1969 

Kl.III-680/332/69 

Szałsza, gm. 

Zbrosławice 

Pałac (ul. Ziemięcicka 6). 

 

Ochrona: obiekt wraz z najbliższym otoczeniem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/232 ---------- ---------- 

A/233/09 
(dawn. 647/89) 

1) WKZ, dn.  

15.05.1989 

Kl.IV-5340/79/89 

2) ŚWKZ, dn.  

18.02.2009 –  

decyzja 183/09 zmiana  

K-RD-KL/4160/ 

620/28/08  

3) ŚWKZ,  

dn. 18.02.2009  

K-RD-KL/4160/ 

620/28/08  

- pismo z nowym nr rej. 

Bielsko-Biała Budynek - ul. Partyzantów 62. 

Ochrona: w granicach działek nr 297/2, 1121  

o pow. 1766 m2 oraz nr 297/3, 1122 o pow. 992m2  

wraz z zabudowaniami szkolnymi  

Szkoły Podstawowej nr 5 - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/234/08 ŚWKZ, dn. 18.02.2009 

K-RD-KL/4160/ 

1402/181/08 

Zabrze Hala dmuchaw wielkopiecowych (obecnie hala nr 3)  

w zespole zabudowań dawnej Donnersmarchütte AG 

(ul. Bronisława Hagera). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/235/09 
(dawn. 1563/95) 

1)  ŚWKZ, dn. 20.02.2009  

K-RD-KL/4160/ 

1401/29/09 - pismo  

z nowym nr rej.  

2) WKZ, dn. 31.05.1995 

PSOZ-53400/R/226/2/95 

* WKZ, dn. 15.11.1995  

Siemianowice 

Śląskie 

Dawny "Pałacyk Fitznera" - ul. Fitznerów 3-3a  

(dawniej ul. 27 Stycznia 3). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

PSOZ-53400/R/226/3/95  

- decyzja zmiana  

* ŚWKZ, dn. 20.02.2009 

K-RD-KL/4160/ 

1062/29/09  

- decyzja nr 189/09 zmiana 

A/236/09 ŚWKZ, dn. 20.02.2009 

K-RD-KL/4160/ 

5320/195/08 

Rybnik Zespół zabudowy osiedla patronackiego składający się  

z czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych  

i towarzyszących im budynków gospodarczych 

(ul. Słoneczna 8, 10, 12, 14). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/237/09 ŚWKZ, dn. 20.03.2009 

K-RD-KL/4160/181/5/09 

Brzeźce, gm. 

Pszczyna 

Budynek kościoła pw. Matki Boskiej Szkaplerznej wraz  

z otoczeniem i ogrodzeniem (ul. Pokoju 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/238/09 ŚWKZ, dn. 20.03.2009 

K-RD-KL/4160/ 

2360/66/08 

Krowiarki, gm. 

Pietrowice Wielkie 

Pałac i mauzoleum - ul. Zamkowa 5. 

 

Ochrona: obiekty w obrysie murów zewnętrznych - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/239/09 ŚWKZ, dn. 15.05.2009 

K-RD-KL/4160/4086/ 

103/09 

Pietraszyn, gm. 

Krzanowice 

Budynek kaplicy dziękczynnej pw. św. Barbary - ul. Trulleya. Decyzja jest ostateczna. 

A/240/09 ŚWKZ, dn. 25.05.2009 

K-RD-KL/4160/4391/42/09 

Chorzów Budynek probostwa parafii rzymskokatolickiej św. Barbary - ul. 3 Maja 18. Decyzja jest ostateczna. 

A/241/09 ŚWKZ, dn. 25.05.2009 

K-RD-KL/4160/4392/43/09 

Chorzów Budynek probostwa rzymskokatolickiej parafii św. Jadwigi - ul. Wolności 51. Decyzja jest ostateczna. 

A/242/09 ŚWKZ, dn. 25.05.2009 

K-RD-KL/4160/4393/44/09 

Chorzów Budynek kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym  

rzymskokatolickiej parafii św. Jadwigi 

(ul. Michała Drzymały i ul. Cmentarna). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/243/09 ŚWKZ, dn. 25.05.2009 

K-RD-KL/4160/358/186/08 

Chorzów Budynek kościoła parafialnego pw. św. Józefa 

(ul. Łagiewnicka 17). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/244/09 ŚWKZ, dn. 25.05.2009 

K-RD-KL/4160/ 

4394/192/08 

Chorzów Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego im.  

ks. Marcina Lutra wraz z najbliższym otoczeniem ogrodzeniem 

(ul. Powstańców 13). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/245/09 1) ŚWKZ, dn. 25.05.2009 

K-RD-KL/4160/ 

Świętochłowice 

Piaśniki 

Budynek kaplicy szpitalnej - ul. Chorzowska 36. Decyzja jest ostateczna. 



 

 

4395/108/08 

2) ŚWKZ, dn. 23.03.2015,  

K-RD.5130.13.2015.KL  

- decyzja zmiana 

A/246/09 ŚWKZ, dn. 25.05.2009 

K-RD-KL/4160/ 

4397/43/07 

Bytom 

Bobrek 

Zespół kościelny (ul. Konstytucji 24): 

- kościół parafialny pw. św. Rodziny, 

- plebania, 

- murowane ogrodzenie od strony południowej i wschodniej , 

- najbliższe otoczenie ww. obiektów. 

 

Decyzja jest ostateczna. 

A/247/09 ŚWKZ, dn. 07.07.2009 

K-RD-KL/4160/ 

4398/175/09 

Ruda Śląska 

Nowy Bytom 

Budynki mieszkalne - dwa ciągi domów robotniczych 

- ul. Wojska Polskiego 1-15, 17-29 (numery nieparzyste) 

Decyzja jest ostateczna. 

A/248/09 ŚWKZ, dn. 07.07.2009 

K-RD-KL/4160/ 

4399/179/09 

Ruda Śląska 

Nowy Bytom 

Budynki mieszkalne - budynek główny i oficyna (pl. Jana Pawła II 2 i 2 A). Decyzja jest ostateczna. 

A/249 ---------- ---------- 

A/250 ŚWKZ, dn. 10.06.2009 

K-RD-KL/4160/4106/257/05 

Bielsko-Biała Budynek (ul. Ratuszowa 2). 

Ochrona: obiekt wraz z otoczeniem w granicach działki 193 pb - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/251/09 ŚWKZ, dn. 07.07.2009 

K-RD-KL/4160/843/174/09 

Ruda Śląska 

Nowy Bytom 

Budynek mieszkalny - ul. Jadwigi Markowej 5-7. Decyzja jest ostateczna. 

A/252 ---------- ---------- 

A/253/09 ŚWKZ, dn. 07.07.2009 

K-RD-KL/4160/5961/152/09 

Zabrze 

Pawłów 

Budynek kościoła parafialnego pw. św. Pawła 

(ul. gen. Władysława Sikorskiego 67B). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/254/09 ŚWKZ, dn. 07.07.2009 

K-RD-KL/4160/ 

5962/184/08 

Zabrze  Wieża wodna w zespole zabudowań dawnej Donnersmarckhütte AG 

(ul. Bronisława Hagera). 

Ochrona: obiekt wraz z najbliższym otoczeniem na dz. 395/35 - zgodnie  

z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/255/09 ŚWKZ, dn. 07.07.2009 

K-RD-KL/4160/ 

5963/182/08 

Zabrze Mur oporowy z partiami wież wsadowych w zespole zabudowań dawnej 

Donnersmarckhütte AG (ul. Bronisława Hagera). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/256/09 ŚWKZ, dn. 07.07.2009 

K-RD-KL/4160 

/5959/158/08 

Ruda Śląska, 

Ruda 

Budynek szkoły (obecnie budynek biurowy) - ul. Wolności 6  

(u zbiegu z ulicą Bankową). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/257 ---------- ---------- 

A/258 ---------- ---------- 

A/259/10 
(dawn. 670/66) 

1) ŚWKZ,  

dn. 09.08.2010 

K-RD-KL/4160/ 

4044/85/10 

 - pismo z nowym nr rej.  

2) WKZ, dn. 01.02.1996 

PSOZ-53400 

/R/321/3/96 –  

decyzja uściślenie  

3) WKZ,  

dn. 28.05.1966 

Kl.III-680/474/66 

Tychy Zespół browarny Browar Książęcy (ul. Mikołowska 5): 

• zespół zabudowy dawnego browaru i gorzelni tzw. Kelleraj: 

1) budynek produkcyjny (budynek mieszkalny) 

2) kuźnia (budynek mieszkalny),  

• zespół zabudowy obecnego browaru: 

1) kompleks budynków słodowni, 

2) budynek suszarni słodu z kominami, 

3) budynek warzelni nr III z wyposażeniem, 

4) budynek warzelni nr I oraz blokowej, 

5) maszynownia, sterownia transformatorów,  

dawna drożdżownia (budynki hali maszyn), 

6) kasyno z wyposażeniem (budynek dyrekcyjny), 

7) willa Müllera w wyposażeniem (budynek administracyjny), 

8) zespół budynków kotłowni (stacja  

wymienialników ciepła, pomieszczenia  

transformatorów i pomocnicze magazyny techniczne), 

9) łaźnia i pralnia  (budynek przychodni zakładowej), 

10) kaplica ewangelicka (budynek warsztatów mechanicznych), 

11) piwnice składowe Ameryka z oddziałem fermentacji, 

12) suszarnia młóta (warsztaty mechaniczno-ślusarskie), 

13) budynek garażu samochodów ciężarowych, 

14) budynek chłodni, 

15) dyżurka piwowara, 

16) piwnica składowa Toszek z obciągiem beczkowym  i stacją filtracji, 

17) budynek portierni kołowej, 

18) budynek bednarni, 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

19) budynek stolarni z wieżą wodną, 

20) budynek smolarni (magazyn KEG-ów), 

21) budynek mieszkalny obok parowozowni, 

22) budynek parowozowni, 

23) ubikacja wozowa (budynek magazynku), 

24) budynek magazyny głównego, 

25) budynek warsztatu bednarskiego i magazynu beczek    

(warsztat i magazyn inwestycyjny, pomieszczenia socjalne), 

26) budynek mieszkalny obok warsztatu bednarskiego, 

27) stajnia (archiwum i garaż), 

• zespół zielni wysokiej i niskiej na terenie Browaru Nr 1. 

A/260/10 
(dawn. 8/60) 

(dawn. R/415/53) 

(dawn. R 426/54) 

1) ŚWKZ, dn. 05.07.2010 

K-RD-KL/4160/4227/267/09 –  

zawiadomienie  

o nowym nr w rejestrze 

2) ŚWKZ, dn. 05.07.2010 

K-RD-KL/4160/9013/267/09  

- zmiana decyzji  

1960 i 1953 

3) WKZ, dn. 23.02.1960, 

Kl.III-Z-17/I/13/60 

4) WKZ, dn. 14.05.1953 

IV-36a/48/R415/53 

5) WKZ, dn. 15.02.1954 

KL-V-57/6/54 

Dobieszowice, 

gm. Bobrowniki 

Dwór obronny - ul. Tadeusza Kościuszki 23 (dawniej ul. Kościuszki 21a). Decyzja jest ostateczna. 

A/261/09 
(dawn. 1147/70) 

(dawn. R 69) 

1) WKZ,  

dn. 21.12.1970, 

Kl.IIII-680/474/70 

2) ŚWKZ,  

dn. 08.07.2009 

K-RD-KL/4160/ 

6047/161/09 –  

pismo z nowym nr rej.  

3) WKZ, dn. 18.11.1948  

Bytom Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP 

(ul. ks. Karola Koziołka). 

Ochrona: obiekt w ramach ogrodzenia. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

L.Kult/MOZ/IV/ 

1511/R69/48 

A/262 ----------------------------------- 

A/263/09 
(dawn. 9/60) 

(dawn. R 66) 

1) ŚWKZ, dn. 08.07.2009 

K-RD-KL/4160 

/6049/163/09  

- zawiadomienie  

o nowym nr w rejestrze 

2) WKZ, dn. 23.02.1960, 

Kl.III-Z-17/I/14/60 

3) WKZ,  

dn. 18.11.1948 

L.Kult/MOZ/IV/ 

1508/R66/48 

Dąbrowa 

Górnicza 

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego  

Antoniego Padewskiego - ul. Kościelna 20. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/264/09 
(dawn. 1630/96) 

1) WKZ, dn. 30.04.1996, 

PSOZ-53400/ 

R/241/4/96 

2) ŚWKZ, dn.  

08.07.2009 

K-RD-KL/4160/ 

6050/164/09 -  

pismo z nowym nr rej. 

Gliwice Budynek obecnego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej  

Politechniki Śląskiej 

(ul. Marcina Strzody 9). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/265 ----------------------------------------- 

A/266/09 
(dawn. 1286/82) 

1) WKZ, dn. 2.02.1982, 

Kl.III-5340/36/82 

 

2) ŚWKZ, dn.  

14.01.2021 

K-RD.5130.3.2021.MB –  

pismo z nowym nr rej. 

Katowice Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 

(Kościół Mariacki) - pl. ks. Emila Szramka 1, wraz z placem kościelnym (zakres 

ochrony uwidoczniony na mapce do zawiadomienia K-RD.5130.3.2021.MB). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/267 ----------------------------------------- 



 

 

A/268 ----------------------------------------- 

A/269 ----------------------------------------- 

A/270/09 
(dawn. 356/60) 

(dawn. R/305/50) 

1) ŚWKZ, dn. 08.07.2009 

K-RD-KL/4160/ 

6056/170/09 - pismo  

z nowym nr rej.  

2) WKZ, dn. 10.03.1960, 

Kl.III-Z-360/60 

3) WKZ, dn. 02.05.1950 

K.S.V.658/ 

R305/50 

Poniszowice,  

gm. Rudziniec 

Kościół drewniany  parafialny pw. św. Jana Chrzciciela  

wraz ze stojącą oddzielnie dzwonnicą 

(ul. Polna / ul. Lipowa). 

Ochrona: obiekt wraz z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w ramach 

ogrodzenia. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/271 --------------------------------------- 

A/272/09 
(dawn. 505/65) 

1) WKZ, dn. 20.01.1966, 

Kl.IIII-z-12/I/ 

47/66 

2) ŚWKZ, dn. 08.07.2009, 

K-RD-KL/4160/ 

60258/172/09 –  

pismo z nowym nr rej. 

Rudołtowice, 

gm. Pszczyna 

Zespół pałacowy: 

- pałac (zlok. na działce ewid. nr 612/92, obr. Rudołtowice), 

- oficyna (zlok. na działce ewid. nr 612/92, obr. Rudołtowice), 

- park krajobrazowy (obejmujący całość terenu obecnych działek ewid. nr 

612/92 i 946/89, obr. Rudołtowice). 

 

Decyzja jest ostateczna. 

A/273/12 
(dawn. P-44/59) 

1) ŚWKZ, dn. 11.06.2012 

K-RD-KL/4160/ 

6207/272/09 

2) WKZ,  

dn. 21.08.1959 

Łubowice, gm. 

Rudnik 

Park w Łubowicach (ul. Zamkowa): 

- układ kompozycyjny, 

- zespół drzewostanu parkowego - aleja  

grabowa w części centralno południowej. 

 

Ochrona: teren na działkach nr 1129/27, 1114/27,  

1115/27, 1117/27, 905/27 - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/274/12 ŚWKZ, dn. 07.08.2012 

K-RD.5130.57.2011.KL 

Częstochowa Frontowa elewacja budynku drukarni wraz  

z dwiema płaskorzeźbami - popiersie Gutenberga i Alegoria Pracy 

(al. Najświętszej Marii Panny 52). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/275/10 
(dawn. 1360/88) 

1) ŚWKZ, dn. 21.04.2010 

K-RD-KL/4160/ 

Sosnowiec Kamienica mieszkalna (ul. Jana Dekerta 6). Decyzja jest ostateczna. 



 

 

3757/200/09 –  

pismo z nowym 

 nr rej. 

2) WKZ, dn. 08.02.1988 

Kl.III.53400/ 

R/21/2/88 

A/276/09 ŚWKZ, dn. 31.12.2009 

K-RD-KL/4160/5868/157/08 

 

Gorzyczki, gm. 

Gorzyce 

Zespół zabudowy patronackiego osiedla "Fryderyk": budynki wg adresu 

(ul. Leśna 1,3,5,7; ul. Kopalniana 57, 59, 61). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/277/09 1) ŚWKZ, dn. 08. 

07.2009 

K-RD-KL/4160 

/6063/177/09  

- zmiana numeru  

rejestru 

2) WKZ, dn. 07.03.1960, 

Kl.III-Z-285/60 

3) WKZ, dn. 2.11.1956 

KLV-60/I-a/245/56 

Szałsza, gm. 

Zbrosławice 

Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii  

Panny wraz z wyposażeniem wnętrza 

(ul. Ziemięcicka 4c). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/278/09 
(dawn. R/411/53) 

(dawn. 489/65) 

1) WKZ, dn. 22.12.1965,  

Kl.III-z-122/I/436/65 

2) ŚWKZ, dn. 08.07.2009 

K-RD-KL/4160/6064 

/178/09 

3) WKZ, dn. 14.05.1953 

RN-36a/44/R411/53 

Wisła Mała, 

gm. Pszczyna 

Kościół filialny pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, poł. na działce 540/229. 

 

Ochrona: obiekt w ramach ogrodzenia wraz z wyposażeniem wnętrza. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/279/09 
(dawn. 745/66) 

1) WKZ, dn. 30.12.1966, 

Kl.III-680/830/66 

2) WKZ, dn. 08.07.2009 

K-RD-KL/4160/ 

6065/201/09 - pismo  

z nowym nr rej. 

Wodzisław  

Śląski 

Kościół pofranciszkański (obecnie ewangelicki) - poł. na działkach  

1792/332, 1793/332, 2867/332, 2868/332. 

 

Ochrona: obiekt w ramach dawnego zespołu klasztornego. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/280/09 
(dawn. 583/66) 

1) WKZ, dn. 16.02.1966, 

Kl.III-z-12/I/ 

167/66 

2) ŚKWZ, dn. 08.07.2009 

K0RD-KL/4160/ 

6065/180/09 - pismo  

z nowym nr rej. 

Żory Budynek mieszkalny - ul. Bramkowa 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/281/09 1) ŚWKZ, dn. 08.10.2009 

K-RD-KL/4160/ 

724/41/09 

2) ŚWKZ, dn. 17.10.2011 

K-RD-KL/4160/ 

9044/41/09  

- decyzja zmiana 

Chorzów Budynek zakonny Sióstr Serca Jezusowego,  

obecnie Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego A Paulo  

(ul. Powstańców 43-45). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/282/09 ŚWKZ, dn. 08.10.2009 

K-RD-KL/4160/4918, 

4919/131/09 

Chorzów 

Batory 

Budynek kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia  

Najświętszej Marii Panny oraz budynek plebanii 

(ul. Farna 3). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/283/09 ŚWKZ, dn. 08.10.2009 

K-RD-KL/4160/ 

2721/301/09 

Chorzów Budynek dawnej szkoły ewangelickiej (ul. św. Piotra 9). Decyzja jest ostateczna. 

A/284/09 ŚWKZ, dn. 08.10.2009 

K-RD-KL/4160/ 

9215/110/07 

Gliwice Budynek mieszkalny - ul. Jana Śliwki 5a. Decyzja jest ostateczna. 

A/285/09 
(dawn. 1232/78) 

1) WKZ, dn.  19.08.1978, 

Kl.III-534/101/78 

2) ŚWKZ, dn. 15.10.2009- 

zmiana decyzja nr 1995/09   

K-RD-KL/4160/8306/216/09  

3) ŚWKZ, dn. 15.10.2009 

K-RD-KL/4160/9441 

/216/09 - pismo  

z nowym nr rej. 

Katowice Gmach Urzędu Wojewódzkiego   

(d. Sejmu Śląskiego, ul. Jagiellońska 25). 

Ochrona: budynek wraz z wystrojem i wyposażeniem  

oraz najbliższe otoczenie w granicach działek nr 33, 43/2 - zgodnie z planem. 

 

 

Decyzja jest ostateczna. 

 

OBIEKT JEST  

POMNIKIEM HISTORII. 



 

 

A/286/11 ŚWKZ, dn. 18.04.2011 

K-RD-KL/4160/ 

3824/75/09 

Bytom Budynek główny Szpitala Specjalistycznego nr 1 (ul. Stefana Żeromskiego 7): 

- bryła, elewacja, secesyjna klatka schodowa oraz pomieszczenie dawnej 

kaplicy wraz z jej wystrojem architektonicznym i zespołem witraży. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/287/09 ŚWKZ,  

dn. 18.11.2009 

K-RD-KL/4160/ 

10701/86/09 

Zabrze Biskupice Budynek kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

(ul. Bytomska 111A). 

Ochrona: obiekt wraz z założeniem parkowym w granicach  

dz. 1009, 1008, 134/10 - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/288/09 1) ŚWKZ, dn. 25.11.2009 

K-RD-KL/4160/ 

10866/251/09 

2) ŚWKZ, dn. 30.12.2009 

K-RD-KL/4160/ 

11842/251/09 –  

omyłka postanowienie 

Bielsko-Biała 

Mikuszowice 

Budynek willi podmiejskiej (tzw. pałacu Zipsera) wraz  

z otaczającym ją założeniem parkowym (ul. Bystrzańska 52). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/289/09 ŚWKZ, dn. 03.12.2009 

K-RD-KL/4160/11179/242/09 

Katowice Bryła i elewacja frontowa budynku - ul. Władysława Reymonta 6. Decyzja jest ostateczna. 

A/290/10 ŚWKZ, dn. 12.02.2010 

K-RD-KL/4160/ 

11837/253/09 

Częstochowa Raków Budynek willi dyrektora huty Bernarda Ludwika  

Hantkego wraz z otaczającym parkiem 

(ul. Waleriana Łukasińskiego 42/48). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/291/11 ŚWKZ, dn. 08.07.2011 

K-RD-KL/4160/6385/40/09 

Bielsko-Biała Budynek mieszkalny (dawna willa fabrykancka) - ul. Tadeusza Regera 58,  

ul. Północna 11. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/292/10 ŚWKZ, dn. 19.01.2010 

K-RD-KL/4160/430/254/09 

Chorzów Budynek ratusza miejskiego - Rynek 1 (ochrona: obiekt w granicach  

działek 628/59, 358/207, 2318/207 - zgodnie z planem). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/293/10 ŚWKZ, dn. 19.01.2010 

K-RD-KL/4160/9965/35/10 

Wojnowice, gm. 

Krzanowice 

Budynek kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (własność 

Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia  

Krzyża Świętego w Wojnowicach, ul. Kościelna 6). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/294/10 ŚWKZ, dn. 18.02.2010 

K-RD-KL/4160/1433/ 

296/09 

Zabrze budynek mieszkalny wraz z oficyną (ul. 3 Maja 41 i 41of). Decyzja jest ostateczna. 

A/295/10 ŚWKZ, dn. 19.02.2010 

K-RD-KL/4160/ 

1447/106/08 

Połomia, 

gm. Mszana 

Budynek starej szkoły (ul. Centralna 93). 

 

Ochrona: obiekt w obrysie murów zewnętrznych - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/296/10 ŚWKZ, dn. 03.03.2010 

K-RD-KL/4160 

/2013/84/09 

Zabrze  

Mikulczyce 

Budynek kościoła parafialnego pw. Świętego Wawrzyńca (ul. Mariacka 1). 

 

Ochrona: obiekt w obrysie murów zewnętrznych  

na dz. 3708/36, 5465/43 - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/297/10 ŚWKZ, dn. 26.02.2010 

K-RD-KL/4160/ 

1534/8/10 

Częstochowa Zabudowa Fabryki Zapałek (ul. Ogrodowa 68): 

- budynek produkcyjny nr 1, 

- budynek produkcyjny nr 2, 

- kotłownia. 

Ochrona: układ przestrzenny zespołu fabrycznego  

wraz z budynkami nr 1 i 2 oraz kotłownią na dz. 13/2. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/298/10 ŚWKZ, dn. 26.02.2010 

K-RD-KL/4160/ 

10787/10 

Zawiercie Budynek kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła 

(ul. H. Sienkiewicza 4). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/299/10 ŚWKZ, dn. 19.03.2010 

K-RD-KL/4160/2030 

/290/09 

Częstochowa Zespół zabudowy kamienicy (pl. Ignacego Daszyńskiego 2): 

- budynek frontowy 

- dwie oficyny 

- budynek poprzeczny z dwiema oficynami 

Decyzja jest ostateczna. 

A/300/13 ŚWKZ, dn. 27.02.2013 

K-RD-KL/4160 

/12113/70/10 

Bytom  Budynek Domu Pogrzebowego - ul. Piekarska 99. Decyzja jest ostateczna. 

A/301/10 ŚWKZ, dn. 13.04.2010 

K-RD-KL/4160/ 

3430/3/09 

Katowice Zabudowa Pałacu Młodzieży: 

- zespół budynków przy ul. Mikołowskiej 26  

(budynek dyrekcji, budynek dydaktyczny,  

pływalnia, budynek zaplecza pływalni, budynek  

administracyjny, sala gimnastyczna, łącznik sali  

gimnastycznej, teatr z zapleczem i rozdzielnia elektryczna), 

- budynek mieszkalny przy ul. Żwirki i Wigury 32, 

- wewnętrzne dziedzińce, 

- ogrodzenie. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/302/10 ŚWKZ, dn. 18.06.2010 

K-RD-KL/4160/ 

4565/103/10 

Bytom Budynek mieszkalno-użytkowy,  

obecnie siedziba Młodzieżowego Domu Kultury 

(ul. Powstańców Warszawskich 12). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/303/10 
(dawn. 1612/95) 

(dawn. R.32) 

1) WKZ, dn. 30.06.1995, 

PSOZ-53400/R/ 

285/2/95 

PSOZ-53400/R/236/2/95 

2) ŚWKZ, dn. 17.05.2010  

- decyzja nr 478/2010  

zmiana  

K-RD-KL/4160/990/92/10 

3) dec. ŚWKZ  

z dn. 26.01.2021 (zmiana) 

K-RD.5130.4.2021.MB 

4) ŚWKZ, dn. 17.05.2010 

K-RD-KL/4160/4687/ 

92/10 - pismo  

z nowym nr rej.  

4) WKZ, dn. 30.04.1948 

L.MOZ/IV/555/ 

32R/48 - park 

Bytom Dawne założenie pałacowo-parkowe Thiele-Wincklerów: 

- układ kompozycyjny, 

- zespół dendofloru 

- oficyna pałacowa  

- pozostałości pałacu Thiele-Wincklerów. 

 

Adres: Bytom Michowice - między ulicami Racjonalizatorów, 

Jana Dzierżonia, księdza Jana Frenzla. 

Ochrona: 

dawne założenie pałacowo-parkowe Thiele-Wincklerów  

czyli układ Parku Ludowego w granicach działek  

809/7, 810/7, 811/7, 213/11, 915/11, 1092/11  

oraz część działek 709/19, 1051/12. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/304/10 ŚWKZ, dn. 15.05.2010 

K-RD-KL/4160/ 

4560/20/09 

Racibórz Obserwatorium geofizyczne - ul. Chłopska 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/305/10 
(dawn. 1430/91) 

1) WKZ, dn. 26.07.1991 

PSOZ-53400/ 

R/98/2/91 

2) ŚWKZ, dn. 17.05.2010 

K-RD-KL/4160/4616/ 

105/10 - pismo  

z nowym nr rej. 

Racibórz Budynek mieszkalny - ul. Józefa Londzina 19. Decyzja jest ostateczna. 

A/306/10 
(dawn. 1314/83) 

1) WKZ, dn. 03.10.1983, 

Kl.III.5340/262/84 

2) ŚWKZ, dn.  

26.05.2010 - decyzja  

Katowice Budynek dawnego hotelu "Grand" - obecnie (dawna)  

siedziba Muzeum Śląskiego 

- al. W. Korfantego 3. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

nr 1319/2010 zmiana  

K-RD-KL/4160/3960 

/119/10 

3) ŚWKZ, dn. 26.05.2010 

K-RD-KL/4160/5000/ 

119/10 - pismo  

z nowym nr rej. 

A/307/10 ŚWKZ, dn. 12.06.2010 

K-RD-KL/4160/1462/50/09 

Chorzów Budynek willi (obecnie przedszkola) - ul. Jana III Sobieskiego 13. Decyzja jest ostateczna. 

A/308/10 ŚWKZ, dn. 23.06.2010 

K-RD-KL/4160/15952/ 

64/09 

Katowice 

Szopienice 

Hala dawnej walcowni cynku - ul. 11 Listopada 50 / ul. Roździeńska 

(obecnie WALCOWNIA Muzeum Hutnictwa Cynku) 

Ochrona: hala dawnej walcowni wraz  

z najbliższym otoczeniem na dz. 856/77, 562/45,  

1216/40 - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/309/10 ŚWKZ, dn. 02.07.2010 

K-RD-KL/4160/6328/ 

198/08 

Zabrze 

Biskupice 

Budynek mieszkalny wraz z oficyną - ul. Bytomska 83. Decyzja jest ostateczna. 

A/310/10 ŚWKZ, dn. 29.07.2010 

K-RD-KL/4160/4913/ 

175/10 

Ruda Śląska 

Orzegów 

Budynek klasztoru Domu Zakonnego Zgromadzenia  

Sióstr Świętej Elżbiety (obecnie przedszkole) 

- ul. Młodego Górnika 8. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/311/10 ŚWKZ, dn. 30.07.2010 

K-RD-KL/4160/1839/ 

194/09 

Chorzów Budynek probostwa kościoła parafialnego św. Józefa – ul. Łagiewnicka 17. Decyzja jest ostateczna. 

A/312/10 ŚWKZ, dn. 19.08.2010 

K-RD-KL/4160/8020/ 

183/08 

Zabrze Kaplica św. Floriana w zespole zabudowań  

dawnej Donnersmarckhütte AG w Zabrzu 

(pl. Teatralny 10). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/313/10 ŚWKZ, dn. 20.08.2010 

K-RD-KL/4160/5418/ 

121/09 

Pszczyna Budynek mieszkalny (willa) wraz z najbliższym otoczeniem 

(ul. Bernarda Bogedaina 3). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/314/10 ŚWKZ, dn. 01.09.2010 

K-RD-KL/4160/ 

1916/63/09 

Jastrzębie, gm. 

Rudnik 

Szkoła z częścią mieszkalną, obecnie dom mieszkalny - ul. Raciborska 35. Decyzja jest ostateczna. 



 

 

 

A/315/10 ŚWKZ, dn. 10.11.2010 

K-RD-KL/4160/2256/ 

256/10 

Siemianowice 

Śląskie 

Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego im. ks. Marcina Lutra – ul.  

Śląska 28 / ul. Wyspiańskiego 4  

(dawniej ul. Świerczewskiego 28). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/316/10 1) ŚWKZ, dn.  

15.10.2010 

K-RD-KL/4160/ 

3091/151/07 

2) ŚWKZ, dn. 12.11.2010 

K-RD-KL/4160/10337/ 

151/07 - zmiana  

decyzji 

Ruda  

Śląska  

- Bielszowice 

Budynek sali zbornej, dawnej łaźni, szatni  

łańcuszkowej (ob. budynek administracyjny) 

- ul. Edmunda Kokota 169a. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/317/2018 ŚWKZ, dn. 27.04.2018,  

K-RD-KL/4160/ 

9355/199/09 

Cieszyn Historyczny układ urbanistyczny miasta Cieszyn,  

W GRANICACH PRZEBIEGAJĄCYCH W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

• od strony północnej (na odcinku A-B wg zał. mapy):  

• południową granicą działek nr 32, obr. 28 i 16/3,  
obr. 33 (tory kolejowe) – na odcinku od punktu  
wyznaczonego przedłużeniem ku północy wschodniej  
granicy działki nr 35, obr. 25 (ul. Mostowa),  
dalej wzdłuż północnych granic działek nr 34,  
obr. 28 (ul. Dojazdowa), nr 20, obr. 33 (ul. Zamkowa),  
nr 15/6, obr. 33 (ul. Czarny Chodnik), nr 39/1,  
obr. 33 (park przykościelny); 

• wzdłuż granic północno-wschodniego narożnika  
działki nr 39/1, obr. 33 (park przykościelny);  

• północną granicą działek nr 40 i 41,  
obr. 33 (tereny klasztorne) oraz działki  
nr 43, obr. 33 (Al. Oswalda Madeckiego); 

• od strony północno-wschodniej (na odcinku B-C wg zał. mapy): 

• wschodnią granicą działki nr 43, obr. 33 (Al. Oswalda Madeckiego); 

• północną granicą działki nr 160, obr. 42 (ul. Wojciecha Korfantego)  
– na odcinku pomiędzy płd.-wsch. narożnikiem  
działki 43, obr. 33 na  
wschodzie (al. Oswalda Madeckiego) a granicą działki 162/2,  
obr. 42 na zachodzie (Pl. ks. Józefa Londzina); 

• zachodnią granicą działki nr 160, obr. 42 (ul. Wojciecha Korfantego) 

• wschodnią granicą działki 161/1, obr. 42 (ul. Jana Kochanowskiego)  

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

do styku z działką 17/1, obr. 41 (ul. Bobrecka); 

• północną granicą działki 17/1, obr. 41 (zachodnia część  
ul. Bobreckiej, do rozwidlenia z ul. Garncarską);  

• północno-zachodnią, północno-wschodnią, wschodnią  
i dalej północną granicą działki 164, obr. 41 (ul. Garncarska) 
– na odcinku pomiędzy płn.-wsch. narożnikiem działki nr 17/1,  
obr. 41 (ul. Bobrecką) i płn.-zach.  
narożnikiem działki nr 146, obr. 41 (ul. Bolesława Chrobrego); 

• północną granicą działki 146, obr. 41 (ul. Bolesława Chrobrego) – na  
odcinku pomiędzy wschodnią granicą działki nr 164,  
obr. 41 (ul. Garncarska)  do płd.-wsch. narożnika działki 145,  
obr. 41 (ul. Jana Kubisza); 

• wschodnią granicą działki nr 145, obr. 41 (ul. Jana Kubisza) – na  
odcinku południowym, sięgającym od granicy z działką  
nr 146, obr. 41 (ul. Bolesława Chrobrego) do  
północnego narożnika działki 95/2,  
obr. 41 (na tyłach posesji przy ul. Bolesława Chrobrego 11); 

• północnymi granicami działek nr 95/2, 95/1, 94,  
93, 92, obr. 41 (na tyłach posesji przy ul. Bolesława  
Chrobrego 11, 13, 15, 17); 

• płn.-zach. i częściowo płn.-wsch. granicą działki  
nr 91, obr. 41, do narożnika z działką nr 90,  
obr. 41 (na tyłach posesji przy ul. Bolesława  
Chrobrego 19 / ul. Stanisława Wyspiańskiego 1); 

• płn.-zach. granicami działek nr 90, 89, 88, 87, obr.  
41 (na tyłach posesji przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 3, 5, 7, 9); 

• płn.-wsch. granicą działki nr 87, obr. 41 (płn.-wsch.  
granica posesji przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 9); 

• północną granicą działki nr 144, obr. 41 (ul. Stanisława  
Wyspiańskiego) – w jego płn.-wsch. krańcu, na odcinku  
od wschodniego narożnika działki nr 87,  
obr. 41 (posesji przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 9)  
do zachodniej granicy działki nr 143, obr. 41 (ul. Kolejowa); 

• płd.-zach. granicą działki nr 143, obr. 41 (ul. Kolejowa) – od  
płn.-wsch. narożnika działki 144, obr. 41 (ul. Stanisława  
Wyspiańskiego) do skrzyżowania z działką nr 150, obr. 40 (ul. Bielska) 

• przecięciem działki nr 150, obr. 40 (ul. Bielska) – w linii  
łączącej płd.-zach. granice działek nr 143, obr. 41 (ul. Kolejowa)  
i nr 116, obr. 40 (ul. Dworkowa); 

• wzdłuż płd.-zach. granicy działki nr 116, obr.  



 

 

40 (ul. Dworkowa) – na  
odcinku od granicy z działką nr 150, obr. 40  (ul. Bielska) do  
płd-wsch. narożnika działki nr 106, obr. 40 (na tyłach posesji  
przy ul. Bielskiej 22-24); 

• od strony południowo-wschodniej (na odcinku C-D wg zał. mapy): 

• wzdłuż płd.-wsch. granic działek nr 106, 107,  
108, 109, obr. 40 (na tyłach posesji przy ul.  
Bielskiej 24, 22, 20, 18, 16) oraz wzdłuż południowej  
granicy działki nr 110, obr. 40 (droga dojazdowa na tyłach  
posesji przy ul. Bielskiej 14, 14a, 12 i ul. Bolesława  
Chrobrego 31, 33) 

• płn.-wsch. i północną granicą działki nr 115/2, obr. 40  
(ul. Bolesława Chrobrego) – wzdłuż posesji przy  
ul. Bolesława Chrobrego 31 i 33 oraz skrzyżowania z  
ulicą Bielską;  

• południową granicą działki nr 100, obr. 45 (ul. Bielska) – na  

• odcinku od płn.-wsch. narożnika działki nr 98, obr.  
45 (posesja przy ul. Bielskiej 10) do płn.-wsch.  
narożnika działki nr 102, obr. 45 (ul. Solna); 

• wzdłuż wschodniej granicy działki nr 102,  
obr. 45 (ul. Solna) – na odcinku  
od granicy z działką nr 100, obr. 45 (ul. Bielska) do punktu  
na przedłużeniu linii południowej granicy działki nr  
84, obr. 45 (zakręt ul. Solnej);  

• przecięciem działki nr 102, obr. 45 (ul. Solna) wzdłuż  
linii południowej granicy działki nr 84, obr. 45 (ul. Solna)  

• południową granicą działki nr 84, obr. 45  
(ul. Solna) -  do skrzyżowania z działką nr 64, obr. 45 (ul. Górna) 

• wschodnią i południową granicą działki  
nr 64, obr. 45 (ul. Górna) – północna część ul. Górnej,  
na odcinku od działki nr 84, obr. 45 (ul. Solna) do ok.  
połowy działki nr 71/2 (posesja przy ul. Górnej 19)  

• wzdłuż ściętego, płd.-wsch. narożnika działki nr 45,  
obr. 45 (posesji przy ul. Górnej 18) 

• wschodnią, południową i zachodnią granicą  
działki nr 23, obr. 53 (Pl. Józefa Poniatowskiego);  

• południową granicą działek nr 57/2 i 72, obr. 45 – w poprzek  
ul. Błogockiej, pomiędzy płn.-zach. narożnikiem  
działki nr 23, obr. 53 (Pl. Józefa Poniatowskiego) i płn.-wsch. narożnikiem  
działki nr 28, obr. 45 (posesja przy ul. Błogockiej 6); 



 

 

• wzdłuż wschodnich granic działek nr 28, 27, 26, 10, 69, 9,  
8, obr. 45 (posesje po zachodniej stronie ul. Błogockiej od nr 6 do nr 14) 

• wschodnią granicą działki nr 66, obr. 45 (ul. Ogrodowa) 

• od strony południowej (na odcinku D-E wg zał. mapy): 

• wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki nr 66,  
obr. 45 (ulicy Ogrodowej), a następnie od jej płn.-zach. narożnika,  
przecięciem działki nr 25, obr. 54 (ul. Ignacego Kraszewskiego),  
do płd.-zach. narożnika działki nr 123, obr. 44 (ul. Karola Miarki); 

• wzdłuż zachodniej granicy działki nr 123, obr. 44 (ul. Karola  
Miarki) – na odcinku od jej południowej  
granicy (rozwidlenia z ulicami Henryka Sienkiewicza,  
Ogrodową i Ignacego Kraszewskiego) do południowej  
granicy działki nr 82, obr. 44 (posesja przy ul. Karola Miarki 10); 

• południowymi granicami działek nr 82 i 81, obr. 44 (posesje  
przy ul. Karola Miarki 10 i ul. 3 Maja 17) – biegnącymi po  
północnej stronie Alei Jana Raszki (północna granica działki nr 17/2, obr. 54); 

• południową granicą zakola działki nr 122, obr. 44 (ul. 3 Maja) – na  
zakręcie od południowej granicy działki nr 81, obr. 44 (posesja  
przy ul. 3 Maja 17) do mostu nad Młynówką (działka nr 114, obr. 44); 

• wzdłuż południowej granicy działki nr 114, obr. 44 (kanał  
Młynówka i most nad nim, w ciągu ul. 3 Maja);  

• od strony zachodniej (na odcinku E-A wg zał. mapy): 

• wzdłuż wschodniej granicy działki nr 114, obr. 44 (kanał  
Młynówka) – na odcinku od płd.-zach. narożnika działki  
nr 114, obr. 44 (kanał Młynówka i most nad nim w ciągu  
ul. 3 Maja) do styku z działką nr 124, obr. 44 (ul. Przykopa); 

• wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki nr 124,  
obr. 44 (ul. Przykopa); 

• wschodnią, północną i zachodnią granicą działki  
nr 121, obr. 44 (ul. Schodowa); 

• południową granicą działki 166/4  i 12 obr. 43 – przecinającą  
pas drogowy Al. Jana Łyska i groblę rzeki Olzy na wysokości południowej  
granicy działki nr 121, obr. 44 (ul. Schodowej); 

• wschodnią granicą działką nr 189, obr. 43 (rzeka  
Olza) – na odcinku od ul. Schodowej do Mostu  
Przyjaźni przy ul. Zamkowej; 

• zachodnią granicą działki nr 37, obr. 28 (ul. Zamkowa, przed  
Mostem Przyjaźni); 

• północno-zachodnią granicą działki nr 37, obr. 28 (ul. Zamkowa) – na  
odcinku od granicy z działką nr 40, obr. 28 (mostu na Olzie) do  



 

 

płn.-wsch. narożnika działki nr 16/5, obr. 28 (Al. Piastowska,  
przy murze oporowym Wzgórza Zamkowego); 

• północną granicą działki nr 16/5, obr. 28 (Al. Piastowska) – na  
odcinku wzdłuż muru oporowego Wzgórza Zamkowego,  
od granicy z działką nr 37, obr. 28 (ul. Zamkowa)  
do płd.-wsch. narożnika działki nr 16/4, obr. 28 (kanał Młynówki); 

• wzdłuż płd.-wsch., płd.-zach. i zachodniej granicy działki nr 16/4,  
obr. 28 oraz zachodnich granic działek nr 3/8, 16/3, obr.  
28 (kanał Młynówki) – biegnącej od granicy z działką nr  
16/5, obr. 28 (Al. Piastowska) na południu do  
granicy z działką nr 35, obr. 25 (ul. Mostowej) na północy; 

• wschodnią granicą działki nr 35, obr. 25 (ul. Mostowej) – na  
odcinku od płd.-zach. granicy działki nr 16/3, obr. 28 (Młynówki)  
do granicy działki nr 34, obr. 28 (ul. Dojazdowa) 

• przecięciem działki nr 34, obr. 28 (ulicy Dojazdowa) – na  
linii w przedłużeniu wschodniej granicy działki nr 35,  
obr. 25 (ul. Mostowej), do granicy z działką nr 32, obr. 28  
(tory kolejowe). 

 
OPISANE POWYŻEJ GRANICE WYRYSOWANO NA ZAŁĄCZONEJ MAPIE EWIDENCYJNEJ, STANOWIĄCEJ 

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DECYZJI. 

A/318/10 ŚWKZ, dn. 20.10.2010 

K-RD-KL/4160/ 

9999/51/09 

Chorzów Budynek szkoły - ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 36. Decyzja jest ostateczna. 

A/319/10 ŚWKZ, dn. 02.11.2010 

K-RD-KL/41604108/ 

138/09 

Tarnowskie 

Góry 

Budynek szkoły katolickiej - ul. Proletariacka 8 / ul. Kombatancka. Decyzja jest ostateczna. 

A/320/10 ŚWKZ, dn. 17.11.2010 

K-RD-KL/4160/10532/ 

261/10 

Zabrze Budynek kościoła parafialnego pw. św. Anny - pl. ks. Franciszka Pieruszki. Decyzja jest ostateczna. 

A/321/10 ŚWKZ, dn. 23.11.2010 

K-RD-KL/4160/ 

11060/191/10 

Katowice 

Załęże 

Dawna wieża wyciągowa Szybu Wschodniego II (ul. Feliksa Bocheńskiego). 

Zakres ochrony: obiekt na dz. 41/51 w granicach  

zgodnych do obrysów przylegających budynków  

nadszybia, maszynowni szybu Wschodniego II - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/322/10 ŚWKZ, dn. 17.11.2010 

K-RD-KL/4160/1017/ 

Pilica Budynek kościoła szpitalnego pw. św. Jerzego (ul. Krakowska 8). Decyzja jest ostateczna. 



 

 

263/10 

A/323/10 ŚWKZ,  

dn. 15.12.2010 

K-RD-KL/4160/ 

7413/301/09 

Bytom Budynek mieszkalno-usługowy: 

- budynek główny 

- dwie oficyny 

(ul. Józefa Jainty 19). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/324/11 ŚWKZ, dn. 27.12.2011 

K-RD-KL/4160/ 

9473/147/09 

* ŚWKZ, dn. 15.02.2012 

K-RD-KL/ 

4160 –  

postanowienie omyłka 

Bytom Cmentarz żydowski (ul. Piekarska 56, Bolesława Prusa  

i Stefana Żeromskiego): 

- teren cmentarza, układ kwater, alei,  

budynek bractwa pogrzebowego z przybudówkami  

gospodarczymi, dom pogrzebowy z dawną wozownią,  

bramy w ogrodzeniu oraz ogrodzenie od strony zachodniej  

i południowej. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/325/11 ŚWKZ, dn. 11.01.2011 

K-RD-KL/4160/ 

9042/248/10 

Siemianowice 

Śląskie 

Kamienica mieszkalno-usługowa z budynkiem restauracyjnym  

(ul. Michałkowicka 7). 

Ochrona: obiekt frontowy oraz budynek restauracyjny  

z zapleczem w obrysie murów zewnętrznych - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/326/11 ŚWKZ, dn. 11.01.2011 

K-RD-KL/4160/9041/ 

249/10 

Siemianowice 

Śląskie 

Budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kościelna 16. Decyzja jest ostateczna. 

A/327/11 1) ŚWKZ, dn. 31.01.2011 

K-RD-KL/4160/11588/ 

288/10 

2) ŚWKZ, dn.  

22.09.2014 

K-RD.5130.23. 

2014.KL - decyzja  

zmiana 

Zabrze Zabudowa w zespole szybu "Maciej" (ul. Srebrna 2): 

- budynek odżelaziacza, późniejszego warsztatu elektrycznego 

- budynek dawnej kuźni i magazynu chemicznego, późniejsze biura 

- zespół wentylatora, obecnie zaplecze warsztatowo-magazynowe  

oraz obiekty ekspozycji zewnętrznie z budynkiem  

wentylatora promieniowo-odśrodkowego, budynkiem  

silników i szafy przyłączy wentylatorów "Joy" wraz z dyfuzorem 

- budynek rozdzielni 6kV 

Decyzja jest ostateczna. 

 

Zmiana danych właścicieli  

i zakresu; skreślenie  

budynku łaźni "Nowej" (dec. 

MKiDN, dn. 06.03.2015 

DOZ-OAiK-6700/944 

/14-[ML/103/14] ) 

A/328/11 ŚWKZ, dn. 31.01.2011 

K-RD-KL/4160/ 

10690/4/10 

Chorzów Kamienica mieszkalno-usługowa (budynek główny i oficyna) - 

ul. Wolności 134. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/329/11 ŚWKZ, dn. 31.01.2011 Chorzów Budynek mieszkalny - ul. 11 Listopada 15. Decyzja jest ostateczna. 



 

 

K-RD-KL/4160/ 

306/9/10 

A/330/11 ŚWKZ, dn. 21.02.2011 

K-RD-KL/4160/1660/ 

243/10 

Gliwice 

Sośnica 

Budynek zakładów chemicznych Rütgersa - ul. Władysława Sikorskiego 103. Decyzja jest ostateczna. 

A/331/11 ŚWKZ, dn. 18.02.2011 

K-RD-KL/4160/5577/ 

116/10 

Pyskowice Budynek kościoła pw. św. Stanisława Biskupa - al. Armii Krajowej 15. Decyzja jest ostateczna. 

A/332/11 ŚWKZ, dn. 13.04.2011 

K-RD-KL/4160 

/3089/5/10 

Bytom BUDYNEK MIESZKALNY USYTUOWANY PRZY  

ULICY ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO 50B 

W BYTOMIU ŁAGIEWNIKACH (GMINA BYTOM, POWIAT BYTOM). 

Decyzja uchylona 17.11.2011 przez 

MKiDN. 

A/333/11 ŚWKZ, dn. 27.04.2011 

K-RD-KL/4150/ 

4175/29/10 

Sosnowiec Grobowiec rodziny Meyerholdów - na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 

(ul. Smutna 6). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/334/11 ŚWKZ, dn. 27.04.2011 

K-RD-KL/4150/4177/ 

268/10 

Wiercica, gm. 

Przyrów 

Młyn wodny (obecnie elektryczny) wraz z zachowanym  

pierwotnym układzie ciągiem technologicznym, który tworzą: 

- pojemniki na magazynowanie zboża i uzyskanych produktów  

(ręczna mieszalnia mąki) 

- urządzenia czyszczące (wialnia, tryjer) 

- urządzenia obłuskujące ziarno (łuszczarki, szczotkarki) 

- maszyny do rozdrabniania (mlewniki, wymielacze) 

- maszyny do oczyszczania mąki lub kaszy (odsiewacze, wialnie  

kaszkowe) 

- wał transmisyjny 

- podnośniki 

- przenośniki 

- podajniki 

- turbina 

- prądnica. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/335/11 ŚWKZ, dn. 27.04.2011 

K-RD-KL/4150/4178/ 

239/091 

Częstochowa Kamienica wraz z przyległą oficyną – ul. Wieluńska 22. Decyzja jest ostateczna. 

A/336/11 ŚWKZ, dn. 27.04.2011 Bytom Budynek Königliches Hygienishes Institut obecnie  Decyzja jest ostateczna. 



 

 

K-RD-KL/4150/4179/ 

128/10 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

(ul. Moniuszki 25). 

A/337/11 ŚWKZ, dn. 27.04.2011 

K-RD-KL/4150/1387/ 

130/09 

Chorzów Kamienica mieszkalna wraz z oficynami - ul. 3 Maja 15. Decyzja jest ostateczna. 

A/338/11 ŚWKZ, dn. 27.04.2011 

K-RD-KL/4150/14180/ 

128/09 

Chorzów Kamienica - ul. Siemianowicka 46. Decyzja jest ostateczna. 

A/339/11 ŚWKZ, dn. 27.05.2011 

K-RD-KL/4150/14938/ 

290/10 

Zabrze  

Mikulczyce 

Kapliczka przydrożna św. Jana  

Nepomucena - ul. Lipowa 14 (u zbiegu z ul. św. Wawrzyńca). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/340/11 ŚWKZ, dn. 27.05.2011 

K-RD.5130.11.2011.KL 

Tarnowskie Góry 

Repty Śląskie 

Budynek kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja (ul. Wincentego Witosa 120) 

wraz z najbliższym otoczeniem - cmentarzem, ogrodzeniem 

(ochrona: obiekt wraz z otaczającym go terenem cmentarza  

i ogrodzeniem - zgodnie z planem). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/341/11 ŚWKZ, dn. 27.05.2011 

K-RD-KL/4160/5347/ 

208/10 

Rudy, gm. 

Kuźnia  

Raciborska 

Budynek kościoła cmentarnego pw. św. Marii Magdaleny. Decyzja jest ostateczna. 

A/342/11 ŚWKZ, dn. 27.05.2011 

K-RD-KL/4160/5248/ 

244/10 

Gliwice Kamienica (ul. Stefana Wyszyńskiego 10). Decyzja jest ostateczna. 

A/343/11 ŚWKZ, dn. 04.07.2011 

K-RD-KL/4160/6387/ 

207/10 

Bielsko-Biała Lipnik Budynek kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

(ul. ks. Stanisława Brzóski). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/344/11 ŚWKZ, dn. 04.07.2011 

K-RD-KL/4160/ 

6388/206/10 

Bielsko- 

Biała  

 

Budynek kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela 

(ul. św. Jana Chrzciciela). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/345/11 ŚWKZ, dn. 04.07.2011 

K-RD-KL/4160/ 

6390/35/10 

Gliwice Budynek kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja - ul. Bernardyńska 19. Decyzja jest ostateczna. 

A/346/11 ŚWKZ, dn. 04.07.2011 Chorzów Budynek szkoły (obecnie gmach III Liceum Ogólnokształcącego Decyzja jest ostateczna. 



 

 

K-RD-KL/4160/ 

6386/49/09 

Batory im. Stefana Batorego i Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza) 

ul. Farna 5-7. 

A/347/11 
(dawn. 732/66) 

1) WKZ, dn. 05.08.1966, 

Kl.III-680/618/66 

2) ŚWKZ, dn. 04.07.2011 

K-RD.5130.18.2011.KL 

- pismo z nowym nr rej. 

Łaziska, 

gm. Godów 

Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych – na działce nr 290 

(ochrona: obiekt w ramach ogrodzenia wraz z wyposażeniem wnętrza). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/348/11 ŚWKZ, dn. 01.08.2011 

K-RD-KL/4160/ 

5602/133/09 

Karchowice, 

gm. 

Zbrosławice 

Budynek stacji transformatorów i rozdzielni (ul. Bytomska 6)  

w zespole zabudowy byłego Państwowego Wodociągu "Zawada", 

 obecnie Stacji Uzdatniania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa  

Wodociągów SA Katowice. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/349/11 ŚWKZ, dn. 31.08.2011 

K-RD-KL/4160/ 

6970/156/10 

Chorzów Kamienica – ul. Katowicka 60. Decyzja jest ostateczna. 

A/350/11 ŚWKZ, dn. 05.09.2011 

K-RD-KL/4160/3878/210/10 

Katowice 

Nikiszowiec 

Budynek kościoła pw. św. Anny (pl. Wyzwolenia 21). Decyzja jest ostateczna. 

A/351/11 ŚWKZ, dn. 16.09.2011 

K-RD.5130.31.2011.KL 

Jasienica Budynek ewangelickiej szkoły wyznaniowej, obecnie budynek parafialny 

(Jasienica 109). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/352/11 ŚWKZ, dn. 07.10.2011 

K-RD-KL/ 

4160/9357/195/09 

Chorzów Willa mieszkalna (ul. Wolności 44). Decyzja jest ostateczna. 

A/353/11 ŚWKZ, dn. 14.11.2011 

K-RD-KL/4160/ 

10897/182/10 

Zabrze Budynek prokuratury (ul. 3 Maja 23). Decyzja jest ostateczna. 

A/354/11 ŚWKZ, dn. 14.11.2011 

K-RD-KL/4160/10898/182/10 

Zabrze Budynek Sądu Rejonowego (ul. 3 Maja 21). Decyzja jest ostateczna. 

A/355/11 ŚWKZ, dn. 21.11.2011 

K-RD-KL/4160/7337/21/06 

Katowice Budynek Syndykatu Polskich Hut Żelaznych - ul. Józefa Lompy 14 

(obecnie Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa)  

wraz z najbliższym otoczeniem w granicach dz. nr 83. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/356/11 ŚWKZ, dn. 21.11.2011 

K-RD.5130.21.2011.KL 

Katowice Budynek kaplicy cmentarnej Parafii Przemienienia Pańskiego - ul. Gliwicka 32. Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/357/11 ŚWKZ, dn. 07.12.2011 

K-RD.5130.10.2011.KL 

Ruda Śląska Budynek portierni – ul. Niedurnego 79. Decyzja jest ostateczna. 

A/358/11 ŚWKZ, dn. 07.12.2011 

K-RD.5130.45.2011.KL 

Tarnowskie 

Góry 

Budynek szkoły, obecnie II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

(ul. Piłsudskiego 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/359/201

6 

ŚWKZ, dn. 23.09.2016 

K-RD-KL/4160/ 

5759/274/10 

Bytom Budynek Sądu Rejonowego wraz z wyposażeniem wg. załącznika nr 1 

(ul. Piekarska 1). 

 

 

 
UWAGA: Obiekt ponownie wpisany do rejestru pod nr A/579/2020 (decyzja o wpisie jest ostateczna). 

Decyzja  

została  

uchylona  

decyzją Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 

z dn. 27.11.2018 r. 

A/360/12 ŚWKZ, dn. 27.11.2012 

K-RD.5130.7.2011.KL 

Ruda 

Śląska 

Wielki piec hutniczy "A" (ul. Piotra Niedurnego 79) wraz z wyciągiem  

ukośnym, wyciągiem osobowo-towarowym, odpylnikiem statycznym, 

zespołem nagrzewnic 1, 2, 3, w obrębie zespołu Huty Pokój na dz. 3131/215 

Decyzja jest ostateczna. 

A/361/11 ŚWKZ, dn. 13.12.2011 

K-RD-KL/4160/9045/42/07 

Katowice Kamienica - budynek frontowy i oficyna (ul. Gliwicka 15). Decyzja jest ostateczna. 

A/362/11 ŚWKZ, dn. 28.12.2011 

K-RD-KL/4160/ 

1332/275/09 

Istebna Zespół zabudowy Wojewódzkiego Centrum Pediatrii Kubalonka: 

- budynek portierni 

- budynek willi dyrektora (obecnie mieszkalny) 

- pawilon mieszkalny chłopców (obecnie pawilon chorych) 

- leżalnia-weranda (obecnie składy i solarium) 

- pawilon mieszkalny dziewcząt (obecnie pawilon chorych) 

- szkoła i oddział gruźlicy kostnej (obecnie pawilon chorych) 

- budynek administracyjno-leczniczy (obecnie administracja i rentgen) 

- sala gimnastyczna 

- wieża (obecnie pawilon chorych)   

- pawilon gruźlicy kostnej - łącznik (obecnie pawilon chorych) 

- skrzydło z salą imprezowo-jadalnianą (obecnie jadalnia) 

- pawilon kuchni, pralni i mieszkalny (obecnie kuchnia i pralnia) 

- skrzydło gospodarcze (obecnie mieszkalne - hotel) 

- kotłownia 

- otoczenie zespołu zabudowy wyznaczone na mapie i w treści decyzji. 

 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

Wpis do rejestru zabytków obejmuje zespół zabudowy,  

wymienione w decyzji budynki oraz otoczenie, czyli teren  

działki numer 6605/6 (portiernia) oraz  działki numer 6605/9   

wzdłuż jej granicy do załamania pod kątem prostym od strony  

wschodniej, dalej granica otoczenia biegnie drogą gruntową  

nad oczyszczalnią ścieków do drogi utwardzonej kostką  

granitową, dalej drogą utwardzoną wzdłuż boiska  

do jego południowo-zachodniego narożnika, a następnie  

od zakrętu drogi w terenie poniżej pomnika do punktu  

granicznego działki numer 6605/9 i dalej granicą działek  

numer 6605/6 i 6605/9. - zgodnie z planem. 

A/363/11 ŚWKZ, dn. 28.12.2011 

K-RD.5130.50.2011.KL 

Natolin, 

gm. Lipie 

Dom drewniany zwany Starą Szkołą (przeniesiony w 1885 roku z Kleśnisk) 

adres: Natolin nr 33. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/364 --------------------------------- 

A/365/12 1) WKZ, dn. 17.03.1966, 

Kl.III-z-12/I254/66 

2) ŚWKZ, dn. 09.01.2012 

K-RD.5130.1.2012.KL  

- pismo z nowym nr rej. 

Żory  

Rowień 

Kaplica przydrożna – ul. Rybnicka. Decyzja jest ostateczna. 

A/366/12 ŚWKZ, dn. 31.01.2012 

K-RD.5130.20.2012.KL 

Racibórz 

Ocice 

Budynek kościoła paraf. pw. św. Józefa (ul. Gdańska 70). Decyzja jest ostateczna. 

A/367/12 ŚWKZ, dn. 14.02.2012 

K-RD.5130.53.2011.KL 

Cieszyn mur przy klasztorze Ojców Bonifratrów  

rozgraniczający ogród klasztorny od parku (dawnego cmentarza)  

przy kościele pw. św. Trójcy biegnący przez działki nr 40 i 41. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/368/12 ŚWKZ, dn. 14.02.2012 

K-RD.5130.22.2011.KL 

Katowice 

Burowiec 

Budynek główny szpitala - ul. Janusza Korczaka 27. Decyzja jest ostateczna. 

A/369/12 ŚWKZ, dn. 20.02.2012 

K-RD-KL/4160/4330/302/09 

Gliwice Budynek kaplicy Sióstr Świętego Karola Boromeusza na dz. 1095 

(ul. Zygmunta Starego 19). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/370/12 ŚWKZ, dn. 23.03.2012 

K-RD-KL/4160/ 

10787/102/10 

Katowice Historyczny układ urbanistyczny tzw. południowej dzielnicy  

śródmieścia Katowic składający się z sieci ulic, układu parcel,  

zabudowy zawierającej zespół budowli secesyjnych,  

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

modernistycznych, funkcjonalistycznych, mieszkalnych,  

mieszkano-użytkowych, użytkowych, sakralnych.  

W granicach wpisu znajdują się następujące nieruchomości: 

ulica Tadeusza Kościuszki: 

numery adresowe: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,  

43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, ulica; 

numery działek: 194, 192, 189, 188/1, 188/2, 183/1,  

188/2, 182/2, 101, 102/1, 102/2, 103, 99/1, 99/2, 99/3,  

99/5, 99/6, 99/7, 99/8, 95/1, 95/2, 68, 66/1, 66/2, 56, 53, 54,  

125, 126, 127, 128, 132, 92, 93, 94, 96, 84, 95, 195, 100, 101,  

67, 55, 135, 136, 97; 

ulica Józefa Zajączka: 

numery adresowe: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,  

23a, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ulica; 

numery działek: 39, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 115, 114,  

113, 112, 111, 89, 88, 87, 86, 85, 35, 36, 37, 49, 52, 54/1,  

54/2, 56, 58, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 77, 76, 75, 74, 38, 57, 80;  

ulica Jana Kilińskiego: 

numery adresowe: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ulica; 

numery działek: 153, 151, 131, 129/1, 128/1, 124,  

33, 45/1, 45/3, 45/4, 50, 51, 53, 55, 61, 65, 66, 67, 68,  

69, 70, 80; 

ulica księcia Józefa Poniatowskiego: 

numery adresowe: 19, 23, 25, 29, 31,  

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, ulica; 

numery działek: 64, 78/1, 79, 90, 91,  

92, 60, 59, 110, 120/1, 120/9, 120/5,  

120/3, 133, 62, 63, 107, 108, 134; 

ulica Henryka Jordana: 

numery adresowe: 7, 7a, 7b, 9, 11, 13, 13a, 13b,  

13c, 13d, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12a, 12b, ulica; 



 

 

numery działek: 46/1, 46/2, 47, 48, 116, 117,  

118/14, 118/3, 118/1, 118/5, 119/1, 119/9, 118/15,  

119/11, 120/11, 120/12, 123, 124, 32, 44, 45/3, 46/1,  

45/15, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 51/5, 51/6, 50,  

51/1, 51/3, 31, 45/16, 47/3, 52; 

ulica Marii Skłodowskiej-Curie: 

numery adresowe: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 39,  

41, 43, 45, 47, 49, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44,  

46, 48, ulica; 

numery działek: 157/1, 157/2, 127/9, 127/12, 127/13,  

127/3, 127/1, 45/6, 45/11, 45/12, 45/8, 45/13, 45/14,  

45/1, 45/17, 118/9, 118/10, 118/12, 118/7, 119/5, 119/3,  

119/10, 119/7, 120/7, 120/3, 165, 166, 163, 113, 114,  

88, 74/1, 60, 49, 122/1, 122/2, 129, 130, 131, 46/3, 76, 87,  

109, 121, 159, 160, 161, 164; 

ulica Józefa Rymera: 

numery adresowe: 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, ulica; 

numery działek: 65, 64, 63, 62, 56, 57, 58, 59, 55, 61; 

ulica PCK: 

numery adresowe: 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 2, 4, 6, 8,  

10, ulica; 

numery działek: 69, 70, 72, 73/1, 73/2, 74/3,  

74/4, 45/4, 45/10, 40, 34, 96/3, 96/2, 96/1, 96/4,  

93, 90, 89, 71, 75/3, 77, 78, 79, 306; 

ulica Pawła Stalmacha: 

numery adresowe: 17, 17a, 21, 23, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ulica; 

numery działek: 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92/1, 92/2,  

92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 123/1, 123/2, 123/3,  

125, 126, 127/6, 127/8, 115, 116/1, 116/2, 117/1, 118,  

119, 120, 122, 127/7; 

ulica Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury: 

numery adresowe: 1, 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 11a, 13,  



 

 

15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, ulica; 

numery działek: 182/1, 181/1, 181/2, 180, 172, 171/1,  

171/2, 170, 162, 156/1, 156/2, 155/2, 152, 151, 104,  

105, 107, 109/1, 110, 111, 112, 127/11, 130/1,  

130/2, 132/1, 132/2, 133; 

ulica Mikołaja Kopernika: 

numery adresowe: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 

numery działek: 193, 191, 190, 168/4, 167,  

158/1, 158/2, 158/3, część działki 196, 154/1,  

154/2, 153; 

ulica Michała Drzymały: 

numery adresowe: 1, 3, 3a, 5, 6, 7, 9, 13,  

15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ulica; 

numery działek: 168/1, 168/3, 169/2, 169/1, 169/4,  

169/5, 177/1, 177/2, 174, 175, 173, 109/2, 117/2,  

92/8, 75/1, 75/2, 190, 187, 186, 184, 185, 180, 107,  

106, 98, 97, 94, 96/1, 108, 179; 

 

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. 

 

A/371/12 ŚWKZ, dn. 09.03.2012 

K-RD.5130.42.2011.KL 

Grodziec, 

gm. Jasienica 

Budynek kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła – ul. Kościelna. Decyzja jest ostateczna. 

A/372/12 ŚWKZ, dn. 04.06.2012 

K-RD-KL/4160/12453/225/10 

Katowice Budynek dawnego Kina Capitol – ul. Plebiscytowa 3. Decyzja jest ostateczna. 

A/373/12 
(dawn. 643/66) 

1) ŚWKZ, dn. 30.03.2012 

K-RD.5130.9.2012.KL  

- pismo z nowym nr rej  

2) WKZ, dn. 2.05.1966, 

Kl.III-680/404/66 

Zbrosławice Zamek – ul. Zamkowa 2;  

ochrona: obiekt wraz z najbliższym otoczeniem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/374/12 ŚWKZ, dn. 02.04.2012 

K-RD.5130.55.2011.KL 

Goczałkowice-Zdrój Park zdrojowy (ul. Uzdrowiskowa, ul. Parkowa): 

- układ kompozycyjny wraz z  

alejkami, ścieżkami spacerowymi oraz zespół  

drzewostanu parkowego wg. załącznika nr 1 do decyzji. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/375/12 ŚWKZ, dn. 17.04.2012 

K-RD.5130.37.2011.KL 

Miasteczko Śląskie Dworek myśliwski obecnie budynek mieszkalny - ul. Imielów 50. Decyzja jest ostateczna. 

A/376/12 ŚWKZ, dn. 10.05.2012 

K-RD.5130.12.2012.KL 

Zabrze  Park im. Poległych Bohaterów  (ul. Pawła Dubiela pomiędzy ul. Dionizego 

Trocera, rzeką Bytomską i dawnym kanałem sztolniowym)  

- układ kompozycyjny  

park wraz z alejkami i ścieżkami spacerowymi oraz  

zespół drzewostanu parkowego; na terenie działek: 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. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/377/12 
(dawn. 355/60) 

(dawn. R 263) 

1) WKZ, dn. 10.03.1960, 

Kl.III-Z-359/60 

2) ŚWKZ, dn. 08.05.2012 

K-RD.5130.13.2012.KL 

pismo z nowym nr rej. 

Gliwice Kościół filialny pw. św. Jerzego 

- ul. Piekarska 13. 

Ochrona: obiekt wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem  

w ramach ogrodzenia. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

3) WKZ, dn. 10.12.1949 

K.S.V/1469/R263/49 

A/378/12 ŚWKZ, dn. 18.05.2012 

K-RD.5130.49.2011.KL 

Zabrze 

Mikulczyce 

Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego - ul. Brygadzistów 4. Decyzja jest ostateczna. 

A/379 -------------------------------------------------------- 

A/380/12 
(dawn. 1150/70) 

(dawn. R-355/52) 

1) ŚWKZ, dn. 12.11.2012 

K-RD.5130.37.2012.KL  

pismo z nowym nr rej.  

2) WKZ, dn. 21.12.1970, 

Kl.III-680/464/70 

3) WKZ, dn. 18.02.1952 

IV-36a/15/355/52 

Ruda Śląska 

Kochłowice 

Kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny (Sanktuarium Matki Bożej z 

Lourdes) 

(ul. Piłsudskiego 1). 

Ochrona: obiekt w ramach ogrodzenia. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/381/12 ŚWKZ, dn. 11.06.2012 

K-RD-KL/4160/ 

1254/65/09 

Zabrze Zespół zabudowy osiedla patronackiego "Sandkolonie" czyli  

"Kolonia Piaskowa" (tzw. Zandka), zespół 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. 

 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/382/12 ŚWKZ, dn. 19.06.2012 

K-RD.5130.25.2011.KL 

Bielsko- 

Biała  

Kamienica Pilsner Hof oraz budynek (Rynek 11, ul. Józefa Pankiewicza 7). 

 

Decyzja jest ostateczna. 

A/383/12 ŚWKZ, dn. 21.08.2012 

K-RD.5130.24.2011.KL 

Żywiec Budynek mieszkalny  

- ul. Komorowskich 92. 

 

Decyzja jest ostateczna. 

A/384/12 
(dawn. 694/64) 

1) WKZ, dn. 07.02.1964  

Kl.III-z-12/I/66/64 

2) KZ, dn. 08.10.2012  

- zmiana dodany  

wpis otoczenia 

K-RD.5130.36.2012.KL 

3) ŚWKZ, dn. 08.10.2012 

K-RD.5130.36.2012.KL 

pismo z nowym nr rej.   

Gliwice Kompleks zabudowań dawnej radiostacji (ul. Tarnogórska 127, 129, 131) 

na dz. 1527: 

- trzy wolnostojące budynki oraz maszt wraz z najbliższym otoczeniem,  

- otoczenie dawnej radiostacji na dawnych działkach nr 47 i 49. 

 

Ochrona: 

obiekty wraz z otoczeniem - zgodnie z planami  

(plan do decyzji zmieniającej i plan do zawiadomienia). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/385/12 ŚWKZ, dn. 12.11.2012 

K-RD.5130.26.2012.KL 

Chorzów Budynek mieszkalny - ul. Bałtycka 2. Decyzja jest ostateczna. 

A/386/12 ŚWKZ, dn. 12.11.2012 

K-RD.5130.25.2012.KL 

Chorzów Budynek mieszkalny - ul. Katowicka 102. Decyzja jest ostateczna. 

A/387/12 ŚWKZ z dn. 09.09.2015 

K-RD.5130.51.2011.KL 

Gliwice Budynek użyteczności publicznej - pierwotnie  

budynek Liceum Maryjnego Sióstr Szkolnych Notre Dame 

(ul. Królowej Bony 13 / ul. Ziemowita 10). 

DECYZJA UCHYLONA  

PRZEZ MINISTRA  

(pismo DOZ-OAiK.50. 

913.2017.UB  

z 2019-03-14)  

- dec. na dziś nie obowiązuje. 

A/388/12 ŚWKZ, dn. 19.11.2012 

K-RD.5130.43.2011.KL 

Tarnowskie  

Góry 

Budynek szkolny - ul. Opolska 26, 26a, 26b, 26c. Decyzja jest ostateczna. 

A/389/12 ŚWKZ, dn. 19.11.2012 

K-RD.5130.44.2011.KL 

Tarnowskie  

Góry 

Budynek szkolny - ul. Stanisława Wyspiańskiego 1-3. Decyzja jest ostateczna. 

A/390/12 ŚWKZ, dn. 19.11.2012 

K-RD.5130.20.2012.KL 

Szałsza, gm. 

Zbrosławice 

Założenie parkowe o pow. 4,32 ha na dz. 9 i 121/322: 

- układ kompozycyjny parku wraz z alejkami i  

ścieżkami spacerowymi oraz zespół drzewostanu parkowego. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

(ul. Ziemięcicka 6) 

Ochrona: teren na dz. 9 i 121/322 - w granicach zgodnie  

z  planem; na terenie objętym wpisem znajdują  

się obiekty, które nie są wpisane indywidualnie do rejestru  

zabytków, czyli budynki gospodarcze przy zachodniej  

granicy działki numer 121/322. 

A/391/12 ŚWKZ, dn. 19.11.2012 

K-RD.5130.08.2012.KL 

Pruchna, gm. 

Strumień 

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego - ul. Główna 66. Decyzja jest ostateczna. 

A/392/12 ŚWKZ, dn. 26.11.2012 

K-RD.5130.43.2012.KL 

Bytom Ogrodzenie wokół budynku starostwa  

powiatowego i wozowni, obecnie Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 

(ul. Wojciecha Korfantego 34). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/393/12 ŚWKZ, dn. 05.12.2012 

K-RD.5130.43.2012.KL 

Siemianowice 

Śląskie 

Budynki mieszkalne 

- ul. Henryka Rutkowskiego 1, 2, 3 (ob. Składowa 1-1a, 2-2a, 3). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/394/12 ŚWKZ, dn. 05.12.2012 

K-RD.5130.44.2012.KL 

Siemianowice 

Śląskie 

Budynek mieszkalny - ul. Stanisława Wyspiańskiego 2. Decyzja jest ostateczna. 

A/395/12 ŚWKZ, dn. 20.12.2012 

K-RD.5130.32.2011.KL 

Czeladź Remiza strażacka z salą widowiskową, późniejsze kino Uciecha 

(ul. 1 Maja 28). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/396/13 ŚWKZ, dn. 22.04.2013 

K-RD.5130.32.2011.KL 

Bielsko- 

Biała 

Budynek tzw. "'willi Schneidera" oraz 

- oficyna (dawna wozownia), 

- ogród, 

- przedogród 

(ul. Adama Mickiewicza 27). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/397/12 ŚWKZ, dn. 31.12.2012 

K-RD.5130.54.2011.KL 

Bytom Bobrek Budynek kościoła ewangelickiego – ul. Stalowa 10. 

 

Obiekt skreślono z rejestru zabytków, ponieważ został  

przeniesiony i wpisany do  

inwentarza Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny  

w Chorzowie nr GPE-5299. 

Obiekt skreślony  

z rejestru zabytków 

(dec. MKiDN,  

dn. 25.10.2016, 

znak: DOZ-OAiK.660. 

520.2016.MP) 

A/398/13 ŚWKZ, dn. 14.01.2013 

K-RD.5130.19.2011.KL 

Bytom Zespół zabudowy elektrowni Bobrek (obecnie Elektrociepłownia Szombierki): 

(ul. Kosynierów) 

- kotłownia 

- pompownia 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

- maszynownia 

- rozdzielnia prądu 

- budynek zarządu 

- wieża wodna, zwana zegarową 

- wieża węglowa 

- trzy kominy 

- wartownia 

- otoczenie wymienionych wyżej obiektów 

A/399/13 ŚWKZ, dn. 24.01.2013 

K-RD.5130.6.2012.KL 

Chorzów Budynek planetarium i obserwatorium astronomicznego im.  

Mikołaja Kopernika (al. Planetarium 4). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/400/13 ŚWKZ, dn. 05.02.2013 

K-RD.5130.38.2012.KL 

Zabrze 

Rokitnica 

Budynek mieszkalny - ul. Jana Szafarczyka 1-3. Decyzja jest ostateczna. 

A/401/13 ŚWKZ, dn. 13.02.2013 

K-RD.5130.1.2013.KL 

Borucin, gm. 

Krzanowice 

Budynek kościoła parafialnego pw. św. Augustyna 

(ul. księdza Norberta Bończyka 15). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/402/13 ŚWKZ, dn. 26.02.2013 

K-RD.5130.3.2013.KL 

Nowy Bieruń, 

gm. Bieruń 

Budynek kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

(ul. Warszawska 294). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/403/13 ŚWKZ, dn. 15.03.2013 

K-RD.5130.56.2011.KL 

Katowice 

Nikiszowiec 

Budynki tworzące zabudowę osiedla robotniczego Nikiszowiec: 

• ulica Antoniego Czechowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 

• ulica Księdza Alojzego Ficka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

• Garbarska 1, 2, 3 

• Giszowiecka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

• Janowska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

• Zofii Nałkowskiej 6, 7, 8, 9 

• Odrowążów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 

• plac Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

• Rymarska 1, 3, 5 

• Szopienicka 44, 46, 48, 50, 52 

• Świętej Anny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

• Bernarda Krawczyka 2, 4, 6 

Decyzja jest ostateczna. 

A/404/13 ŚWKZ, dn. 27.03.2013 

K-RD.5130.46.2012.KL 

Zabrze Szyb "Wyzwolenie" i chodnik podstawowy w pokładzie 510 dawnej kopalni 

"Królowa Luiza" (ul. Henryka Sienkiewicza 43). 

 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/405/2020 ŚWKZ, dn. 02.07.2020 

K-RD.5130.42.2012.KL-MB 

Gliwice Zespół zaprojektowanej zieleni: 

- układ alejowy drzew gatunku Lipa drobnolistna wzdłuż ul. A. Mickiewicza,  

J. Sowińskiego, Kozłowskiej (do wlotu ul. Radiowej) czyli 4 szpalery  

drzew wzdłuż ul. A. Mickiewicza i 3 szpalery wzdłuż ul. J. Sowińskiego  

i Kozłowskiej, 

- układ alejowy drzew gatunku klon pospolity "Schwedleri" wzdłuż ul.  

Jana III Sobieskiego na odcinku od ul. J. Słowackiego do ul. T. Kościuszki, 

- szpaler dębów szypułkowych wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego  

na terenie planu Grunwaldzkiego, 

- zieleń komponowana skweru Keżmarok. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 22.07.2020 r. 

  

A/406/13 ŚWKZ, dn. 20.06.2013 

K-RD.5130.7.2013.KL 

ŚWKZ, dn. 19.08.2013  

- zmiana K-RD.5130.7.2013.KL 

Modzurów, 

gm. Rudnik 

Pałac z kapliczką, cmentarzem, mauzoleum z ceglanym murem 

- ul. Juliusza Słowackiego 9. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/407/13 ŚWKZ, dn. 02.08.2013 

K-RD.5130.31.2012.KL 

Czechowice 

-Dziedzice 

Budynek dworca kolejowego – ul. Wolności 3, 3A, 5. 

 

Ochrona: obiekt (bryła, forma, gabaryty, wystrój  

elewacji wraz z detalem architektonicznym, wiata peronowa,  

wnętrze holu i sali restauracji dworcowej) - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/408/13 ŚWKZ, dn. 05.09.2013 

K-RD.5130.28.2012.KL 

Cieszyn Polski schron bojowy (nr 6) na jeden ciężki karabin maszynowy. 

Ochrona: obiekt w obrysie murów zewnętrznych - zgodnie z 

 planem na dz. 144 (obręb 68). 

(ul. Graniczna) 

 

Decyzja jest ostateczna. 

A/409/13 ŚWKZ, dn. 18.09.2013 

K-RD.5130.24.2013.KL 

Chorzów Hala dawnej elektrowni Huty Królewskiej - ul. Metalowców. Decyzja jest ostateczna. 

A/410/13 ŚWKZ, dn. 18.10.2013 

K-RD.5130.13.2013.KL 

Ruda Śląska Budynek dawnej fabryki margaryn - ul. Piastowska 5. Decyzja jest ostateczna. 

A/411/13 ŚWKZ, dn. 13.11.2013 

K-RD.5130.10.2012.KL 

Świętochłowice budynek kościoła parafialnego Świętego Augustyna 

(ul. Antoniego Bukowego 22). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/412/13 ŚWKZ, dn. 18.12.2013 

K-RD.5130.12.2013.KL 

Chorzów Budynek kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

(ul. Długa 32). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/413/14 ŚWKZ, dn. 13.01.2014 

K-RD.5130.19.2013.KL 

Gliwice Budynek Sądu Rejonowego - ul. Powstańców Warszawy 23. Decyzja jest ostateczna. 

A/414/14 ŚWKZ, dn. 14.03.2014 

K-RD.5130.16.2013.KL 

Tychy Budynek kasyna Browaru Obywatelskiego oraz otaczający go park  

(ul. Browarowa 1). 

(ochrona: obiekt i park w granicach dz. 1381/91, 1557/65 - zgodnie z planem). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/415/15 ŚWKZ, dn. 16.01.2015 

K-RD.5130.13.2014.KL 

Czechowice 

-Dziedzice 

Zespół zabudowy Walcowni Metali Dziedzice (ul. Jana Kochanowskiego): 

- hala walcowni blach, 

- zespół hal prasowni-ciągarni, 

- zespół odlewni. 

Ochrona: obiekty (bryła, forma, gabaryt, elewacje wraz  

z detalem architektonicznym) w granicach dz. 3789/285,  

555/24, 555/38 - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/416/14 
(dawn. 1639/97) 

1) WKZ, dn. 11.04.1997, 

PSOZ-53400/R/370/2/97 

2) ŚWKZ, dn. 12.06.2014 

K-RD.5135.108.2014.KL 

pismo z nowym nr rej. 

Chorzów Dom starców późniejszy dom małego dziecka – ul. Wandy 66. Decyzja jest ostateczna. 

A/417/14 ŚWKZ, dn. 20.06.2014 

K-RD.5130.11.2013.KL 

Bytom Budynek kościoła parafialnego pw. Dobrego Pasterza  

(ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 4). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/418/14 ŚWKZ, dn. 25.06.2014 

K-RD.5130.32.2013.KL 

Ruda Śląska Zespół zabudowy szybu "Mikołaj" (ul. Szyb Walenty): 

- budynek nadszybia szybu Mikołaj z wieżą wyciągową szybu 

- budynki maszyny wyciągowej, hali przetwornic, warsztatu wraz  

ze znajdującymi się wewnątrz elementami wyposażenia  

technicznego - maszyną wyciągową z kołem pędnym  

"Koeppe", szybowskazem, tachografem, zestawem przerwornic  

systemu "Ward-Leonarda" z kołem zamachowym "Ilgnera" oraz pozostałym. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/419/14 ŚWKZ, dn. 10.08.2014 

K-RD.5130.26.2014.KL 

Chorzów Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarstwa rolnego  

(budynkiem gospodarczym i stodołą) - pl. św. Jana 16. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/420/14 ŚWKZ, dn. 14.07.2014 

K-RD.5130.6.2014.KL 

Katowice Budynek użyteczności publicznej - siedziba der  

Königlichen Polizeidirektion Kattowitz (obecnie siedziba  

I Komisariatu Policji) ul. Jana Kilińskiego 9 oraz  

Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 28. 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

 

Ochrona: obiekt w obrysie murów zewnętrznych wraz  

z wewnętrznymi schodami oraz historyczne elementy wystroju  

i wyposażenia wnętrza - zgodnie z opisem i mapą. 

A/421/14 ŚWKZ, dn. 01.09.2014 

K-RD.5130.33.2012.KL 

Katowice Kompleks zabudowy Domu Powstańca – ul. Jana Matejki 3. 

 

Ochrona: obiekt w obrysie murów zewnętrznych wraz ze schodami  

zewnętrznymi od ul. Jana Matejki - zgodnie z planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/422/14 Dn. 01.09.2014, 

K-RD.5130.14.2014.KL 

Pszczyna Budynek mieszkalny (willa) - ul. Sokoła 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/423/14 
(dawn. 674/66) 

(dawn. R. 6) 

 

 

 

1) ŚWKZ, dn. 09.09.2014 

K-RD.5130.40.2014.KL 

pismo z nowym nr rej.  

2) WKZ, dn. 28.05.1966, 

Kl.III-680/478/66 

3) WKZ, dn. 14.12.1946, 

K.Z. L.601/1/6/46 

Bieruń Stary, 

gm. Bieruń 

Kościół cmentarny pw. Świętego Walentego - ul. Krakowska 39. Decyzja jest ostateczna. 

A/424/15 Dn. 19.11.2015, 

K-RD.5130.5.2013.KL 

Pszów Budynki wchodzące w skład zabudowy Kopalni Węgla Kamiennego "Anna"; 

- oberża, kasyno i dom towarowy (obecnie budynek administracji), 

- kompleks dawnej elektrociepłowni (obecnie ciepłowni zasilającej miasto),  

- budynek rozdzielni głównej elektrowni, budynek kotłowni,  

budynek administracji elektrowni oraz budynek maszynowni 

- budynek maszyny wyciągowej Szybu Chrobry I. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/425/14 Den. dn. 30.12.2014, 

K-RD.5130.41.2014.KL 

Zabrze Zespół zabudowań i wyrobisk chodnikowych dawnej kopalni "Guido" 

• usytuowanych na poziomie 320 m:  

1) komora badawcza nr  9,  

2) komora nr 10,  

3) komora nr 11, 

4) komora nr 12, 

5) chodnik kamienny,  

6) chodnik nadścianowy ściany nr 1,  

7) chodnik podstawowy w pokładzie 620,  

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

8) chodnik łączący,  

9) chodnik podścianowy ściany nr 2,  

10) chodnik graniczny,  

11) chodnik nadścianowy ściany nr 4,  

12) ściana nr 4,   

13) chodnik podścianowy ściany nr 4 i chodnik badawczy nr 1,   

14) upadowa podsadzkowa nr 2,  

15) chodnik podścianowy ściany nr 3,  

16) upadowa podsadzkowa nr 1,  

17) chodnik badawczy 

18) Przecinka  łącząca nr 1 

19) Przecinka łącząca Nr 2,  

20) chodnik nadścianowy ściany nr 3,  

21) chodnik nadścianowy ściany nr 2, 

• wyrobiska położone na poziomie 150 m:  

1) przekop wentylacyjny,  

2) pochylnia z przekopu wentylacyjnego,  

3) komora środkowa (hala) 

4) komora zachodnia,  

5) komora wschodnia 

6) pochylnia  spod stropu hali. 

A/426/15 Dec. z dn. 08.01.2015, 

K-RD.5130.47.2014.KL 

Racibórz Budynek dawnego kościoła Sióstr Dominikanek pw. Ducha Świętego - obecnie 

budynek ekspozycyjny Muzeum w Raciborzu (ul. Gimnazjalna 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/427/15 Dec. dn. 15.01.2015, 

K-RD.5130.42.2014.KL 

Chorzów Budynek warsztatów centrali elektrycznej w zespole zabudowy dawnej Huty 

"Królewskiej" - ul. Metalowców 4. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/428/15 Dec. dn. 15.01.2015, 

K-RD.5130.38.2014.KL 

Piekary  

Śląskie 

Budynek kaplicy pw. św. Antoniego - ul. Główna. Decyzja jest ostateczna. 

A/429/15 Dec. z dn. 02.02.2015, 

K-RD.5130.44.2014.KL 

Dec. z dn. 23.03.2015, 

K-RD.5130.20.2014.KL 

- zmiana. 

Siemianowice 

Śląskie 

Budynek dawnej portierni pałacowej - Dom Strażnika 

(ul. Fryderyka Chopina 1A). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/430/15 Dec. z dn. 09.02.2015, 

K-RD.5130.29.2014.KL 

Chorzów Budynek kulturalno-sportowy - ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 7. Decyzja jest ostateczna. 

A/431/15 Dec. z dn. 09.02.2015, 

K-RD.5130.27.2014.KL 

Chorzów Budynek szkoły handlowej, obecnie Zespołu Szkół Ekonomicznych  

im. Oskara Langego - ul. Ludwika Urbanowicza 2. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/432/15 Dec. z dn. 13.02.2015, 

K-RD.5130.41.2012.KL 

Zabrze Zwałowisko skały płonnej (hałda) - ul. Srebrna. Decyzja jest ostateczna. 

A/433 ------------------------------------- 

A/434/15 Dec. dn. 27.02.2015, 

K-RD.5130.7.2014.KL 

Bielsko-Biała Willa Oswalda Molendy - ul. Pocztowa 18. Decyzja jest ostateczna. 

A/435/15 Dec. z dn. 13.02.2015, 

K-RD.5130.10.2014 

Chorzów Budynek administracyjny Zakładów Chemicznych Hajduki - ul. Stalowa 17. Decyzja jest ostateczna. 

A/436/15 Dec. z dn. 13.02.2015, 

K-RD.5130.43.2014 

Gołkowice, 

gm. Godów 

Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego - ul. Cmentarna 22. Decyzja jest ostateczna. 

A/437/15 Dec. z dn. 16.02.2015, 

K-RD.5130.43.2013.KL 

Porąbka Kaplica pw. św. Urbana – ul. Krakowska 5. Decyzja jest ostateczna. 

A/438/15 Dec. z dn. 17.02.2015, 

K-RD.5130.35.2014.AK 

Piekary 

Śląskie 

Budynek kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej - ul. Franciszka 

Żwirki 17. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/439/15 Dec. dn. 17.02.2015, 

K-RD.5130.12.2014.AK 

Katowice Zespół zabudowy dawnego lotniska (ul. Lotnisko 10) złożony z budynku 

głównego oraz dwóch budynków bocznych - administracyjny aeroklubu  

i restauracji połączonych kolumnadą. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/440/15 Dec. dn. 20.02.2015, 

K-RD.5130.37.2014.AK 

Piekary  

Śląskie 

Budynek Zakładu św. Józefa - ul. Przyjaźni 229. Decyzja jest ostateczna. 

A/441/15 Dec. z dn. 23.02.2015, 

K-RD.5130.49.2014.KL 

Wielowieś Budynek dawnej synagogi obecnie budynek gospodarczy - ul. Gminna 27. Decyzja jest ostateczna. 

A/442/15 Dec. z dn. 19.03.2015, 

K-RD.5130.8.2014.KL 

Skoczów Skoczów – Wzgórze Kaplicówka: kaplica pw. św. Jana Sarkandra. Decyzja jest ostateczna. 

A/443/15 Dec. z dn. 14.12.2015, 

K-RD.5130.40.2013.KL 

Świerklaniec Przestrzenne założenie o charakterze wiejskim (ul. Parkowa):  

1) mieszkalna i gospodarcza zabudowa folwarku:  

a) budynek administracyjny i d. mleczarni (ob. biurowy),  

ul. Parkowa 20 (dz. 703/28) 

b) budynek mieszkalny zarządcy folwarku (ob. mieszkalny),  

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

ul. Parkowa 18 (dz. 378/28) 

c) budynek gorzelni z przylegającymi do niego  

od zachodu budynkami elektrowni, kotłowni i warsztatu  

(ob. mieszkalny), ul. Parkowa 14 (dz. 382/28, 383/28, 384/28) 

d) budynek mieszkalny, ul. Parkowa 22 (dz. 375/28) 

e) budynek pralni i mieszkalny (ob. mieszkalny), ul. Parkowa 16 (dz. 381/28) 

f) budynek transformatorowni (dz. 379/28) 

g) obora we wschodniej pierzei podwórka folwarcznego  

(ob. nieużytk.) (dz. 719/28) 

h) obora (ob. nieużytk.) (dz. 719/28) 

i) budynek inwentarski (porodówka dla zwierząt),  

(ob. nieużytk.) (dz. 719/28) 

j) budynki mieszkalne, ul. Parkowa 10 (dz. 491/28),  

ul. Parkowa 12 (dz. 390/28) 

k) stajnia, ul. Parkowa (719/28) 

2) zieleń komponowana wewnątrz zabudowy folwarku (dz. 719/28) 

3) południowy fragment parku pałacowego  

(190/4, 19015, 190/6, 217/25,276/18,368/28, 372/28, 373/28,  

387/28, 412/28, 484/28,493/28, 505/28,510/28, 512/28, 514/28, 515/28, 

516/28, 517/28, 518/28, 519/28, 520/28, 642/28, 643/28) 

A/444/15 Dec. z dn. 19.03.2015, 

K-RD.5130.17.2014.KL 

* Dn. 07.05.2015 

K-RD.5130.17.2014.KL 

(postanowienie omyłka) 

Bielsko-Biała Dawny ratusz, obecnie kamienica – Rynek 9. Decyzja jest ostateczna. 

A/445/15 Dec. z dn. 19.03.2015, 

K-RD.5130.16.2014.KL 

Bielsko-Biała Budynek – Rynek 10. Decyzja jest ostateczna. 

A/446/15 Dec. z dn. 19.03.2015, 

K-RD.5130.36.2014.AK 

Piekary  

Śląskie 

Budynek kaplicy pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - ul. Powstańców 

Śląskich. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/447/15 Dec. z dn. 04.11.2015, 

K-RD.5130.1.2014.KL 

Bytom Budynek spalarni śmieci i maszynowni dawnej oczyszczalni  

ścieków oraz komin, elementy wyposażenia budynku s 

palarni i maszynowni, tj. sprężarka firmy "Zwickauer", gazogenerator  

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

tłokowy "Deutz" z prądnicą prądu stałego  

typu DG92/4 ze wzbudnicą (ul. Zabrzańska, Łagiewnicka). 

A/448/15 Dec. z dn. 31.03.2015, 

K-RD.5130.39.2014.AK 

Ruda Śląska Budynek dawnej siedziby władz gminy Orzegów - ul. Hlonda 27. Decyzja jest ostateczna. 

A/449/15 Dec. z dn. 15.06.2015, 

K-RD.5130.15.2012.KL 

Bielsko-Biała Willa miejska - ul. Zygmunta Krasińskiego 26 Decyzja jest ostateczna. 

A/450/15 Dec. z dn. 07.07.2015, 

K-RD.5130.38.2015.KL 

Chorzów Budynek plebanii parafii rzymskokatolickiej św. Marii  

Magdaleny wraz z przedstawieniem Marki Boskiej  

Niepokalanie Poczętej na elewacji wschodniej oraz piecami  

i stolarką drzwiową wewnątrz budynku (ul. Bożogrobców 31). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/451/2020 
(dawn. 

A/441/88 – woj. 

częstochowskie) 

K-RD.5130.119.2020.MB 

z dn. 20.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Cielętniki, 

gm. Dąbrowa 

Zielona, 

pow. częstochowski 

Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki w Cielętnikach; ochrona  

w granicach muru ogrodzeniowego /działka nr 635/ (obecnie obiekt  

przy ul. T. Kościuszki w Cielętnikach, gm. Dąbrowa Zielona,  

pow. częstochowski, zlokalizowany na działce ewidencyjnej  

nr 635, obręb Cielętniki). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/441/88 

(dec. z dn. 27.05.1988 r.,  

znak: KL.II-5347/42/88). 

A/452/15 Dec. z dn. 20.07.2015, 

K-RD.5130.22.2014.KL 

Chorzów Zespół zabudowy w Chorzowie-Batorym, składający się z budynków:  

- domy, ul. Karpacka 19; 21; 23; 25; 

- domy, ul. Kochanowskiego 9; 9a-c; 11; 13; 15; 17; 19; 19a-c; 21; 21a-c; 23; 

25;  

- domu, ul. Łukasińskiego 12; 14; 16; 20; 22; 24;  

- domy, ul. Odrowążów  21; 23. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/453/15 Dec. z dn. 21.07.2015, 

K-RD.5130.16.2015.KL 

Racibórz Kamienica - ul. Wojska Polskiego 2. Decyzja jest ostateczna. 

A/454/15 Dec. z dn. 27.07.2015, 

K-RD-KL/4160/4973/52/09 

Chorzów Schron dowodzenia fortyfikacji Obszaru Warownego "Śląsk" - ul. Parkowa 20 

- obiekt na dz. 1060/38 w obrysie ścian zewnętrznych  

i partią zewnętrznego korytarza (poterny) wraz  

z bezpośrednim otoczeniem - zgodnie z opisem i planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/455/15 Dec. dn. 05.08.2015, 

K-RD.5130.26.2011.KL 

Bytom Willa wraz z wyposażeniem wymienionym w załączniku, przylegającą oficyną 

oraz ogrodzeniem przy budynku willi (ul. Stanisława Olejniczaka 22). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/456/15 Dec. z dn. 21.09.2015, 

K-RD.5130.30.2014.KL 

Katowice Dom mieszkalny urzędników Banku Gospodarstwa Krajowego wraz  

z otoczeniem w granicach dz. 11/1, 11/2, 11/3 (ul. Narcyzów 2). 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

A/457/15 
(dawn. 649/66) 

Zawiad. z dn. 07.10.2015, 

K-RD.5130.41.2015.KL 

(zawiadomienie  

o  numerze rej. zab.)  

 

Dec. z dn. 07.10.2015, 

K-RD.5130.41.2015.KL (dot. 

ogrodzenia) 

 

Dec. z dn. 30.12.1966, 

Kl.III-680/832/66. 

Radzionków Kościół parafialny pw. Świętego Wojciecha (ul. św. Wojciecha, ul. Klasztorna). 

Ochronie podlega kościół wraz z wyposażeniem wnętrza  

w ramach ogrodzenia. 

Ogrodzenie wraz z murem oporowym i schodami przy  

kościele - wzdłuż ul. św. Wojciecha, ul. Klasztornej  

i podjazdu na południu prowadzącego do plebanii. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/458/15 Dec. z dn. 27.10.2015, 

K-RD.5130.37.2011.KL 

Katowice Budynek Łaźni Łańcuszkowej Nowej na terenie Kopalni Węgla Kamiennego 

Wujek (ul. Wincentego Pola 65). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/459/15 Dec. z dn. 13.10.2015, 

K-RD.5130.42.2015.KL 

Katowice Budynek dawnego magazynu odzieżowego oraz paliw kopalni OHEIM –  

obecnie Muzeum Izba Pamięci Kopalni Wujek (ul. Wincentego Pola 65). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/460/15 Dec. z dn. 04.11.2015, 

K-RD.5130.7.2015.KL 

Zabrze Wyrobiska dawnej Kopalni Luiza i Zabrze-Bielszowice (ul. Sienkiewicza 43) 

- korytarze, chodniki, przekopu, upadowe-pochylnie, obejścia, przecznice,  

wyłącznie z murowanymi obudowami stałymi (tworzące "starą" i "nową" 

część_ wraz z komorami, poczekalnią przyszybową, fragmentami  

doprowadzonymi do przodków węglowych oraz szybik Budyk. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/461/15 Dec. z dn. 18.11.2015, 

K-RD.5130.29.2015.KL 

Bytom Dom Elm w zespole kościoła ewangelicko-augsburskiego obecnie budynek 

mieszkalny (ul. Matki Ewy 1). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/462/2016 Dec. z dn. 20.12.2016, 

K-RD.5130.30.2015.KL 

Bielsko-Biała Willa Szarotka wraz z otaczającym ją ogrodem.  

Ochronie podlega obiekt wraz z ogrodem w granicach dz. 47/7 - zgodnie z 

planem. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/463/15 Dec. z dn. 30.11.2015, 

K-RD.5130.43.2015.KL 

Katowice Budynek mieszkalno-usługowy - ul. Kochanowskiego 12 i 12a. Decyzja jest ostateczna. 

A/464/2016 Dec. z dn. 03.08.2016, 

K-RD.5130.45.2014.KL 

Tarnowskie 

Góry 

Stacja wodociągowa "Staszic" (ul. Stanisława Staszica 2):  

-budynek nadszybia szybu „Staszic”,  z szybem  „Staszic” (wcześniej "Adolf") 

-budynek nadszybia szybu „Maszynowy”, z szybem  „Maszynowy” 

-d. kotłownia 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

-budynek d. warsztatu 

-budynek d. zmiękczalni wody 

-budynek rozdzielni elektrycznej NN 

-budynek łaźni 

-budynek magazynu i warsztatu 

-portiernia 

- mur ogrodzenia od strony zach., płn., wsch. z odbiegającym po załamaniu  

odcinku 

- 3 podziemne hale „A’, „B” „C” 

- teren, na którym usytuowane są wymienione powyżej obiekty  

w granicach zaznaczonych na załącznikach graficznych 

-elementy d. wyposażenia technicznego  

(zespół pompowy nr 2 z 1903 roku z maszyną parową - Hala "B";  

zespół pompowy nr 6 z 1942 roku - Hala "B"; suwnica ręczna produkcji  

niemieckiej 8000kg - hala "B"; suwnica dwubelkowa ręczna z 1903 roku  

3000 kg – hala "B"; walczak kotła dwupłomienicowego z obmurzem  

z 1922 - budynek kotłowni; zbiornik kondensatu z 1930 roku - budynek  

kotłowni; nitowany kubeł służący do transportu - przedmiot przestawny;  

teren dawnej bocznicy). 

A/465/15 Dec. z dn. 30.12.2015 

K-RD.5130.27.2015.KL 

Wojnowice,  

gm. Krzanowice 

Pałac oraz otaczający go park krajobrazowy typu angielskiego - ul. Pałacowa 1. Decyzja jest ostateczna. 

A/466/15 Dec. z dn. 30.12.2015, 

K-RD.5130.23.2015.KL 

Zabrze Budynek szatni i łaźni górniczej na terenie dawnej kopalni węgla  

kamiennego Castellengo - ul. Szybowa 2. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/467/15 Dec. z dn. 30.12.2015, 

K-RD.5130.32.2015.KL 

Bytom Kościół pw. Świętej Małgorzaty wraz z otaczającym terenem  

- ul. Małgorzatki 7. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/468/2020 
(dawn. 

A/1443/91) 

K-RD.5130.118.2020.MB 

z dn. 19.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Rybnik Kościół parafialny pw. św. Antoniego w Rybniku - ul. Mikołowska, wzniesiony  

w latach 1903–1907 w stylu neogotyckim, wg proj. Ludwika Schneidera; 

ochrona w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną część 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 

25.11.1991 r., znak: PSOZ-53400/R/128/2/91 – obejmujących cały budynek 

wraz z najbliższym otoczeniem (obecnie budynek kościoła zlokalizowany na  

działce ewidencyjnej nr 2417/54, obręb Rybnik). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1443/91 

(dec. z dn. 25.11.1991 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/128/2/91). 



 

 

A/469/2020 
(dawn. 

469/65) 

K-RD.5130.101.2020.MB 

z dn. 08.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Pszczyna, 

pow. pszczyński 

Kamienica mieszczańska - Rynek 22 w Pszczynie, z wieku XVIII, narożna,  

piętrowa, na rzucie litery L, elewacja frontowa i boczna rozczłonkowana  

pilastrami, pokryta dachem siodłowym z naczółkiem; klatka schodowa  

z klasycystyczną balustradą; granice zabytku rozciągają się na całość  

obiektu w ramach parceli budowlanej (tj. obecnej działki ewidencyjnej  

nr 816/26, obręb Pszczyna, gm. m. Pszczyna) 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 469/65 

(dec. z dn. 14.12.1965 r.,  

znak: KL.III-Z-12/I/413/65). 

A/470/2020 
(dawn. 

A-649/89) 

K-RD.5130.116.2020.MB 

z dn. 18.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała Założenie willowo-ogrodowe, usytuowane przy ul. Niedzielskiego 10  

w Bielsku-Białej, w granicach ogrodzenia; ochrona w granicach parceli 553/10  

(obecnie willa z ogrodem przy ul. Świętej Anny 22 w miejscowości Bielsko-

Biała;  

ochrona w granicach działki ewidencyjnej nr 553/10, m. pow. Bielsko-Biała). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-649/89 

(dec. z dn. 09.10.1989 r.,  

znak: KL.IV-5340/61/89). 

A/471/2016 K-RD.5130.63.2015.KL  

z dn. 15.01.2016 r. 

 

Mazańcowice 

gm. 

Jasienica 

- budynek kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny na dz. 2888 

- budynek plebanii na dz. 2893  

- teren w granicach działek 6/2, 6/4 przyległy do ww. obiektów 

Decyzja jest ostateczna. 

A/472/2016 K-RD.5130.4.2013.KL  

z dn. 16.03.2016 r. 

Bytom Wieża ciśnień – ul. Oświęcimska (na dz. 185/23). Decyzja jest ostateczna. 

A/473/2016 K-RD.5130.68.2015.KL  

z dn. 16.03.2016 r. 

Siemianowice 

Śląskie 

Spichlerz, obecnie gmach Muzeum Miejskiego  

- ul. Fryderyka Chopina 6 (ob. ul. Chopina 6 i 5). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/474/2016 K-RD.5130.7.2012.AK  

z dn. 31.03.2016 r. 

Chorzów Hala wystawowa "Kapelusz" 

(adres: Promenada gen. Jerzego Ziętka 4). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/475/2016 K-RD.5130.14.2013.KL  

z dn. 31.03.2016 r. 

 

Stara Wieś, 

gm. 

Wilamowice 

Zespół zabudowy kościoła parafialnego Podwyższenia Krzyża Świętego : 

- budynek kościoła z otaczającym go starodrzewem 

- stary cmentarz przykościelny 

- wzgórze kościelne ze starodrzewem 

- nowy cmentarz ze starodrzewem  

- dwa budynki cmentarne : domek grabarza, wachciarnia 

- szkoła parafialna (obecnie Izba Regionalna) z przyległym ogrodem 

- teren w granicach działek 423/1, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 426,  

427, 775, 706, 743, 744, 815 stanowiący integralną część  

kompleksu kościelnego. 

 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

Ochroną objęte obiekty (bryła, forma, elewacje wraz z detalem  

architektonicznym, wygląd i konstrukcja historycznej stolarki okiennej  

i drzwiowej), wzgórze kościelne ze starodrzewem, oba centnarze  

(ich układ przestrzenny i rozplanowanie oraz starodrzew  

na nowym cmentarzu) - zgodnie z planem zał. do dec. 

A/476/2016 K-RD.5130.9.2016.KL  

z dn. 11.07.2016 r. 

Bieruń Bieruń Stary, ul. Krakowska 39: Grobowiec rodziny Gawlików na cmentarzu  

Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/477/2016 K-RD.5130.69.2015.KL  

z dn. 14.07.2016 r. 

 

Zabrze Dwór przy ul. Żniwiarzy 2.  

Ochroną objęty obiekt w obrysie murów  

zewnętrznych wraz z piwnicą wychodzącą poza obręb  

budynku w kierunku północno-wschodnim (pomieszczenia w skarpie). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/478/2016 K-RD.5130.10.2016.KL  

z dn. 26.08.2016 r. 

 

Bieruń Bieruń Stary, ul. Krakowska 39:  

Dawny dom pogrzebowy (kostnica) na cmentarzu parafii  

rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/479/2016 K-RD.5130.4.2016.KL 

z dn. 14.07.2016 r. 

 

Żory Kaplica – ul. Szkolna 42 (obiekt na dz. 957/62). Decyzja jest ostateczna. 

 

Do rejestru decyzją  

wpisana także figura  

św. Nepomucena  

pod nr B/318/2016. 

A/480/2016 K-RD.5130.14.2016.KL  

z dn. 11.08.2016 r. 

Ptakowice,  

gm. Zbrosławice 

Portal wylotu głębokiej sztolni "Fryderyk". 

Portal na dz. 69/8 - lokalizacja zaznaczona na mapach do dec. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/481/2016 K-RD.5130.13.2016.KL 

z dn. 11.08.2016 r. 

 

Ptakowice,  

gm. Zbrosławice 

Ruina budynku nadszybia szybu sztolniowego nr 5 (świetlnik, szyb "Adam")  

znajdująca się w granicach zespołu krajobrazowo-przyrodniczego  

"Park w Reptach i dolina rzeki Dramy". 

 

Obiekt na dz. 127/5, wraz z terenem w granicach  

10 m od ścian obiektu - lokalizację oznaczono na mapach do dec. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/482/2016 K-RD.5130.15.2016.KL 

z dn. 26.08.2016 r. 

Tarnowskie  

Góry 

Tarnowskie Góry – ul. Witosa: ruina budynku nadszybia  

sztolniowego szybu maszynowego nr 22 (świetlik "Karlik"). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/483/2016 K-RD.5130.19.2014.KL 

z dn. 23.08.2016 r. 

Tarnowskie  

Góry 

Tarnowskie Góry - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bałtycka:  

park miejski wraz z elementami składowymi: 

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

 - rzeźba terenu, przede wszystkim teren po kopalni  

rud żelaza z zachowanymi warpiami po szybach 

- układ kompozycyjny parku wraz z zachowanym układem alejek parkowych 

- zachowany drzewostan 

- głaz narzutowy w pobliżu pomnika 

- budowle i urządzenia parkowe: pomnik z tablicą z wierszem  

Jana Nowaka; glorieta (drewniana wieżyczka widokowa)  

wraz ze schodami terenowymi; żelazna pergola wraz ze schodami  

terenowymi; drewniana altana "grzybek"; drewniany kiosk (bez  

dobudowanego zaplecza z blachy). 

A/484/2016 K-RD.5130.22.2016.KL 

z dn. 14.12.2016 r. 

Żory Żory Baranowice – ul. Zamkowa i ul. Lipowa: park przypałacowy. 

Park na terenie działek nr 1088/33, 1054/33, 1055/36, 912/181, 951/36, 880/179. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/485/2016 K-RD.5130.34.2016.KL 

z dn. 14.12.2016 r. 

Ruda Śląska Budynek dworca kolejowego Ruda Śląska-Chebzie – ul. Dworcowa 33. Decyzja jest ostateczna. 

A/486/2017 K-RD.5130.2.2013.KL 

z dn. 22.03.2017 r. 

Bytom Budynek nadszybia szybu wentylacyjnego "Zachodniego" wraz ze stalową  

konstrukcją szybową kopalni Preusen (późniejszej KWK Miechowice) -  

ul. Szyb Zachodni 

Decyzja jest ostateczna. 

A/487/2017 K-RD.5130.2.2013.KL  

z dn. 22.03.2017 r. 

Bytom Budynek maszyny wyciągowej kopalni Preusen (późniejszej KWK Miechowice) 

-  

ul. Szyb Zachodni. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/488/2017 K-RD.5130.4.2017.PŚ 

z dn. 13.06.2017 r. 

 

Katowice Kamienica przy ul. ks. J. Szafranka 9 (obecnie siedziba Muzeum 

Historii Katowic). Ochroną objęta kamienica wraz z najbliższym otoczeniem  

- terenem dz. 21. 

 

Decyzja jest ostateczna. 

A/489/2017 K-RD.5140.4.2017.PŚ 

z dn. 29.06.2017 r. 

Gliwice Willa – ul. Dubois 36. Decyzja jest ostateczna. 

A/490/2017 K-RD.5140.18.2015.KL-PŚ  

z dn. 28.08.2017 r. 

Bytom Kaplica pw. św. Barbary, park  

(rejon ul. Wysokiej, Warszawskiej, Drobczyka). 

Decyzja jest ostateczna. 

 

A/491/2017 K-RD.5140.11.2017.PŚ  

z dn. 22.09.2017 r. 

 

Zabrze Wyrobisko korytarzowe upadowa nr 1 na poziomie 320- wchodzące w skład 

zespołu zabudowań i wyrobisk chodnikowych dawnej kopalni węgla 

kamiennego "Guido". 

Decyzja jest ostateczna. 

 



 

 

A/492/2017 K-RD.5140.21.2017.PŚ  

z dn. 29.09.2017 r. 

Bielsko-Biała Budynek szkoły Zgromadzenia Córek Bożej Miłości - ul. Broniewskiego 13. Decyzja jest ostateczna. 

 

A/493/2017 Decyzja  

z dn. 11.10.2017 r. 

Boruszowice, 

gm. Tworóg 

Boruszowice - ulice Armii Krajowej, Obrońców Pokoju, Składowa. 

 

Zespół zabudowy osiedla robotniczego „Kolonii Fabrycznej”,  

zlokalizowany przy ulicach Armii Krajowej, Obrońców Pokoju  

i Składowej, obejmujący następujące budynki:  

1. ul. Armii Krajowej 3 – budynek mieszkalny i budynek gospodarczy 

2. ul. Armii Krajowej 5 – budynek mieszkalny 

3. ul. Armii Krajowej 7 – budynek mieszkalny 

4. ul. Armii Krajowej 9 – budynek mieszkalny 

5. ul. Armii Krajowej 11 – budynek mieszkalny 

6. ul. Armii Krajowej 13 – budynek mieszkalno - usługowy 

7. ul. Obrońców Pokoju 1 – budynek mieszkalny i budynek gospodarczy 

8. ul. Obrońców Pokoju 4 – budynek mieszkalny 

9. ul. Obrońców Pokoju 5 – budynek mieszkalny 

10. ul. Obrońców Pokoju 6 – budynek mieszkalny 

11. ul. Obrońców Pokoju – dawna kaplica pw. Matki Boskiej Bolesnej 

12. ul. Obrońców Pokoju 7 – budynek mieszkalny 

13. ul. Obrońców Pokoju 9 – budynek mieszkalny 

14. ul. Obrońców Pokoju 11 – budynek mieszkalny 

15. ul. Składowa 1 – budynek mieszkalny 

16. ul. Składowa 2 – budynek mieszkalny 

17. ul. Składowa 3 – budynek mieszkalny i budynek gospodarczy 

18. ul. Składowa 4 – budynek gospodarczy (dawny magiel i suszarnia) 

19. ul. Składowa 5 – budynek mieszkalny i budynek gospodarczy 

20. ul. Składowa 6 – budynek mieszkalny 

21. ul. Składowa 7 – budynek mieszkalny 

22. ul. Składowa 8 – budynek mieszkalny 

23. ul. Składowa (pomiędzy nr 8 i 9) – budynek gospodarczy 

24. ul. Składowa 9 – budynek mieszkalny 

25. ul. Składowa 10 – budynek mieszkalny 

Decyzja jest ostateczna 

i prawomocna (zob. wyrok 

WSA w Warszawie z dn. 

28.11.2018 r., sygn.. akt 

VII SA/Wa 674/18). 



 

 

26. ul. Składowa 12 – budynek mieszkalny 

27. ul. Składowa 13 a,b,c,d – budynek mieszkalny 

28. ul. Składowa 14 a,b,c,d – budynek mieszkalny 

29. ul. Składowa 15 – budynek mieszkalny 

30. ul. Składowa 16 – budynek mieszkalny 

wraz z terenem zespołu w granicach działek geodezyjnych nr:  

514/79, 515/81, 554/65 (część), 567/76, 568/76,  

570/79, 571/79, 737/79, 738/79, 739/79, 740/79,  

741/79, 742/79, 750/79, 751/79, 752/79, 753/79, 

754/79, 755/79, 756/79, 757/79, 758/79, 759/79,  

801/79, 802/79, 803/79, 804/79, 806/79, 807/79,  

808/79, 809/79, 810/79, 811/79, 812/79, 813/79,  

818/76, 819/76, 820/76, 856/79, 857/79 (jednostka ewidencyjna  

241308_2 Tworóg, obręb 0001 Boruszowice) – zgodnie  

z granicami zespołu  

wyrysowanymi na załączonej mapie,  

stanowiącej integralną część niniejszej decyzji. 

A/494/2018 K-RD.5130.21.2013.KL-PŚ 

z dn. 22.01.2018 r.  

Bytom Budynek poczty - ul. Karola Miarki 2. Decyzja jest ostateczna. 

A/495/2018 K-RD.5130.14.2016 

z dn. 07.02.2018 r. 

Ptakowice, gm. 

Zbrosławice 

Roznos Głębokiej Sztolni "Fryderyk" wraz  

z terenem w bezpośrednim otoczeniu. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/496/2018 Decyzja z dn. 

12.02.2018 r. 

Bluszczów, 

gm. Gorzyce 

Kapliczka przydrożna Machników - ul. Powstańców Śląskich 15a. Decyzja jest ostateczna. 

A/497/2018 K-RD.5130.16.2016 

z dn. 01.03.2018 r. 

Tarnowskie 

Góry 

Roznos Sztolni "Boże Wspomóż" wraz z terenem w bezpośrednim otoczeniu 

- ul. Komuny Paryskiej (w pobliżu). 

 

Roznos sztolni w liniach zewnętrznych brzegów skarp oraz wałów koryta,  

wraz z terenem stanowiącym bezpośrednie otoczenie, leżącym poza nim.  

Całość zawiera się w granicach działek: 82/13, 2046/5, 2048/7,  

124/8, 2045/5, 518/4, 6, 12, 130/11, 127/10, 116/3, 129/11,  

126/10 (z wyłączeniem pasa drogi o utwardzonej nawierzchni  

w ciągu ul. Komuny Paryskiej i chodnika, począwszy  

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

od linii krawężnika - w zachodniej otulinie południowego  

odcinka roznosu). Przebieg granic ilustrują mapy załączone do decyzji. 

A/498/2018 Decyzja z dn. 

06.03.2018 r. 

Bytom Budynek dawnego sądu, obecnie Urzędu Miejskiego - ul. Parkowa 2. 

Zakres wpisu obejmuje cały budynek w obrysie murów  

zewnętrznych (wraz z wewnętrznymi dziedzińcami  

i zewnętrznymi schodami oraz z wnętrzami),  

z wyłączeniem północnej dobudówki z łącznikiem  

oraz zewnętrznej windy przy skrzydle  

wschodnim – w granicach oznaczonych na załączonej mapie,  

stanowiącej integralną część niniejszej decyzji. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/499/2018 K-RD.5130.36.2015.KL  

z dn. 17.05.2018 r. 

 

Siemianowice 

Śląskie 

Wieża nadszybowa dawnego szybu "Richter III"  

(ob. szybu "Siemianowice III") wraz z terenem w bezpośrednim otoczeniu. 

 

Wpis obejmuje wieżę nadszybową dawnego szybu "Richter III" (ul. Olimpijska) 

z partią trzonu, głowicy, zastrzału, wraz ze stopami oraz  

teren stanowiący bezpośrednie otoczenie, zamknięty  

w liniach obrysów zewnętrznych fundamentów budynku nadszybia  

i stóp zastrzału. Całość zawiera się w granicach działki 3996/225.  

Granice ilustrują dwie mapy. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/500/2018 K-RD.5140.4.2018.PŚ  

z dn. 08.06.2018 r. 

 

Zabrze Kamienica - ul. Chełmońskiego 6. 

Zakres ochrony: budynek frontowy w obrysie murów  

zewnętrznych wraz z zrekonstruowanym drewnianym  

gankiem przed wejściem na tyłach budynku - zgodnie z oznaczeniem  

na załączonej mapie. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/501/2018 K-RD.5130.24.2016.KL-PŚ  

z dn. 22.06.2018 r.  

 

Częstochowa Częstochowa - ul. Krakowska 80  

(ul. Krakowska 80o, m, d, c, b. a, s, p).  

Zespół budynków mieszkalnych Przędzalni Czesankowej  

„Motte, Meillassoux et Caulliez” (późniejszy „Union Textile” i „Elanex”),  

który tworzą: 

1) willa, tzw. dom dyrektorski – ul. Krakowska 80o (blok nr 15),  

2) willa, tzw. Pałacyk Mottego – ul. Krakowska 80m (blok nr 14),  

3) budynek mieszkalny dla wyższego personelu – ul. Krakowska 80d (blok nr 

10),  

Decyzja jest ostateczna. 



 

 

4) budynek mieszkalny – ul. Krakowska 80c (blok nr 9),  

5) stajnie (obecnie budynek mieszkalny) – ul. Krakowska 80b (blok nr 8),  

6) budynek mieszkalny – ul. Krakowska 80a (blok nr 7),  

7) budynek mieszkalny – ul. Krakowska 80s (blok nr 4),  

8) budynek mieszkalny – ul. Krakowska 80p (blok nr 2). 

A/502/2018 K-RD.5140.22.2018.PŚ  

z dn. 25.06.2018 r.  

 

Chorzów Kościół parafialny pw. św. Jadwigi Śląskiej – ul. Wolności 53. 

Zakres ochrony: budynek kościoła w obrysie murów zewnętrznych  

wraz z zewnętrznymi schodami - zgodnie z oznaczeniem na mapie. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/503/2018 K-RD.5140.26.2018.PŚ  

z dn. 26.06.2018 r. 

 

Bytom Ogrodzenie murowano-żelazne z bramami - przy kościele  

parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP (ul. ks. Koziołka 3). 

 

Ogrodzenie na odcinkach: na południu wzdłuż Rynku; na wschodzie wzdłuż ul. 

Strażackiej, od Rynku do zabudowań plebańskich; na zachodzie wzdłuż ul. ks. Koziołka, 

od Rynku do zabudowań plebańskich (z wyłączeniem odcinka między szkarpami  

w fasadzie) - zgodnie z oznaczeniem na załączonej mapie. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/504/2018 K-RD.5130.1.2017.PŚ  

z dn. 20.07.2018 r. 

 

Częstochowa Zabudowania przy ul. ks. J. Popiełuszki 4/6: 

1) budynek z dawnego zespołu koszar XIV Częstochowskiej Brygady 

Straży Granicznej oraz miejsce pamięci narodowej ofiar represji 

systemu komunistycznego – na działce nr 1/4 (obręb: 151);  

2) najbliższe otoczenie ww. budynku – dziedziniec między  

skrzydłami budynku, ograniczony od wschodu  

granicą geodezyjną działki nr  1/4 (obręb: 151). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/505/2018 K-RD.5130.35.2016.PŚ. 

z dn. 20.08.2018 r.  

 

Chorzów Pawilon wystawowy C-G dawnego Ośrodka Postępu Technicznego (ul. 

Targowa 7). 

Zakres wpisu obejmuje cały pawilon z halą ekspozycyjną  

(część górna) oraz z zapleczem magazynowo-technicznym (część dolna)  

- zgodnie z oznaczeniem na załączonej do decyzji mapie. 

Decyzja jest ostateczna. 

A/506/2018 K-RD.5140.37.2018.PŚ  

z dn. 27.08.2018 r. 

Cieszyn Willa – ul. Pokoju 5 (dz. 98/2, obr. 43). Decyzja jest ostateczna. 

A/507/2018 K-RD.5140.18.2018.PŚ  

z dn. 17.09.2018 r. 

Bielsko- 

Biała 

Kamienica z oficyną – ul. Zamkowa 8 (ochroną objęty cały budynek  

(z wnętrzami) - zgodnie z oznaczeniem na załączonej mapie). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/508/2018 K-RD.5140.7.2018.PŚ  Bielsko- Budynek dawnej leśniczówki (tzw. „Dom Myśliwski”) - ul. Polna 216B. Decyzja jest ostateczna. 



 

 

z dn. 09.10.2018 r. 

 

Biała Ochroną objęty cały budynek (w tym: z wnętrzami, werandami i murowanym 

tarasem ze schodami), oznaczony na załączonej do decyzji mapie. 

A/509/2018 K-RD.5140.2.2018.PŚ  

z dn. 19.12.2018 r. 

 

Poręba, gm. 

Pszczyna 

Park "Bażantarnia" z alejami dojazdowymi (ul. Barbórki 47):  

dębową przy ul. Barbórki i dębowo-kasztanowcową przy  

ul. Bażantarnia i częściowo ul. Barbórki (na terenie działek nr: 138/11 (część), 

137 (część), 47/7, 13, 73/5 (część), 6 - obr. 0007 Poręba; 525/15 - obr. 0002 

Stara Wieś; granice wpisu zaznaczono na załączonej do decyzji mapie). 

Decyzja jest ostateczna. 

A/510/2019 K-RD.5140.40.2018.PŚ  

z dn. 04.01.2019 r. 

Żory  Część zabudowy dawnego garnizonu wojskowego: dawne ujeżdżalnie i dwie 

części dawnych stajni po obu jej stronach — przy ul. Męczenników 

Oświęcimskich 28 w miejscowości Żory (gm. Żory, pow. m. Żory), na działce nr 

4285/165 i częściowo na działce 674/165 (obręb: 0010 Żory). 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 24.01.2019 r. 

A/511/2019 
(dawn. A/1335/85) 

K-RD.5130.3.2019  

z dn. 17.01.2019 r. 

- pismo  

z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice Zabudowania przy ul. Warszawskiej 42: 

1) dawna willa, 

2) otoczenie, tj. teren (grunt) całej działki nr 143/2. 

Przeniesienie do ksiąg rejestru  

zabytków woj. śląskiego decyzji  

z dn.  21.05.1985, znak:  

Kl.III.5340/388/85 (nr rej. A/1335/85), 

zmienionej decyzją  

z dn. 15.12.2018, znak: 

K-RD.5130.14.2018.PŚ 

A/512/2019 K-RD.5140.33.2017.PŚ  

z dn. 13.02.2019 r. 

Bytom Kamienica przy ul. Orląt Lwowskich 8a / ul. Mickiewicza 13 Decyzja stała się ostateczna dn. 

23.05.2019 r. 

A/513/2019 K-RD.5130.54.2015.PŚ  

z dn. 04.03.2019 r. 

Katowice 

Giszowiec 

Południowy fragmentu osiedla robotniczego Giszowiec w miejscowości 

Katowice, przy ul. Górniczego Stanu / ul. Pszczyńskiej, obejmujący teren przy  

i wokół tzw. willi amerykańskich oraz wieży ciśnień. 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 20.05.2019 

A/514/2019 K-RD.5140.53.2018.PŚ 

z dn. 18.04.2019 r. 

Będzin Teren działek nr 63/4 i 63/10 (obręb: 0001 Będzin) jako część założenia 

pałacowo-parkowego w miejscowości Będzin (gm. Będzin, pow. będziński) - 

ul. Gzichowska 17. 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 22.05.2019 r. 

A/515/2019 K-RD.5140.29.2019.MB  

z dn. 29.05.2019 r. 

Katowice 

Zawodzie 

Kościół parafialny pw. Opatrzności Bożej w miejscowości Katowice  

(gm. m. Katowice, pow. m. Katowice), przy ul. 1 Maja 52, zlokalizowany  

na działkach nr 286/3 i 289/2 (karta mapy 42, obręb Bogucice-Zawodzie). 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 18.06.2019 r. 

A/516/2019 K-RD.5130.6.2011.MB  

z dn. 20.05.2019 r  

Katowice 

Janów-Nikiszowiec 
Budynek cechowni i łaźni z szatnią oraz wartowni z markownią Szybu Wilson  

(ul. Oswobodzenia 1) 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 07.06.2019 r. 

A/517/2019 K-RD.5140.76.2018.MB  Katowice Budynek przy ul. J. Ligonia 5/7 w miejscowości Katowice (gm. Katowice, pow. Decyzja stała się ostateczna  



 

 

z dn. 05.06.2019 r. Katowice), zlokalizowany na działkach nr 101/1, 113/1, obr. 0002  

Dz. Bogucice-Zawodzie. 

dn. 09.07.2019 r. 

A/518/2019 K-RD.5140.4.2019.MB 

z dn. 04.07.2019 r. 

Częstochowa Kościół parafialny pw. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie - ul. Szczytowa 

15, położony na działce nr 49/2 (obręb 280). 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 30.07.2019 r. 

A/519/2020 K-NR.5140.2.2017.MB  

z dn. 05.10.2020 r. 

Świbie,  

gm. Wielowieś 

Zespół folwarczny w miejscowości Świbie (gm. Wielowieś, pow. gliwicki), przy ul. 
Słonecznej,  
na który składają się: 

1. Budynek administracyjny dóbr (zwany też pałacem) 
2. Park 
3. Budynki gospodarcze (magazynowe, inwentarskie i poprzemysłowe): 

- Pierzeja południowa: 
a) Spichlerz – wpisany do rejestru odrębną decyzją, nr A/370/60 z dn. 
10.03.1960 r. 
b) Lodownia (na tyłach pałacu) 
c) Stodoła I 
- Pierzeja zachodnia: 
d) Stodoła III 
e) Stajnia I 
- Pierzeja północna: 
f) Stajnia II 
g) Obora / stajnia 
- Pierzeja wschodnia: 
h) Gorzelnia z kominem – wpisana do rejestru odrębną decyzją,  
     nr A/369/60 z dn. 10.03.1960 r. 

4. Układ przestrzenny zabudowy folwarcznej i administracyjnej, rozmieszczonej  
w czworobok wokół wewnętrznego dziedzińca. 

 
Zespół obejmuje teren części działki nr 10/9, obręb 0010 Świbie (za  
wyjątkiem trójkątnego cypelka w płn.-zach. narożniku działki, tj. fragmentu  
tejże działki położonego na północ od linii, biegnącej od południowo- 
zachodniego punktu narożnika działki nr 198, do punktu styku działek nr 10/9,  
10/8, 10/6 i 10/5) – zgodnie z granicami wyrysowanymi na mapie. 
Ochronie konserwatorskiej podlegają: układ przestrzenny i wzajemne  
relacje zabudowy, gabaryty, bryły i wygląd zewnętrzny budynków oraz ich wnętrza.  

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 27.10.2020 r. 

A/520/2019 
(dawn. A/1560/94) 

K-RD.5130.24.2019.MB  

z dn. 04.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice 

Szopienice 

Budynek VI Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Długosza (ul. Lwowska 2, dzielnica Szopienice). 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

z dn. 30.12.1994 r., znak:  



 

 

PSOZ-53400/R/175/2/94  

(nr rej. A/1560/94) 

A/521/2019 
(dawn. A/1475/92) 

K-RD.5130.30.2019.MB  

z dn. 17.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice Gmach III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

(ul. A. Mickiewicza 11).  

 

Ochroną objęty obiekt wraz z najbliższym otoczeniem  

w ramach ogrodzenia - zgodnie  

z załącznikiem graficznym do decyzji PSOZ-53400/R/143/2/92. 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

z dn. 08.07.1992 r., znak:  

PSOZ-53400/R/143/2/92  

(nr rej. A/1475/92) 

A/522/2019 
(dawn. A/1364/88) 

K-RD.5130.31.2019.MB  

z dn. 19.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice Budynek Miejskiego Przedszkola nr 3 (dawn. budynek  

Przedszkola Państwowego nr 3) 

ul. Barbary 25 (dz. 24/6 i 24/7, k.mp. 31, obręb Dz. Śródmieście-Załęże). 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

z dn. 29.04.1988 

Kl.III-53400/R/20/4/88  

(nr rej. A/1364/88) 

A/523/2019 
(dawn. A/1236/88) 
 

K-RD.5130.32.2019.MB  

z dn. 19.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice 

Załęże 

Kościół pw. św. Józefa w Katowicach-Załężu (ul. Gliwicka 76). Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

z dn. 8.09.1978, 

Kl.III-534/106/78  

(nr rej. A/1236/78) 

A/524/2019 
(dawn. A/1565/94) 

K-RD.5130.34.2019.MB  

z dn. 23.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice Willa mieszkalna, tzw. „Korfantówka” – ul. Powstańców 23 Przeniesienie do ksiąg rejestru 

zabytków woj. śląskiego decyzji z dn. 

30.12.1994, PSOZ-53400/R/271/2/94  

(nr rej. A/1565/94) 

A/525/2019 
(dawn. 759/66) 

K-RD.5130.35.2019.MB  

z dn. 23.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Gołkowice, 

gm. Godów 

Kościół filialny pw. Świętej Anny przy ul. 1 Maja w miejscowości Gołkowice  

(gmina Godów, powiat wodzisławski), z w. XIX, orientowany, drewniany,  

konstrukcji słupowej, szalowanej. Granice zabytku rozciągają się na całość  

obiektu w ramach ogrodzenia (obecnie teren działek nr 688/121, 687/91  

i 717/122, obręb GOŁKOWICE) i obejmują również wyposażenie wnętrza. 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków woj.  

śląskiego decyzji  

z dn. 26.09.1966 r., znak:  

Kl.III-680/703/66  

(nr rej. 759/66) 

A/526/2019 
(dawn. A/1567/94) 

K-RD.5130.36.2019.MB  

z dn. 24.07.2019 r. 

Katowice 

Zawodzie 

Zespół zabudowań szkolnych w Katowicach-Zawodziu  

przy ulicy Stanisława Staszica 2, wzniesiony na przełomie  

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  



 

 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

XIX i XX wieku (obecnie położony na działce nr 171/5, karta mapy 43,  

obręb Dz. Bogucice-Zawodzie). 

woj. śląskiego decyzji z  

dn. 30.12.1994, 

PSOZ-53400/R/270/2/94  

(nr rej. A/1567/94) 

A/527/2019 
(dawn. A/1285/82) 

K-RD.5130.37.2019.MB  

z dn. 25.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice Kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego  

wraz z plebanią usytuowany w Katowicach przy  

ul. Warszawskiej 18; granica ochrony obejmuje kościół,  

plebanię wraz z najbliższym otoczeniem wyznaczonym ogrodzeniem  

(obecnie działki nr 78, 81/2, 81/1, karta mapy 40, obręb: Dz. Bogucice-

Zawodzie). 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 02.02.1982, 

KL.III-534/35/82  

(nr rej. A/1285/82) 

A/528/2019 
(dawn. 775/67) 

K-RD.5130.39.2019.MB  

z dn. 29.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Zawiercie Kościół parafialny pw. św. Mikołaja - ul. Jurajska 8 (Zawiercie-Kromołów). 

 

Ochrona: obiekt w ramach ogrodzenia wraz z wyposażeniem wnętrza. 

Przeniesienie do ksiąg rejestru 

zabytków woj. śląskiego decyzji  

z dn. 17.06.1967, KL.III-680/204/67  

(nr rej. 775/67). 

A/529/2019 K-RD.5140.67.2019.MB 

z dn. 12.08.2019 r. 

Gliwice Budynek dawnej giełdy zbożowej przy ul. Dolnych Wałów 8  

w Gliwicach (gm. m. Gliwice, pow. m. Gliwice),  

zlokalizowany na działce nr 1024. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 31.08.2019 r. 

A/530/2019 
(dawn. A/1437/91) 

K-RD.5130.27.2019.MB  

z dn. 30.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice  Budynek w Katowicach przy ulicy Francuskiej 12, wzniesiony  

w 1934 roku w stylu funkcjonalizmu według projektu J. Rybickiego  

i S. Tabeńskiego; obiekt stanowi własność Województwa Śląskiego,  

pozostaje we władaniu Biblioteki Śląskiej w Katowicach;  

zlokalizowany jest na działkach nr 30 i 32, karta mapy 55, obręb  

Dz. Bogucice Zawodzie. 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 31.10.1991, 

L.dz. PSOZ-53400/R/104/2/91  

(nr rej. A/1437/91) 

A/531/2019 
(dawn. A/1558/94) 

K-RD.5130.26.2019.MB  

z dn. 30.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice  

Dąbrówka Mała 

Kościół parafialny pw. świętego Antoniego z Padwy  

w Katowicach-Dąbrówce Małej przy alei Niepodległości 4,  

wzniesiony w 1912 roku w stylu neobarokowym według  

projektu architekta Fischera; obiekt stanowi własność  

Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy  

w Katowicach-Dąbrówce Małej przy alei Niepodległości 4,  

znajduje się na działce nr 957/29, karta mapy 12,  

obręb Dąbrówka Mała (dawn. działka nr 92/29). 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 30.12.1994, 

L.dz.  

PSOZ-53400/R/249/2/94 

(nr rej. A/1558/94) 



 

 

A/532/2019 
(dawn. A/1540/94) 

K-RD.5130.40.2019.MB  

z dn. 31.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Wodzisław 

Śląski 

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi  

Panny w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kościelnej 1,  

wzniesiony w latach 1909–1911 w stylu neogotyckim  

według projektu architekta Ludwiga Schneidera; obiekt  

stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia  

Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim,  

zlokalizowany obecnie na działce nr 466/33,  

obręb 0001: WODZISŁAW  

(identyfikator działki: 241504_1.0001.AR_3.466/33). 

 

Ochrona: w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną  

część decyzji z dn. 22.08.1994 r. – obejmujących cały budynek. 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 22.08.1994, 

L.dz.  

PSOZ-53400/R/222/2/94 

(nr rej. A/1540/94) 

A/533/2019 
(dawn. A/1624/96) 

K-RD.5130.41.2019.MB  

z dn. 31.07.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Sosnowiec Kościół parafialny pw. świętego Jana Chrzciciela w Sosnowcu-Niwce  

(ul. Orląt Lwowskich 67), wzniesiony w latach 1894–1899  

w stylu neogotyckim według projektu Józefa  

Pomian-Pomianowskiego; obiekt stanowi własność  

Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Chrzciciela w  

Sosnowcu-Niwce, zlokalizowany jest na działce  

nr 3523, obręb 12, miasto Sosnowiec  

(dawn. nr ewidencyjny 150, numer działki 21). 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 29.03.1996, 

L.dz.  

PSOZ-53400/R/306/2/96 

(nr rej. A/1624/96) 

A/534/2019 K-RD.5130.8.2016.MB 

z dn. 13.08.2019 r. 

Bytom Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena w miejscowości  

Bytom (gm. m. Bytom, pow. m. Bytom), przy ul.  

św. Cyryla i Metodego, zlokalizowany na działce nr 1150/259  

(ark. mapy 1, obręb 0010: Łagiewniki). 

 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek kościoła w obrysie murów 

zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej integralną 

część niniejszej decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 3 września 2019 r. 

A/535/2019 
(dawn. A/757/66) 

K-RD.5140.69.2019.MB  

z dn. 14.08.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Wodzisław 

Śląski 

Wieża romantyczna w Wodzisławiu Śląskim (nazywana Basztą Rycerską),  

usytuowana na pd.-wsch. od miasta, na wzgórzu wśród lasu (przy ul. 

Grodzisko), z wieku XIX (1867–1868); neogotycka, o charakterze sztucznej 

ruiny, murowana z cegły z użyciem kamienia, czworoboczna, podzielona  

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

z dn. 30.12.1966, 



 

 

ostrołukowymi oknami na cztery kondygnacje, zwieńczona krenelażem;  

obiekt stanowi własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski, zlokalizowany  

obecnie na działce nr 2397/55, ark. mapy 8, obręb 0001: WODZISŁAW. 

L. dz. Kl.III-680/836/66 

(nr rej. 757/66) 

A/536/2019 
(dawn. 1149/70) 

K-RD.5130.33.2019.MB  

z dn. 26.08.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Bytom Piwnice „Domu Gorywodów” przy ul. Józefa Jainty 6 (obecnie ul. Strażacka 8)  

w Bytomiu, z XIV w., murowane z kamienica, uzupełnione i wzmocnione cegłą, 

od pd. duża, niemal kwadratowa lokalność, wsparta na kwadratowym  

filarze, zasklepiona kolebkowo, do niej portal gotycki, ostrołukowy;  

granice zabytku rozciągają się na całość piwni w ramach parceli budowlanej;  

obiekt zlokalizowany na działce nr 298/64 i 156/64, obręb BYTOM. 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

z dn. 07.12.1970, 

L. dz. Kl.III-680/465/70 

(nr rej. 1149/70) 

A/537/2019 K-RD.5140.30.2017.MB 

z dn. 21.08.2019 r. 

Zabrze Budynek przy ul. 3 Maja 1-1a w miejscowości Zabrze  

(gm. Zabrze, pow. m. Zabrze), zlokalizowany na działkach  

nr 719/80, 720/80, obr. 0012 Zabrze. 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  

w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie 

z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 19.09.2019 r. 

A/538/2019 K-RD.5140.70.2019.MB 

z dn. 23.08.2019 r. 

Dąbrowa 

Górnicza 

Budynek kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

przy ul. Ofiar Katynia 34a w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach Wielkich,  

położony na działce nr 3707 (ark. mapy 18, obręb 0013:  

Strzemieszyce Wielkie, miasto Dąbrowa Górnicza). 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  

kościoła w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem  

na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 12.09.2019 r. 

A/539/2019 
(dawn. 322/60) 

(dawn. 473/56) 

K-RD.5130.50.2019.MB  

z dn. 19.10.2020 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Gliwice Kościół parafialny (dawn. kościół cmentarny), drewniany pw. Wniebowzięcia  

Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach (obecna lokalizacja: ul. Kozielska 29),  

o wielkiej wartości historycznej i kulturalnej; obiekt stanowi własność 

Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

w Gliwicach, zlokalizowany jest przy ul. Kozielskiej 29, na działce nr 432,  

obręb Nowe Miasto, m. Gliwice. 

 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 07.03.1960, 

Kl.III-Z-325/60 

(nr rej. 322/60) 

A/540/2019 K-RD.5140.33.2019.MB 

z dn. 23.08.2019 r. 

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 27 w miejscowości Rybnik  
(gm. m. Rybnik, pow. m. Rybnik), zlokalizowany na działce 2563/260  
(ark. mapy 1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  

Decyzja stała się  

ostateczna 12.09.2019 r. 



 

 

w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie  
z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej integralną  
część decyzji.  

A/541/2019 K-RD.5140.34.2019.MB 

z dn. 26.08.2019 

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 23a w miejscowości Rybnik  
(gm. m. Rybnik, pow. m. Rybnik), zlokalizowany na działce 2563/260  
(ark. mapy 1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  
w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem na załączonej 
mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się  

ostateczna dn. 

19 września 2019 r. 

A/542/2019 K-RD.5140.35.2019.MB 

z dn. 27.08.2019 

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 23 w miejscowości Rybnik  
(gm. m. Rybnik, pow. m. Rybnik), zlokalizowany na działce 2563/260  
(ark. mapy 1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  
w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem na załączonej 
mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 19.09.2019 r. 

A/543/2019 K-RD.5140.37.2019.MB 

z dn. 29.08.2019  

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 21a w miejscowości Rybnik  
(gm. m. Rybnik, pow. m. Rybnik), zlokalizowany na działce 2563/260  
(ark. mapy 1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów 
zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej 
integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 19.09.2019 r. 

A/544/2019 K-RD.5140.38.2019.MB 

z dn. 02.09.2019  

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 21 w miejscowości Rybnik  
(gm. m. Rybnik, pow. m. Rybnik), zlokalizowany na działce 2563/260  
(ark. mapy 1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie 
z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 20.09.2019 r. 

A/545/2019 K-RD.5140.39.2019.MB 

z dn. 03.09.2019 

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 19a w miejscowości Rybnik  
(gm. m. Rybnik, pow. m. Rybnik), zlokalizowany na działce 2563/260  
(ark. mapy 1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  
w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem  
na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 20.09.2019 r. 

A/546/2019 K-RD.5130.51.2019.MB  Piekary Śląskie Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia  Przeniesienie do ksiąg  



 

 

(dawn. 

A/1686/98) 
z dn. 03.09.2019 r. 

- pismo z nowym numerem  

rejestru (woj. śląskiego) 

Dąbrówka Wielka Wiernych w Piekarach Śląskich - Dąbrówce Wielkiej  
przy ulicy Jagiellońskiej 100, wybudowany w latach 1882–1883,  
rozbudowany w latach 1902–1903 w stylu neoromańskim według  
projektu architekta Ludwiga Schneidera (obiekt obecnie  
zlokalizowany na działce nr 1853/149, obręb DĄBRÓWKA WIELKA). 

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 30.12.1998, 

PSOZ-53400/R/355/2/98 

(nr rej. A/1686/98) 

A/547/2019 K-RD.5140.40.2019.MB 

z dn. 04.09.2019 

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 19 w miejscowości Rybnik  
(gm. m. Rybnik, pow. m. Rybnik), zlokalizowany na działce 2563/260  
(ark. mapy 1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  
w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem  
na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 25.09.2019 r. 

A/548/2019 K-RD.5140.42.2019.MB 

z dn. 05.09.2019 

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 17a w miejscowości Rybnik  
(gm. m. Rybnik, pow. m. Rybnik), zlokalizowany na działce 2563/260  
(ark. mapy 1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  
w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem  
na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 27.09.2019 r. 

A/549/2019 
(dawn. 

A/1688/98) 

K-RD.5130.58.2019.MB 

z dn. 05.09.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Piekary Śląskie 

Kamień 

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
w Piekarach Śląskich - Kamieniu przy ulicy Biskupa Nankera 221,  
wzniesiony w latach 1898–1899 w stylu neogotyckim według  
projektu Ludwiga Schneidera; ochronę wyznaczono w granicach  
obejmujących kościół wraz z najbliższym otoczeniem, tj. działki  
nr 1279/129 i 1280/129 (obecnie działki nr 1280/129,  
4886/129, 4887/129, obręb: BRZOZOWICE KAMIEŃ, miasto Piekary Śląskie). 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 30.12.1998, 

PSOZ-53400/R/354/2/98 

(nr rej. A/1688/98) 

A/550/2019 K-RD.5140.43.2019.MB 

z dn. 05.09.2019 r. 

Rybnik Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 17 w miejscowości Rybnik  
(gm. m. Rybnik, pow. m. Rybnik), zlokalizowany na działce 2563/260  
(ark. mapy 1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  
w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem  
na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 27 września 2019 r. 

A/551/2019 K-RD.5130.60.2019.MB Piekary Śląskie Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Seca Pana Jezusa  Przeniesienie do ksiąg  



 

 

(dawn. 

A/1685/98) 
z dn. 12.09.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Brzeziny Śląskie w Piekarach Śląskich – Brzezinach Śląskich przy ulicy Górniczej 30,  
wzniesiony w latach 1913–1915 w stylu historyzmu z przeważającym  
użyciem form neoromańskich i neogotyckich według projektu architekta  
Ludwiga Schneidera; ochronę wyznaczono w granicach według rozgraniczeń  
naniesionych na mapce stanowiącej integralną część decyzji Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 20.11.1998 r., znak:  
L. dz. PSOZ-53400/R/353/2/98 (obecnie działki nr 1057/343,  
1058/343, 1059/343, 1930/340, 1952/343, 1953/343, obręb:  
BRZEZINY ŚLĄSKIE, miasto Piekary Śląskie). 

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 20.11.1998, 

PSOZ-53400/R/353/2/98 

(nr rej. A/1685/98) 

A/552/2019 
(dawn. 

A/1661/97) 

K-RD.5130.63.2019.MB 

z dn. 12.09.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Mysłowice Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego Apostołów  
Piotra i Pawła w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 5  
wzniesiony w latach 1875–1877 w stylu neogotyckim;  
ochrona obowiązuje w granicach obejmujących kościół  
wraz z najbliższym otoczeniem w ramach działek 564/82 i 245/82. 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

zdn. 17.12.1997, 

PSOZ-53400/R/366/2/97 

(nr rej. A/1661/97) 

A/553/2019 
(dawn. 

A/1627/96) 

K-RD.5130.64.2019.MB 

z dn. 12.09.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bytom 

Miechowice 

Kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała  
w Bytomiu - Miechowicach przy ulicy Stolarzowickiej 13  
wzniesiony w latach 1914–1917 w stylu neobaroku według  
projektu Teodora Ehla z Bytomia (obiekt obecnie położony  
na działce nr 2976/15, karta mapy 6, obręb Miechowice; 
 ulica Stolarzowicka 13). 

Przeniesienie do ksiąg rejestru 

zabytków woj. śląskiego decyzji  

zdn. 30.04.1998, 

PSOZ-53400/R/345/2/96 

(nr rej. A/1627/96) 

A/554/2019 K-RD.5130.29.2016.MB 

z dn. 16.09.2019 r. 

Bytom Tzw. „stary” cmentarz żydowski w Bytomiu, zlokalizowany wewnątrz  
kwartału zabudowy między ulicami Piastów Bytomskich, Józefczaka,  
Katowickiej i pl. T. Kościuszki, w granicach działki nr 129/89 i części  
działki 238/89 (ark. 72, obręb 0002: Bytom). Zakres wpisu do rejestru  
zabytków obejmuje teren działki nr 129/89 i części działki 238/89  
(ark. 72, obręb 0002: Bytom) – zgodnie z oznaczeniem na załączonej  
mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 08.10.2019 r. 

A/555/2019 
(dawn. 621/59 

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.65.2019.MB 

z dn. 16.09.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Gamów, gm. 

Rudnik, 

pow. raciborski 

Kościół parafialny pw. św. Anny w Gamowie;  
z wieku XVIII; kubatura w tys. m3 2450; mater. cegła;  
obiekt o wartości artystyczno-historycznej;  
właściciel i użytkownik: Rzymskokatolicka Parafia św. Anny  
w Gamowie (obecnie obiekt zlokalizowany na działkach nr 301,  
304, ark. mapy 1, obręb 0004: Gamów). 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji z 

dn. 13.11.1959 

(nr rej. 621/59 - woj. opolskie) 

A/556/2019 K-RD.5140.77.2019.MB 

z dn. 20.09.2019 r. 

Skoczów Kamienica mieszkalna przy ul. Cieszyńskiej 8 w miejscowości  
Skoczów (gm. m. Skoczów, pow. cieszyński), zlokalizowana  

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 17.10.2019 r. 



 

 

na działce nr 65 (ark. mapy 1, obręb 1 - Centrum; identyfikator  
działki: 240310_4.0001.65). 

A/557/2019 K-RD.5130.1.2019.AS 

z dn. 30.09.2019 r. 

Tarnowskie Góry Wieża wodna przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach, położna na działkach 
2426/86 i 2429/86 (ul. Opolska 51). 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 15.10.2019 r. 

A/558/2019 K-RD.5130.66.2015.KL-MB 

z dn. 10.10.2019 r. 

Tarnowskie Góry Kamienica - ul. Bytomska 14 (dz. 22, obręb 0004: Tarnowskie Góry). Decyzja stała się ostateczna 

dn. 31.10.2019 r. 

A/559/2019 K-RD.5140.82.2019.MB 

z dn. 14.10.2019 r. 

Laliki, gm. Milówka kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy  
w miejscowości Laliki, gm. Milówka, położony na działce nr 132/1 (ark. 
mapy 7, obręb 0002: Laliki), ul. Pochodzita. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 04.11.2019 r. 

A/560/2019 
(dawn. 

A/1547/94)  

K-RD.5130.87.2019.MB 

z dn. 23.10.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Żory  Budynek – ul. S. Szeptyckiego 12. 
 
Ochrona: obiekt wraz z otoczeniem w ramach działki – zgodnie  
z załącznikiem graficznym do decyzji (działka 2365/222). 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

z dn. 03.10.1994, 

PSOZ-53400/R/274/2/94 

(nr rej. A/1547/94) 

A/561/2019 
(dawn. 

A/1681/98) 

K-RD.5130.88.2019.MB 

z dn. 23.10.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Żarnowiec, 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP  
w Żarnowcu (gmina Żarnowiec, powiat zawierciański),  
wzniesiony około połowy XIV wieku w stylu gotyckim,  
z elementami neogotyckimi z około 1910 roku; obiekt zlokalizowany  
na działce nr 563/1, obręb ŻARNOWIEC. 
Ochrona: wg rozgraniczeń naniesionych na mapce stanowiącej integralną część decyzji 
z dn. 30.03.1998, PSOZ-53400/R/394/2/98. 

Przeniesienie do ksiąg  

rejestru zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

z dn. 30.03.1998, 

PSOZ-53400/R/394/2/98 

(nr rej. A/1681/98) 

A/562/2019 
(dawn. 

A/1664/97) 

K-RD.5130.89.2019.MB 

z dn. 23.10.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Budynek administracyjny Zarządu Spółki Akcyjnej Hohenlohe  
(obecnie gmach Sądu Apelacyjnego) w Katowicach - Wełnowcu  
przy alei Wojciecha Korfantego 117-119, wzniesiony prawdopodobnie  
w 1905 roku w stylu neoklasycyzmu z elementami modernizmu  
(obecnie obiekt zlokalizowany na działce nr 32/5, obręb  
Dz. Bogucice-Zawodzie, m. Katowice). 

Przeniesienie do ksiąg rejestru 

zabytków woj. śląskiego decyzji  

z dn. 15.12.1997,  

PSOZ-53400/R/308/2/97 

(nr rej. A/1664/97) 

A/563/2019 
(dawn. 

A-734/66) 

K-RD.5130.90.2019.MB 

z dn. 23.10.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Kaczyce, gm. 

Zebrzydowice 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Kaczyce  
(gm. Zebrzydowice, powiat cieszyński), przy ul. Harcerskiej 28,  
położony na działce 172/7, obręb ewidencyjny 2: KACZYCE GÓRNE;  
kościół z XVII wieku, drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu  
kamiennym, z wieżą konstrukcji słupowej; pierwotnie obiekt funkcjonujący  
jako kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w miejscowości Ruptawa,  
pow. Wodzisław; przeniesiony do Kaczyc w latach 1971–1972;  

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-734/66  

(dec. z dn. 30.12.1966 r.,  

znak: Kl.III-680/828/66),  



 

 

granice ochrony zabytku rozciągają się na całość obiektu  
i obejmują również wyposażenie wnętrza. 

zmienionej decyzją ŚWKZ  

z dn. 23.08.2019 r.,  

znak: K-RD.5130.22.2019.MB. 

A/564/2019 
(dawn. 

A/1623/96) 

K-RD.5130.94.2019.MB 

z dn. 23.10.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Dąbrowa Górnicza Kościół parafialny Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej,  
wzniesiony w latach1898–1912 według projektu Józefa  
Pomian-Pomianowskiego; obecnie obiekt zlokalizowany  
przy ul. Królowej Jadwigi, na działce nr 126/4, obręb Dąbrowa Górnicza. 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1623/96  

(dec. z dn. 29.03.1996 r.). 

A/565/2019 
(dawn. 

A-499/65) 

K-RD.5130.95.2019.MB 

z dn. 23.10.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Góra, gm. Miedźna 

pow. pszczyński 

Dwór w miejscowości Góra (gm. Miedźna, powiat pszczyński),  
przy ul. Rybackiej 10, położony na działce 243/10, arkusz mapy 6,  
obręb ewidencyjny: Góra; dwór z w. XIX, późnoklasycystyczny, murowany,  
piętrowy, podpiwniczony, w piwnicach sklepienia żaglaste na gurtach,  
elewacja główna siedmioosiowa. 

Przeniesienie do ksiąg rejestru  

zabytków woj. śląskiego decyzji  

z 20.01.1966, znak:  

KL.IlI-2-12/I/41/66  

(nr rej. A-499/65), zmienionej  

decyzją ŚWKZ z dn. 13.08.2019 r., 

znak: K-RD.5130.21.2019.MB 

A/566/2019 
(dawn. 18/48 

- woj. śląsko- 

dąbrowskie) 

(dawn. 

A/1670/97) 

K-RD.5130.95.2019.MB 

z dn. 23.10.2019 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru(woj. śląskiego) 

Racibórz Kościół pw. św. Jakuba w Raciborzu, podominikański, późnogotycki; obecnie  
obiekt zlokalizowany przy Rynku, na działce nr 1032/72 (identyfikator  
działki: 241101_1.0007.AR_4.1032/72), miasto Racibórz,  
pow. raciborski. 

Przeniesienie do ksiąg rejestru  

zabytków woj. śląskiego decyzji  

z 20.01.1948, znak:  

MOZ/IV/85/18/48 (nr rej. 18/48). 

A/567/2019 
(dawn. 

A-796/67) 

K-RD.5130.99.2019.MB 

z dn. 30.10.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Giebło,  

gm. Ogrodzieniec, 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła w miejscowości Giebło  
(gm. Ogrodzieniec, pow. zawierciański), z wieku XII–XIII, rozbudowany  
w wieku XX, z murem z wieku XVIII, romański, orientowany, jednonawowy  
z węższym prezbiterium; od zach. wieża z lokalnościami po bokach;  
w elewacji południowej zamurowany portal romański, we wsch.  
ścianie prezbiterium zamurowane okienko; granice zabytku rozciągają  
się na całość obiektu w ramach ogrodzenia i obejmują również  
wyposażenie wnętrza (obecnie kościół zlokalizowany przy  
ul. Częstochowskiej, na działce nr 347, obręb Giebło;  
ogrodzenie zlokalizowane na działkach 347, 351, 125/2). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-796/67  

(dec. z dn. 17.06.1967 r.,  

znak: KL.III-680/220/67) 

A/568/2019 
(dawn. 

A/1441/91) 

K-RD.5130.101.2019.MB 

z dn. 30.10.2019 r. 

- pismo z nowym 

Sączów, gm. 

Bobrowniki 

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła w miejscowości  
Sączów (gm. Bobrowniki, pow. będziński), wzniesiony w 1872 r.  
w stylu eklektyzmu z elementami neoromańskimi i neogotyckimi,  

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 



 

 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

według projektu architekta Liche (obecnie kościół zlokalizowany  
przy ul. Szkolnej w Sączowie, gm. Bobrowniki,  
na działce nr 555/1, obręb Sączów). 

pod nr. A/1441/91  

(dec. z dn. 31.10.1991 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/110/2/91) 

A/569/2019 
(dawn. 

A-150/55) 

K-RD.5130.103.2019.MB 

z dn. 05.11.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Krzyżanowice,  

pow. 

raciborski 

Kościół parafialny pw. św. Anny wraz z wnętrzem o znaczeniu  
historycznym, kulturalnym i artystycznym; orientowany,  
murowany, otynkowany, barokowy, prezbiterium zamknięte  
półokrągło; nawa trójprzęsłowa, przy niej od pn. kaplice, od  
pd. kruchta, od zach. kwadratowa wieża; sklepienia żaglaste,  
dach siodłowy nakryty blachą (obecnie obiekt zlokalizowany  
przy ul. Głównej w miejscowości Krzyżanowice, pow. raciborski,  
na działce nr 229, obręb Krzyżanowice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-150/55  

(dec. z dn. 17.02.1955 r.,  

WKZ w Opolu) 

A/570/2019 
(dawn. 

A-151/55) 

K-RD.5130.104.2019.MB 

z dn. 05.11.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Tworków,  

gm.  

Krzyżanowice,  

pow. 

raciborski 

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła wraz z wnętrzem o znaczeniu historycznym, kulturalnym  
i artystycznym; barokowy, orientowany, murowany z cegły,  
otynkowany; wydłużone prezbiterium z kwadratową zakrystią od wsch.,  
szersza nawa prostokątna dwuprzęsłowa z kwadratową wieżą od zach.;  
dach siodłowy kryty dachówką (obecnie obiekt zlokalizowany  
przy ul. Głównej w miejscowości Tworków, gm. Krzyżanowice,  
pow. raciborski, na działce nr 840, obręb TWORKÓW). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-151/55  

(dec. z dn. 17.02.1955 r.,  

WKZ w Opolu) 

A/571/2019 
(dawn. 

A-153/55) 

K-RD.5130.108.2019.MB 

z dn. 05.11.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bieńkowice,  

gm.  

Krzyżanowice, 

pow. 

raciborski  

Kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych  
w Bieńkowicach, o znaczeniu historycznym, kulturalnym  
i artystycznym; orientowany, murowany, z cegły, otynkowany;  
prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od pd. zakrystia;  
szersza nawa prostokątna z przybudówką od pn. i kwadratową  
wieżą, od zach. sklepienia kolebkowe z lunetami; dach  
siodłowy kryty dachówką (obecnie obiekt zlokalizowany przy  
ul. Raciborskiej 68 w miejscowości Bieńkowice, gm.  
Krzyżanowice, pow. raciborski, na działce nr 47, obręb BIEŃKOWICE). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-153/55  

(dec. z dn. 17.02.1955 r.,  

WKZ w Opolu) 

A/572/2019 
(dawn. 

A-93/54) 

K-RD.5130.113.2019.MB 

z dn. 06.11.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Pietrowice Wielkie, 

pow. raciborski  

Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża w Pietrowicach Wielkich,  
drewniany (obecnie obiekt zlokalizowany przy ul. Norberta Bończyka  
w miejscowości Pietrowice Wielkie, gm. Pietrowice Wielkie,  
pow. raciborski, na działce ewid. nr 443, obręb Pietrowice Wielkie). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-93/54  

(dec. z dn. 13.04.1954 r.,  

WKZ w Opolu) 

A/573/2019 
(dawn. 

K-RD.5130.114.2019.MB 

z dn. 07.11.2019 r. 

Racibórz Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu,  
gotycki, o wartości kulturalnej, artystycznej i historycznej;  

Przeniesienie do ksiąg rejestru  

zabytków woj. śląskiego decyzji  



 

 

A-19/48  

- woj. śląsko- 

dąbrowskie) 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

obecnie obiekt zlokalizowany na działce nr 2467/64,  
(identyfikator działki: 241101_1.0007.AR_4.2467/64),  
gm. miasto Racibórz, pow. raciborski. 

z 20.01.1948, znak:  

MOZ/IV/86/19/48  

(nr rej. 19/48). 

A/574/2019 
(dawn. 

A/1616/95) 

K-RD.5130.116.2019.MB 

z dn. 19.11.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice 

Szopienice 

Willa w Katowicach przy ulicy Józefy Kantorówny 20  
(u zbiegu z ulicą Ludwika Zamenhofa), wzniesiona w pierwszym  
dziesięcioleciu XX wieku w stylu modernizmu; ochrona: w granicach  
zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną część decyzji – obejmujących  
działkę nr 1630/29, karta mapy 2, obręb Szopienice. 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1616/95  

(dec. z dn. 16.10.1995 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/303/2/95). 

A/575/2019 
(dawn. 

A/1304/83) 

K-RD.5130.118.2019.MB 

z dn. 18.11.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Krzanowice, 

gm. Krzanowice, 

pow. raciborski 

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Wacława znajdujący  
się w Krzanowicach; granice ochrony konserwatorskiej rozciągają się  
na obiekt wraz z otoczeniem wyznaczonym ogrodzeniem (obecnie obiekt  
zlokalizowany w rejonie ulic Kościelnej i Cichej, na działce  
nr 2577, obręb KRZANOWICE MIASTO). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1304/83  

(dec. z dn. 10.08.1983 r.,  

znak: Kl.III-5340/662). 

A/576/2019 K-RD.5140.79.2019.MB 

z dn. 15.11.2019 r. 

Bełk, gm. 

Czerwionka 

-Leszczyny 

Kaplica wraz z otoczeniem, tzw. Wzgórzem Lukasów przy ul. Kościelnej  
w miejscowości Bełk (gm. Czerwionka-Leszczyny), na działkach nr  
947/394, 1962/275, 1945/275 i 293 (obręb 0001: BEŁK). 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje kaplicę oraz otoczenie - tzw.  
Wzgórze Lukasów przy ul. Kościelnej w miejscowości Bełk  
(gm. Czerwionka-Leszczyny); na działkach nr 947/394 (w części),  
1962/275 (w części), 1945/275 (w części) i 293 (w całości)  
– zgodnie z oznaczeniem na załączonej mapie,  
stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 06.12.2019 r. 

A/577/2019 K-RD.5140.78.2019.MB 

z dn. 15.11.2019 r. 

Bełk, gm. 

Czerwionka 

-Leszczyny 

Mur z kamienia polnego, nakryty dwuspadowym daszkiem  
podbitym gontem, zlokalizowany wokół drewnianego  
kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny przy  
ul. Kościelnej 6 w miejscowości Bełk (gm. Czerwionka-Leszczyny),  
na działkach nr 291, 669/292, 796/399, 1945/275 (obręb 0001: BEŁK). 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje mur wokół kościoła pw.  
św. Marii Magdaleny przy ul. Kościelnej 6 w miejscowości Bełk – zgodnie  
z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej integralną  
część decyzji o wpisie do rej. zabytków. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 05.12.2019 r. 



 

 

A/578/2019 
(dawn. 

A/594/66) 

K-RD.5130.121.2019.MB 

z dn. 18.11.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Czerwionka 

-Leszczyny, 

dzielnica 

Dębieńsko Wielkie 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jerzego w Dębieńsku Wielkim,  
z wieku XIX, orientowany, murowany, potynkowany; granice zabytku  
rozciągają się na całość obiektu, w ramach ogrodzenia i obejmują  
również wyposażenie wnętrza (obecnie obiekt zlokalizowany przy  
ul. Zabrzańskiej w miejscowości Czerwionka-Leszczyny,  
w dzielnicy Dębieńsko, na działkach ewidencyjnych  
nr 275 i 276, obręb Dębieńsko, gm. Czerwionka  
Leszczyny, powiat rybnicki). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/594/66  

(dec. z dn. 15.03.1966 r.,  

znak: L. dz. KL.III-z-12/I/244/66). 

A/579/2019 K-RD.5140.84.2019.MB 

z dn. 21.11.2019 r. 

Bytom Budynek Sądu Rejonowego w miejscowości Bytom (gm. M. Bytom,  
pow. m. Bytom), ul. Piekarska 1, zlokalizowany na działce  
nr 204/1, karta mapy 73, obręb: 0002 Bytom, wzniesiony w 1894 roku  
w stylu renesansu północnego. 
 
Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów  
zewnętrznych – granice wpisu do rejestru zabytków zaznaczono  
na mapce stanowiącej załącznik numer 1 do decyzji. 
 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 12.12.2019 r. 

A/580/2019 K-RD.5140.92.2019.MB 

z dn. 21.11.2019 r. 

Górki Wielkie, 

gm. Brenna 

Zespół zabudowy dawnej Stanicy Harcerskiej, składający się  
z pawilonu I, II i III oraz otaczającego go parku,  
przy ul. Stary Dwór 24 w miejscowości Górki Wielkie, gm. Brenna,  
w granicach działki nr 64/1, obręb 0003 Górki Wielkie. 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje pawilon I, II i III oraz  
park w granicach działki nr 64/1, obręb 0003 Górki Wielkie – zgodnie  
z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 11.12.2019 r. 

A/581/2019 
(dawn. 

551/57) 

K-RD.5130.129.2019.MB 

z dn. 03.12.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bytom Neogotycki kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża  
w Bytomiu - Miechowicach, wojew. katowickie;  
kościół wzniesiony został w połowie XIX wieku,  
posiada wartość artystyczną i kulturalną (obiekt obecnie położony  
przy ul. ks. Jana Frenzla 42, na działkach nr 158 i 2030/157,  
karta mapy 6, obręb Miechowice, gm. M. Bytom,  
województwo śląskie). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 551/57  

(dec. z dn. 10.07.1957 r.,  

znak: KL V-60/I/342/57). 

A/582/2019 K-RD.5140.90.2019 

z dn. 02.12.2019 r. 

Ruda Śląska Zespół fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk” - Punkt Oporu „Radoszowy”,  
(rejon ul. Oświęcimskiej i ul. Kalinowej) w skład którego wchodzi: 
- schron bierny magazynowy wraz z otoczeniem, zlokalizowany na działce  
nr 675/48 w m. Ruda Śląska (gm. Ruda Śląska, miasto na prawach pow.), 
- schron bojowy wraz z otoczeniem, zlokalizowany na działce nr 675/48 w m. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 23.01.2020 r. 



 

 

Ruda Śląska (gm. Ruda Śląska, miasto na prawach pow.). 
 
Wpis do rejestru obejmuje schron bierny magazynowy oraz schron bojowy, 
wraz z otoczeniem, na terenie pozostającym w granicach oddalonych od  
obrysu zewnętrznego murów: 
- schronu biernego magazynowego, odpowiednio: w linii biegnącej  
w odległości 5 m po stronie zachodniej, w linii granicy działki po stronie 
północnej, w linii granicy działki po stronie wschodniej, w linii biegnącej  
25 m po stronie południowej, 
- schronu bojowego odpowiednio: w linii biegnącej w odległości 5 m  
z wszystkich stron. 
 

A/583/2019 K-RD.5140.64.2018.MB 

z dn. 05.12.2019 r. 

Szczekociny, 

pow. zawierciański 

Budynek dawnej plebanii przy placu Panny Marii 5 w miejscowości 
Szczekociny (gm. Szczekociny, pow. zawierciański), zlokalizowany na  
działce nr 2464. 
 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 25.12.2019 r. 

A/584/2019 
(dawn. 

A/1454/91) 

K-RD.5130.136.2019.MB 

z dn. 09.12.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice  Kamienica usytuowana w Katowicach u zbiegu ulicy Sokolskiej 1  
i placu Wolności 2, wzniesiona około 1894 roku w stylu eklektyzmu  
według projektu L. Dame; ochrona: w granicach zaznaczonych na mapce  
stanowiącej integralną część decyzji – obejmujących cały budynek  
(obecnie budynek usytuowany na działce nr 92, karta mapy 26,  
obręb Dz. Śródmieście-Załęże). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1454/91  

(dec. z dn. 30.12.1991 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/122/2/91). 

A/585/2019 
(dawn. 

A/1631/96) 

K-RD.5130.137.2019.MB 

z dn. 09.12.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Tarnowskie Góry, 

pow. tarnogórski 

Budynek ratusza w Tarnowskich Górach (adres: Rynek 4) wzniesiony  
w latach 1896–1898 w stylu neorenesansu północnego według projektu  
wrocławskiego architekta H. Gutha; ochrona: w granicach zaznaczonych  
na mapce stanowiącej integralną część decyzji – obejmujących budynek  
(obecnie obiekt usytuowany na działce nr 15, obręb Tarnowskie Góry  
- identyfikator działki: 241304_1.0004.AR_11.15). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków woj. śląskiego decyzji 

o wpisie pod nr. A/1631/96  

(dec. z dn. 30.04.1996 r.,  

znak: PSOZ-53400/ 

R/230/2/96), zmienionej decyzją  

K-RD.5130.31.2013.KL 

z dn. 17.10.2013 r. 

A/586/2019 K-RD.5140.113.2019.MB 

z dn. 16.12.2019 r. 

Piekary Śląskie Kaplica „Maria Hilf”, położona na działce ewidencyjnej nr 2680/77,  
obręb 0002 Piekary Wielkie (gm. miasto Piekary Śląskie),  
w pobliżu autostrady A1 oraz linii kolejowej. 
 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 03.01.2020 r. 



 

 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  
kaplicy w obrysie murów zewnętrznych  
– zgodnie z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej  
integralną część decyzji. 

A/587/2019 K-RD.5140.114.2019.MB 

z dn. 16.12.2019 r. 

Piekary Śląskie Budynek dawnego młyna, tzw. Młyn Reszki, przy  
ul. Sadowskiego 10 w Piekarach Śląskich - Dąbrówce Wielkiej,  
położony na działce ewidencyjnej nr 2425/238,  
obręb 0005 Dąbrówka Wielka (gm. miasto Piekary Śląskie). 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 03.01.2020 r. 

A/588/2019 K-RD.5140.36.2019.MB 

z dn. 18.12.2019 r. 

Rybnik  Budynek mieszkalny - ul. Przemysłowa 22, w miejscowości  
Rybnik (gm. m. Rybnik, pow.m. Rybnik), zlokalizowany na  
działce 2253/219 (obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, LIGOTA). 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 18.01.2020 r. 

A/589/2019 K-RD.5140.62.2019.MB 

z dn. 18.12.2019 r. 

Tychy Kościół pw. Ducha Świętego w miejscowości Tychy, ul. Myśliwska 43,  
zlokalizowany na działkach 1094/53  i 1096/39 (ark. mapy 1,  
obręb ewidencyjny 0001 TYCHY) wraz z dzwonnicą i otoczeniem,  
tj. działki ewidencyjne nr 1094/53, 1096/39, 2381/53, 2030/39,  
ark. mapy 1, obręb ewidencyjny 0001 TYCHY (w całości)  
oraz działka ewidencyjna nr 2583/39, ark. mapy 1, obręb  
ewidencyjny 0001 TYCHY (w części). 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek kościoła po obrysie  
wraz z wolnostojącą wieżą-dzwonnicą oraz najbliższym otoczeniem,  
tj. działki ewidencyjne nr 1094/53, 1096/39, 2381/53, 2030/39,  
ark. mapy 1, obręb ewidencyjny 0001 TYCHY (w całości) oraz działka  
ewidencyjna nr 2583/39, ark. mapy 1, obręb ewidencyjny  
0001 TYCHY (w części) – zgodnie z oznaczeniem na załączonej  
mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 08.01.2020 r. 

A/590/2019 
(dawn. 

A/1237/78) 

K-RD.5130.139.2019.MB 

z dn. 20.12.2019 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Gmach dawnego Banku Gospodarstwa Krajowego przy  
ul. Adama Mickiewicza 3 w Katowicach; zakres ochrony: obiekt w granicach  
posadowienia wraz z rampowym podjazdem przy wejściu głównym,  
wraz z wystrojem i wyposażeniem (obecnie budynek usytuowany na  
działce nr 98, karta mapy 24, obręb Dz. Śródmieście-Załęże; rampowy  
podjazd przy wejściu głównym znajduje się na działkach  
nr 39 i 44, karta mapy 24, obręb Dz. Śródmieście-Załęże) 
 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1237/78  

(dec. z dn. 02.05.1978 r.,  

znak: Kl.III-5340/64/78). 

A/591/2020 K-RD.5140.85.2019 

z dn. 02.01.2020 r. 

Świętochłowice Dawny schron bojowy Punktu Oporu „Godula” wraz z otoczeniem  
w miejscowości Świętochłowice (gm. Świętochłowice, miasto na prawach 
powiatu) w rejonie ul. Lotniczej na działce nr 3116/11 (ul. Lotnicza, ul. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 21.01.2020 r. 



 

 

Przebiśniegów). 
 
Wpis do rejestru obejmuje dawny schron bojowy wraz z otoczeniem, na 
terenie pozostającym w granicach oddalonych od obrysu zewnętrznego 
murów odpowiednio: 
- w linii biegnącej w odległości 12 m od północnego narożnika budowli, 
- w linii biegnącej w odległości 12 m od zachodniego narożnika budowli, 
- w odległości 15 m od południowego narożnika budowli, 
- w odległości 5 m od wschodniego narożnika budowli. 

A/592/2020 
(dawn. 

A/1239/79) 

K-RD.5130.2.2020.MB 

z dn. 15.01.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Mysłowice Budynek przy ul. Powstańców 1 i pl. Wolności, ob.  
siedziba Urzędu Miejskiego w Mysłowicach; zbudowany w latach  
60-tych XIX w. w stylu neorenesansowym na rzucie zbliżonym  
do litery L, z reprezentacyjnym ryzalitem narożnym; trzykondygnacyjny,  
zwieńczony ozdobnym belkowaniem z fryzem girlandowym i attyką;  
w partii ryzalitu okna ujęte w bogate obramienia architektoniczne  
z zastosowaniem pilastrów i kolumn, w pozostałych partiach budynku  
skromniejsze, III kondygnacji również z użyciem motywów architektonicznych; 
decyzja  obejmuje również pozostałości stylowego wystroju budynku  
/stolarka, witraż itp./ (obecnie obiekt zlokalizowany przy  
ul. Powstańców 1 w Mysłowicach, na działce ewidencyjnej nr 798/80,  
obręb 0007 MYSŁOWICE, identyfikator działki: 247001_1.0007.AR_9.798/80). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1239/79 

(dec. z dn. 23.07.1979 r.,  

znak: Kl.III-5340/75/79). 

 

A/593/2020 K-RD.5140.96.2019.MB 

z dn. 17.01.2020 r. 

Tychy Budynek dawnego młyna (ul. Starokościelna 32 w miejscowości Tychy), 
posadowiony na działkach nr 1548/219 i 2623/219, obręb Tychy. 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie  
murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem na załączonej mapie,  
stanowiącej integralną część niniejszej decyzji. 

Decyzja stała się 

ostateczna dn. 

23.07.2020 r. 

A/594/2020 
(dawn. 

5/60) 

K-RD.5130.5.2020.MB 

z dn. 28.01.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Będzin Kościół cmentarny pod wezw. Św. Tomasza w Będzinie,  
posiadający wartość historyczną, artystyczną i kulturalną;  
orzeczenie obejmuje również wyposażenie wnętrza kościoła  
(obecnie obiekt przy ul. Górnej, zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 61, obręb BĘDZIN, identyfikator działki: 
240101_1.0001.AR_20.61). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 5/60 

(dec. z dn. 23.02.1960 r.,  

znak: KL.III-Z-17/I/10/60). 

A/595/2020 
(dawn. 

A/1626/96) 

K-RD.5130.7.2020.MB 

z dn. 29.01.2020 r. 

- pismo z nowym 

Gliwice Były kościół ewangelicki, obecnie kościół garnizonowy pod wezwaniem św. 
Barbary w Gliwicach, wzniesiony w latach 1855–1859 w stylu neoromańskim 
według projektu architekta dworskiego Stillera z 1853 roku (obecnie obiekt  
przy ul. Dworcowej / ul. św. Barbary, zlokalizowany na działce  

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 



 

 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

ewidencyjnej nr 973, obręb Stare Miasto, m. Gliwice). pod nr. A/1626/96 

(dec. z dn. 29.03.1996 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/238/2/96). 

A/596/2021 K-RD.5140.64.2019.MB 

z dn. 01.02.2021 r. 

Żywiec A) część zespołu dworsko-parkowego „Klementynówka” (właściwie „Villa 
Klementynka”) w Żywcu, obejmująca działki nr 67/3 (w części), 559/6  
(w całości), 559/9 (w całości), 559/10 (w całości), 559/15 (w całości), 559/17 (w części); 
B)   otoczenie części zespołu dworsko-parkowego „Klementynówka” (właściwie „Villa 
Klementynka”) w Żywcu, obejmujące w całości działkę nr 559/1, obręb 0007 Żywiec, 
oraz część działki nr 559/17, obręb 0007 Żywiec. 
 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje: 
a) jako część zespołu dworsko-parkowego „Klementynówka” (właściwie „Villa 
Klementynka”) w Żywcu: 
* teren działek ewidencyjnych nr 559/6, 559/9, 559/10, 559/15 (działki w całości) 
* część działki nr 559/17, obręb 0007 Żywiec, obejmujący jej teren z wyłączeniem 
terenu ograniczonego: 
- od północy linią będącą przedłużeniem w linii prostej w kierunku pn.-wsch. granicy 
działek ewid. 559/17 i 559/1,  
- od południa linią będącą przedłużeniem w linii prostej w kierunku pn.-wsch. granicy 
działek ewid. 559/17 i 559/1; 
* część działki nr 67/3, tj. teren działki położony: 
- na północ od linii, będącej przedłużeniem w linii prostej w kierunku zachodnim 
granicy działek ewid. nr 561/7 i 559/6, 
- na zachód od linii, będącej przedłużeniem w linii prostej w kierunku północnym 
granicy działek ewid. nr 559/17 i 559/18; 
b) jako otoczenie części zespołu dworsko-parkowego „Klementynówka” w Żywcu: 
* całość działki nr 559/1,  obręb 0007 Żywiec, 
* część działki nr 559/17, obręb 0007 Żywiec, obejmujący jej teren ograniczony: 
- od północy linią będącą przedłużeniem w linii prostej w kierunku pn.-wsch. granicy 
działek  ewid. 559/17 i 559/1,  
- od południa linią będącą przedłużeniem w linii prostej w kierunku pn.-wsch. granicy 
działek ewid. 559/17 i 559/1. 
Zakres wpisu został oznaczony na załączonej mapie, stanowiącej integralną część 
niniejszej decyzji. 

Decyzja nie jest ostateczna. 

A/597/2020 
(dawn. 

Op-615/59) 

K-RD.5130.11.2020.MB 

z dn. 31.01.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Krzanowice,  

pow. raciborski 

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja (obecnie kościół filialny pw. św.  
Mikołaja z 1742 roku, późnobarokowy, zlokalizowany w rejonie  
ulicy Raciborskiej w Krzanowicach, na działce nr 2426,  
obręb KRZANOWICE MIASTO, gmina Krzanowice, powiat raciborski). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 615/59 (dec. z dn.  

13.11.1959 r., WKZ w Opolu). 



 

 

A/598/2020 
(dawn. 

A/1536/93) 

K-RD.5130.12.2020.MB 

z dn. 04.02.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bytom Kamienica w Bytomiu - ulica Krawiecka 3, wniesiona w 1908 roku  
w stylu o cechach secesji geometrycznej (obecnie budynek przy  
ul. Krawieckiej 3, zlokalizowany na działce nr 78, obręb Bytom, m. Bytom). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1536/93 

(dec. z dn. 25.11.1993 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/231/2/93). 

A/599/2020 
(dawn. 

A/1605/95) 

K-RD.5130.15.2020.MB 

z dn. 07.02.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bronów, gm. 

Czechowice- 

Dziedzice 

Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Bronowie (gmina Czechowice-Dziedzice) przy ulicy księdza Jana Kuntza 6,  
wzniesiony w latach 1874 – 1877, o cechach neobarokowych (obecnie obiekt  
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1370, miejscowość Bronów,  
gm. Czechowice-Dziedzice, identyfikator działki: 240204_5.0004.1370);  
ochrona w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną  
część decyzji - obejmujących budynek wraz z najbliższym otoczeniem  
w ramach działki (tj. obecnie cała działka ewidencyjna nr 1370 oraz część  
działki ewidencyjnej nr 317/6 - zgodnie z oznaczeniem na mapce z decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 04.05.1995 r.,  
znak: PSOZ-53400/R/298/2/95). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1605/95 

(dec. z dn. 04.05.1995 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/298/2/95). 

A/600/2020 K-RD.5140.108.2019.MB 

z dn. 10.02.2020 r. 

Cieszyn Budynek mieszkalny (dawna willa Alfonsa Mattera) wraz z ogrodem,  
ogrodzeniem i najbliższym otoczeniem, znajdujący się przy  
ul. H. Sienkiewicza 6 w Cieszynie (gm. M. Cieszyn, pow. cieszyński),  
zlokalizowany na działce nr 71/1, obręb 44 (identyfikator działki: 
240301_1.0044.71/1). 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek mieszkalny wraz  
z ogrodem, ogrodzeniem i najbliższym otoczeniem, tj. całą działką nr 71/1,  
obręb 44, gm. M. Cieszyn, pow. cieszyński – zgodnie z oznaczeniem  
na załączonej mapie, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 29.10.2020 r. 

 

A/601/2020 
(dawn. 

A/1552/94) 

K-RD.5130.16.2020.MB 

z dn. 10.02.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Sosnowiec Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
w Sosnowcu (ul. Kościelna 1) wraz z najbliższym otoczeniem oraz  
towarzyszącymi budynkami: plebanią i pomieszczeniami handlowymi 
wbudowanymi w mur oporowy ogrodzenia od strony ulicy Kościelnej;  
ochrona w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną  
część decyzji z dn. 30.12.1994 r. - obejmujących cały zespół  
(tj. obecnie ochrona w granicach działek ewidencyjnych nr 3351  
i 3352, obręb 11, gm. M. Sosnowiec). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1552/94 

(dec. z dn. 30.12.1994 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/221/2/94). 



 

 

A/602/2020 
(dawn. 

A/1523/93) 

K-RD.5130.18.2020.MB 

z dn. 10.02.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Racibórz Narożny dom w Raciborzu przy ulicy Fryderyka Chopina 16, wzniesiony  
w trzeciej ćwierci XIX wieku w stylu eklektycznym; ochrona w granicach  
zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną część decyzji  
z dn. 30.04.1993 r. - obejmujących cały budynek (obecnie obiekt  
przy ul. F. Chopina 16 w Raciborzu, zlokalizowany na działce ewidencyjnej  
nr 2976/28). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1523/93 

(dec. z dn. 30.04.1993 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/197/2/93). 

A/603/2020 
(dawn. 

A/1449/91) 

K-RD.5130.20.2020.MB 

z dn. 10.02.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Kamienica ul. Warszawska 2, wzniesiona w 1908 roku w stylu modernizmu,  
według projektu architekta Metzinga z Berlina (obecnie obiekt zlokalizowany  
na działce ewidencyjnej nr 60, obręb Dz. Bogucice-Zawodzie). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1449/91 

(dec. z dn. 30.12.1991 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/120/2/91). 

A/604/2020 
(dawn. 

1378/88) 

K-RD.5130.21.2020.MB 

z dn. 11.02.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Kościół garnizonowy pw. św. Kazimierza Królewicza w Katowicach  
przy ulicy Mikołaja Kopernika i ulicy Marii Skłodowskiej-Curie,  
wzniesiony w latach 1930–1933 w stylu funkcjonalizmu,  
według projektu Leona Dietz d’Arma oraz J. Zawadzkiego 
(obecnie obiekt zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 167,  
obręb Dz. Bogucice-Zawodzie). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 1378/88 

(dec. z dn. 02.11.1988 r.,  

znak: KL.III-53400/R/23/2/88). 

A/605/2020 
(dawn. 

1344/87) 

K-RD.5130.25.2020.MB 

z dn. 17.02.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Siemianowice  

Śląskie 

Ratusz miasta Siemianowice Śląskie, znajdujący się  
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Krasińskiego i ul. Hibnera  
(obecnie budynek zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10, róg  
z ul. Zygmunta Krasińskiego, na działce ewidencyjnej nr 2556/191,  
obręb: 0053, m. pow. Siemianowice Śląskie). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 1344/87 

(dec. z dn. 12.06.1987 r.,  

znak: KL.III-53400/R/23/2/88). 

A/606/2020 
(dawn. 247) 

(dawn. A/646) 

(dawn. 202/76) 

K-RD.5130.27.2020.MB 

z dn. 17.02.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

 

Irządze,  

gm. Irządze 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pw. św. Wacława w miejscowości Irządze,  
gm. Irządze, pow. zawierciański (obecnie obiekt zlokalizowany  
na działce ewidencyjnej nr 2/918, obręb Irządze, gm. Irządze,  
pow. zawierciański). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie do 

rej. zab. woj. kieleckiego 

i woj. częstochowskiego. 

A/607/2020 
(dawn. 

K-RD.5130.29.2020.MB 

z dn. 18.02.2020 r. 

Racibórz Kamienica przy ul. Stefana Batorego 4 w Raciborzu, wzniesiona około  
1900 roku w stylu secesji, częściowo zmodernizowana;  

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 



 

 

A/1522/93) - pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

ochrona w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną  
część decyzji - obejmujących cały budynek (obecnie obiekt zlokalizowany  
na działce ewidencyjnej nr 5076). 

pod nr. A/1522/93 

(dec. z dn. 30.04.1993 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/196/2/93). 

A/608/2020 K-RD.5140.12.2020.MB 

z dn. 25.02.2020 r. 

Bielsko-Biała Kamienica przy ul. Dąbrowskiego 3 w miejscowości Bielsko-Biała  
(gm. m. Bielsko-Biała), zlokalizowana na działce 70,  
obręb 0056 Dolne Przedmieście, m. Bielsko-Biała,  
wraz z otoczeniem tj. terenem całej działki ewidencyjnej  
nr 70, obręb 0056 Dolne Przedmieście, m. Bielsko-Biała. 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 26.02.2020 r. 

A/609/2020 K-RD.5140.13.2020.MB 

z dn. 25.02.2020 r. 

Czaniec,  

gm. Porąbka, 

pow. bielski 

Ogród (park) dworski, zlokalizowany przy dworze obronnym  
w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym (ul. Długa 2  
w miejscowości Czaniec, gm. Porąbka), położony na działkach  
ewidencyjnych nr 4723, 4889, 20/1, 22/10, 48, 21, 45, 46/1,  
51/30, obręb 0002 CZANIEC, gm. Porąbka, powiat bielski. 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 26.02.2020 r. 

A/610/2020 
(dawn. 

623/66) 

K-RD.5130.32.2020.MB 

z dn. 28.02.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Tarnowskie Góry, 

pow. tarnogórski 

Kościół ewangelicki w Tarnowskich Górach, z wieku XVIII, przebudowany  
w wieku XX, neoromański, orientowany, murowany, potynkowany,  
nawa na rzucie prostokąta ze słabo uwydatnionymi ramionami transeptu,  
wieża przy południowej ścianie; granice zabytku rozciągają się na całość  
obiektu w ramach parceli budowlanej i obejmują wyposażenie wnętrza  
(obecnie obiekt kościoła ewangelickiego Zbawiciela pod adresem  
Rynek 12 w Tarnowskich Górach, usytuowany na działce  
nr 169, obręb Tarnowskie Góry). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 623/66 

(dec. z dn. 27.04.1966 r.,  

znak: KL.III-690/368/66). 

A/611/2020 
(dawn. 

R/691/61) 

K-RD.5130.40.2020.MB 

z dn. 06.03.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Pszczyna, 

pow. pszczyński 

Kościół ewangelicki w Pszczynie, wzniesiony w latach 1743–1746  
wg planów architekta Chrystiana Jahne przy udziale cieśli Jerzego Pischa,  
przebudowany po pożarze w 1905 r.; w ścianę wmurowana kamienna  
płyta nagrobna rycerza Zawadzkiego z Polanki /zm. 1716 r./  
(obecnie obiekt pod adresem Rynek 1 w Pszczynie,  
na działkach ewidencyjnych nr 439/28, 437/28, 442/28). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 691/61 

(dec. z dn. 22.05.1961 r.,  

znak: KL.III-Z-697/61). 

A/612/2020 K-RD.5130.26.2016.MB 

z dn. 31.03.2020 r. 

Pszczyna, 

pow. pszczyński 

Budynek mieszkalny przy ul. T. Kościuszki 7 w miejscowości  
Pszczyna (gm. Pszczyna, pow. pszczyński), zlokalizowany na działkach  
ewid. nr 504/12 i 287/12 (ark. mapy 3, obręb 0001 Pszczyna),  
wraz z najbliższym otoczeniem: działki ewid. nr 287/12, 289/12,  
504/12, 503/12, 502/12, 501/12 (ark. mapy 3, obręb 0001 Pszczyna). 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 06.06.2020. 

Decyzji nadano  

rygor natychmiastowej  

wykonalności. 

A/613/2020 K-RD.5140.14.2020.MB 

z dn. 02.04.2020 r. 

Tarnowskie Góry, 

pow. tarnogórski 

Dawny zamek - obecnie budynek mieszkalny, ul. Zamkowa 12,  
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 89, obręb: Tarnowskie  
Góry (identyfikator działki: 241304_1.0004.AR_11.89). 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 06.06.2020 r. 



 

 

A/614/2020 K-RD.5140.5.2020.MB 

z dn. 02.04.2020 r. 

Pyskowice,  

pow. gliwicki 

Cmentarz żydowski wraz z domem pogrzebowym w miejscowości  
Pyskowice, przy ul. Zaolszany 12 / ul. Gliwickiej (gm. Pyskowice,  
pow. gliwicki), zlokalizowany na działkach nr 1217/171 i 1218/171,  
obręb: Pyskowice, miasto Pyskowice, powiat gliwicki. 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 06.06.2020 r. 

A/615/2020 
(dawn. 

A/1644/97) 

K-RD.5130.58.2020.MB 

z dn. 02.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Rudy, gm. 

Kuźnia Raciborska 

Kościół pocysterski, dawniej opacki, obecnie parafialny  
pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Rudach (gmina Kuźnia Raciborska),  
romańsko-gotycko-barokowy, wniesiony w trzeciej ćwierci  
XIII wieku, przebudowany w wieku XVII (lata 1671, 1680, 1685)  
i w wieku XVIII (1700, 1723–1726, 1783–1798)  
(obecnie obiekt zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1037/1,  
obręb RUDY, gm. Kuźnia Raciborska). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1644/97 

(dec. z dn. 15.12.1997 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/338/2/97). 

A/616/2020 
(dawn. 

A/1568/94) 

K-RD.5130.59.2020.MB 

z dn. 02.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Racibórz, 

pow. raciborski 

Budynek Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu przy ulicy Londzina 38,  
wzniesiony w końcu XIX wieku w stylu eklektycznym (obecnie obiekt  
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 2235/189). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1568/94 

(dec. z dn. 30.12.1994 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/260/2/94). 

A/617/2020 
(dawn. 

A/1619/95) 

K-RD.5130.60.2020.MB 

z dn. 02.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Racibórz, 

pow. raciborski 

Budynek dawnego sądu w Raciborzu przy ulicy Wojska Polskiego 24,  
wzniesiony w latach 1889–1892 w stylu neorenesansu niderlandzkiego  
(obecnie obiekt przy ul. Wojska Polskiego 24 w Raciborzu,  
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 4923/44). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1619/95 

(dec. z dn. 29.12.1995 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/316/2/95). 

A/618/2020 
(dawn. 

A/1504/92) 

K-RD.5130.61.2020.MB 

z dn. 02.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bytom Budynek biurowy w Bytomiu przy ulicy Józefczaka 29,  
wniesiony w 1871 roku w stylu historyzmu (neobaroku),  
według projektu Skrocha (obecnie obiekt przy ul. A. Józefczaka 29 
w Bytomiu, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 79,  
obręb BYTOM). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1504/92 

(dec. z dn. 27.10.1992 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/183/2/92). 

A/619/2020 
(dawn. 

A/1295/83) 

K-RD.5130.62.2020.MB 

z dn. 06.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Racibórz, 

pow. raciborski 

Budynek w Raciborzu przy ul. F. Chopina 12 (obecnie Muzeum  
w Raciborzu), zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 2299/28;  
granice ochrony konserwatorskiej obejmują budynek oraz otoczenie,  
tj. w całości działki ewidencyjne nr 2299/28 i 2298/28. 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1295/83 

(dec. z dn. 13.01.1983 r.,  

znak: KL.III-5340/920/84). 

 



 

 

A/620/2020 
(dawn. 

A/1397/90) 

K-RD.5130.63.2020.MB 

z dn. 07.04.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Zabrze Budynek Teatru Nowego im. Gustawa Morcinka w Zabrzu  
przy ulicy Powstańców 14 (obecnie pl. Teatralny 1), wzniesiony  
w 1900 roku w stylu eklektycznym z elementami neoromanizmu,  
neorenesansu i secesji (obecnie obiekt zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 173/35, obręb 0012 Zabrze, m. pow. Zabrze). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1397/90 (dec.  

z dn. 25.06.1990 r.,  

znak: KL.III-53400/R/65/2/90). 

A/621/2020 
(dawn. 

A/1398/90) 

K-RD.5130.64.2020.MB 

z dn. 07.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Zabrze Budynek dyrekcji Teatru Nowego im. Gustawa Morcinka w Zabrzu,  
wzniesiony u schyłku XIX wieku, przebudowany w 1903 roku, nosi  
znamiona historyzmu o charakterze eklektycznym oraz elementów  
secesji (obecnie obiekt zlokalizowany pod adresem ul. Park Hutniczy 2,  
na działce ewidencyjnej nr 173/35, obręb 0012 Zabrze). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1398/90 

(dec. z dn. 25.06.1990 r.). 

A/622/2020 
(dawn. 

A/1466/92) 

K-RD.5130.65.2020.MB 

z dn. 07.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Będzin Budynek mieszkalny, tzw. „Dom Wójta”, ul. Czeladzka 2, wzniesiony  
w 1889 roku w stylu eklektycznym (obecnie obiekt zlokalizowany na  
działce ewidencyjnej nr 129, ark. mapy 22, obręb BĘDZIN). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1466/92 

(dec. z dn. 12.06.1992 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/135/2/92). 

A/623/2020 K-RD.5140.80.2019.MB 

z dn. 07.04.2020 r. 

Gliwice Budynek dawnej dyrekcji Huty Gliwice w miejscowości Gliwice  
(gm. M. Gliwice, pow.m. Gliwice), przy ul. ks. Herberta Hlubka 4,  
zlokalizowany na działce nr 296, obręb Centrum, m. Gliwice.  
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie  
murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem na załączonej mapie,  
stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 12.05.2020 r. 

A/624/2020 
(dawn. 

A/7/60) 

K-RD.5130.69.2020.MB 

z dn. 08.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Czeladź, 

pow. będziński 

Dom usytuowany przy ulicy Podymy 2 z pierwszej połowy XVII wieku,  
murowany z kamienia, potynkowany; rzekomo dawny zbór ariański;  
posiada wartość artystyczną, kulturalną i historyczną (ochrona  
w granicach murów zewnętrznych budynku; obecnie budynek zlokalizowany  
pod adresem: ul. Rynkowa 2 w Czeladzi, na działce ewidencyjnej  
nr 117, obręb CZELADŹ). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/7/60 

(dec. z dn. 23.02.1960 r.,  

znak: KL.-III-Z-17/I/12/60). 

A/625/2020 
(dawn. 

A/619/59  

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.70.2020.MB 

z dn. 09.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Maków, gm. 

Pietrowice Wielkie, 

pow. raciborski 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Makowie 
(ul. Raciborska w miejscowości Maków, gm. Pietrowice Wielkie,  
pow. raciborski; obiekt położony na działce ewidencyjnej nr 256,  
arkusz mapy 2, obręb 7 MAKÓW, gm. Pietrowice Wielkie). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/619/59 

(dec. WKZ w Opolu  

z dn. 13.11.1959 r.). 



 

 

A/626/2020 
(dawn. 

A-626/89  

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.71.2020.MB 

z dn. 16.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Rychwałd, 

gm. Gilowice, 

pow. żywiecki 

Cmentarz parafialny w Rychwałdzie z XIX wieku (obecnie cmentarz  
parafialny parafii św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie, ul. Franciszkańska,  
na działkach ewidencyjnych nr 2325/3 i 2325/4, obręb Rychwałd,  
gm. Gilowice, pow. żywiecki). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-626/89 

(dec. z dn. 03.11.1989 r.,  

znak: KL.IV-5340/27/89). 

 

A/627/2020 
(dawn. 

A/620/59  

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.72.2020.MB 

z dn. 16.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Tworków,  

gm. Krzyżanowice, 

pow. raciborski 

Kaplica pw. św. Urbana w miejscowości Tworków, z XVIII wieku,  
późnobarokowa (obecnie obiekt zlokalizowany na działce ewidencyjnej  
nr 2330, obręb TWORKÓW, gmina Krzyżanowice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/620/59 

(dec. WKZ w Opolu  

z dn. 13.11.1959 r.). 

A/628/2020 
(dawn. 

A/618/59  

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.73.2020.MB 

z dn. 17.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Sławików, 

gm. Rudnik, 

pow. raciborski 

Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Sławikowie, z wieku XIX  
(obecnie obiekt przy ul. Parkowej, zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 157, obręb SŁAWIKÓW, gmina Rudnik,  
powiat raciborski). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/618/59 

(dec. WKZ w Opolu  

z dn. 13.11.1959 r.). 

A/629/2020 
(dawn. 

1877/67  

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.74.2020.MB 

z dn. 17.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bieńkowice, 

gm. Krzyżanowice, 

pow. raciborski 

Budynek plebanii w Bieńkowicach (pow. raciborski), murowany,  
otynkowany, prostokątny, piętrowy; elewacja frontowa 7-osiowa;  
część środkowa nieznacznie wysunięta, ożywiona w przyziemiu pasami  
w tynku; na piętrze podziały ramowe, szczyt trójkątny; obiekt wzniesiony  
w 1801 roku stanowi przykład klasycystycznej architektury XIX wieku  
i posiada bezsporną wartość historyczną (obecnie obiekt pod adresem  
ul. Raciborska 63, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 98/1,  
obręb BIEŃKOWICE; ochrona w obrysie murów zewnętrznych budynku). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 1877/67 

(dec. WKZ w Opolu  

z dn. 08.02.1967 r., 

znak: KL.II/680/a/6/67). 

A/630/2020 
(dawn. 

A/1305/83  

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.75.2020.MB 

z dn. 21.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Budynek w Katowicach, ul. Pocztowa 7, z końca XIX wieku, neogotycki, 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 76, karta mapy 27,  
obręb Śródmieście-Załęże (ochrona konserwatorska w granicach  
działki ewidencyjnej nr 76). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1305/83 

(dec. WKZ w Katowicach  

z dn. 07.07.1983 r., 

znak: KL.III-5340/772/83). 

 



 

 

A/631/2020 
(dawn. 

A/456/89  

- woj.  

częstochowskie) 

K-RD.5130.76.2020.MB 

z dn. 21.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Częstochowa Budynek Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (obecnie obiekt  
przy ul. J. Kilińskiego 15, zlokalizowany na działce ewidencyjnej  
nr 3, obręb 150, m. Częstochowa; ochrona konserwatorska  
w granicach działki). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/456/89 

(dec. WKZ w Częstochowie  

z dn. 19.06.1989 r.). 

A/632/2020 
(dawn. 

A-1970/72  

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.82.2020.MB 

z dn. 22.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Racibórz, 

pow. raciborski 

Budynek sądu - ul. Nowa 29 w Raciborzu, zbudowany w latach 1823–1826  
według projektu K. F. Schinkla, klasycystyczny (obecnie obiekt  
przy ul. Nowej 29 w Raciborzu, zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 4924/44). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-1970/72 

(dec. WKZ w Opolu  

z dn. 17.11.1972 r.). 

A/633/2020 
(dawn. 

A/1530/93  

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.84.2020.MB 

z dn. 22.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Wodzisław Śląski, 

pow. wodzisławski 

Budynek mieszkalny w Wodzisławiu Śląskim przy Rynku 10, wzniesiony  
w latach trzydziestych XIX wieku, kilkakrotnie przebudowywany; jego  
obecny eklektyczny wystrój architektoniczny powstał w latach  
dziewięćdziesiątych XIX wieku (obecnie obiekt zlokalizowany  
pod adresem Rynek 10 w Wodzisławiu Śląskim, na działce  
ewidencyjnej nr 2001/329). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1530/93 

(dec. WKZ w Katowicach  

z dn. 28.06.1993 r., 

znak: PSOZ-53400/R/207/2/93). 

A/634/2020 
(dawn. 

A/1569/95  

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.86.2020.MB 

z dn. 27.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Siemianowice 

Śląskie 

Budynek w Siemianowicach Śląskich przy ulicy  świętej Barbary 12,  
wzniesiony w 1898 roku w stylu historyzmu przez lokalnego budowniczego  
(obecnie budynek zlokalizowany przy ul. św. Barbary 12, na działce  
ewidencyjnej nr 989/203, m. pow. Siemianowice Śląskie; ochrona  
w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną część decyzji). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1569/95 

(dec. WKZ w Katowicach  

z dn. 31.05.1995 r., 

znak: PSOZ-53400/R/217/2/95,  

zmieniona decyzją WKZ  

w Katowicach  

z dn. 15.11.1995 r., znak:  

PSOZ-53400/R/217/3/95). 

A/635/2020 
(dawn. 

755/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.90.2020.MB 

z dn. 27.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Wodzisław Śląski, 

pow. wodzisławski 

Budynek mieszkalny przy Rynku 26 w Wodzisławiu Śląskim, z wieku XIX,  
Przekształcony i nadbudowany, dwupiętrowy, murowany, potynkowany,  
sień sklepiona żaglasto; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu  
w ramach parceli budowlanej, tj. działki ewidencyjnej nr 2612/319  
(obecnie obiekt zlokalizowany pod adresem Rynek 26 w Wodzisławiu  
Śląskim, na działce ewidencyjnej nr 2612/319, obręb WODZISŁAW). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

755/66 (dec. WKZ w Katowicach  

z dn. 26.09.1966 r., 

znak: KL.III-680/701/66). 



 

 

A/636/2020 
(dawn. 

749/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.93.2020.MB 

z dn. 29.04.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Wodzisław Śląski, 

pow. wodzisławski 

Budynek mieszkalny przy Rynku 3 w Wodzisławiu Śląskim, z wieku XIX ,  
murowany, potynkowany, nadbudowany i przekształcony, dwupiętrowy  
z facjatką; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach parceli 
budowlanej, tj. działki ewidencyjnej nr 862/321 (obecnie obiekt zlokalizowany  
pod adresem Rynek 3 w Wodzisławiu Śląskim, na działce ewidencyjnej  
nr 862/321, obręb WODZISŁAW). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 749/66 

(dec. WKZ w Katowicach  

z dn. 26.09.1966 r., 

znak: KL.III-680/695/66). 

A/637/2020 
(dawn. 

A/1455/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.94.2020.MB 

z dn. 04.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Willa ogrodowa usytuowana w Katowicach przy placu Wolności 10,  
wzniesiona w latach 1907–1909 w stylu eklektycznym (według projektu  
z 1907 roku); ochrona w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej 
integralną część decyzji – obejmujących budynek wraz z najbliższym  
otoczeniem w ramach działek ewidencyjnych nr 74 i 75,  
obręb 0001 Śródmieście-Załęże 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1455/91 

(dec. WKZ w Katowicach  

z dn. 30.12.1991 r., 

znak: PSOZ-53400/R/124/2/91). 

A/638/2020 
(dawn. 

A-638/89 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.96.2020.MB 

z dn. 04.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Żywiec, 

pow. żywiecki 

Cmentarz żołnierzy radzieckich w Żywcu-Moszczanicy, powstały w 1945 r.;  
wpis obejmuje całość cmentarza, z jego układem przestrzennym, alejami,  
kwaterami, nagrobkami i mogiłami oraz zielenią cmentarną w granicach  
ogrodzenia (obecnie cmentarz położony przy ul. Moszczanickiej, na działce  
ewidencyjnej nr 1835/2, obręb Moszczanica, gm. m. Żywiec, pow. żywiecki). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-638/89 

(dec. z dn. 19.10.1989 r.,  

znak: KL.IV-5340/43/89). 

A/639/2020 
(dawn. 

A-639/89 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.99.2020.MB 

z dn. 04.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Radziechowy, 

gm. Radziechowy 

-Wieprz, 

pow. żywiecki 

Cmentarz choleryczny w miejscowości Radziechowy Wieprz, z 1893 r.,  
ogrodzony, z bramą, mogiłami, nagrobkami, pomnikami i zielenią  
cmentarną, w granicach działki ewidencyjnej nr 7424  
(dawn. działka nr 1816). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-638/89 

(dec. z dn. 16.01.1990 r.,  

znak: KL.IV-5340/42/89). 

A/640/2020 
(dawn. 

A-640/89 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.100.2020.MB 

z dn. 04.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Żywiec, 

pow. żywiecki 

Cmentarz żydowski, zlokalizowany przy ul. Stolarskiej w Żywcu,  
założony ok. 1860 roku, układ cmentarza nieregularny, w formie zbliżonej  
do prostokąta, z dwoma alejkami słaboczytelnymi przebiegającymi  
z północy na południe (obecnie cmentarz położony na działce  
ewidencyjnej nr 2346/1, obręb Żywiec, gm. m. Żywiec, pow. żywiecki). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-640/89 

(dec. z dn. 12.10.1989 r.,  

znak: KL.IV-5340/41/89). 

A/641/2020 
(dawn. 

A-1821/66  

K-RD.5130.106.2020.MB 

z dn. 08.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

Racibórz, 

pow. raciborski 

Spichlerz przy domu nr 27 w Sudole, p. Racibórz; prostokątny,  
dół murowany z cegły, kondygnacje wyższe drewniane, konstrukcji  
zrębowej, dach 4-spadowy (obecnie obiekt przy ul. Czynu Społecznego 14  

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 



 

 

- woj. opolskie) numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

w Raciborzu, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 164/3,  
165/1, 134/3, obręb SUDÓŁ, gm. m. Racibórz, pow. raciborski). 

pod nr. A-1821/66 

(dec. WKZ w Opolu  

z dn. 18.10.1966 r., 

znak: KL.II/680/a/722/66). 

A/642/2020 
(dawn. 

A-724/96 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.107.2020.MB 

z dn. 08.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Ogrodzona, 

gm. Dębowiec, 

pow. cieszyński 

Kościół parafialny pw. św. Mateusza w Ogrodzonej, wzniesiony w 1855 roku  
o cechach klasycystycznych, murowany z kamienia, otynkowany; obiekt  
jednonawowy, prezbiterium prostokątne węższe od nawy zwrócone na  
zachód; nakryty dachem wielospadowym z czworoboczną wieżą  
od wschodu mieszczącą w przyziemiu kruchtę; ochronie prawnej podlega  
również zabytkowe wyposażenie kościoła; ochrona w granicach działki 
nr 25/3, tj. obecnie działki ewidencyjnej nr 1117, obręb 0006 Ogrodzona,  
gm. Dębowiec (obecnie obiekt przy ul. Kościelnej w miejscowości Ogrodzona, 
zlokalizowany na dz. ewid. nr 1117, obręb 0006 Ogrodzona, gm. Dębowiec). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-724/96 

(dec. z dn. 22.07.1996 r.,  

znak: PSOZ-BB-5340/12/96). 

A/643/2020 
(dawn. 

A/551/93 

- woj. 

częstochowskie) 

K-RD.5130.109.2020.MB 

z dn. 08.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Częstochowa Kościół ewangelicko-augsburski Wniebowstąpienia Pańskiego  
w Częstochowie, ul. Śląska 20; ochrona w granicach działki nr  
43/2, obręb 182, m. pow. Częstochowa. 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/551/93 

(dec. z dn. 30.10.1993 r.,  

znak: PSOZ-5340/9/93). 

A/644/2020 
(dawn. 

A/550/93 

- woj. 

częstochowskie) 

K-RD.5130.110.2020.MB 

z dn. 13.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Częstochowa Kościół parafialny pw. św. Jakuba w Częstochowie; ochrona w granicach  
działki nr 16/3 (obecnie obiekt przy pl. Władysława Biegańskiego  
w Częstochowie, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 16/3,  
obręb 150, m. pow. Częstochowa. 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/550/93 

(dec. z dn. 30.10.1993 r.,  

znak: PSOZ-5340/8/93). 

A/645/2020 
(dawn. 

A/568/97 

- woj. 

częstochowskie) 

K-RD.5130.111.2020.MB 

z dn. 13.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Częstochowa Dawny budynek mieszkalny - rezydencja mieszczańska – obecnie  
plebania Parafii św. Rodziny w Częstochowie (ul. Krakowska 15/17), 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 3/16,  
obręb 187, m. pow. Częstochowa. 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/568/97 

(dec. z dn. 17.07.1997 r.). 

A/646/2020 
(dawn. 

A/1481/92 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.113.2020.MB 

z dn. 15.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Tarnowskie Góry, 

pow. tarnogórski 

Zespół pałacowo-parkowy dawnego zarządu dóbr hrabiów Henckel  
von Donnersmarck w Tarnowskich Górach pomiędzy ulicami  
Legionów, Lipową i Ogrodową, składający się z: 

1. parku o charakterze kwaterowym, założonego  
w latach siedemdziesiątych XIX wieku; 

2. budynku dawnego zarządu (obecnie Zespół Szkół  

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1481/92 

(dec. z dn. 06.08.1992 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/149/2/92). 



 

 

Artystyczno-Projektowych, ul. Legionów 35), powstałego  
w latach 1870–1890 w stylu neoklasycyzmu; 

3. willi (obecnie ul. Ogrodowa 1), powstałej  
około 1910 roku w stylu neoklasycyzmu z elementami secesji; 

4. pałacyku (obecnie ul. Lipowa 3), powstałego około 1890 roku  
w stylu neorenesansu; 

5. dwóch alei dojazdowych (tworzących obecną ulicę Lipową); 
Ochrona zespołu w granicach działek ewidencyjnych nr: 4, 1032/6, 1035/6,  
1036/6 (obecnie ochrona obejmuje - po podziałach geodezyjnych - w całości  
działki ewidencyjne nr: 4, 1035/6, 1652/6, 1653/6, 1654/6, 1408/6, 1409/6,  
ark. 3, obręb 0004 Tarnowskie Góry). 

A/647/2020 K-RD.5130.70.2015.KL-MB 

z dn. 15.05.2020 r. 

Chorzów Budynek Willa di Biasi przy ul. H. Dąbrowskiego 22 w Chorzowie,  
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1941/216, obręb 0004,  
m. pow. Chorzów. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje  
budynek w granicach murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem  
na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 20.05.2020 r. 

A/648/2020 K-RD.5140.23.2020.MB 

z dn. 15.05.2020 r. 

Pszczyna, 

pow. pszczyński 

Elewacja południowa i wschodnia budynku ratusza (Rynek 2) oraz elewacja  
wschodnia budynku ratusza (ul. Ratuszowa 2) w Pszczynie, położone  
na działkach ewid. nr 440/28, 441/28, 1135/28, 1129/27, obręb 0001 
Pszczyna, gm. m. Pszczyna. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje 
elewację południową i wschodnią budynku ratusza (Rynek 2) oraz elewację 
wschodnią budynku ratusza (ul. Ratuszowa 2) w Pszczynie – zgodnie  
z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 06.06.2020 r. 

A/649/2020 K-RD.5130.10.2015.KL-MB 

z dn. 18.05.2020 r. 

Siemianowice 

Śląskie 

Cmentarz parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Siemianowicach 
Śląskich, położony w rejonie ul. Cmentarnej i ul. Szyb Pszczelnik, 
zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 2908/16, 2468/1 i 2467/1, obręb 
55, m. pow. Siemianowice Śląskie.  

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 02.06.2020 r. 

A/650/2020 
(dawn. 

A/577 

- woj. 

częstochowskie) 

K-RD.5130.117.2020.MB 

z dn. 18.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Koszęcin, 

gm. Koszęcin, 

pow. lubliniecki 

Zespół kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Koszęcinie, w skład którego wchodzą budynki kościoła i plebanii (ul. 
Powstańców 15); ochronie konserwatorskiej podlega: 

- budynek kościoła parafialnego, 
- budynek plebanii, 
- teren obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 2153/658,  
1592/661, 1597/661 (obręb KOSZĘCIN, gm. Koszęcin, pow. lubliniecki). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/577 

(dec. z dn. 04.06.1998 r.,  

znak: PSOZ-5340-I/4.2/98). 

A/651/2020 
(dawn. 

K-RD.5130.120.2020.MB 

z dn. 22.05.2020 r. 

Żarki, 

pow. myszkowski 

Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki w Żarkach; ochrona  
w granicach muru ogrodzeniowego /działka nr 1211/ (obecnie obiekt  

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  



 

 

A/433/88 

- woj. 

częstochowskie) 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

przy ul. Ofiar Katynia w Żarkach, pow. myszkowski, zlokalizowany  
na działce ewidencyjnej nr 1211, obręb Żarki). 

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/433/88 

(dec. z dn. 27.05.1988 r.). 

A/652/2020 
(dawn. 

A/430/88 

- woj. 

częstochowskie) 

K-RD.5130.122.2020.MB 

z dn. 25.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Przyrów, 

gm. Przyrów, 

pow.  

częstochowski 

Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki w Przyrowie; ochrona  
w granicach muru ogrodzeniowego /działka nr 155/ (obecnie obiekt  
w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Cmentarnej w miejscowości Przyrów,  
gm. Przyrów, pow. częstochowski, zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 155, obręb Przyrów). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/430/88 

(dec. z dn. 27.05.1988 r.,  

znak: KL.II-5347/31/88). 

A/653/2020 
(dawn. 

A/428/88 

- woj. 

częstochowskie) 

K-RD.5130.123.2020.MB 

z dn. 25.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Borowno,  

gm. Mykanów, 

pow. 

częstochowski 

Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki w Borownie; ochrona  
w granicach muru ogrodzeniowego (obecnie obiekt w rejonie  
ul. Cmentarnej w miejscowości Borowno, gm. Mykanów,  
pow. częstochowski, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 13,  
obręb Kolonia Borowno, gm. Mykanów). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/428/88 

(dec. z dn. 27.05.1988 r.,  

znak: KL.II-5347/28/88). 

A/654/2020 
(dawn. 

A/425/88 

- woj. 

częstochowskie) 

K-RD.5130.124.2020.MB 

z dn. 25.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Konopiska,  

gm. Konopiska, 

pow. 

częstochowski 

Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki w Konopiskach; ochrona  
w granicach muru ogrodzeniowego (obecnie obiekt w rejonie  
ul. Częstochowskiej w miejscowości Konopiska, gm. Konopiska,  
pow. częstochowski, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1524,  
obręb Konopiska, gm. Konopiska). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków 

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/425/88 

(dec. z dn. 27.05.1988 r.,  

znak: KL.II-5347/26/88). 

A/655/2020 
(dawn. 

232/76/A 

- woj. 

częstochowskie) 

(dawn. 416 

- woj. kieleckie) 

(dawn. 258 

- woj. kieleckie) 

K-RD.5130.126.2020.MB 

z dn. 27.05.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Szczekociny, 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Szczekocinach (obecnie obiekt  
w rejonie pl. Panny Marii i ul. Kościelnej w miejscowości Szczekociny,  
gm. Szczekociny, pow. zawierciański, zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 1758, obręb Szczekociny). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

WKZ w Kielcach  

z dn. 16.10.1956 r.; decyzji  

WKZ w Kielcach  

z dn. 21.06.1967 r.; decyzji  

WKZ w Częstochowie  

z dn. 31.01.1978 r. 

A/656/2020 
(dawn. 

1043/65 

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.129.2020.MB 

z dn. 01.06.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Krzyżanowice, 

pow. raciborski 

Pałac wraz z bramą w Krzyżanowicach (powiat raciborski): 
 

a) pałac - zbudowany w wieku XVIII i XIX; neogotycki; murowany  
z cegły, otynkowany; prostokątny z ryzalitem od pd.; w trzech narożnikach 
wieloboczne wieże; wystrój neogotycki; ponadto wieża dołem prostokątna, 
górą wieloboczna; dach mansardowy, kryty łupkiem; 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 1043/65 

(dec. z dn. 02.06.1965 r.,  



 

 

 

b) brama (budynek bramny) - zbudowana w XIX wieku; neogotycka;  
murowana z cegły; nietynkowana; z wystrojem neogotyckim; w narożnikach  
ślepe wieżyczki z krenelażem; w przejeździe sklepienie 8-polowe i kute 
żelazne bramy; nad przejazdami wykusze; pałac i brama posiadają wartość  
zabytkową, architektoniczną. 
 

Obecnie pałac i brama zlokalizowane w rejonie ul. Kolejowej i ul. Wyzwolenia  
w miejscowości Krzyżanowice, pow. raciborski, na działce ewidencyjnej  
nr 677, obręb 0004 Krzyżanowice, gm. Krzyżanowice, pow. raciborski. 

znak: KL.II.23/N-179/65  

- WOJ. OPOLSKIE). 

A/657/2020 
(dawn. 10/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.131.2020.MB 

z dn. 01.06.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Będzin-Grodziec, 

pow. będziński 

Obecne prezbiterium z zabytkowym wyposażeniem wnętrza kościoła  
parafialnego pod wezw. św. Katarzyny w Grodźcu, wzniesione  
w  XVIII-tym wieku, posiadające wartość artystyczną, kulturalną  
i historyczną (obecnie prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny  
przy ul. Wolności w Będzinie-Grodźcu, zlokalizowane na działce ewidencyjnej  
nr 6378/2, obręb Grodziec, gm. M. Będzin, pow. będziński). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 10/60 

(dec. z dn. 23.02.1960 r.,  

znak: KL.III-Z-17/I/15/60). 

A/658/2020 
(dawn. 

342/58 

- woj. opolskie) 

(dawn. 

A/1731/98 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.132.2020.MB 

z dn. 01.06.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Chałupki, 

gm. Krzyżanowice, 

pow. raciborski 

Pałac (zamek) w Chałupkach (gm. Krzyżanowice, pow. raciborski),  
ul. Bogumińska 30, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 165/27,  
obręb 0003 Chałupki, gm. Krzyżanowice, pow. raciborski. 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 342/58 

(dec. z dn. 12.05.1958 r. 

- woj. opolskie). 

A/659/2020 K-RD.5140.3.2020.MB 

z dn. 02.06.2020 r. 

Zabrze Zespół zabudowy osiedla mieszkaniowego przy: ul. Wolności 149,  
pl. Słowiański 1, 2, 3, 4, 5, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
w miejscowości Zabrze, położony na działkach ewidencyjnych nr  
1923/28, 1922/28, 831/28, 1814/28, 1726/28, 1815/28, 2678/28,  
1702/28, 1700/28, 835/28, 834/28, 2254/17, 2252/28, 2251/28,  
1704/28, gm. M. Zabrze.  
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje zespół zabudowy  
w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem na  
mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 8 lipca 2020 r. 

A/660/2020 
(dawn. 

A/1628/96 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.135.2020.MB 

z dn. 02.06.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice  Dawna willa dyrektora kopalni „Giesche” w Katowicach - ul. Pszczyńska 10,  
wzniesiona w latach 1907–1910 według projektu E. i G. Zillmannów; obiekt  
stanowi integralną część zabytkowego osiedla Giszowiec w Katowicach  
(obecnie willa przy ul. Pszczyńskiej 10, zlokalizowana na działce  
ewidencyjnej nr 1952/55, obręb Mysłowice-Las, M. Pow. Katowice). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/1628/96 (dec. z dn. 29.03.1996 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/317/2/96). 



 

 

A/661/2020 
(dawn. 

A-115 

- woj. krakowskie) 

(dawn. 

A/1588/95 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.137.2020.MB 

z dn. 04.06.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Pilica, 

pow. zawierciański 

Dzwonnica murowana przy kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela  
i św. Jana Ewangelisty w Pilicy; ochrona obejmuje  
budynek dzwonnicy w całości (obecnie obiekt przy ul. Partyzantów  
w miejscowości Pilica, gm. Pilica, pow. zawierciański,  
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 758, obręb 0001 Pilica). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. krakowskiego decyzji  

o wpisie pod nr. A-115 

(dec. z dn. 03.03.1969 r.,  

znak: L.KL.IV-680/22/69). 

A/662/2020 
(dawn. 

A-114 

- woj. krakowskie) 

(dawn. 

A/1587/95 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.142.2020.MB 

z dn. 05.06.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Pilica, 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty  
w Pilicy (pow. zawierciański); ochrona obejmuje budynek kościoła  
w całości wraz z najbliższym otoczeniem w obrębie kamiennego  
ogrodzenia (obecnie obiekt przy ul. Partyzantów w miejscowości Pilica,  
gm. Pilica, pow. zawierciański, zlokalizowany na działce ewidencyjnej  
nr 758, obręb 0001 Pilica). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. krakowskiego decyzji  

o wpisie 

pod nr. A-114 

(dec. z dn. 28.02.1969 r.,  

znak: L.KL.IV-680/21/69). 

A/663/2020 
(dawn. 

A-270/62 

- woj. krakowskie) 

(dawn. 

A/1585/95 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.143.2020.MB 

z dn. 05.06.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Łany Wielkie, 

gm. Żarnowiec, 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha w miejscowości Łany Wielkie;  
granice zabytku i jego otoczenia rozciągają się na budynek kościoła  
wraz z urządzeniem wnętrza oraz otoczenie kościoła w granicach  
cmentarza przykościelnego wraz z drzewostanem (obecnie obiekt  
w miejscowości Łany Wielkie, gm. Żarnowiec, pow. zawierciański,  
woj. śląskie, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 962,  
obręb 0007 Łany Wielkie). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. krakowskiego decyzji  

o wpisie pod nr. A-270/62 

(dec. z dn. 12.04.1962 r.,  

znak: KL.IV-WK-101/4/62). 

A/664/2020 
(dawn. 

A/1570/95 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.145.2020.MB 

z dn. 09.06.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Kamienica – ul. Warszawska 31, wzniesiona w 1902 roku w stylu secesyjnym  
przez firmę budowlaną Ignatza Grünfelda; ochrona w granicach zaznaczonych  
na mapce stanowiącej integralną część decyzji - obejmujących cały budynek  
(obecnie budynek przy ul. Warszawskiej 31, zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 204/1, obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, M. Pow. Katowice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1570/95 

(dec. z dn. 31.05.1995 r.,  

znak: PSOZ-53400/R/253/2/95). 

A/665/2020 
(dawn. 

R/103 - woj. 

śląsko- 

dąbrowskie) 

(dawn. 

A/558/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.146.2020.MB 

z dn. 16.06.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bełk, gm. 

Czerwionka- 

Leszczyny, 

pow. rybnicki 

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w miejscowości Bełk,  
gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. rybnicki; granice zabytku rozciągają  
się na całość obiektu w ramach ogrodzenia i obejmują również  
wyposażenie wnętrza (obecnie obiekt przy ul. Kościelnej w miejscowości  
Bełk, gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. rybnicki, woj. śląskie). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. R/103 

(dec. z dn. 25.11.1948 r.) i dec.  

nr 558/66 (z dn. 05.02.1966 r.) 



 

 

A/666/2020 

 

K-RD-KL/4160/3478/274/10 

z dn. 02.07.2020 r. 

Bytom  Zespół zabudowy więzienia, obecnie Aresztu Śledczego, 
ul. Wrocławska 4 w Bytomiu, wzniesiony w latach 1858–1862  
w stylu neorenesansu, położony na działce ewidencyjnej nr 162/1  
(obręb 0002 Bytom, gm. m. pow. Bytom), składający się z: 

a) budynku administracyjnego, 
b) budynku szpitalnego, 
c) pawilonu penitencjarnego, 
d) budynku magazynowego, 
e) ceglanego muru więzienia. 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje zespół zabudowy  
w obrębie całej działki ewidencyjnej nr 162/1, obręb 0002 Bytom,  
m. pow. Bytom, wraz z terenem ww. działki – zgodnie  
z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej integralną  
część niniejszej decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 23 lipca 2020 r. 

A/667/2020 K-RD.5140.16.2020.MB 

z dn. 02.07.2020 r. 

Chorzów Bryła i elewacja frontowa kamienicy mieszkalnej przy  
ul. Pawła Stalmacha 18 w Chorzowie, zlokalizowane na działce 55/4,  
karta mapy 51, obręb ewidencyjny 0004.  
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje elewację frontową  
oraz bryłę budynku w granicach murów zewnętrznych – zgodnie  
z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 23 lipca 2020 r. 

A/668/2020 K-RD.5140.18.2020.MB 

z dn. 02.07.2020 r. 

Katowice Budynek dawnego Urzędu Gminy Szopienice, tzw. ratusz, 
przy ul. Wiosny Ludów 24 (m. pow. Katowice), zlokalizowany  
na działce ewidencyjnej nr 2004/66, karta mapy 1, obręb 0006  
Szopienice, m. pow. Katowice. Zakres wpisu do rejestru zabytków  
obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych, wraz ze  
schodami od strony elewacji frontowej (północnej) – zgodnie  
z oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 22 lipca 2020 r. 

A/669/2020 K-RD.5140.20.2020.MB 

z dn. 02.07.2020 r. 

Katowice Bryła i elewacje dawnego Urzędu Gminy Janów, tzw. ratusza,  
w Katowicach-Janowie - ul. Szopienicka 59, zlokalizowanego na działce  
ewidencyjnej nr 1945/86.  

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 22 lipca 2020 r. 

A/670/2020 K-RD.5140.29.2020.MB 

z dn. 01.07.2020 r. 

Bieńkowice, 

gm. Krzyżanowice 

Budynek dawnego klasztoru usytuowany w Bieńkowicach  
- ul. Raciborska 17 (gm. Krzyżanowice), położony na działce  
ewidencyjnej nr 269, obręb Bieńkowice, gm. Krzyżanowice.  
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  
w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem  
na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 21.07.2020 r. 



 

 

A/671/2020 
(dawn. 

443/55 - woj. 

stalinogrodzkie) 

(dawn. 

363/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.152.2020.MB 

z dn. 01.07.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Sośnicowice, 

pow. gliwicki 

Pałac murowany z XVIII-tego wieku w Sośnicowicach, znajdujący się  
na rozgałęzieniu dróg przy miejscowym rynku, łącznie z terenem  
parkowym (obecnie pałac - ul. Kozielska 1 - w Sośnicowicach,  
pow. gliwicki; ochrona obejmuje budynek pałacu oraz park przypałacowy,  
położony na działkach ewidencyjnych nr 556/17, 557/17 i 558/17,  
ark. 4, obręb Sośnicowice; ochrona obejmuje w całości ww. działki). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 443/55 

(dec. z dn. 14.06.1955 r.) i dec.  

nr 363/60 (z dn. 10.03.1960 r.) 

A/672/2020 K-RD.5140.19.2020.MB 

z dn. 07.07.2020 r. 

Katowice Budynek mieszkalny, tzw. Pałacyk Prittwitz, w miejscowości  
Katowice - ul. Krakowska 81-81a-83, zlokalizowany na działce ewidencyjnej  
nr 966/76 (obręb 0005 Roździeń, miasto pow. Katowice). 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 30.07.2020 r. 

A/673/2020 K-RD.5140.31.2020.MB 

z dn. 09.07.2020 r. 

Bielsko-Biała Budynek banku przy ul. Teodora Sixta 19 / ul. Zygmunta Krasińskiego 33  
w Bielsku-Białej, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 111  
(obręb 0056 Dolne Przedmieście, m. pow. Bielsko-Biała) wraz  
z pierwotnym wystrojem wnętrza w tzw. stylu graniastym  
oraz najbliższym otoczeniem w ramach działki ewid. nr 111. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 31.07.2020 r. 

A/674/2020 K-RD.5140.35.2020.MB 

z dn. 14.07.2020 r. 

Żory  Bryła i elewacja frontowa kamienicy mieszkalno-usługowej  
przy ul. S. Szeptyckiego 19 w miejscowości Żory (gm. M. pow. Żory),  
położonej na działce ewidencyjnej nr 2374/222 (obręb Żory). Zakres wpisu  
do rejestru zabytków obejmuje bryłę budynku i elewację frontową  
(tj. południową, od strony ul. S. Szeptyckiego). 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 1 sierpnia 2020 r. 

A/675/2020 
(dawn. 

A/1447/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.157.2020.MB 

z dn. 17.07.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Budynek Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach,  
usytuowany w Rynku pod numerem 10 (dawn. 2); ochrona w granicach  
obejmujących cały budynek wraz z najbliższym otoczeniem (obecnie  
budynek pod adresem Rynek 10 w Katowicach, zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 59, obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. Katowice;  
ochrona w granicach działek ewidencyjnych nr 59, 58/1, 58/3 i 58/4,  
obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. Katowice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1447/91 

(dec. z dn. 30.12.1991 r.). 

A/676/2020 
(dawn. 

A/1544/94 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.158.2020.MB 

z dn. 17.07.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Kamienica pod adresem ul. Staromiejska 6 w Katowicach, wzniesiona  
w latach 1904–1906 w stylu modernizmu według projektu Ignatza Grünfelda  
(obecnie budynek zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 96,  
obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. Katowice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1544/94 

(dec. z dn. 29.08.1994 r.). 

A/677/2020 K-RD.5140.39.2020.MB 

z dn. 17.07.2020 r. 

Bielsko-Biała 

Straconka 

Kapliczka wolnostojąca z około 1830 roku, przy skrzyżowaniu ul. Górskiej  
i ul. Wspólnej w miejscowości Bielsko-Biała, położona na działce  
ewidencyjnej nr 3050 (obręb 0019 Straconka, m. pow. Bielsko-Biała).  

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 7 sierpnia 2020 r. 



 

 

A/678/2020 
(dawn. 

A/1439/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.159.2020.MB 

z dn. 23.07.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Willa ogrodowa (willa Kramstów) – ul. Warszawska 37, wzniesiona  
w latach 1875–1876 w stylu neoklasycystycznym według projektu  
Juliusza Hasse; ochrona w granicach obejmujących całą działkę  
nr 211 (obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. Katowice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1439/91 

(dec. z dn. 31.10.1991 r.). 

A/679/2020 
(dawn. 

A/1234/78 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.160.2020.MB 

z dn. 23.07.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Obecny gmach rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
(dawny ratusz gminy Bogucice), zlokalizowany przy ul. 1 Maja 50; ochrona  
budynku wraz z jego wystrojem i najbliższe otoczenie (obecnie budynek  
pod adresem ul. 1 Maja 50 w Katowicach, zlokalizowany na działkach 
ewidencyjnych nr 283, 284/2, obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. 
Katowice; ochrona budynku wraz z jego wystrojem i najbliższe otoczenie, tj.  
w całości działka ewid. nr 284/2 oraz część działki ewid. nr 283 - od fasady 
frontowej (północnej) budynku w kierunku południowym). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1234/78 

(dec. z dn. 19.08.1978 r.). 

A/680/2020 
(dawn. 

R/563 - woj. 

śl.-dąbr.) 

(dawn. 

735/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.161.2020.MB 

z dn. 23.07.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Buków, 

gm. Lubomia, 

pow. wodzisławski 

Kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej (Matki Boskiej Bolesnej) w Bukowie,  
gm. Lubomia, pow. wodzisławski, z wieku XVIII, orientowana, drewniana,  
konstrukcji zrębowej na podmurówce, na planie prostokąta z trójbocznym  
zamknięciem od wschodu; granice zabytku rozciągają się na całość  
obiektu z wyposażeniem (obecnie obiekt zlokalizowany na  
skrzyżowaniu ulic Głównej i Odrzańskiej w miejscowości Buków,  
gm. Lubomia, na działce ewidencyjnej nr 758/114, obręb BUKÓW). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. R/563 

(dec. z dn. 30.11.1957 r.) i dec.  

nr 735/66 (z dn. 05.08.1966 r.) 

A/681/2020 
(dawn. 

572/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.162.2020.MB 

z dn. 23.07.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Jastrzębie-Zdrój 

Szeroka 

Kaplica przydrożna pw. św. Jana Nepomucena w miejscowości  
Jastrzębie-Zdrój - Szeroka, z wieku XVIII, późnobarokowa z elementami  
klasycystycznymi, murowana, potynkowana, na rzucie zbliżonym  
do kwadratu, z półkolistą absydą, wnętrze sklepione żaglasto  
(obecnie obiekt zlokalizowany przy ul. Powstańców Śląskich  
w Jastrzębiu-Zdroju, na działce ewidencyjnej nr 30). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 572/66 

(dec. z dn. 05.02.1966 r.). 

A/682/2020 
(dawn. 

377/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.163.2020.MB 

z dn. 23.07.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Toszek, pow. 

gliwicki 

Ratusz murowany z pierwszej połowy XIX wieku, klasycystyczny, w Toszku,  
o wielkiej wartości historycznej i kulturalnej; granice zabytku rozciągają  
się na całość obiektu w ramach parceli budowlanej (obecnie obiekt  
przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w miejscowości Toszek, zlokalizowany  
na działce ewidencyjnej nr 1103/97, obręb Toszek). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 377/60 

(dec. z dn. 10.03.1960 r.). 

A/683/2020 
(dawn. 

480/65 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.165.2020.MB 

z dn. 27.07.2020 r. - pismo  

z nowym numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Pszczyna Kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Pszczynie;  
granice zabytku rozciągają się na całość obiektu wraz z wyposażeniem  
wnętrza (obecnie obiekt zlokalizowany przy pl. ks. Józefa Kuczery 2  
w miejscowości Pszczyna, na działce ewidencyjnej nr 273/28). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

480/65 (dec. z dn. 14.12.1965 r.). 



 

 

A/684/2020 
(dawn.R 64 - woj. 

śl.-dąbr.) 

(dawn. R/525 - 

woj. śl.-dąbr.) 

(dawn. 16/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.166.2020.MB 

z dn. 03.08.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Wojkowice 

Kościelne, 

gm. Siewierz, 

pow. będziński 

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Marcina i Doroty  
w Wojkowicach Kościelnych, pow. będziński, wzniesiony w XIII wieku,  
następnie wielokrotnie przebudowywany, posiadający wartość  
artystyczną, historyczną i kulturalną; granice zabytku rozciągają się na  
cały obiekt w ramach ogrodzenia wraz z wyposażeniem wnętrza  
(ul. Kościelna w miejscowości Wojkowice Kościelne, gm. Siewierz,  
pow. będziński, na działce ewidencyjnej nr 1184/2,  
obręb Wojkowice Kościelne). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. R 64 (z dn.  

18.11.1948 r.), R/525 

(z dn. 02.05.1957 r.) i dec.  

nr 16/60 (z dn. 23.02.1960 r.) 

A/685/2020 
(dawn. 

R/558 - woj. 

śl.-dąbr.) 

(dawn. 

562/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.167.2020.MB 

z dn. 04.08.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Jankowice 

Rybnickie, 

gm. Świerklany, 

pow. rybnicki 

Kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich,  
pow. rybnicki, z wieku XVII, orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej  
(ul. Rybnicka 34 w miejscowości Jankowice Rybnickie, gm. Świerklany,  
pow. rybnicki, woj. śląskie, zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 34, obręb Jankowice, gm. Świerklany). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków 

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. R/558 (z dn. 29.11.1957 r.),  

i dec. nr 562/66 (z dn.  

05.02.1966 r.). 

A/686/2020 
(dawn. 

R/297 - woj. 

śl.-dąbr.) 

(dawn. 

357/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.168.2020.MB 

z dn. 07.08.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Rachowice, gm. 

Sośnicowice, 

pow. gliwicki 

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy w Rachowicach,  
gm. Sośnicowice; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu  
w ramach ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza  
(obecnie obiekt zlokalizowany w miejscowości Rachowice, gm. Sośnicowice,  
pow. gliwicki, na działce ewidencyjnej nr 170, obręb Rachowice,  
gm. Sośnicowice). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. R/297 (z dn.  

18.03.1950 r.), i dec. nr 357/60  

(z dn. 10.03.1960 r.). 

A/687/2020 K-RD.5140.7.2020.MB 

z dn. 20.08.2020 r. 

Grzegorzowice 

(gm. Rudnik), 

Ciechowice 

(gm. Nędza) 

Przyczółki mostowe oraz relikty mostu nad rzeką Odrą,  
w miejscowościach Grzegorzowice (gm. Rudnik) i Ciechowice (gm. Nędza),  
zlokalizowane na działkach ewidencyjnych nr 953, 954 i 771  
(obręb Grzegorzowice) oraz nr 117/2 i 117/1 (obręb Ciechowice),  
składające się z: 

a) przyczółku mostowego (po wschodniej stronie rzeki Odry)  
wraz z metalowym szlabanem fortecznym; przyczółek  
położony na działkach ewidencyjnych nr 117/2 i 117/1 
(obręb Ciechowice, gm. Nędza), 

b) zachowanego wolnostojącego filara przęsła po zachodniej  
stronie rzeki Odry, położony na działce ewidencyjnej nr 771  
(obręb Grzegorzowice, gm. Rudnik), 

c) przyczółku mostowego (po zachodniej stronie rzeki Odry)  
wraz z dwoma zachowanymi przęsłami, położone na działkach  
ewidencyjnych nr 953 i 954 (obręb Grzegorzowice, gm. Rudnik). 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 09.09.2020 r. 



 

 

 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje: 
a) przyczółek mostowy (po wschodniej stronie rzeki Odry) wraz  
z metalowym szlabanem fortecznym, po obrysie murów przyczółku – zgodnie  
z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji; 
b) zachowany wolnostojący filar przęsła po zachodniej stronie  
rzeki Odry, wraz z otoczeniem, tj. terenem w odległości 5 metrów od obrysu  
filara – zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną  
część decyzji; 
c) przyczółek mostowy (po zachodniej stronie rzeki Odry) wraz  
z dwoma zachowanymi przęsłami, wraz z otoczeniem  
wyznaczonym: 
- od strony północnej i południowej wyznaczony linią biegnącą  
równolegle w odległości 5 metrów od obrysu przęseł,  
w kierunku wschodnim - aż do zachowanego wolnostojącego  
filara przęsła, 
- w linii biegnącej równolegle w odległości 5 metrów od północnej  
i zachodniej linii obrysu przyczółku, 
- od strony południowej: od punktu styku ww. linii z linią będącą  
granicą działek ewid. nr 953 i 955, następnie tą granicą w kierunku  
wschodnim, aż do linii biegnącej równolegle w odległości 
5 metrów od obrysu przęseł po ich południowej stronie 
 
Zakres ochrony oznaczono na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

A/688/2020 
(dawn. 

717/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.170.2020.MB 

z dn. 20.08.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Lędziny Hołdunów Kostnica na cmentarzu w Hołdunowie, z wieku XVIII, murowana,  
potynkowana, czworoboczna (obecnie obiekt przy ul. J. Ruberga  
w Lędzinach-Hołdunowie, zlokalizowany na działce  
ewidencyjnej nr 3533/181, obręb Hołdunów, gm. Lędziny). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków woj. śląskiego decyzji 

o wpisiepod nr. 717/66 (z dn.  

15.06.1966 r.). 

A/689/2020 
(dawn. R/21 

- woj. śl.-dąbr.) 

(dawn. 

563/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.171.2020.MB 

z dn. 27.08.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Palowice, gm. 

Czerwionka- 

-Leszczyny 

Drewniany kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej w miejscowości  
Palowice, gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. rybnicki; pierwotnie jako  
kościół filialny pod wezwaniem Św. Trójcy w Leszczynach, przeniesiony  
do Palowic w 1981 r.; granice ochrony rozciągają się na całość obiektu  
i obejmują również wyposażenie wnętrza (ul. Woszczycka w miejscowości  
Palowice, kościół zlokalizowany na działce ewidencyjnej  
nr 738/181, obręb PALOWICE, gm. Czerwionka-Leszczyny). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. R/21 (z dn.  

20.01.1948 r.) i nr 563/66 

(z dn. 05.02.1966 r.). 



 

 

A/690/2020 
(dawn. 

A/1240/79 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.172.2020.MB 

z dn. 26.08.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Dąbrowa Górnicza Budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej przy pl. Wolności 1,  
zrealizowany w latach 50. XX w. wg projektów Z. Rzepeckiego; granice  
ochrony rozciągają się na całość budynku wraz z otoczeniem (schody,  
podejścia, podjazdy) oraz wystrojem i wyposażeniem wnętrz  
(marmurowe, drewniane, ceramiczne wykładziny ścian, posadzki,  
sztukaterie, urządzenie sali widowni i projekcyjnej). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/1240/79 (z dn.  

22.11.1979 r.). 

A/691/2020 
(dawn. R/574 

- woj. śl.-dąbr.) 

(dawn. 

677/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.176.2020.MB 

z dn. 10.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Lędziny Kościół pw. św. Klemensa w Lędzinach, z wieku XVIII, barokowy, orientowany,  
murowany, potynkowany, jednonawowy z węższym prezbiterium zamkniętym  
trójbocznie; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach  
ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza  
(ul. Zabytkowa 28 w Lędzinach, dz. ewid. nr 275/23). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. R/574 (z dn.  

29.04.1959 r.) i nr 677/66 

(z dn. 28.05.1966 r.). 

A/692/2020 
(dawn. 301/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.177.2020.MB 

z dn. 10.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Gliwice-Łabędy Plebania murowana z XVIII wieku, barokowa, w Gliwicach-Łabędach,  
o wartości historycznej i kulturalnej (ul. Staromiejska 25, działka 
ewidencyjna nr 105, obręb Stare Łabędy, m. pow. Gliwice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków woj. śląskiego decyzji 

o wpisie pod nr. 301/60 (z dn.  

07.03.1960 r.). 

A/693/2020 
(dawn. 302/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.178.2020.MB 

z dn. 10.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Gliwice-Łabędy Kaplica nagrobna z XVIII wieku, barokowa, w Gliwicach-Łabędach,  
przy murze cmentarnym na rzucie kwadratu, nakryta sklepieniem  
klasztornym z lunetami, o wartości historycznej i kulturalnej 
(ul. Staromiejska 25, działka ewidencyjna nr 105, obręb Stare Łabędy,  
m. pow. Gliwice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 302/60 (z dn.  

07.03.1960 r.). 

A/694/2020 
(dawn. 303/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.179.2020.MB 

z dn. 10.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Gliwice-Łabędy Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,  
murowany z XV wieku, następnie rozbudowywany, obecnie barokowy,  
w Gliwicach-Łabędach, o wielkiej wartości artystycznej, kulturalnej  
i historycznej; granice zabytku rozciągają się na cały obiekt wraz  
z wyposażeniem wnętrza oraz na najbliższe otoczenie 
(ul. Staromiejska 25, działka ewidencyjna nr 105, obręb Stare Łabędy,  
m. pow. Gliwice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 303/60 (z dn.  

07.03.1960 r.). 

A/695/2020 
(dawn. A-443/86 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.181.2020.MB 

z dn. 14.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Cieszyn  Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Bielskiej w Cieszynie;  
teren chroniony w granicach ogrodzenia (obecnie cmentarz  
przy ul. Bielskiej, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 118,  
obręb 40, m. Cieszyn, pow. cieszyński). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-443/86 (z dn.  

11.07.1986 r.). 



 

 

A/696/2020 
(dawn. A-727/97 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.182.2020.MB 

z dn. 14.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

nr. rejestru (woj. śląskiego) 

Koszarawa, 

pow. żywiecki 

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Karola Boromeusza w Koszarawie  
wraz z wystrojem wewnętrznym, w granicach działek nr 260, 5249  
i 5248 (tj. obecnych działek ewidencyjnych nr 9447, 5248 i 5249,  
obręb Koszarawa, gm. Koszarawa, pow. żywiecki, woj. śląskie). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-727/97 (z dn.  

17.11.1997 r.). 

A/697/2020 
(dawn. A-664/91 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.183.2020.MB 

z dn. 16.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Żywiec Willa murowana położona przy ul. Ignacego Paderewskiego 14  
w Żywcu, wybudowana według projektu budowniczego żywieckiego  
Romana Błasiaka w roku 1905; ochrona w granicach działki  
ewidencyjnej nr 554, obręb Żywiec (gm. m. Żywiec, pow. żywiecki). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-664/91 (z dn.  

14.01.1991 r.). 

A/698/2020 
(dawn. 1225/77 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.184.2020.MB 

z dn. 24.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bytom Gmach Opery Śląskiej w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 21-23 / pl.  
gen. Władysława Sikorskiego, zbudowany w stylu neoklasycystycznym,  
z elementami ekspresjonizmu, w latach 1899–1901 według projektu Alberta  
Bӧhma; granice ochrony konserwatorskiej zabytku rozciągają się na całość  
obiektu w ramach parceli budowlanej (tj. obecnej działki ewidencyjnej  
nr 54, obręb BYTOM) oraz wystrój i wyposażenie wnętrza. 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 1225/77 (z dn.  

28.03.1977 r.). 

A/699/2020 
(dawn. 1210/75 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.185.2020.MB 

z dn. 24.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bytom Budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.  
Fryderyka Chopina w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 17,  
zbudowany około 1870 r. według projektu Paula Jackischa,  
neogotycki; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu  
(obecnie obiekt zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 135/24). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. 1210/75 (z dn.  

15.05.1975 r.). 

A/700/2020 
(dawn. A/612/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.186.2020.MB 

z dn. 25.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

nr. rej. (woj. śląskiego) 

Tarnowskie Góry Dzwonnica Gwarków przy pl. Gwarków w Tarnowskich Górach,  
z wieku XVI, przeniesiona z terenu Blachówki, drewniana, konstrukcji  
słupowej na podmurowaniu z kamienia, dołem oszalowana deskami;  
granice zabytku rozciągają się na całość obiektu i najbliższe otoczenie  
(obiekt na działce ewid. nr 112, obręb Tarnowskie Góry). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A/612/66 (z dn.  

15.04.1966 r.). 

A/701/2020 
(dawn. A-698/94 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.188.2020.MB 

z dn. 25.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała Kamienica przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej wraz  
z budynkiem dawnego garażu, ogrodzeniem oraz drzewostanem  
w ogrodzie; ochrona w granicach obecnej działki ewidencyjnej  
nr 29 (obręb 56 Dolne Przedmieście, m. pow. Bielsko-Biała). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 

pod nr. A-698/94 (z dn.  

18.04.1994 r.). 

A/702/2020 
(daw. A/1392/89 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.189.2020.MB 

z dn. 28.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

Katowice Budynek banku w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 8, wzniesiony  
w 1928 roku w stylu wtórnego neoklasycyzmu; ochrona w granicach  
zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną część decyzji Wojewódzkiego  

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie 



 

 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 23.10.1989 r.,  
znak: KL.III-53400/R/1/2/89 – obejmujących całość budynku (obecnie  
budynek pod adresem ul. Warszawska 8 w Katowicach, zlokalizowany na  
działce ewid. nr 63, obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. Katowice). 

pod nr. A/1392/89 (z dn.  

23.10.1989 r.). 

A/703/2020 
(daw. A/1389/89 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.190.2020.MB 

z dn. 29.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Budynek Banku Śląskiego w Katowicach (obecnie siedziba Biblioteki  
Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) –  
ul. Warszawska 14; ochrona w granicach obejmujących całość  
działki ewidencyjnej nr 71. 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

o wpisie 

pod nr. A/1389/89 (z dn.  

23.10.1989 r.). 

A/704/2020 
(daw. A/1371/88 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.191.2020.MB 

z dn. 29.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Budynek dawnego gimnazjum, obecnie Wydziału Biologii i Ochrony  
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - ul. Jagiellońska 28  
w Katowicach; obiekt wniesiony w stylu łączącym elementy historyzmu  
i wczesnego modernizmu, budowę ukończono w 1913 r.; ochrona w granicach  
zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną część decyzji Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 27.09.1988 r., znak: 
KL.III-53400/R/14/2/88 – obejmujących całość działki nr 234 (obecnie  
- po podziałach geodezyjnych - ochrona w całości terenu działek  
ewid. nr 234/1 i 234/2, obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. Katowice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

o wpisie 

pod nr. A/1371/88 (z dn.  

27.09.1988 r.). 

A/705/2020 
(daw. A/1448/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.192.2020.MB 

z dn. 29.09.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Kamienica pod adresem Rynek 7, wzniesiona ok. 1869 r., prawdopodobnie  
wg proj. Ludwiga Goldsteina, nadbudowana i przebudowana w 1922 roku;  
ochrona w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną  
część decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach  
z dn. 30.12.1991 r., znak: PSOZ-53400/R/119/3/91 – obejmujących  
cały budynek (obecnie obiekt zlokalizowany na dz. ewid. nr 39/2,  
obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. Katowice). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

o wpisie 

pod nr. A/1448/91 (z dn.  

30.12.1991 r.). 

A/706/2020 K-RD.5140.45.2020.MB 

z dn. 01.10.2020 r. 

Dąbrowa Górnicza Budynek dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach  
(ul. Dworcowa 11), zlokalizowany na działce ewid. nr 2448/13, obręb  
Ząbkowice, m. pow. Dąbrowa Górnicza. Zakres wpisu do rejestru  
zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

04.01.2021 r. (Minister Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu dn. 

04.01.2021 r. utrzymał ją w mocy). 

A/707/2020 K-RD.5140.40.2020.MB 

z dn. 05.10.2020 r. 

Racibórz Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa –  
ul. Warszawska 29, położony na działkach nr 233/167 i 480/168,  
ark. mapy 10, miasto Racibórz. Zakres wpisu do rejestru zabytków  
obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych. 
 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 23.10.2020 r. 



 

 

A/708/2020 K-RD.5140.36.2020.MB 

z dn. 05.10.2020 r. 

Pawłów, gm. 

Pietrowice Wielkie 

pow. raciborski 

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w miejscowości Pawłów  
przy ul. Powstańców Śląskich 86, poł. na dz. ewid. nr 607 (obręb Pawłów,  
gm. Pietrowice Wielkie, pow. raciborski), wraz z ogrodzeniem i najbliższym  
otoczeniem w ramach ogrodzenia, położonymi na działkach nr 607, 608,  
615 i 619 (obręb Pawłów, gm. Pietrowice Wielkie, pow. raciborski). Zakres  
wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek kościoła wraz z ogrodzeniem  
i najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 23.10.2020 r. 

A/709/2020 K-RD.5140.60.2020.MB 

z dn. 01.10.2020 r. 

Piekary Śląskie Kaplica grobowa księży Nerlichów, położona na terenie cmentarza  
przy ul. Kalwaryjskiej w Piekarach Śląskich, zlokalizowana na działkach  
ewid. nr 57 i 2853/61, obręb Piekary Wielkie, m. pow. Piekary Śląskie. 
 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 20.10.2020 r. 

A/710/2020 K-RD.5140.62.2020.MB 

z dn. 01.10.2020 r. 

Piekary Śląskie Kaplica pw. św. Barbary, położona przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki  
w Piekarach Śląskich, zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 51,  
obręb Piekary Wielkie, m. pow. Piekary Śląskie. Zakres wpisu do  
rejestru zabytków obejmuje budynek kaplicy w obrysie murów  
zewnętrznych. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 20.10.2020 r. 

A/711/2020 K-RD.5140.61.2020.MB 

z dn. 01.10.2020 r. 

Piekary Śląskie Neogotycka kaplica cmentarna z II poł. XIX w., położona na terenie  
cmentarza przy ul. Kalwaryjskiej w Piekarach Śląskich, zlokalizowana na  
działce nr 255/61, obręb Piekary Wielkie, m. pow. Piekary Śląskie.  
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek kaplicy  
w obrysie murów zewnętrznych. 
 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 20.10.2020 r. 

A/712/2020 
(daw. A/1427/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.193.2020.MB 

z dn. 05.10.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Tychy Zespół zabudowy Huty Paprockiej znajdujący się w Tychach - Paprocanach  
przy ulicy Nad Jeziorem; w skład zespołu wchodzą: 
- budynek mieszkalno-administracyjny, 
- budynek produkcyjny, 
- budynek gospodarczy; 
ochrona w granicach obejmujących wymienione budowle wraz z otoczeniem 
(obecnie ochrona w granicach działek ewidencyjnych nr 2447/20, 2446/20, 
1887/20, 2503/20, 2518/20, 2519/20, 2520/20 i 2521/20, obręb Paprocany,  
gm. m. pow. Tychy). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

o wpisie 

pod nr. A/1427/91 (z dn.  

10.07.1991 r.). 

A/713/2020 
(daw. A/1548/94 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.194.2020.MB 

z dn. 06.10.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Willa wraz z oficyną oraz otoczeniem zieleni w Katowicach  
– ul. Sokolska 8 (u zbiegu z ulicą Zabrską); obecnie zabytek zlokalizowany  
na działce ewidencyjnej nr 90/2, obręb Dz. Śródmieście-Załęże. 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków woj. śląskiego decyzji  

o wpisie pod nr. A/1548/94 (z dn.  

03.10.1994 r.). 



 

 

A/714/2020 
(daw. A/1499/92 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.195.2020.MB 

z dn. 06.10.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Tarnowskie Góry Budynek dawnego lazaretu górniczego (ul. ks. Józefa Wajdy 6-8),  
wzniesiony na pocz. XIX w. bez wyraźnych cech stylowych; ochrona  
w granicach zaznaczonych obejmujących całą działkę ewidencyjną  
nr 146, obręb Tarnowskie Góry (dawn. działka nr 1850/157). 

Przenies. do ksiąg  

rej. zabytków woj. śląskiego decyzji  

o wpisie pod nr. A/1499/92 (z dn.  

18.09.1992 r.). 

A/715/2020 
(daw. A/1349/87 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.196.2020.MB 

z dn. 06.10.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Bytom Zakład Kąpielowy w Bytomiu - ul. Parkowa 1; ochrona w granicach  
Zaznaczonych w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część  
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach  
z dn. 19.06.1987 r., znak: KL.III-5340/R/9/2/87 (obecnie obiekt  
zlokalizowany na działce nr 21/11, k.m. 27, obręb BYTOM). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków 

woj. śląskiego decyzji o wpisie  

pod nr. A/1349/87 (z dn.  

19.06.1987 r.). 

A/716/2020 K-RD.5140.47.2020.MB 

z dn. 06.10.2020 r. 

Ruda Śląska Zespół fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk” – Punkt Oporu  
„Wzgórze 319”, zlokalizowany w rejonie ul. Cynkowej i al. Rodziny  
Gürtlerów w Rudzie Śląskiej, w skład którego wchodzą: 

1) ciężki schron bojowy nr 31 (B-17), położony na dz. ewid.  
nr 725/519, obręb Ruda, m. pow. Ruda Śląska, 

2) schron bojowy tradytorowy nr 32 (B-18), położony na dz. ewid. 
nr 3564/96, obręb Bielszowice, m. pow. Ruda Śląska. 
 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje: 
a) ciężki schron bojowy nr 31 (B-17) wraz z otoczeniem wyznaczonym  

linią biegnącą równolegle w odległości 5 m od obrysu murów  
zewnętrznych schronu od strony północnej, wschodniej i południowej  
oraz w odległości 18 m od strony zachodniej (zawierając zachowany  
układ ziemny); 

b) schron bojowy tradytorowy nr 32 (B-18) wraz z otoczeniem wyznaczonym: 
- od strony północnej linią biegnącą równolegle w odległości 10 m  
od obrysu murów zewnętrznych schronu; 
- od strony zachodniej linią biegnącą równolegle w odległości 10 m  
od obrysu murów zewnętrznych schronu; 
- od strony południowej linią biegnącą równolegle w odległości 10 m  
od obrysu murów zewnętrznych schronu, a następnie granicą działek  
3564/96 i 2525/96; 
- od strony wschodniej granicą działek 3564/96 i 2525/96. 

 
Zakres wpisu do rejestru zabytków oznaczono na załączonej mapie, stanowiącej 
integralną część niniejszej decyzji (zał. nr 1). 

 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

29.10.2020 r. 



 

 

A/717/2020 
(daw. A/1654/97 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.197.2020.MB 

z dn. 09.10.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bytom Budynek Hotelu Reichof (później Hotel Europahof, po drugiej wojnie 
światowej Hotel Pionier) w Bytomiu – ul. Dworcowa 19, wzniesiony  
w 1905 r. w stylu secesyjnym wg proj. mistrza budowlanego  
F. Tompika (obecnie obiekt zlok. na działce ewid. nr 1227/25, obręb BYTOM). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. A/1654/97 (z dn. 15.12.1997 r.). 

A/718/2020 
(daw. A/1653/97 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.198.2020.MB 

z dn. 09.10.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bytom Budynek Hotelu Sanssouci (obecnie Hotel Bristol) – ul. Dworcowa 16,  
wzniesiony w 1858 r. wg proj. Hermanna, jako Hotel Kaiserhof  
przebudowany w 1910 r. przez firmę Boswau i Knuer z Bytomia wg  
proj. architekta Ahrensa (obecnie obiekt zlokalizowany na dz. ewid.  
nr 145/27, obręb BYTOM). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji  

o wpisie pod nr. A/1653/97  

(z dn. 15.12.1997 r.). 

A/719/2020 K-RD.5140.65.2020.MB 

z dn. 19.10.2020 r. 

Tarnowskie Góry Budynek usługowo-mieszkalny (tzw. Dom Cochlera) w Tarnowskich  
Górach pod adresem Rynek 5, zlokalizowany na działce ewid. nr 19,  
obręb ewid. 0004 Tarnowskie Góry, wraz z otoczeniem w ramach  
działki ewid. nr 19, obręb ewid. 0004 Tarnowskie Góry. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 10.11.2020 r. 

A/720/2020 K-RD.5140.50.2020.MB 

z dn. 26.10.2020 r. 

Bytom Najbliższe otoczenie zabytkowego zespołu zabudowy Elektrowni Bobrek (ob. 
Elektrociepłowni Szombierki)  w Bytomiu przy ul. Kosynierów, składające się  
z działki ewidencyjnej nr 1714/9, obręb Szombierki (w całości), działki 
ewidencyjnej nr 1848/9, obręb Szombierki (w części), działki ewidencyjnej nr 
1711/9, obręb Szombierki (w części) oraz działki ewidencyjnej nr 1709/9, 
obręb Szombierki (w całości). 
 
Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje otoczenie ww. zabytkowego 
zespołu zabudowy, składające się z: 
- całości działki ewidencyjnej nr 1714/9, obręb Szombierki, m. pow. Bytom, 
- całości działki ewidencyjnej nr 1709/9, obręb Szombierki, m. pow. Bytom, 
- części działki ewidencyjnej nr 1848/9, obręb Szombierki, m. pow. Bytom, tj.: 
zachodnia granica ochrony pokrywa się z zachodnią granicą działki nr 1848/9 
(od punktu styku granic działek 1711/9, 1848/9 i 1846/9, w kierunku 
południowym, aż do punktu styku granic działek 1848/9, 1787/9 i 1813/9); 
południowa granica zakresu pokrywa się z południową granicą działki nr 
1848/9, na odcinku od punktu styku granic działek nr 1848/9, 1787/9  
i 1813/9, w kierunku wschodnim, do punktu styku granic działek nr 1813/9, 
1848/9 i 1714/9, następnie od tego punktu w kierunku północnym zachodnią 
granicą działki nr 1714/9, następnie linią, będącą przedłużeniem zachodniej 
granicy działki nr 1714/9, biegnącą w kierunku północnym, aż do punktu styku 
tej linii z północną granicą działki nr 1848/9, następnie od tegoż punktu  
w kierunku północno-zachodnim linią, będącą północną granicą działki nr 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 13.11.2020 r. 



 

 

1848/9, aż do punktu styku granic działek nr 1848/9, 1846/9 i 1711/9, 
- części działki ewidencyjnej nr 1711/9, obręb Szombierki, m. pow. Bytom, tj. 
wschodnia granica ochrony pokrywa się ze wschodnią granicą działki nr 
1711/9, od punktu styku granic działek nr 1711/9, 1787/9 i 1848/9, linią w 
kierunku północnym pokrywającą się ze wschodnią granicą działki nr 1711/9, 
do punktu styku granic działek 1711/9, 1848/9 i 1846/9, następnie od tego 
punktu linią w kierunku zachodnim (równoległą do południowej granicy 
działki nr 1711/9), aż do punktu styku tej linii z granicą działek nr 1710/9  
i 1711/9, następnie w kierunku południowym linią będącą zachodnią granicą 
działki nr 1711/9, aż do punktu styku granic działek nr 1711/9, 1710/9  
i 1709/9; południowa granica pokrywa się z południową granicą działki nr 
1711/9. 
Zakres ochrony oznaczono na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

A/721/2020 
(daw. A/1446/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.202.2020.MB 

z dn. 26.10.2020 r. 

- pismo z nowym 

numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Katowice Willa usytuowana w Katowicach - ul. Poniatowskiego 19, wzniesiona w latach 
1926–1930 jako dom własny inżyniera Tadeusza Michejdy, według jego 
projektu, w stylu modernizmu z elementami funkcjonalizmu; ochrona  
w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną część decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 30.12.1991 r., 
znak: PSOZ-53400/R/102/2/91 – obejmujących budynek wraz z najbliższym 
otoczeniem w ramach działki ewid. nr 64 obręb Dz. Śródmieście-Załęże). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. A/1446/91 (z dn. 30.12.1991 r.). 

A/722/2020 
(daw. A/1438/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.203.2020.MB 

z dn. 26.10.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice Kamienica w Katowicach – ul. Warszawska 35, wzniesiona w 1894 r. w stylu 
neobarokowym przez firmę budowlaną „Ignatz Grünfeld” (obecnie ochrona  
w granicach w całości działek ewidencyjnych nr 210/1 i 210/5, obręb  
Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. Katowice). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. A/1438/91 (z dn. 31.10.1991 r.). 

A/723/2020 
(daw. A/1542/94 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.204.2020.MB 

z dn. 26.10.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice Kamienica mieszkalno-handlowa - ul. Staromiejska 21, wzniesiona w 1905 r.  
w stylu secesyjnym wg proj. arch. Fryderyka Jaunicha (obecnie obiekt 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 147, obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, 
m. pow. Katowice). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. A/1542/94 (z dn. 01.03.1994 r.). 

A/724/2020 
(daw. 22/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.205.2020.MB 

z dn. 27.10.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bestwina, pow. 

bielski 

Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Bestwinie, wzniesiony w 1577 r., częściowo przekształcony i powiększony 
około połowy XVIII wieku; posiada wielką wartość historyczną, artystyczną  
i kulturalną; granice zabytku rozciągają się na cały obiekt w ramach 
ogrodzenia wraz z wyposażeniem wnętrza (obecnie obiekt zlokalizowany na 
działce ewidencyjnej nr 2462, obręb 0001, gm. Bestwina, pow. bielski). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. 22/60 (z dn. 24.02.1960 r.). 



 

 

A/725/2020 
(daw. R/313/50 

- woj. śl.-dąbr.) 

(daw. 418/60 

woj. katowickie) 

(daw. A/102/78 

woj. częstoch.) 

K-RD.5130.206.2020.MB 

z dn. 28.10.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Cynków,  

gm. Koziegłowy, 

pow. myszkowski 

Drewniany kościół filialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Cynkowie, pow. 
myszkowski, o wielkiej wartości artystycznej, kulturalnej i historycznej; 
granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach ogrodzenia  
i obejmują również wyposażenie wnętrza (obecnie obiekt zlokalizowany na 
działce ewidencyjnej nr 119, obręb 0001 Cynków, gm. Koziegłowy, pow. 
myszkowski). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków 

woj. śląskiego wcześniejszych 

decyzji o wpisach do rejestru. 

A/726/2020 
(daw. 772/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.207.2020.MB 

z dn. 28.10.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Ogrodzieniec, 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego, z murem (ogrodzeniem)  
i bramą w murze, w Ogrodzieńcu, z wieku XVIII, późnobarokowy, murowany, 
potynkowany, na rzucie prostokąta z węższym prezbiterium, jednonawowy, 
sklepiony kolebkowo, fasada jednowieżowa; granice zabytku rozciągają się na 
całość obiektu w ramach ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza 
(obecnie obiekt zlokalizowany przy ul. T. Kościuszki 33, na działce 
ewidencyjnej nr 3202, obręb Ogrodzieniec, pow. zawierciański). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. 772/67 (z dn. 17.06.1967 r.). 

A/727/2020 
(daw. R/535/57 

- woj. katowickie) 

(daw. 793/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.208.2020.MB 

z dn. 28.10.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Chruszczobród, 

gm. Łazy, 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława 
bpa w Chruszczobrodzie, pow. zawierciański, z wieku XVIII, rozbudowany  
w wieku XIX i XX, barokowy; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu 
w ramach ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza (obecnie 
obiekt zlokalizowany w rejonie ulic Józefa Bema i Adama Mickiewicza  
w miejscowości Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, na działce 
ewidencyjnej nr 6412, obręb Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków 

woj. śląskiego wcześniejszych 

decyzji o wpisach do rejestru. 

A/728/2020 
(daw. 788/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.209.2020.MB 

z dn. 02.11.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Niegowonice, 

gm. Łazy, 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu w Niegowonicach, z początku XIX 
wieku, restaurowany po 1909 r., barokowo-klasycystyczny, murowany, 
potynkowany, jednonawowy z transeptem i trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium, sklepiony kolebkowo; granice zabytku rozciągają się na całość 
obiektu w ramach ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza 
(obecnie obiekt zlokalizowany w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, 
Starowiejskiej i Kościelnej w miejscowości Niegowonice, gm. Łazy, pow. 
zawierciański, na działce ewid.nr 6533, obręb NIEGOWONICE, gm. Łazy). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. 788/67 (z dn. 17.06.1967 r.). 

A/729/2020 K-RD.5140.67.2020.MB 

z dn. 02.11.2020 r. 

Bór Zapilski- 

Czarna Wieś,  

gm. Wręczyca 

Wielka,  

pow. kłobucki 

Budynek kościoła parafialnego pw. św. Jacka w Borze Zapilskim, gm. Wręczyca 
Wielka, pow. kłobucki, położony na działce ewidencyjnej nr 61, obręb 0005 
Czarna Wieś (gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki). Zakres wpisu do rejestru 
zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych – zgodnie  
z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji o wpisie. 
 
 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 19.11.2020 r. 



 

 

A/730/2020 
(daw. R/452/56 

- woj. 

stalinogrodzkie) 

(daw. 4/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.210.2020.MB 

z dn. 02.11.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Będzin, 

pow. będziński 

Kościół parafialny pod wezw. Św. Trójcy z XIV-tego wieku, powiększony  
w XIX-tym wieku w Będzinie, posiadający wartość kulturalną, artystyczną  
i historyczną; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu łącznie  
z wyposażeniem wnętrza, w ramach ogrodzenia (ul. Plebańska; obiekt 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 158, k.m. 22, obręb BĘDZIN, gm.  
m. Będzin, pow. będziński). 
Po stronie pd.-wsch. od kościoła: pomnik poświęcony pamięci Jana III Sobieskiego,  
w formie kolumny usytuowanej na działce ewid. nr 157/2 (nr rej. B/25/01). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. R/452/56 (z dn. 02.11.1956 r.)  

i pod nr. 4/60 (z dn. 23.02.1960 r.). 

A/731/2020 
(daw. 675/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.211.2020.MB 

z dn. 02.11.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bieruń, 

pow. bieruńsko- 

lędziński 

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Bieruniu Starym, z wieku XVIII, 
orientowany, murowany, jednonawowy, z kaplicami tworzącymi transept, 
krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie; granice zabytku rozciągają się na 
całość obiektu w ramach ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza 
(obecnie obiekt przy ul. Krakowskiej, zlokalizowany na działce ewid. nr 104  
i 1098/321, ark. mapy 10, obręb Bieruń Stary, gm. m. Bieruń). 

Przenies. do ksiąg rej. zabytków  

woj. śląskiego decyzji o wpisie pod 

nr. 675/66 (z dn. 28.05.1966 r.). 

A/732/2020 
 

(daw. R/67/48 

- woj. śl.-dąbr.) 

 

(daw. 638/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.212.2020.MB 

z dn. 13.11.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Tarnowskie Góry 

Stare Tarnowice 

Kościół parafialny pw. św. Marcina wraz z murem cmentarnym w Tarnowskich 
Górach - Starych Tarnowicach; granice zabytku rozciągają się na całość 
obiektu w ramach ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza 
(obecnie obiekt zlokalizowany przy ul. M. Niedziałkowskiego w Tarnowskich 
Górach, na działce ewid. nr 57, obręb Stare Tarnowice; ochronie podlega 
budynek kościoła, mur cmentarny oraz otoczenie kościoła w ramach 
ogrodzenia, tj. muru cmentarnego, w ramach całej działki ewid. nr 57). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

R/67/48 (z dn. 18.11.1948 r.) i pod 

nr. 638/66 (z dn. 02.05.1966 r.). 

A/733/2020 
 

(daw. R/57/48 

- woj. śl.-dąbr.) 

 

(daw. 776/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.213.2020.MB 

z dn. 13.11.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Siewierz, pow. 

będziński 

Kościół cmentarny pw. św. Jana Chrzciciela w Siewierzu (ul. Cmentarna),  
z pierwszej poł. XII w., przebudowany w wieku XVII, rekonstruowany w latach 
1947–1956, romański, orientowany, murowany, z kamienia ciosowego, 
prostokątny, jednonawowy z półkolistą absydą sklepiony kolebkowo,  
w absydzie - hemisferycznie, oszkarpowany, w absydzie i na zewnątrz na 
ścianie pd. pozostałości polichromii romańskiej i gotyckiej; granice zabytku 
rozciągają się na całość obiektu w ramach ogrodzenia (obecnie obiekt zlok. na 
działce ewid. nr 5274, obręb Siewierz; ochronie podlega budynek kościoła 
wraz z najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia, tj. terenem całej działki 
ewid. nr 5274, obręb Siewierz). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

R/57/48 (z dn. 18.11.1948 r.) i pod 

nr. 776/67 (z dn. 17.06.1967 r.). 

A/734/2020 
(daw. 14/60 

- woj. katowickie) 

(daw. 607/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.214.2020.MB 

z dn. 19.11.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Ożarowice, pow. 

tarnogórski 

Kościół parafialny pw. św. Barbary w Ożarowicach, z XVIII wieku; granice 
zabytku rozciągają się na całość obiektu, najbliższe otoczenie w ramach 
ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza (obecnie obiekt 
zlokalizowany przy ul. T. Kościuszki w Ożarowicach, na działce ewidencyjnej nr 
586/1, obr. Ożarowice). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

14/60 (z dn. 23.02.1960 r.) i pod nr. 

607/66 (z dn. 04.04.1966 r.). 



 

 

A/735/2020 
(daw. 19/60 

- woj. katowickie) 

 

K-RD.5130.216.2020.MB 

z dn. 24.11.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bobrowniki, 

pow. będziński 

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach, drewniany, 
wzniesiony w 1669 r., odnowiony w 1857 r., rozszerzony w 1888 r.; posiada 
wartość artystyczną, kulturalną i historyczną; granice zabytku obejmują cały 
obiekt w ramach ogrodzenia wraz z wyposażeniem wnętrza (obecnie obiekt 
zlokalizowany przy ul. H. Sienkiewicza 244 w Bobrownikach, na działce ewid. 
nr 752, obręb Bobrowniki; granice ochrony obejmują cały budynek kościoła, 
najbliższe otoczenie w ramach ogrodzenia oraz wyposażenie wnętrza). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

19/60 (z dn. 23.02.1960 r.). 

A/736/2020 

 

K-RD.5140.72.2020.MB 

z dn. 27.11.2020 r. 

Bielsko-Biała Kamienica położona w Bielsku-Białej pod adresem pl. Wolności 5, na działce 
ewid. 175/3, obręb 0005 Biała Miasto. Zakres wpisu do rejestru zabytków 
obejmuje budynek w granicach murów zewnętrznych oraz cały teren działki 
ewid. 175/3, obręb 0005 Biała Miasto (zgodnie z mapką do decyzji). 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 18.12.2020 r. 

A/737/2020 K-RD.5140.84.2020.MB 

z dn. 15.12.2020 r. 

Mazówki,  

gm. Miedźno, 

pow. kłobucki 

Fragment pola bitewnego Bitwy pod Mazówkami z dn. 03.10.1863 r., 
obejmujący działkę ewidencyjną nr 308/1, obręb 0004 Mazówki, gm. 
Miedźno, pow. kłobucki. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje całą 
działkę ewidencyjną nr 308/1, obręb 0004 Mazówki, gm. Miedźno. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

4 stycznia 2021 r. 

A/738/2020 K-RD.5140.83.2020.MB 

z dn. 15.12.2020 r. 

Mokra,  

gm. Miedźno, 

pow. kłobucki 

Fragment pola bitewnego Bitwy pod Mokrą, obejmujący działkę ewidencyjną 
nr 485, obręb 0006 Mokra, gm. Miedźno, pow. kłobucki, woj. śląskie. Zakres 
wpisu do rejestru zabytków obejmuje całą działkę ewidencyjną nr 485, obręb 
0006 Mokra, gm. Miedźno, pow. kłobucki, woj. śląskie. 
Na terenie działki nr 485 – zabytkowy pomnik z 1975 r. (nr rej. B/427/2020). 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

4 stycznia 2021 r. 

A/739/2020 
(daw. R/500/56 

- woj. śl.-dąbr.) 

K-RD.5130.221.2020.MB 

z dn. 16.12.2020 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Żory Dom murowany w Żorach, Rynek nr 1, posiadający wartość historyczną  
i kulturalną; granice zabytku rozciągają się na całą budowlę (obecnie zabytek 
znajdujący się pod adresem Rynek 1 w m.pow. Żory, zlokalizowany na działce 
ewidencyjnej nr 262/22, obręb Żory, m.pow. Żory. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

R/500/56 (z dn. 02.11.1956 r.). 

A/740/2020 K-RD.5140.4.2020.MB 

z dn. 30.12.2020 r. 

Strzybnik, 

gm. Rudnik 

Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Strzybnik, gm. Rudnik, pow. 
raciborski, położony w rejonie ul. Długiej, ul. Parkowej i ul. Zamkowej, 
zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 122/21 i 121/1 (obręb Strzybnik, 
gm. Rudnik, pow. raciborski), w skład którego wchodzą: 
1. ruiny dawnego pałacu, 
2. mauzoleum (tj. dawny grobowiec rodzinny), 
3. budynek dawnej kuźni, 
4. park przypałacowy (obejmujący w całości działki ewid. nr 122/21 i 121/1). 
 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje ruinę dawnego pałacu, mauzoleum  
(tj. dawny grobowiec rodzinny), budynek dawnej kuźni oraz park przypałacowy, 
obejmujący w całości działki ewidencyjne nr 122/21 i 121/1, obr. Strzybnik – zgodnie  
z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 23.02.2021 r. 

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. 



 

 

A/741/2021 
(daw. A/741/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.1.2021.MB 

z dn. 07.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Połomia,  

gm. Mszana, 

pow. wodzisławski 

Dawna plebania w Połomii, pow. wodzisławski, z wieku XIX; klasycystyczna, 
murowana, na planie prostokąta z ryzalitem na osi tylnej elewacji, piętrowa, 
częściowo podpiwniczona (obecnie zabytek znajdujący się pod adresem ul. 
Centralna 48 w miejscowości Połomia, zlokalizowany na działce ewidencyjnej 
nr 1613/385, obręb Połomia, gm. Mszana, pow. wodzisławski, woj. śląskie 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/741/66 (z dn. 30.12.1966 r.). 

A/742/2021 K-RD.5140.82.2020.MB 

z dn. 07.01.2021 r. 

Tarnowskie Góry Cmentarz żydowski wraz z domem przedpogrzebowym i ogrodzeniem 
cmentarza - ul. Gliwicka 66 w Tarnowskich Górach, położony na działkach 
ewidencyjnych nr 1839/113, 476/90, 475/91i 1837/92, obręb Tarnowskie 
Góry, pow. tarnogórski. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje 
cmentarz żydowski wraz z domem przedpogrzebowymi ogrodzeniem 
cmentarza, przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach, wraz z terenem  
w całości działek ewidencyjnych nr 1839/113, 476/90, 475/91 i 1837/92, 
obręb Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

25 stycznia 2021 r. 

A/743/2021 
(daw. A/1575/95 

- woj. katowickie) 

(dawn. 1042/65  

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.2.2021.MB 

z dn. 07.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Gródczanki, gm. 

Pietrowice Wielkie, 

pow. raciborski 

Dwór w Gródczankach; zbudowany w XVIII/XIX w., klasycystyczny, murowany 
z cegły, otynkowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony; od strony płn. 
nowsza przybudówka (obecnie zabytek znajdujący się pod adresem ul. 
Wiejska 27 w miejscowości Gródczanki, zlokalizowany na działce ewidencyjnej 
nr 106/10, obręb 0003 Gródczanki, gm. Pietrowice Wielkie). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

1042/65 (z dn. 24.06.1965 r.). 

A/744/2021 
(daw. A/1501/92 

- woj. katowickie) 

 

K-RD.5130.5.2021.MB 

z dn. 14.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Łubie, gm. 

Zbrosławice, 

pow. tarnogórski 

Zespół pałacowo-parkowy w Łubiu Górnym (gm. Zbrosławice, pow. 
tarnogórski, ul. Pyskowicka 34, ul. Długa 85), który tworzą: 

1) pałac neoklasycystyczny wzniesiony w 1844 roku (obiekt obecnie 
położony na działce ewidencyjnej nr 309/66, obr. Łubie), 

2) park krajobrazowy w stylu picturesque, z lat czterdziestych XIX 
wieku, otoczony murem (obejmujący w całości obecne działki 
ewidencyjne nr 309/66 i 310/66, obr. Łubie), 

3) budynek gospodarczy (obiekt obecnie położony na działce 
ewidencyjnej nr 310/66, obr. Łubie), 

4) doprowadzająca aleja kasztanowcowa, rozpoczynająca się dwoma 
maczugowatymi kamieniami odbojowymi (aleja obecnie położona na 
działce ewidencyjnej nr 19, obr. Łubie; dwa kamienie odbojowe 
położone obecnie na działce ewidencyjnej nr 392/164, obr. Łubie), 

obecnie granice ochrony zespołu obejmują w całości działki ewidencyjne nr 
309/66, 310/66 i 19, obr. Łubie oraz fragment działki ewidencyjnej nr 312/63, 
obr. Łubie i dwa kamienie odbojowe położone na działce ewidencyjnej nr 
392/164, obr. Łubie. 
 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/1501/92 (z dn. 27.10.1992 r.). 



 

 

A/745/2021 
(daw. A/1759/98 

- woj. katowickie) 

(dawn. 1820/66  

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.6.2021.MB 

z dn. 14.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Strzybnik,  

gm. Rudnik, 

pow. raciborski 

Spichlerz dworski w Strzybniku, pow. raciborski; z wieku XIX; drewniany, 
prostokątny; w dachu mansardowym dwie kondygnacje (obecnie zabytek 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 117/11, obręb Strzybnik, gm. 
Rudnik, pow. raciborski, woj. śląskie). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

1820/66 (z dn. 18.10.1966 r.). 

A/746/2021 
(daw. A/1637/97 

- woj. katowickie) 

(dawn. 746/64  

- woj. opolskie) 

(dawn. P-43/59 

- woj. opolskie) 

K-RD.5130.7.2021.MB 

z dn. 14.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Sławików,  

gm. Rudnik, 

pow. raciborski 

1) Pałac w Sławikowie, pow. raciborski; zbudowany w wieku XVIII/XIX 
(obecnie zabytek zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 337/20, 
obr. Sławików, gm. Rudnik, pow. raciborski, woj. śląskie); 

2) Park krajobrazowy (przypałacowy) w Sławikowie, o wartości 
artystycznej i historycznej (obecnie park położony w rejonie ul. 
Parkowej i ul. J. Słowackiego; obejmuje w całości działkę ewidencyjną 
nr 337/20, obr. Sławików, gm. Rudnik, pow. raciborski). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pałacu 

pod nr 746/64 (z dn. 24.03.1964 r.)  

i dec. o wpisie parku pod nr P-43/59 

(z dn. 21.08.1959 r.). 

A/747/2021 
(daw. A/1269/81 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.8.2021.MB 

z dn. 14.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Czeladź, 

pow. będziński 

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi; 
zbudowany w latach 1906–1912 wg projektu Hugona Kudera w stylu 
neogotyckim (obecnie obiekt zlokalizowany w rejonie ul. Kościelnej i ul. 
Bytomskiej, na działce ewidencyjnej nr 82, obr. Czeladź, gm. m. Czeladź). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/1269/81 (z dn. 10.12.1981 r.). 

A/748/2021 K-RD.5140.92.2020.MB 

z dn. 14.01.2021 r. 

Wilamowice, 

pow. bielski 

Budynek mieszkalny z ok. 1830 r. przy ul. Więźniów Oświęcimia 2  
w Wilamowicach, gm. Wilamowice, pow. bielski, zlokalizowany na działce 
ewid. nr 1859, obr. Wilamowice. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje 
budynek w granicach murów zewnętrznych (bez północnej wtórnej 
dobudówki) – zgodnie z oznaczeniem na mapie w decyzji. 
 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 03.02.2021 r. 

A/749/2021 
(daw. 778/67 

- woj. katowickie) 

(dawn. R/58/48 

- woj. śl.-dąbr.) 

K-RD.5130.10.2021.MB 

z dn. 14.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Siewierz, pow. 

będziński 

Zespół kościelny w Siewierzu, pow. będziński: 
a) kościół parafialny pw. św. Macieja z wieku XV, przekształcony w 1783 r., 
obecnie o charakterze późnobarokowym, orientowany, murowany, 
potynkowany, jednonawowy z węższym prezbiterium, przy nawie prostokątne 
kaplice, od zach. wieża; 
b) mur otaczający kościół, z II poł. XVIII wieku; 
c) bramki w murze;  
 
granice [ochrony] zabytku rozciągają się na całość zespołu w ramach 
ogrodzenia, wraz z wyposażeniem (obecnie zespół kościelny zlokalizowany w 
rejonie ul. T. Kościuszki i ul. Wolności, na działce ewidencyjnej nr 5438, obr. 
Siewierz, gm. Siewierz, pow. będziński) 
 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

778/67 (z dn. 17.06.1967 r.) oraz 

R/58/48 z dn. 18.11.1948 r. 



 

 

A/750/2021
(daw. A/1219/76 

- woj. katowickie) 

 

K-RD.5130.12.2021.MB 

z dn. 21.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Pszczyna Zespół obiektów drewnianych budownictwa wiejskiego gromadzonego  
w latach 1973–1975 na terenie parku kolejowego w Pszczynie przy ul. 
Parkowej, który przyjął nazwę „Zagrody Wsi Pszczyńskiej”, złożony z: 

1) spichlerza „sypanie”, przeniesionego z Dębiny - Rudołtowic, 
2) kuźni, przeniesionej z Goczałkowic 
3) chałupy zrębowej, przeniesionej z Grzawy 
4) masztalni, przeniesionej z Wisły Wielkiej 
5) stodoły ośmiobocznej, przeniesionej z Kryr 
6) bramki z ogrodzenia nieistniejącego kościoła w Golasowicach 

Granice zabytku rozciągają się na poszczególne obiekty. 
(obecnie wszystkie obiekty zlokalizowane są na działce ewidencyjnej nr 
1212/48, obr. 0001 Pszczyna). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/1219/76 (z dn. 15.07.1976 r.). 

 

A/751/2021 K-RD.5140.87.2020.MB 

z dn. 21.01.2021 r. 

Pszczyna Zespół obiektów drewnianych budownictwa wiejskiego pod nazwą „Zagroda 
Wsi Pszczyńskiej” przy ul. Parkowej w Pszczynie, pow. pszczyński, będący 
częścią tzw. Parku Dworcowego, składający się z: 

1. stodółki biedniackiej z Kobielic z 1811 r., 
2. wozowni z Miedźnej z XIX w., 
3. wozowni z Warszowic z XIX w., 
4. spichlerza dworskiego z Czechowic z 1784 r., 
5. młyna wodnego z Bojszów, 
6. młynka wietrznego z Zebrzydowic z 1904 r., 
7. szopki na siano z Frydku, 
8. studni sześciobocznej z Łąki, 
9. terenu składającego się z całości działek ewidencyjnych nr 1210/48, 

1211/48 i 1212/48, obr. 0001 Pszczyna, pow. pszczyński. 
 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje ww. budynki w granicach murów 
zewnętrznych oraz teren działek ewidencyjnych (w całości) nr 1210/48, 
1211/48 i 1212/48, obr. 0001 Pszczyna, pow. pszczyński – zgodnie z mapką, 
stanowiącą integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna  

dn. 28.01.2021 r. 

A/752/2021
(daw. A/6/60 

- woj. katowickie) 

(dawn. R 335/51 

- woj. katowickie) 

 

K-RD.5130.222.2020.MB 

z dn. 21.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Czeladź, 

pow. będziński 

Dom - ul. Kościelna 3 w Czeladzi, wzniesiony w XVIII wieku, drewniany, 
konstrukcji zrębowej, z podcieniem wspartym na trzech drewnianych 
kolumnach (dawn. adresy: pl. Wolności 3, ul. Kościelna 2; obecnie budynek 
przy ul. Kościelnej 3 w Czeladzi, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 
84/1 i 91, ark. 21, obręb Czeladź, gm. m. Czeladź, pow. będziński). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/6/60 (z dn. 23.02.1960 r.) oraz 

R 335/51 z dn. 10.10.1951 r. 



 

 

A/753/2021
(daw. A/1233/78 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.13.2021.MB 

z dn. 22.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice Budynek Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej przy ul. 27 Stycznia 33  
w Katowicach (obecnie budynek Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego - ul. Wojewódzka 33 w Katowicach), wzniesiony z cegły  
w stylu neogotyckim; granice ochrony rozciągają się na budynek oraz 
najbliższe otoczenie (tj. całą działkę ewid. nr 16, k.m. 55, obręb Dz. Bogucice-
Zawodzie, m. pow. Katowice), wraz z otaczającą zielenią oraz ogrodzeniem. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/1233/78 (z dn. 19.08.1978 r.). 

A/754/2021
(daw. A/1425/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.14.2021.MB 

z dn. 26.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Rudy Raciborskie, 

gm. Kuźnia 

Raciborska 

Szpital Sióstr świętego Franciszka w Rudach (gm. Kuźnia Raciborska) - ul. 
Raciborska 10, wzniesiony około 1858 roku w stylu historyzmu z elementami 
neogotyku angielskiego; ochrona w granicach zaznaczonych na mapce 
stanowiącej integralną część decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach z dn. 31.05.1991 r., znak: PSOZ-53400/R/93/2/91  
– obejmujących całość budynku (obecnie obiekt, tzw. Szpitalik Rogera, 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 123/56, obręb Rudy). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/1425/91 (z dn. 31.05.1991 r.). 

A/755/2021
(daw. A/562 - 

woj.  

częstochowskie) 

K-RD.5130.15.2021.MB 

z dn. 26.01.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Częstochowa Kamienica usytuowana w Częstochowie przy Alei Wolności 19; ochronie 
podlega działka ewid. nr 13, obręb 185; jej powierzchnia; trzykondygnacyjny 
budynek frontowy, dwie oficyny i budynek zamykający posesję od strony 
wschodniej, trzykondygnacyjne. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/562 (z dn. 06.12.1995 r.). 

A/756/2021 K-RD.5140.68.2020.MB 

z dn. 01.02.2021 r. 

Wyry, 

pow. mikołowski 

Zespół fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk” – Pododcinek „Wyry” Odcinka 
„Mikołów”, w miejscowości Wyry, w skład którego wchodzą: 

1) schron bojowy, zlokalizowany na zachód od ul. Pszczyńskiej, na 
działce ewidencyjnej nr 445/106, ark. mapy 8, obręb 0041, gm. Wyry, 
wraz z najbliższym otoczeniem w ramach działek ewidencyjnych nr 
445/106 i 460/106, ark. mapy 8, obręb 0041, gm. Wyry, 

2) schron bojowy „Sowiniec”, zlokalizowany na pograniczu 
miejscowości Wyry i Gostyń, przy ul. Tęczowej / ul. Wagonowej, na 
działce ewidencyjnej nr 925, ark. mapy 1, obręb 0006, gm. Wyry.  

Decyzja stała ostateczna 

dn. 17.02.2021 r. 

A/757/2021
(daw. A/779/67 - 

woj. katowickie) 

K-RD.5130.18.2021.MB 

z dn. 01.02.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Siewierz, pow. 

będziński 

Kościół filialny pw. św. Walentego, d. szpitalny, w Siewierzu, pow. będziński,  
z wieku XVII, murowany, potynkowany, na rzucie prostokąta zamkniętego od 
pd. półkolistą absydą; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu  
z najbliższym otoczeniem (tj. działką ewid. nr 5505, obr. Siewierz) i obejmują 
również wyposażenie wnętrza (obecnie obiekt przy ul. Krakowskiej, 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 5505, obr. Siewierz). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/779/67 (z dn. 17.06.1967 r.). 

A/758/2021
(daw. A/1467/92 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.19.2021.MB 

z dn. 01.02.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

Katowice Kamienica mieszkalna – ul. Jagiellońska 3, wzniesiona w latach 1894/85 
według projektu J. Kustoscha w stylu eklektycznym, przebudowana w roku 
1902 w strefie przyziemia; ochrona w granicach zaznaczonych na mapce 
stanowiącej integralną część decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/1467/92 (z dn. 12.06.1992 r.). 



 

 

rejestru (woj. śląskiego) w Katowicach z dn. 12.06.1992 r., znak: PSOZ-53400/R/136/2/92 – 
obejmujących cały budynek (obecnie budynek zlokalizowany na działce 
ewidencyjnej nr 164/2, k.m. 57, obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, m. pow. 
Katowice). 

A/759/2021
(daw. A/506/90 - 

woj. częstoch.) 

K-RD.5130.98.2021.MB 

z dn. 01.07.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Koniecpol Budynek mieszkalny w Koniecpolu zlokalizowany pod adresem Rynek 
14 (dawn. al. 1 Maja nr 14) w granicach XVII-wiecznej zabudowy, 
położony na działce ewidencyjnej nr 3055/1, obręb Koniecpol. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/506/90 (z dn. 20.01.1990 r.). 

A/760/2021
(daw. R/269/50 - 

woj. śl.-dąbr.) 

(daw. A/783/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.23.2021.MB 

z dn. 05.02.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Siewierz,  

pow. będziński 

Budynek mieszkalny przy ul. T. Kościuszki 5 w Siewierzu, o charakterze 
dworku polskiego (obecnie obiekt przy ul. T. Kościuszki 5 w Siewierzu, 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 5414/1, obr. Siewierz, gm. 
Siewierz, pow. będziński, woj. śląskie). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

R/269/50 (z dn. 27.01.1950 r.) i pod 

nr. A/783/67 (z dn. 17.06.1967 r.). 

A/761/2021 

(daw. A/592/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.26.2021.MB 

z dn. 12.02.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Żory Budynek mieszkalny w Żorach przy ul. Szeptyckiego 6, z wieku XIX, 
klasycystyczny, murowany, piętrowy; granice ochrony zaznaczono na 
mapce stanowiącej integralną część decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 20.05.1996 r., znak: PSOZ-
53400/R/349/2/96 - obejmują wymieniony obiekt (obecnie obiekt 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 2370/222, obręb 0010 Żory). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/592/66 (z dn. 16.02.1966 r., 

zmieniona decyzją z 20.05.1996 r.). 

A/762/2021 K-RD.5140.8.2021.MB 

z dn. 19.02.2021 r. 

Bielsko-Biała Budynek przy ul. 1 Maja 11 w Bielsku-Białej, położony na działce 
ewidencyjnej nr 5/1, obręb Dolne Przedmieście 81, m. pow. Bielsko-
Biała. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek  
w granicach murów zewnętrznych – zgodnie z oznaczeniem na mapie, 
stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 22.02.2021 r. 

A/763/2021 Decyzja znak:  

K-RD.5130.21.2016.KL-MB 

z dn. 19.02.2021 r.,  

uzupełniona postanowieniem 

z d. 25.02.2021 r. 

Będzin Zespół zabudowy Cementowni „Grodziec” w miejscowości przy ul. 
Barlickiego, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 6749/5, obręb 
0002 Grodziec, wraz z tradycyjną nazwą zabytku „Cementownia 
Grodziec”, w skład którego wchodzą: 

a) budynek zbiorników szlamowych, 
b) 5 silosów, połączonych pomostem transportera cementu, wraz 

z „wieżą konwojera” - konstrukcją elewatorów cementu, 
przylegającą od strony zachodniej do silosa nr II (licząc od 
zachodu). 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek zbiorników 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

18.03.2021 r. 



 

 

szlamowych oraz 5 silosów, połączonych pomostem transportera 
cementu, wraz z „wieżą konwojera” - konstrukcją elewatorów 
cementu, przylegającą od strony zachodniej do silosa nr II (licząc od 
zachodu), w granicach murów zewnętrznych ww. budowli – zgodnie z 
oznaczeniem na załączonej mapie, stanowiącej integralną część 
niniejszej decyzji. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje także 
tradycyjną nazwę zabytku „Cementownia Grodziec”. 

A/764/2021 K-RD.5140.13.2021.MB 

z dn. 24.02.2021 r. 

Świętochłowice Schron bojowy nr 39 w Świętochłowicach-Piaśnikach, stanowiący 
element II linii obrony Obszaru Warownego „Śląsk”, zlokalizowany  
w Parku Heiloo, na działce ewidencyjnej nr 564/7, m. pow. 
Świętochłowice. Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje schron 
bojowy, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 564/7, m. pow. 
Świętochłowice, w granicach murów zewnętrznych budowli oraz 
terenem pod nim. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 15.03.2021 r. 

A/765/2021 K-RD.5140.14.2021.MB 

z dn. 25.02.2021 r. 

Chorzów Ciężki schron bojowy (nr 5) przy ul. Katowickiej w Chorzowie, 
stanowiący element Punktu Oporu „Łagiewniki” Obszaru Warownego 
„Śląsk”, zlokalizowany na dz. ewid. nr 421/55 i 423/56, obr. 0004,  
m. pow. Chorzów, wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym  
w całości dz. ewid. nr 421/55 i 423/56, obr. 0004, m. pow. Chorzów. 

Decyzja stała się ostateczna 

dn. 16.03.2021 r. 

A/766/2021 K-RD.5140.5.2021.MB 

z dn. 25.02.2021 r. 

Wyry, 

pow. mikołowski 

Polowy schron piechoty, stanowiący część Pododcinka „Las Wyrski” 
Odcinka „Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk”, zlokalizowany na 
działce ewidencyjnej nr 957, ark. mapy 1, obręb 0006, gm. Wyry, pow. 
mikołowski, w rejonie rzeki Gostynki. Zakres wpisu do rejestru 
zabytków obejmuje polowy schron piechoty, zlokalizowany na działce 
ewidencyjnej nr 957, ark. mapy 1, obręb 0006, gm. Wyry, pow. 
mikołowski, w granicach murów zewnętrznych budowli – zgodnie  
z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

17.03.2021 r. 

A/767/2021 

(daw. A/595/88 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.33.2021.MB 

z dn. 01.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Żywiec Zespół dworu leśniczego, tzw. „Klementynówka” z II poł. XIX w., 
położony przy ul. Paderewskiego 10 w Żywcu; składa się z budynku 
mieszkalnego, niepierwotnych zabudowań gospodarczych oraz 
naturalizowanego parku, sadu, ogrodu i stawu; ochrona w granicach 
działek nr 555/11 (obecnie - po podziale geodezyjnym - nr 555/15 i nr 
555/16) i nr 555/6. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr. 

A/595/88 (z dn. 07.07.1988 r.). 



 

 

A/768/2021 

(daw. A-214/71 

- woj. krakowskie) 

(daw. A/1591/95 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.34.2021.MB 

z dn. 01.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Sławków, pow. 

będziński 

Budynek dawnej karczmy w Sławkowie, zwanej „Austerią” – Rynek nr 2 
– drewniany, stanowiący własność miasta Sławkowa; decyzja obejmuje 
zarówno budynek główny, frontowy, jak też dawną wozownię /tzw. 
„stan”/. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A-214/71 (z dn. 14.01.1971 r.). 

A/769/2021 

(daw. A/1652/97 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.35.2021.MB 

z dn. 02.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Zabrze Budynek hotelu ADMIRAL PALAST (obecnie MONOPOL) w Zabrzu przy ul. 
Wolności 305, wzniesiony w latach 1924–1928 w stylu modernizmu według 
projektu berlińskich architektów Bielenberga i Mosera; ochrona w granicach 
według rozgraniczeń naniesionych na mapce stanowiącej integralną część 
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 
15.12.1997 r., znak: PSOZ-53400/R/322/2/97 – obejmujących obiekt wraz  
z najbliższym otoczeniem w ramach wymienionej działki nr 833/16. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1652/97 (z dn. 15.12.1997 r.). 

A/770/2021 

(daw. A/1655/97 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.36.2021.MB 

z dn. 04.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Gliwice Ruiny Teatru Miejskiego w Gliwicach przy Alei Przyjaźni; budynek teatru  
w Gliwicach został wybudowany w 1890 roku według projektu architektów 
„Zimmerman und Wache” w stylu historyzmu; ochrona w granicach według 
rozgraniczeń naniesionych na mapce stanowiącej integralną część decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 15.12.1997 r., 
znak: PSOZ-53400/R/389/2/97 – obejmujących części budynku z zachowaną 
funkcją teatralną (scenę, widownię, zaplecze teatralne, salę bankietową na 
trzeciej kondygnacji i przyziemie pod widownią). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1655/97 (z dn. 15.12.1997 r.). 

A/771/2021 K-RD.5140.9.2021.MB 

z dn. 09.03.2021 r. 

Bielsko-Biała Budynek przy ul. 1 Maja 15 w Bielsku-Białej, położony na działce ewidencyjnej 
nr 9, obręb Dolne Przedmieście 81, m. pow. Bielsko-Biała. Zakres wpisu do 
rejestru zabytków obejmuje budynek w granicach murów zewnętrznych – 
zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

29.03.2021 r. 

A/772/2021 K-RD.5140.22.2021.MB 

z dn. 09.03.2021 r. 

Katowice Kapliczka murowana Matki Bożej z 1893 r., położona przy ul. Dębowej / ul. 
Źródlanej w Katowicach, w dzielnicy Dąb, na działce ewidencyjnej nr 167/1, 
k.m. 15, obręb Dz. Śródmieście-Załęże, m. pow. Katowice. Zakres wpisu do 
rejestru zabytków obejmuje budynek w granicach murów zewnętrznych – 
zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

25.03.2021 r. 

A/773/2021 

(daw. A-498/87 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.37.2021.MB 

z dn. 09.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała Cmentarz ewangelicko-augsburski w Starym Bielsku przy ul. Sobieskiego, 
powstały ok. 1860 r.; wpis do rejestru zabytków obejmuje całość cmentarza  
z jego układem przestrzennym alej, kwater, mogił i grobowców, z domem 
przedpogrzebowym oraz zielenią cmentarną (obecnie cmentarz obejmuje 
teren w całości działek ewid. nr 603 i 1124, obr. Aleksandrowice). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A-498/87 (z dn. 28.12.1987 r.). 

A/774/2021 

(daw. A/1494/92 

K-RD.5130.38.2021.MB 

z dn. 10.03.2021 r. 

Zawiercie  Zespół willowy w Zawierciu przy ul. 3 Maja 25, który tworzą: 
1) willa wzniesiona w latach osiemdziesiątych XIX wieku, historyzująca  

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  



 

 

- woj. katowickie) - pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

z elementami neoklasycyzmu; 
2) budynek mieszkalno-gospodarczy (oficyna), wzniesiony w latach 

dziewięćdziesiątych XIX wieku, bezstylowy; 
3) ogród z przedogrodem o charakterze rekreacyjno-użytkowym, 

otoczony ogrodzeniem. 
[Ochrona] w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną część 
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 
27.08.1992 r., znak:PSOZ-53400/R/163/2/92 – obejmujących wymienione 
obiekty wraz z najbliższym otoczeniem (tj. w granicach całej działki 
ewidencyjnej nr 22/1, obr. Zawiercie, m. Zawiercie). 

A/1494/92 (z dn. 27.08.1992 r.). 

A/775/2021 

(daw. A/432/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.39.2021.MB 

z dn. 12.03.2021 r. 

- zmiana decyzji wraz  

z nowym numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

Ćwiklice, pow.  

pszczyński 

Drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Marcina w Ćwiklicach 
(gmina Pszczyna, powiat pszczyński) z lat sześćdziesiątych XV wieku i XVII 
wieku, o wielkiej wartości artystycznej, kulturalnej i historycznej,  
z wyposażeniem wnętrza, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 47, obr. 
Ćwiklice, gm. Pszczyna, wraz z ogrodzeniem zlokalizowanym na działkach 
ewidencyjnych nr 47, 175/6, 176/49, 148/49, 153/6, 150/46, ob. Ćwiklice, gm. 
Pszczyna oraz najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia, obejmującym  
w całości działki ewidencyjne nr 47, 176/49, 148/49, 153/6, 150/46, obr. 
Ćwiklice, gm. Pszczyna oraz fragment działki ewidencyjnej nr 175/6, obr. 
Ćwiklice, gm. Pszczyna – zgodnie z załącznikiem mapowym do decyzji. 

Dec. z dn. 18.03.1960 r., zmieniona 

decyzją z 29.09.2015 r., ponownie 

zmieniona decyzją z dn.  

12.03.2021 r. 

 

Dec. ostateczna i obowiązująca. 

A/776/2021 K-RD.5140.19.2021.MB 

z dn. 12.03.2021 r. 

Dobieszowice, 

gm. Bobrowniki 

Ciężki schron bojowy (nr 52) przy ul. 27 Stycznia / ul. Wesołej  
w Dobieszowicach, stanowiący element Grupy Bojowej „Wesoła” Obszaru 
Warownego „Śląsk”, zlokalizowany na dz. ewid. nr 1876, ark. mapy 7, obr. 
0002 Dobieszowice, gm. Bobrowniki, wraz z najbliższym otoczeniem 
obejmującym część dz. ewid. nr 1876, ark. mapy 7, obr. 0002 Dobieszowice. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

1 kwietnia 2021 r. 

A/777/2021 K-RD.5140.15.2021.MB 

z dn. 12.03.2021 r. 

Piekary Śląskie Ciężki schron bojowy (nr 50), będący elementem Grupy Bojowej „Brzeziny” 
Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. Przyjaźni w Piekarach Śląskich 
(na wprost posesji przy ul. Przyjaźni 1), zlokalizowany na działkach 
ewidencyjnych nr 1859/140, 1771/140 i 2091/180, obr. Dąbrówka Wielka. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

1 kwietnia 2021 r. 

A/778/2021 K-RD.5140.16.2021.MB 

z dn. 12.03.2021 r. 

Piekary Śląskie Ciężki schron bojowy, będący elementem Punktu Oporu „Wzgórze 298 - 
Kamień” Obszaru Warownego „Śląsk”, przy ul. Partyzantów w Piekarach 
Śląskich, zlokalizowany na dz. ewid. nr 4556/360 i 3880/368, obręb 
Brzozowice-Kamień, m. pow. Piekary Śląskie. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

1 kwietnia 2021 r. 

A/779/2021 

(daw. A/1064/69 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.40.2021.MB 

z dn. 15.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

Łany Wielkie, gm. 

Sośnicowice, pow. 

gliwicki 

Kapliczka przydrożna w Łanach Wielkich, gm. Sośnicowice, pow. gliwicki,  
z 1780 r., usytuowana na wzniesieniu, murowana, na rzucie zbliżonym do 
kwadratu, podziały ścian ramowe, dach dwuspadowy, z nowymi murowanymi 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1064/69 (z dn. 15.07.1969 r.). 



 

 

rejestru (woj. śląskiego) szczytami; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu i najbliższe 
otoczenie (tj. teren całej działki ewidencyjnej nr 1024/87, obr. Łany Wielkie, 
gm. Sośnicowice, pow. gliwicki, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi 
księgę wieczystą GL1G/00031816/6). 

A/780/2021 

(daw. A-591/88 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.41.2021.MB 

z dn. 16.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała Cmentarz parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej, zlokalizowany 
przy ul. Dymitrowa (obecnie ul. Józefa Piłsudskiego) w Bielsku-Białej, powstały 
w 1838 r.; cmentarz rozplanowany na planie regularnym, zbliżonym do 
prostokąta, z układem alejek przecinających się pod kątem prostym; wpis 
obejmuje całość układu cmentarza wraz z zabytkowymi mogiłami, 
nagrobkami, pomnikami oraz istniejącą zielenią cmentarną i murem 
ogrodzeniowym; ochrona w granicach parcel: N 134 i 139 (obecnie  
w granicach całej działki ewidencyjnej nr 141, obr. Biała Miasto). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A-591/88 (z dn. 08.12.1988 r.). 

A/781/2021 

(daw. A/1245/81 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.42.2021.MB 

z dn. 16.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Sławków, 

pow. będziński 

Kaplica św. Jakuba przy ul. św. Jakuba w Sławkowie, z poł. XIX w.; 
orientowana, murowana z cegły, otynkowana, salowa na planie prostokąta  
z półokrągłym prezbiterium; całość otoczona murem; granice ochrony 
rozciągają się na całość założenia wyznaczonego ogrodzeniem (murem) 
(obecnie obiekt zlokalizowany przy ul. św. Jakuba i ul. Świętojańskiej  
w Sławkowie, na działce ewidencyjnej nr 3307, obr. Sławków, gm. Sławków. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1245/81 (z dn. 03.07.1981 r.). 

A/782/2021 

(daw. A/1248/81 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.43.2021.MB 

z dn. 16.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Sławków, pow. 

będziński 

Kaplica cmentarna w Sławkowie z pocz. XIX w., klasycystyczna, wraz  
z cmentarzem; granice ochrony rozciągają się na całość założenia 
obejmującego kaplicę, cmentarz, mur z kostnicami (obecnie zabytek 
zlokalizowany przy ul. gen. J. Hallera i ul. Obrońców Westerplatte  
w Sławkowie, na działce ewid. nr 2941, obr. Sławków, m. Sławków, pow. 
będziński, ochronie podlega całość założenia obejmującego kaplicę, cmentarz, 
mur z kostnicami, w ramach całego terenu dz. ewid. nr 2941, obr. Sławków). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1248/81 (z dn. 03.07.1981 r.). 

A/783/2021 

(daw. A-466/86 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.44.2021.MB 

z dn. 16.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała Cmentarz wyznaniowy ewangelicki w Bielsku-Białej przy ul. Findera (obecnie 
ul. Listopadowa), zbudowany wg projektu wiedeńskiego architekta Hansa 
Mayra z 1909 r., tworzący zespół składający się z murowanego ogrodzenia od 
ul. Asnyka z arkadami mieszczącymi grobowce, z muru ogrodzeniowego  
i bramy łączącej się z domem grabarza i kostnicą od ulicy Listopadowej, 
arkadowym połączeniem budynku grabarza z kaplicą i wieżą dobudowaną od 
południa, przechodzącą w arkadowe połączenie do muru ogrodzeniowego od 
ulicy Asnyka 
(obecnie zespół cmentarza znajdujący się przy ul. Listopadowej i ul. A. Asnyka 
w Bielsku-Białej, zlok. na działkach ewid. nr 835 i 1084, obr. Górne 
Przedmieście, ochrona w całości ww. działek ewidencyjnych). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A-466/86 (z dn. 05.12.1986 r.). 



 

 

A/784/2021 K-RD.5140.18.2021.MB 

z dn. 24.03.2021 r. 

Chorzów Ciężki schron bojowy w rejonie ul. Głównej w Chorzowie-Maciejkowicach, 
stanowiący element Grupy Bojowej „Maciejkowice” Obszaru Warownego 
„Śląsk”, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 729/5, ark. mapy 1, obr. 
0005, m. pow. Chorzów (identyfikator działki: 246301_1.0005.AR_1.729/5). 

Decyzja stała si ostateczna dn. 

10.04.2021 r. 

A/785/2021 

(daw. A/785/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.47.2021.MB 

z dn. 24.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Zawiercie-Skarżyce Kościół parafialny pw. św. Trójcy i św. Floriana w Zawierciu-Skarżycach, z 
wieku XVI/XVII; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach 
ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza (obecnie obiekt 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 102/1, obr. Skarżyce, m. Zawiercie. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/785/67 (z dn. 17.06.1967 r.). 

A/786/2021 

(daw. A/786/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.48.2021.MB 

z dn. 24.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Zawiercie-Skarżyce Kostnica, pierwotnie Ogrójec, przy kościele parafialnym pw. św. Trójcy i św. 
Floriana w Zawierciu-Skarżycach, z wieku XVIII, murowana z kamienia, 
prostokątna, dach dwuspadowy (obecnie obiekt zlokalizowany na działce 
ewidencyjnej nr 102/1, obr. Skarżyce, m. Zawiercie, pow. zawierciański. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/786/67 (z dn. 17.06.1967 r.). 

A/787/2021 K-RD.5140.17.2021.MB 

z dn. 24.03.2021 r. 

Mikołów 

ul. Gliwicka 

Schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Śmiłowice” Odcinka 
„Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. Gliwickiej  
w Mikołowie, na działce ewid. nr 315/16, ark. mapy 3, obręb Śmiłowice, gm. 
m. Mikołów, Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje schron bojowy  
w granicach murów zewnętrznych budowli – zgodnie z oznaczeniem na 
mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Decyzja stała się ostateczna dn.  

16.04.2021 r. 

A/788/2021 

(daw. A/412/87 

- woj. częstoch.) 

K-RD.5130.51.2021.MB 

z dn. 29.03.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Kruszyna, 

gm. Kruszyna, 

pow. częstochowski 

Cmentarz rzymskokatolicki w Kruszynie, w granicach muru ogrodzeniowego 
(obecnie obiekt zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 579, obr. Kruszyna, 
gm. Kruszyna, pow. częstochowski). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/412/87 (z dn. 25.02.1987 r.). 

A/789/2021 

(daw. A/789/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.53.2021.MB 

z dn. 12.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Mierzęcice 

ul. Kościelna 

Zespół kościelny w Mierzęcicach-Targoszycach (gm. Mierzęcice), z wieku XVIII: 
a)  kościół parafialny pw. św. Mikołaja, z wieku XVIII, rozbudowany  
w 1946 r., orientowany, murowany, potynkowany, jednonawowy,  
z węższym prezbiterium zamkniętym ścianą prostą; 
b)  mur otaczający kościół; 
c)   cztery kaplice w głębokich wnękach, w obrębie muru. 

Granice zabytku rozciągają się na całość zespołu w ramach ogrodzenia  
i obejmują również wyposażenia wnętrz (obecnie zespół kościelny 
zlokalizowany przy ul. Kościelnej, na działce ewid. nr 1248/2, obr. Mierzęcice). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/789/67 (z dn. 17.06.1967 r.). 

A/790/2021 

(daw. A/738/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.45.2021.MB 

z dn. 02.04.2021 r. 

- decyzja zmieniająca wraz 

Jastrzębie-Zdrój 

 

ul. H. Bednorza 1a 

Drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Barbary i św. Józefa  
w Jastrzębiu-Zdroju, z wieku XVII, położony przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 
1a w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1110/60, 
obr. Jastrzębie Dolne, m. pow. Jastrzębie-Zdrój. Granice wpisu do rejestru 

Dec. z dn. 05.08.1966 r., zmieniona 

decyzją z 02.04.2021 r. 

 



 

 

z nowym numerem rejestru 

(woj. śląskiego) 

zabytków rozciągają się na całość obiektu w obrysie murów zewnętrznych 
obiektu; zakres wpisu do rejestru zabytków oznaczono na mapie, stanowiącej 
integralną część decyzji. 

A/791/2021 

(daw. A/736/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.54.2021.MB 

z dn. 12.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Jastrzębie-Zdrój 

 

ul. Klubowa 2 

dwór obronny w miejscowości Bzie Zameckie (ul. Klubowa 2), z w. XVII, 
późnorenesansowy, murowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony; 
granice zabytku rozciągają się na całość obiektu i obejmują również 
resztki dawnego założenia pakowego (obejmującego w całości teren 
działek ewid. nr 306/14, 303/14 i 172/14, obr. Bzie Zameckie). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/736/66 (z dn. 05.08.1966 r.). 

A/792/2021 

(daw. A/792/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.55.2021.MB 

z dn. 12.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Włodowice, 

pow. zawierciański 

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Włodowicach, pow. 
zawierciański, z pocz. XVIII w., rozbudowany w XIX/XX w.; granice 
zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach ogrodzenia  
i obejmują również wyposażenie wnętrza (obecnie obiekt zlok. przy ul. 
Krakowskiej, na działce ewid. nr 288, ark. mapy 4, obr. Włodowice). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/792/67 (z dn. 17.06.1967 r.). 

A/793/2021 K-RD.5140.23.2021.MB 

z dn. 12.04.2021 r. 

Wymysłów, 

gm. Bobrowniki 

 

ul. Leśna 

Zespół fortyfikacji Grupa Bojowa „Wymysłów” Obszaru Warownego „Śląsk”,  
w skład którego wchodzą trzy obiekty: 

a) ciężki schron bojowy nr 53, przy ul. Leśnej w miejscowości Wymysłów, 
położony na dz. ewid. 223/4, ark. mapy 5, obr. Wymysłów; 

b) ciężki schron bojowy nr 53a, przy ul. Leśnej w miejscowości Wymysłów, 
położony na dz. ewid. nr 112/1, ark. mapy 2, obr. Wymysłów, wraz  
z najbliższym otoczeniem obejmującym teren całej działki ewidencyjnej 
nr 112/1, ark. mapy 2, obr. Wymysłów, gm. Bobrowniki, pow. będziński;  

c) schron pozorno-bojowy, przy ul. Leśnej w miejscowości Wymysłów, 
położony na działce ewidencyjnej 223/4, ark. mapy 5, obr. Wymysłów. 

 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje: 
a) ciężki schron bojowy nr 53, przy ul. Leśnej w miejscowości Wymysłów, 

położony na dz. ewid. 223/4, ark. mapy 5, obr. Wymysłów, po obrysie 
murów zewnętrznych budowli wraz ze znajdującymi się obok niego 
elementami;  

b) ciężki schron bojowy nr 53a, przy ul. Leśnej w miejscowości Wymysłów, 
położony na działce ewid. nr 112/1, ark. mapy 2, obr. Wymysłów, gm. 
Bobrowniki, pow. będziński, wraz z najbliższym otoczeniem 
obejmującym teren całej działki ewid.nr 112/1, ark. mapy 2;  

c) schron pozorno-bojowy, przy ul. Leśnej w m. Wymysłów, położony na  
dz. ewid. 223/4, ark. mapy 5, obr. Wymysłów, wraz z nasypem; 

– zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji.  
 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

30.04.2021 r. 



 

 

A/794/2021 K-RD.5140.28.2021.MB 

z dn. 12.04.2021 r. 

Bytom 

ul. Spacerowa  

Dwukondygnacyjny ciężki schron bojowy w rejonie ul. Spacerowej w Bytomiu-
Łagiewnikach, stanowiący element Punktu Oporu „Łagiewniki” Obszaru 
Warownego „Śląsk”, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1528/37,  
obr. Łagiewniki, m. pow. Bytom. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

29.04.2021 r. 

A/795/2021 

(daw. A/1468/92 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.56.2021.MB 

z dn. 12.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Jastrzębie-Zdrój 

ul. 1 Maja 32 

Budynek d. Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju (tzw. Willa Opolanka) 
przy ulicy 1 Maja 32, wzniesiony na początku XX wieku bez wyraźnych 
cech stylowych; ochrona w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej 
integralną część decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Katowicach z dn. 23.06.1992 r., znak: PSOZ-53400/R/138/2/92 – 
obejmujących cały budynek (obecnie zabytek zlokalizowany na działce 
ewidencyjnej nr 802/38, obr. Jastrzębie Zdrój, m. pow. Jastrzębie-Zdrój). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1468/92 (z dn. 23.06.1992 r.). 

A/796/2021 

(daw. A/727/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.57.2021.MB 

z dn. 14.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Mikołów-Mokre 

ul. Zamkowa 

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Mikołowie-Mokrem, z wieku 
XVI, przebudowany w wieku XIX, o cechach neogotyckich, 
orientowany, murowany, potynkowany, jednonawowy, wyższe 
prezbiterium prostokątne; granice zabytku rozciągają się na całość 
obiektu w ramach ogrodzenia i obejmują również wyposażenie 
wnętrza (obecnie obiekt zlokalizowany przy ul. Zamkowej, na działkach 
ewid. nr 602/69 i 607/68, obr. 0031, gm. m. Mikołów). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/727/66 (z dn. 15.06.1966 r.). 

A/797/2021 

(daw. A/797/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.58.2021.MB 

z dn. 15.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Nowa Wieś 

ul. Zawadzkiego 

(gm. Mierzęcice) 

Kaplica w Nowej Wsi, gm. Mierzęcice, pow. będziński, z wieku XVIII / 
XIX; barokowa, murowana z kamienia, potynkowana; prostokątna, od 
zach. zamknięta trójbocznie; dach dwuspadowy, nad zakrystią – 
naczółkowy; wieżyczka na sygnaturkę sześcioboczna, zwieńczona 
piramidalnie (obecnie obiekt położony na działce ewidencyjnej nr 387, 
obr. Nowa Wieś, gm. Mierzęcice, pow. będziński). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/797/67 (z dn. 07.10.1967 r.). 

A/798/2021 K-RD.5140.33.2021.MB 

z dn. 15.04.2021 r. 

Mikołów, 

ul. Górnośląska 36 

Schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Śmiłowice” Odcinka 
„Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk”, przy ul. Górnośląskiej w 
Mikołowie (po zachodniej stronie posesji przy ul. Górnośląskiej 36), 
zlokalizowany na dz. ewid. nr 200/22, obr. Śmiłowice, gm. m. Mikołów. 
 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

6 maja 2021 r. 

A/799/2021 K-RD.5140.32.2021.MB 

z dn. 21.04.2021 r. 

Mikołów, 

ul. Górnośląska 

(obok nr 56) 

Schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Śmiłowice” Odcinka 
„Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk”, w rejonie ul. Górnośląskiej  
w Mikołowie, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 273/100, obręb 
Śmiłowice, gm. m. Mikołów, pow. mikołowski. 
 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

8 maja 2021 r. 



 

 

A/800/2021 

(daw. A/680/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.59.2021.MB 

z dn. 19.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Mikołów 

ul. św. Wojciecha 

Kościół filialny pw. św. Wojciecha i Matki Boskiej Śnieżnej w Mikołowie,  
z wieku XVI, późnogotycki, orientowany, murowany z kamienia, potynkowany, 
jednonawowy, zamknięty od wschodu trójbocznie, na zewnątrz 
oszkarpowany; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach 
ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza (obecnie obiekt 
zlokalizowany przy ul. św. Wojciecha, na działce ewidencyjnej nr 47, obr. 0029, 
gm. Mikołów, identyfikator działki: 240802_1.0029.AR_10.47; ochronie 
podlega także otoczenie wyznaczone ogrodzeniem, tj. teren całej działki 
ewidencyjnej nr 47, obr. 0029, gm. Mikołów). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/680/66 (z dn. 28.05.1966 r.). 

A/801/2021 

(daw. A/731/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.60.2021.MB 

z dn. 21.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bieruń 

 

(układ urbanistyczny 

oznaczono na mapce 

do zawiadomienia) 

układ urbanistyczny m. Bieruń Stary (pow. bieruńsko-lędziński); układ 
szachownicowy, ośrodkiem czworoboczny rynek, z którego narożników 
wybiegają po dwie ulice; granice zabytku zgodnie z treścią decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 15.06.1966 r., 
znak: KL-III-680/524/66 
[zgodnie z treścią wspomnianej decyzji wpis do rejestru zabytków obejmuje 
układ szachownicowy zabudowy, którego ośrodkiem jest czworoboczny rynek, 
z którego narożników wybiegają po dwie ulice; natomiast granice wpisu do 
rejestru zabytków obejmują obszar miasta zamknięty ulicami: 
a) od wschodu ulicą Trochy (dawn. Ogrodową) z wylotem ulicy Wylotowej 
(daw. Mysłowickiej) w kierunku wschodnim; 
b) od północy wschodnim odcinkiem ulicy Adama do ulicy Kamienicznej; ulicą 
Kamieniczną w kierunku północnym do końca i tyłami parcel do zbiegu ulic 
Oświęcimskiej (dawn. Mikołowskiej) i Macieja; 
c) od zachodu ulicą Macieja z wylotem ulicy Licealnej (dawn. Piastowskiej)  
w kierunku zachodnim oraz tyłami parcel zachodniej strony ulicy Słowackiego 
do ulicy Spyry (dawn. Kopernika); 
d) od południa ulicą  Spyry (dawn. Kopernika) i Kudery (dawn. Powstańców),  
z wylotem ulicy Krakowskiej (dawn. 1 Maja) w kierunku południowym] 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/731/66 (z dn. 15.06.1966 r.). 

 

A/802/2021 

(daw. A/802/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.61.2021.MB 

z dn. 22.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Mysłowice 

ul. Bytomska 

ul. Świerczyny 

Kościół filialny pw. Świętego Krzyża w Mysłowicach z ok. 1810 r., 
barokowo-klasycystyczny, orientowany, murowany z piaskowca, 
potynkowany, centralny, na planie ośmioboku z dwiema przybudówkami, 
od wsch. zakrystia, od zach. kruchta; sklepiony kopułą z latanią, nad 
zakrystią i kruchtą dachy trójspadowe; granice zabytku rozciągają się na 
całość obiektu i najbliższe otoczenie w ramach ogrodzenia (obecnie obiekt 
zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i B. Świerczyny; na działce 
ewidencyjnej nr 13, obr. Mysłowice). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/802/67 (z dn. 20.12.1967 r.). 



 

 

A/803/2021 K-RD.5140.39.2021.MB 

z dn. 23.04.2021 r. 

Świętochłowice 

ul. Kolonia Zygmunt 

Schron bojowy (nr 14), stanowiący element Grupy Bojowej „Zgorzelec” 
Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. Kolonia Zygmunt  
w Świętochłowicach, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 3116/1, 
obr. Chropaczów, m. pow. Świętochłowice. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

11.05.2021 r. 

A/804/2021 K-RD.5130.17.2013.KL-MB 

z dn. 23.04.2021 r. 

Pszczyna 1) Park Dworcowy w Pszczynie, obejmujący w całości teren działek 
ewidencyjnych nr 1209/50, 1196/41, 1197/41, 1199/41, 1200/41, 1201/41, 
1213/48, 1214/53, 1215/53, 2036/50, 2038/50, 1218/50, 1347/48, 1458/39, 
1619/48, 1620/48, 1638/40, 5004/426, 5007/423, 5009/423, 610/15, 623/41, 
630/46, 631/48, 846/41, 852/48, 864/41, 865/41, obr. 0001 Pszczyna, gm. 
Pszczyna, pow. pszczyński; 

 

2) Park Zwierzyniec w Pszczynie, obejmujący w całości teren działek 
ewidencyjnych nr 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 146/4, 605/58, 606/58, 607/58, 
609/58, 610/58, 611/58, 612/58, 614/58, 615/58, 616/58, 617/58, 618/58, 
619/58, 620/58, 621/58, 622/58, 623/58, 624/58, 625/63, 626/63, 627/63, 
628/63, 629/63, 631/63, 632/63, 633/63, 634/63, 636/63, 637/63, 638/63, 
639/63, 640/63, 641/63, 642/58, 643/58, 644/58, 645/58, 646/58, 647/58, 
648/58, 649/58, 650/58, 651/58, 652/69, 653/58, 654/58, 655/58, 656/58, 
657/58, 658/58, 659/58, 660/58, 661/58, 662/58, 663/63, 664/63, 665/63, 
666/63, 667/63, 668/63, 669/63, 670/63, 671/63, 672/63, 673/63, 674/63, 
675/63, 676/63, 897/58, 1218/69, 1215/60, obr. 0001 Pszczyna, gm. Pszczyna, 
pow. pszczyński oraz 116/35, 337/11, 338/11, obr. 0005 Łąka, gm. Pszczyna, 
pow. pszczyński. 

 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

11.05.2021 r. 

A/805/2021 

(daw. A/1689/98 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.63.2021.MB 

z dn. 26.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Gliwice 

ul. Sobieskiego 20 

Wieża ciśnień usytuowana w Gliwicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 
20, wniesiona około 1918 roku w stylu neogotyckim (obecnie obiekt 
zlokalizowany przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gliwicach; na działce 
ewidencyjnej nr 889, obr. 0038 Nowe Miasto, m. pow. Gliwice). 
 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1689/98 (z dn. 30.12.1998 r.). 

A/806/2021 

(daw. A/11/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.64.2021.MB 

z dn. 26.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Będzin  

Grodziec 

Kościół filialny pod wezwaniem św. Doroty w Będzinie-Grodźcu,  
z XVII-tego wieku, posiadający wartość artystyczną, historyczną  
i kulturalną; granice zabytku rozciągają się na cały obiekt wraz  
z najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia (obecnie obiekt 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 2108, obr. 0002 Grodziec,  
m. Będzin, pow. będziński, identyfikator działki: 240101_1.0002.2108). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/11/60 (z dn. 23.02.1960 r.). 



 

 

A/807/2021 K-RD.5140.49.2021.MB 

z dn. 28.04.2021 r. 

Świętochłowice 

ul. Kolonia Zygmunt  

/ ul. Ostatnia 

Dwukondygnacyjny schron bojowy (nr 15), stanowiący element Grupy 
Bojowej „Zgorzelec” Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. 
Kolonia Zygmunt / ul. Ostatniej w Świętochłowicach, zlokalizowany na 
działce ewidencyjnej nr 3116/11, obr. 0001 Chropaczów. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

15.05.2021 r. 

A/808/2021 
(daw. A/808/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.66.2021.MB 

z dn. 28.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Dąbrowa Górnicza 

Trzebiesławice 

ul. Złota / ul. 

Modrzewiowa 

Kaplica w Dąbrowie Górniczej - Trzebiesławicach, z wieku XVIII; zwrócona 
na pd., murowana, potynkowana, na rzucie prostokąta, z półkolistą 
absydą, od pn. prostokątna wieża zwieńczona hełmem namiotowym; 
granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach ogrodzenia 
(obecnie obiekt położony w rejonie skrzyżowania ul. Złotej i ul. 
Modrzewiowej w Dąbrowie Górniczej, w dzielnicy Trzebiesławice, 
zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 807, k.m. 7, obr. Trzebiesławice). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/808/67 (z dn. 09.12.1967 r.). 

A/809/2021 
(daw. A/809/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.67.2021.MB 

z dn. 28.04.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Dąbrowa Górnicza 

Ujejsce 

ul. Kryniczna 

Kaplica w Dąbrowie Górniczej w dzielnicy Ujejsce, z wieku XVIII; 
przebudowana 1820 r., orientowana, drewniana, oszalowana, na 
podmurówce, na rzucie prostokąta - zakończona trójbocznie, dach 
czterospadowy, pokryty gontem; granice zabytku rozciągają się na 
całość obiektu (obecnie obiekt położony przy ul. Krynicznej w Dąbrowie 
Górniczej, w dzielnicy Ujejsce, zlokalizowany na działkach 
ewidencyjnych nr 683/71 i 683/73, obr. Ujejsce). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/809/67 (z dn. 09.12.1967 r.). 

A/810/2021 
(daw. A/810/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.69.2021.MB 

z dn. 07.05.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Będzin Układ urbanistyczny miasta Będzina wraz ze Wzgórzem Zamkowym; prawa 
miejskie w XIV wieku, rozkwit w wiekach XVI i XVII, po zniszczeniach 
rozbudowane w wieku XIX, położone na średniowiecznym trakcie Śląsk–
Kraków, usytuowane na wsch. brzegu Czarnej Przemszy, założone na planie 
zbliżonym do owalu, ośrodkiem pod kątem prostym po dwie ulice; granice 
zabytkowego układu miasta wytyczają ulice: od pn. Góra Zamkowa i przyległy 
park, od wsch. Boczna i Modrzejowska, od pd. Zawale, od zach. Zawale  
i Podzamcze. 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/810/67 (z dn. 18.02.1969 r.). 

A/811/2021 K-RD.5140.36.2021.MB 

z dn. 07.05.2021 r. 

Cieszyn 

ul. Głęboka 28 

Kamienica w Cieszynie przy ul. Głębokiej 28, zlokalizowana na działce 
ewidencyjnej nr 78, obr. 42, m. Cieszyn, pow. cieszyński (identyfikator 
działki: 240301_1.0042.78). 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

29.05.2021 r. 

A/812/2021 
(daw. A/812/67 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.70.2021.MB 

z dn. 07.05.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Sosnowiec 

ul. Obwodowa 8 

Budynek mieszkalny przy ul. Obwodowej 8 w Sosnowcu - Ostrowach Górn. 
(dawn. ul. Obwodowa 10), z w. XIX, późnoklasycystyczny, murowany, 
potynkowany, złożony z kilku skrzydeł, piętrowy, dwutraktowy, piwnice 
sklepione, elewacje zewnętrzne z ryzalitami o podziałach lizenowych, 
zwieńczone trójkątnymi przyczółkami; granice zabytku rozciągają się na całość 
obiektu w ramach parceli budowlanej (tj. całej obec. działki nr 231/1). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/812/67 (z dn. 09.12.1967 r.). 



 

 

A/813/2021 K-RD.5140.50.2021.MB 

z dn. 07.05.2021 r. 

Bobrowniki-

Namiarki 

ul. Topolowa /  

ul. Akacjowa 

Schron bojowy przy ul. Topolowej / ul. Akacjowej w Bobrownikach-
Namiarkach, stanowiący element Punktu Oporu „Wzgórze 310 - 
Bobrowniki” Obszaru Warownego „Śląsk”, zlokalizowany na działce 
ewidencyjnej nr 116/5, obr. Bobrowniki, gm. Bobrowniki, pow. będziński. 

Decyzja stałą się ostateczna 

dn. 29.05.2021 r. 

A/814/2021 
(daw. A/814/67 

- woj. katowickie) 

(dawn. A-3/76 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.72.2021.MB 

z dn. 11.05.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała 

ul. Piwowarska 1 / 

ul. Cieszyńska 8 

Budynek mieszkalny przy ul. Bularza 1 (ob. przy ul. Piwowarskiej 1 / ul. 
Cieszyńskiej 8) w Bielsku-Białej, z wieku XIX, narożny, murowany, 
potynkowany, piętrowy, piętro przebudowane, elewacje pięcioosiowe, 
na osi sień sklepiona; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu 
w ramach parceli budowlanej (tj. działki nr 249, obr. Bielsko Miasto). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/814/67 (z dn. 09.12.1967 r.) i pod 

nr. A-3/76 (z dn. 16.08.1976 r.). 

A/815/2021 
(daw. A/815/67 

- woj. katowickie) 

(dawn. A-4/76 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.73.2021.MB 

z dn. 17.05.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała 

ul. Piwowarska 2 / 

ul. Cieszyńska 6 

Budynek mieszkalny przy ul. Bularza 2 (obecnie przy ul. Piwowarskiej 2 
/ ul. Cieszyńskiej 6) w Bielsku-Białej, z wieku XIX, narożny, murowany, 
potynkowany, na rzucie ściętego prostokąta, parterowy, piwnice i sień 
sklepiona, elewacja frontowa 4-osiowa, boczna 3-osiowa; granice 
zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach parceli budowlanej  
(tj. obecnej działki ewidencyjnej nr 256, obr. Bielsko Miasto). 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/815/67 (z dn. 09.12.1967 r.) i pod 

nr. A-4/76 (z dn. 16.08.1976 r.). 

A/816/2021 K-RD.5140.10.2021.MB 

z dn. 18.05.2021 r. 

Pilica 

ul. Partyzantów 4 

Ogrodzenie (po północno-wschodniej stronie kościoła) wraz z murem 
oporowym, arkadą i schodami przy kościele parafialnym pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy (gm. Pilica, pow. zawierciański), ul. 
Partyzantów 4, na działkach ewid. nr 758 i 1611/1, obręb 0001 Pilica.  
 

Zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje ogrodzenie (po północno-wschodniej 
stronie kościoła) wraz z murem oporowym, arkadą (zlokalizowaną na działce ewid. 
nr 1611/1, obr. 0001 Pilica) i schodami po stronie wsch. kościoła (przy dzwonnicy) 
– zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część decyzji. 

Dec. stała się ostateczna dn. 

7 czerwca 2021 r. 

A/817/2021 
(daw. A/700/63 

- woj. katowickie) 

(dawn. A-39/76 

- woj. częstoch.) 

K-RD.5130.74.2021.MB 

z dn. 19.05.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Częstochowa układ urbanistyczny miasta Częstochowy obejmujący dawne założenia 
miejskie Starej Częstochowy i Częstochówki 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/700/63 (z dn. 05.02.1963 r.) i pod 

nr. A-39/76 (z dn. 17.02.1978 r.). 

A/818/2021 K-RD.5140.57.2021.MB 

z dn. 19.05.2021 r. 

Czechowice-

Dziedzice 

ul. Legionów 57 

Zespół kościelny w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 57, gm. 
m. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski, w skład którego wchodzą: 

a) kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1388, obr. 
0003 Dziedzice, gm. m. Czechowice-Dziedzice, 

b) budynek probostwa, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

1 czerwca 2021 r. 



 

 

703/4, obr. 0003 Dziedzice, gm. m. Czechowice-Dziedzice, 
c) kaplica architektoniczna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny, zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 702/7, obr. 0003 
Dziedzice, gm. m. Czechowice-Dziedzice (wpisana do rejestru 
zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach z dn. 19.06.1968 r., znak: KL.III-
680/224/68). 

A/819/2021 
(daw. A/1182/72 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.75.2021.MB 

z dn. 24.05.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Czeladź układ urbanistyczny miasta Czeladź; miasto lokowane przed 1240 r.; 

założone na planie zbliżonym do owalu; ośrodkiem prostokątny rynek,  
z którego narożnika wybiegają po dwie ulice; granice zabytkowego układu 
wytyczają ulice /wraz z zewnętrzną – w stosunku do centrum – zabudową i 
przynależnymi parcelami/: Pieńkowskiego, Modrzejowska, Staszica, Milowicka 
(obecnie Katowicka), Krasonia (obecnie Żabia), 1 Maja, wraz z zabudową i 
parcelami wylotów ulic Grodzieckiej, Będzińskiej, rozwidlenia ulic 
Modrzejowskiej i Reymonta, Milowickiej oraz Bytomskiej do ul. Przełajskiej 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1182/72 (z dn. 05.05.1972 r.). 

A/820/2021 K-RD.5140.53.2021.MB 

z dn. 25.05.2021 r. 

Bielsko-Biała 

ul. Zdrojowa 6 

Budynek „Willa Bartelmussa” przy ul. Zdrojowej 6 w Bielsku-Białej, wraz  
z ogrodem obejmującym w całości działkę ewidencyjną nr 144/10, obr. 
Górne Przedmieście, m. pow. Bielsko-Biała, oraz ogrodzeniem od strony 
ul. Zdrojowej. 

Decyzja stała się ostateczna dn. 

12.06.2021 r. 

A/821/2021 K-RD.5140.3.2021 

z dn. 01.06.2021 r. 

Zabrze Wyrobisko korytarzowe — przekop w poziomie 80, rozciągający się od 
pochylni „Guido” (od wschodu) do pochylni z chodnika w pokładzie 510 do 
poziomu 80 (od zachodu) w miejscowości Zabrze (Gmina Zabrze, Powiat 
Zabrze), o długości 340 m. 

Decyzja nie jest ostateczna. 

A/822/2021 K-RD.5140.31.2021.MB 

z dn. 26.05.2021 r. 

Mikołów 

ul. Górnośląska 

ul. Podgórna 

Schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Śmiłowice” Odcinka 
„Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk”, w rejonie ul. Podgórnej / ul. 
Górnośląskiej w Mikołowie, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 
1359/308 i 1360/308, obręb Mokre, gm. m. Mikołów, pow. mikołowski,  
w granicach murów zewnętrznych budowli. 

Decyzja nie jest ostateczna. 

A/823/2021 
(daw. A/295/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.77.2021.MB 

z dn. 09.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Pilchowice, 

ul. Dworcowa 35 

plebania murowana z XVIII w., barokowa, w Pilchowicach (pow. 
gliwicki), o wartości kulturalnej i historycznej / obecnie obiekt przy ul. 
Dworcowej 35 w Pilchowicach, zlok. na działce ewid. nr 824/56, obr. 
Pilchowice; obiekt chroniony w granicach murów zewnętrznych obiektu 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/295/60 (z dn. 07.03.1960 r.). 

A/824/2021 
(daw. A/764/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.78.2021.MB 

z dn. 09.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

Skrzyszów 

(gm. Godów) 

ul. 1 Maja 120 

kapliczka przydrożna w Skrzyszowie, zbudowana w XIX wieku, murowana, 
potynkowana, prostokątna z półkolistą apsydą, wnętrze sklepione żaglasto, na 
dachu wieżyczka z latarnią, nakryta hełmem piramidalnym (obecnie obiekt 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/764/66 (z dn. 30.12.1966 r.). 



 

 

rejestru (woj. śląskiego) przy ul. 1 Maja 120 w Skrzyszowie, gm. Godów, pow. wodzisławski, 
zlokalizowany na działce ewid. nr  678/123, obr. Skrzyszów) 

A/825/2021 
(daw. A/825/68 

- woj. katowickie) 

(dawn. A-15/76 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.79.2021.MB 

z dn. 09.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała 

ul. Celna 12 / 

ul. Waryńskiego 11 

budynek mieszkalny przy ul. Celnej 12 w Bielsku-Białej (obecnie ul. Celna 12 /  
ul. L. Waryńskiego 11), z wieku XIX, murowany, potynkowany, na rzucie 
prostokąta, piętrowy, 3-traktowy, sień w części frontowej sklepiona 
kolebkowo, elewacja frontowa 5-osiowa, dach naczółkowy; granice zabytku 
rozciągają się na całość obiektu w ramach parceli budowlanej (tj. obecnej 
działki ewidencyjnej nr 268, obr. 0002 BIELSKO MIASTO, m. pow. Bielsko-Biała) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/825/68 (z dn. 27.02.1968 r.) oraz 

A-15/76 (z dn. 17.08.1976 r.). 

A/826/2021 
(daw. A/206/60 

- woj. katowickie) 

(dawn. A-238/77 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.80.2021.MB 

z dn. 09.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Cieszyn,  

ul. Szersznika 3 / 

ul. Szeroka 

kościół filialny pod wezw. Św. Krzyża, barokowy, z XVIII-tego wieku  
w Cieszynie, o wielkiej wartości historycznej, artystycznej i kulturalnej; 
granice zabytku rozciągają się na całość obiektu wraz z wyposażeniem 
wnętrza (obecnie obiekt położony przy skrzyżowaniu ul. ks.  
L. Szersznika i ul. Szerokiej, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 
133/1, gm. m. Cieszyn, pow. cieszyński) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/206/60 (z dn. 02.03.1960 r.) oraz 

A-238/77 (z dn. 14.12.1977 r.). 

A/827/2021 
(daw. A/135/60 

- woj. katowickie) 

(dawn. A-135/76 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.81.2021.MB 

z dn. 09.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała 

pl. Opatrzności 

Bożej 

kościół parafialny murowany pod wezw. Opatrzności Bożej w Bielsku-
Białej, barkowy z XVIII w. o wielkiej wartości artystycznej, kulturalnej  
i historycznej; orzeczenie obejm. całość obiektu wraz z wyposażeniem 
wnętrza (obecnie obiekt zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 595, 
obr. 0005 Biała Miasto, m. pow. Bielsko-Biała) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/135/60 (z dn. 26.02.1960 r.) oraz 

A-135/76 (z dn. 03.09.1976 r.). 

A/828/2021 
(daw. A/31/60 

- woj. katowickie) 

(dawn. A-142/76 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.82.2021.MB 

z dn. 09.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Grodziec, 

ul. Kościelna 12 

(gm. Jasienica) 

plebania przy kościele pw. św. Bartłomieja w Grodźcu, z XVII-tego 
wieku, przebudowana w XVIII i XIX-tym wieku, murowana o wartości 
kulturalnej i historycznej (obecnie obiekt przy ul. Kościelnej 12  
w Grodźcu, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 43, obr. 0003 
Grodziec, gm. Jasienica, pow. bielski) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/31/60 (z dn. 24.02.1960 r.) oraz 

A-142/76 (z dn. 06.09.1976 r.). 

A/829/2021 
(dawn. A-453/86 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.83.2021.MB 

z dn. 09.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Jasienica, 

ul. Zdrowotna 

kościół ewangelicko-augsburski w Jasienicy, zbudowany w 1890 r.  
w stylu eklektycznym, murowany, wolnostojący na cmentarzu; granice 
ochrony konserwatorskiej obejmują całość obiektu w granicach działki 
nr 298, tj. cmentarza 

 

(obecnie obiekt przy ul. Zdrowotnej w Jasienicy, zlokalizowany na działce 
ewidencyjnej nr 298, obr. 0005 Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski - 
identyfikator działki: 240205_2.0005.298; granice wpisu do rejestru 
zabytków obejmują całość obiektu kościoła oraz teren cmentarza  
w granicach działki ewidencyjnej nr 298, obr. 0005 Jasienica) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/453/86 (z dn. 30.12.1986 r.). 



 

 

A/830/2021 
(daw. A/52/60 

- woj. katowickie) 

(dawn. A-173/76 

- woj. bielskie) 

K-RD.5130.84.2021.MB 

z dn. 09.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Rudzica, gm. 

Jasienica 

kościół murowany, barokowo-klasycystyczny w Rudzicy, pow. bielski,  
z XVIII wieku, o wielkiej wartości artystycznej, kulturalnej i 
historycznej; granice zabytku rozciągają się na całość obiektu wraz  
z wyposażeniem wnętrza [i otoczeniem] w ramach ogrodzenia  

 

(obecnie kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, zlokalizowany 
na działce ewidencyjnej nr 1886, obr. 0013 Rudzica, gm. Jasienica, pow. 
bielski; wpis do rejestru zabytków obejmuje całość obiektu wraz  
z wyposażeniem wnętrza [i otoczeniem] w ramach ogrodzenia,  
tj. teren działek ewidencyjnych nr 1886 i 78, obr. 0013 Rudzica, gm. Jasienica) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/52/60 (z dn. 03.03.1960 r.) oraz 

A-173/76 (z dn. 08.09.1976 r.). 

A/831/2021 
(daw. A/1242/80 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.85.2021.MB 

z dn. 09.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Sosnowiec, 

ul. J. Kilińskiego 37 

budynek cerkwi prawosławnej pw. Wiery, Nadziei i Miłości w Sosnowcu przy 
ul. Jana Kilińskiego 37, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1200, obr. 11, 
m. pow. Sosnowiec, wzniesiony w latach 1888–1889 na rzucie krzyża 
równoramiennego z cegły i kamienia, w stylu eklektycznym;  

 
zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje budynek cerkwi prawosławnej 
pw. Wiery, Nadziei i Miłości, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1200, 
obr. 11, m. pow. Sosnowiec, przy ul. Jana Kilińskiego, a także obszar 
obejmujący tereny zielone, wydzielone istniejącym ogrodzeniem, tj. obszar 
całej działki ewidencyjnej  nr 1200, obr. 11, m. pow. Sosnowiec, wraz z dwoma 
parafialnymi budynkami parterowymi na tejże działce – zgodnie  
z oznaczeniem na mapie, stanowiącej integralną część postanowienia z dn. 
25.05.2021 r., znak: K-RD.5130.76.2021.MB 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1242/80 (z dn. 10.10.1980 r.). 

A/832/2021 
(daw. A/1434/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.87.2021.MB 

z dn. 11.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice 

ul. Raciborska 37 

budynek przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach, wzniesiony około 1930 
roku według projektu L. Sikorskiego, w stylu modernizmu (dawne kasyno 
oficerskie); ochrona w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej 
integralną część decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Katowicach z dn. 05.09.1991 r., znak: PSOZ-53400/R/103/2/91 – 
obejmujących całość działki ewidencyjnej nr 47 (obecnie – po podziałach 
geodezyjnych – działki ewidencyjne nr 47/1, 47/2 i 47/3, obr. Dz. 
Śródmieście-Załęże, m. pow. Katowice) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1434/91 (z dn. 05.09.1991 r.). 

A/833/2021 
(daw. A/1662/97 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.88.2021.MB 

z dn. 16.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Sosnowiec 

ul. Żeromskiego 1 

budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego w Sosnowcu przy ulicy 
Stefana Żeromskiego 1, wzniesiony prawdopodobnie na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku w stylu eklektycznym 
z przewagą form neobarokowych według projektu Waligórskiego; 
ochrona w granicach według rozgraniczeń naniesionych na mapce 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1662/97 (z dn. 17.12.1997 r.). 



 

 

stanowiącej integralną część decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach z dn. 17.12.1997 r., znak: PSOZ-
53400/R/385/2/97 – obejmujących cały obiekt (obecnie położony na 
działkach ewidencyjnych nr 6877 i 6875, obr. 9, m. pow. Sosnowiec) 

A/834/2021 
(daw. A/1452/91 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.89.2021.MB 

z dn. 16.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Racibórz 

ul. Londzina 17 

budynek mieszkalny usytuowany w Raciborzu przy ulicy Londzina pod 
numerem 17, wzniesiony w początkach XIX wieku bez wyraźnych cech 
stylowych; ochrona w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej 
integralną część decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Katowicach z dn. 30.12.1991 r., znak: PSOZ-53400/R/115/2/91 – 
obejmujących cały budynek (obecnie budynek przy ul. ks. J. Londzina 17  
w Raciborzu, zlokalizowany na działce ewid. nr 4076/12, obr. 0007) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1452/91 (z dn. 30.12.1991 r.). 

A/835/2021 

 

K-RD.5140.56.2021.MB 

z dn. 16.06.2021 r. 

 

Bielsko-Biała 

pl. św. Mikołaja 15 

i 16 

budynki plebanii Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Bielsku-Białej, 
położone przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 w Bielsku-Białej, zlokalizowane na 
działkach ewidencyjnych nr 219 i 220, obr. Bielsko Miasto 

Decyzja nie jest ostateczna. 

A/836/2021 
(daw. A/136/60 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.90.2021.MB 

z dn. 16.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Bielsko-Biała 

pl. św. Mikołaja 

 

kościół parafialny murowany pod wezw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej, 
z XV-tego wieku o wielkiej wartości artystycznej, kulturalnej  
i historycznej; orzeczenie obejmuje całość obiektu wraz  
z wyposażeniem wnętrza (obecnie katedra pw. św. Mikołaja w Bielsku-

Białej, zlokalizowana przy pl. św. Mikołaja w Bielsku-Białej, na działkach 
ewidencyjnych nr 320 i 12, obr. 0002 Bielsko Miasto, m. pow. Bielsko-Biała) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/136/60 (z dn. 26.02.1960 r.). 

A/837/2021 K-RD.5140.59.2021.MB 

z dn. 16.06.2021 r. 

 

Bytom 

ul. Krzyżowa 

schron bojowy (nr 3) przy ul. Krzyżowej w Bytomiu, stanowiący element 
Punktu Oporu „Łagiewniki” Obszaru Warownego „Śląsk”, usytuowany po 
zachodniej stronie linii kolejowej Chorzów Stary – Bytom, zlokalizowany na 
działkach ewidencyjnych nr 2168/265 i 1781/265, obr. Łagiewniki 
 

zakres wpisu do rejestru zabytków obejmuje schron bojowy (nr 3) przy ul. Krzyżowej  
w Bytomiu, stanowiący element Punktu Oporu „Łagiewniki” Obszaru Warownego 
„Śląsk”, usytuowany po zachodniej stronie linii kolejowej Chorzów Stary – Bytom, 
zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 2168/265 i 1781/265, obr. Łagiewniki,  
m. pow. Bytom, w granicach murów zewnętrznych budowli – zgodnie z oznaczeniem 
na mapie, stanowiącej integralną część decyzji 

Decyzja nie jest ostateczna. 

A/838/2021 K-RD.5140.47.2021.MB 

z dn. 16.06.2021 r. 

Pszczyna 

ul. Katowicka  

cmentarz żydowski wraz z domem przedpogrzebowym, położony przy 
ul. Katowickiej w Pszczynie, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych 
nr 385, 2629/386 i 2630/386, ark. mapy 1, obręb Pszczyna Miasto, gm. 
Pszczyna, pow. pszczyński, woj. śląskie 
 

Decyzja nie jest ostateczna. 



 

 

A/839/2021 
(daw. A/1458/92 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.94.2021.MB 

z dn. 21.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Świerklaniec Pałacyk „Dom Kawalera” znajdujący się na terenie parku 
krajobrazowego w Świerklańcu, zbudowany w latach 1900–1902 
według projektu architekta K. Ihna, w stylu neobaroku francuskiego; 
[ochrona] w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną 
część decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach  
z dn. 30.03.1991 r., znak: PSOZ-53400/R/121/2/92 – obejmujących cały 
budynek 
(obecnie budynek zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 524/28, ark. mapy 
6, obr. 0003 Świerklaniec, gm. Świerklaniec, pow. tarnogórski) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1458/92 (z dn. 30.03.1992r.). 

A/840/2021 K-RD.5140.48.2021.MB 

z dn. 24.06.2021 r. 

Bieruń, 

ul. Wita 

cmentarz żydowski w Bieruniu, położony przy ul. Wita, na działkach 
ewidencyjnych nr 472/102 i 910/98, obr. Bieruń Stary, ark. mapy 6,  
m. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński 

Decyzja nie jest ostateczna. 

A/841/2021 
(daw. A/1460/92 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.97.2021.MB 

z dn. 30.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice, 

ul. Sokolska 2 

budynek Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 2, 
wzniesiony około 1880 roku w stylu neoklasycyzmu; [ochrona]  
w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną część 
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 
07.05.1992 r., znak: PSOZ-53400/R/129/2/92 - obejmujących cały 
budynek(obecnie budynek przy ul. Sokolskiej 2 w Katowicach, zlokalizowany 

na działce ewidencyjnej nr 52, k. m. 26, obr. 0001 Dz. Śródmieście-Załęże) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1460/92 (z dn. 07.05.1992 r.). 

A/842/2021 
(daw. A/1366/88 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.100.2021.MB 

z dn. 30.06.2021 r. 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Katowice, 

ul. Wróblewskiego 

kaplica cmentarna w Katowicach-Bogucicach usytuowana przy ul. 
Wróblewskiego, wzniesiona w II poł. XIX w. w stylu neoromańskim; 
[ochrona] w granicach zaznaczonych na mapce stanowiącej integralną 
część decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach  
z dn. 26.05.1988 r., znak: KL.III-53400/R/7/2/88 (obecnie budynek na 

terenie cmentarza w rejonie ul. Leopolda i ul. Wróblewskiego, zlokalizowany 
na działce ewidencyjnej nr 105, obr. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/1366/88 (z dn. 26.05.1988 r.). 

A/843/2021 K-RD.5140.71.2021.MB 

z dn. 02.07.2021 r. 

Bielsko-Biała 

ul. 11 Listopada 4 

kamienica przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku-Białej, zlokalizowana na 
działce ewidencyjnej nr 14/2, obr. 0082 Dolne Przedmieście, m. pow. 
Bielsko-Biała, woj. śląskie 

Decyzja nie jest ostateczna. 

A/844/2021 
(daw. A/578/66 

- woj. katowickie) 

K-RD.5130.104.2021.MB 

- pismo z nowym numerem 

rejestru (woj. śląskiego) 

Żory 

ul. Szeroka 7 

budynek mieszkalny przy ul. Armii Czerwonej nr 7 (obecnie ul. Szeroka 
7) w Żorach, z wieku XIX, piętrowy, narożny; granice zabytku rozciągają 
się na całość obiektu w ramach parceli budowlanej (obecnie obiekt 
zlokalizowany przy ul. Szerokiej 7 w Żorach, na działce ewidencyjnej nr 
2364/222, obr. 0010 Żory) 

Przen. do ksiąg rej. zabytków woj. 

śląskiego decyzji o wpisie pod nr.  

A/578/66 (z dn. 16.02.1966 r.). 



 

 

 


