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BARTOSZYCE - gm. 
Bajdyty  

- park pałacowy i folwark, nr rej.: 4339 z 20.11.1997: 
• stajnie, ob. obora i chlewnia 
• obora 
• cielętnik 
• park, nr rej.: 3515 z 4.03.1981 

Bezledy  
- zespół folwarczny, XIX/XX, nr rej.: 4225 z 15.10.1992: 

• rządcówka 
• stajnia 
• chlew 
• stodoła (nie istnieje ?) 
• magazyn 

- park, nr rej.: 1307 z 6.12.1978 

Bieliny dopis. 
- park, nr rej.: 3588 z 13.04.1984 
- powozownia, nr rej.: 2771 z 23.12.1983 

Borki 
- kościół (ruina, XV, nr rej.: dec. z 7.12.1967 oraz 777 z 8.02.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- park dworski, XVIII/XIX, nr rej.: 3546 z 10.03.1983 

Ciemna Wola dopis 
- park dworski, XVIII/XIX, nr rej.: 3514 z 4.03.1981 

Dębiany dop 
- park, nr rej.: 3611 z 11.09.1984 

Galiny 
- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1350 - XIX, nr rej.: 755 z 28.11.1967 
- zespół pałacowy i folwarczny, XVI - XX: 

• pałac, nr rej.: 5 z 22.10.1949 
• park, nr rej.: 1311 z 5.11.1981 
• spichrz, szach., nr rej.: 756 z 28.11.1967 
• czworaki, nr rej.: 1157 z 18.05.1968 

- zespół folwarczny, XIX/XX, nr rej.: 4335 z 22.06.1996: 
• rządcówka 
• spichrz II 
• kuźnia 
• stodoła 
• stajnia 
• 3 obory 

- leśniczówka „Czarny las", 1910, nr rej.: 4141 z 12.02.1992  

Glitajny dop. 
- dwór, XVIII/XIX, nr rej.: 2781 z 23.12.1983  

Jarkowo 
- zespół dworski i folwarczny, pocz. XX, nr rej.: 4226 z 15.10.1992 i z 14.01.2003: 

• dwór 
• budynek mieszkalny 
• 2 budynki gospodarcze, k. XIX 
• stodoła 
• park 

Krawczyki 
- park dworski, nr rej.: 3599 z 2.05.1984 

Kromarki dopis 
- park dworski, nr rej.: 1440 z 10.10.1978 

Lusiny 
- dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: 2782 z 12.02.1997 

Łabędnik 
- kościół, XIV-XIX, nr rej.: 7 (Ł/1) z 27.08.1949 
- zespół pałacowy, XVIII-XX, nr rej.: IV-2-28/49 z 26.08.1949: 

• pałac, nr rej.: 759 z 28.11.1968 
• park, nr rej.: 3587 z 13.04.1984 

Łęg dopis 
- park, nr rej.: 1441 z 10.10.1978 

Łojdy 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

• pałac, nr rej.: 6 z 10.09.1949 
• oficyna, nr rej.: j.w. 
• park, nr rej.: 1318 z 18.01.1982 

Markiny dopis 
- park, nr rej.: 1316 z 7.04.1992 
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- dom, nr rej.: dec. z 6.12.1967 oraz 776 z 8.02.1968  

Molwity 
- park, XVIII-XIX, nr rej.: 1442 z 6.12.1978 

Osieka 
- zespół pałacowy: 

• pałac, nr rej.: 2783 z 23.12.1983 
• park, nr rej.: 1454 z 31.01.1979 

Parkoszewo 
- zespół pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: 9 (P/45, P/46) z 31.12.1953: 

• pałac 
• park 

Piergozy dopis 
- obora folwarczna, XIX/XX, nr rej.: 4225 z 15.10.1992 (dec. Bezledy - folwark) 

Piersele 
- park, XIX, nr rej.: 3529 z 11.11.1982 

Pilwa dop 
- zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 10 z 10.09.1949: 

• pałac 
• park 

Plęsy 
- park, XIX, nr rej.: 3532 z 11.08.1982 

Rodnowo 
- kościół par. p.w. MB Szkaplerznej, XIV - XVII, nr rej.: 762 z 28.11.1967 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Sędławki 
- zespół dworski, nr rej.: 3519 z 18.03.1981 i z 26.01.2004: 

• dwór 
• park, XIX, 

Sokolica 
- kościół par. p.w. św. Anny, XIV, nr rej.: 12 (S/9) z 28.09.1953 

Tolko 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

• pałac, nr rej.: 610 z 20.12.1964 
• spichlerz, nr rej.: 780 z 6.02.1968 
• park, nr rej.: 1326 z 18.01.1982 

Trutnowo 
- dwór, 1906, nr rej.: A-2107 z 29.01.2004 
- pozostałości ogrodu, nr rej.: j.w. 

Wiewiórki 
- kościół (ruina, XV, XVIII, XIX, nr rej.: 1140 z 28.04.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Wojciechy 
- kościół par. p.w. św. Andrzeja Boboli, XV, nr rej.: 764 z 7.02.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Wojtkowo dopis. 
- dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: 2511 z 12.02.1997 

Wyręba dopis. 
- park ze stawem, XIX, nr rej.: 1443 z 15.12.1978 i z 6.05.2009 

BARTOSZYCE - m. 
- stare miasto, XIV, nr rej.: A-1 (B/1, B/2) z 31.12.1953 
- kościół par p.w. św. Brunona, ul. Kętrzyńska, 1882-83, nr rej.: A-4470 z 3.07.2007 
- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Nowowiejskiego, XV, nr rej.: 248 (B/19) z 12.03.1957 
- kościół par. p.w. św. Jana Ewangelisty i MB Częstochowskiej, pl. Wolności, 1332, XVI, nr rej.: A-213 z 12.03.1957 
- plebania przy kościele p.w. św. Jana Ewangelisty, pl. Wolności 2, XVIII/XIX, nr rej.: 3018 z 19.01.1987 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, ob. komunalny, XIX, nr rej.: 3671 z 10.03.1986 
- kaplica, k. XIX, nr rej.: 3019 z 30.12.1986 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, 1914, nr rej.: 3666 z 10.03.1986 
- brama Lidzbarska, pl. Konstytucji 3 Maja 22, 1410, nr rej.: 753 (B/16) z 28.11.1967 
- dom, ul. Bema 7, 2 poł. XIX, nr rej.: 1466 z 1.12.1986 
- dom, ul. Bema 9, poł. XIX, nr rej.: 1464 z 1.12.1986 
- brama, nr rej.: 1465 z 1.12.1986 
- dom, ul. Bema 13, k. XIX, nr rej.: 1463 z 30.12.1986 
- dom, ul. Bema 15, k. XIX, nr rej.: 1462 z 30.12.1986 
- dom, ul. Bema 19, XIX, nr rej.: 1461 z 11.04.1985 i z 30.12.1986 
- dom, ul. Bohaterów Monte Cassino 2 (d. 15 Grudnia, pocz. XX, nr rej.: 1471 z 30.12.1986 
- dom, ul. Bohaterów Warszawy 2, poł. XIX, nr rej.: 1467 z 30.12.1986 
- dom, ul. Bohaterów Warszawy 21, pocz. XIX, nr rej.: 1470 z 19.01.1987 
- dom, ul. Bohaterów Warszawy 29, pocz. XX, nr rej.: 1469 z 19.01.1987 
- dom, ul. Hubalczyków 2, pocz. XX, nr rej.: 1506 z 11.04.1985 
- dom, ul. Kętrzyńska 1, poł. XIX, nr rej.: 1481 z 19.01.1987 
- dom, ul. Kętrzyńska 2, poł. XIX, nr rej.: 1472 z 19.01.1987 
- dom, ul. Kętrzyńska 3, poł. XIX, nr rej.: 1480 z 19.01.1987 
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- dom, ul. Kętrzyńska 4, poł. XIX, nr rej.: 1474 z 19.01.1987 
- dom, ul. Kętrzyńska 6, poł. XIX, nr rej.: 1475 z 19.01.1987 
- dom, ul. Kętrzyńska 7, XV, k. XIX, pocz. XX, nr rej.: 1478 z 19.01.1987 
- dom, ul. Kętrzyńska 8, XVIII, k. XIX, nr rej.: 1476 z 19.01.1987 
- dom, ul. Kętrzyńska 11, pocz. XX, nr rej.: 3473 z 19.01.1987 
- dom, ul. Kętrzyńska 14, pocz. XX, nr rej.: 1533 z 19.01.1987 
- dom, ul. Kętrzyńskiego 57, 1809, nr rej.: 765 z 8.02.1969 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 3, poł. XIX, nr rej.: 1509 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 4, poł. XIX, nr rej.: 1510 z 20.11.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 5, poł. XIX, nr rej.: 1511 z 20.11.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 6, 2 poł. XIX, nr rej.: 1512 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 7, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1513 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 8, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1514 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 9, 2 poł. XIX, nr rej.: 1515 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 11, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1517 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 14, 2 poł. XIX, nr rej.: 1519 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 15, poł. XIX, nr rej.: 1520 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 16, poł. XIX, nr rej.: 1521 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 17, poł. XIX, nr rej.: 1522 z 20.11.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 18, poł. XIX, nr rej.: 1523 z 20.11.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 19, poł. XIX, nr rej.: 1524 z 20.11.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 25, poł. XIX, nr rej.: 1525 z 1.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 26, poł. XIX, nr rej.: 1526 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 27, poł. XIX, nr rej.: 1527 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 28, poł. XIX, nr rej.: 1528 z 30.12.1986 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 30, pocz. XX, nr rej.: 1530 z 19.01.1987 
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 32, poł. XIX, nr rej.: 1531 z 1.12.1986 
- dom, ul. Kopernika 1, pocz. XIX, nr rej.: 1482 z 30.12.1986 
- dom, ul. Kopernika 2, pocz. XIX, nr rej.: 1483 z 30.12.1986 
- dom, ul. Kopernika 3, poł. XIX, nr rej.: 1484 z 30.12.1986 
- browar, ob. dom mieszkalny i restauracja, ul. Kopernika 5, 1898, nr rej.: A-2022 z 25.03.2003 
- dom, ul. Kopernika 9, poł. XIX, nr rej.: 1485 z 30.12.1986 
- dom, ul. Kopernika 11, poł. XIX, nr rej.: 1486 z 30.12.1986 
- szkoła, ul. Lipowa 1, nr rej.: 4323 z 25.07.1994 
- dom, ul. 11 Listopada 4 (d. 22 Lipca, 1905, nr rej.: 1501 z 23.02.1987 
- dom, ul. 11 Listopada 5 (d. 22 Lipca, 1905, nr rej.: 1502 z 1.12.1986 
- dom, ul. Mazurska 4, poł. XIX, nr rej.: 1500 z 19.01.1987 
- dom, ul. Mazurska 5, XVIII/XIX, nr rej.: 768 z 8.02.1969 
- remiza strażacka, ul. Poniatowskiego 4, k. XIX, nr rej.: 1492 z 22.07.1996 
- dom, ul. Rzeźników 3, poł. XIX, nr rej.: 1473 z 19.01.1987 
- dom, ul. Starzyńskiego 4, k. XIX, nr rej.: 1503 z 1.12.1986 
- dom, ul. Starzyńskiego 5, k. XIX, nr rej.: 1504 z 11.04.1985 i z 1.12.1986 
- dom, ul. Starzyńskiego 6, 2 poł. XIX, nr rej.: 1505 z 1.12.1986 
- dom, ul. Szewców 1, 2 poł. XIX, nr rej.: 1493 z 23.02.1987 
- dom, ul. Szewców 2, poł. XIX, nr rej.: 1494 z 23.02.1987 
- dom, ul. Szewców 4, 2 poł. XIX, nr rej.: 1496 z 23.02.1987 
- zespół sądowo-więzienny, ul. Warszawska 3-5-7, 1881-87, nr rej.: A-4570 z 2.06.2011 : 
- d. sąd powiatowy 
- d. sąd grodzki, ob. rejonowy -d. więzienie, ob. areszt śledczy 
- ogrodzenie od ul. Warszawskiej, mur./met. 
- dom, ul. Warszawska 13, 1912, nr rej.: 1498 z 1.12.1986 
- dom, ul. Warszawska 16, 1903, nr rej.: 1497 z 1.12.1986 
- szpital, ul. Witosa 2, 4, nr rej.: 4325 z 8.07.1994 
- budynek pomocniczy (pralnia, nr rej.: j .w. 
- dom, pl. Zwycięstwa 1, poł. XIX, nr rej.: 1532 z 23.02.1987 
- spichlerz, ul. Bema 11, XVIII/XIX, nr rej.: 3021 z 19.01.1987 
- spichlerz, ul. Strzeleckiego 2, nr rej.: 766 z 8.02.1969 
- wieża ciśnień, ul. Limanowskiego 1, nr rej.: 1460 z 21.03.1991 

BISZTYNEK - m. i gm. 
 Bisztynek (11) 

- założenie urbanistyczne starego miasta, XIV-XIX, nr rej.: 186 (B781) z 12.10.1957 
- kościół farny p.w. św. Macieja, XIV, XVIII, nr rej.: A-413 z 12.10.1957 
- budynek gospodarczy, obok kościoła, XVIII, nr rej.: 518 (B/85) z 12.10.1957 
- kościół ewangelicki, ul. 9 Maja, 1883-1888, nr rej.: 2204 z 23.12.1983 
- kapliczka przydrożna, pocz. XVIII, 1825, nr rej.: 624 z 7.10.1968 
- cmentarz rzym.-kat., ul. Wojska Polskiego, XX, nr rej.: 3693 z 19.03.1987 
- kościół, ob. kaplica cmentarna p.w. św. Mikołaja, 1612-1618, 1892, nr rej.: 623 z 7.10.1967 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Grodzka, pocz. XIX, nr rej.: 3692 z 19.03.1987 
- kapliczka, nr rej.: 2206 z 27.05.1993 
- brama Lidzbarska, XV, XVI, XVIII, nr rej.: 519 (B/82) z 12.10.1957 
- remiza strażacka, ul. Grodzka, k. XIX, nr rej.: 4215 z 11.05.1992 

Grzęda Reszelska (na mapie Grzęda) 
- kościół par. p.w. św. Mikołaja, XV-XIX, nr rej.: 630 z 8.10.1967 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 3788 z 19.03.1987 

Księżno 
- kaplica rzym.-kat., k. XIX, nr rej.: 2248 z 21.10.1996 

Lądek 
- kaplica fil. p.w. MB Królowej Aniołów, poł. XIX, nr rej.: 2250 z 8.02.1999 

Mołdyty 
- zespół dworski, XVIII-XIX: 

• dwór, nr rej.: 618 z 7.10.1967 
• park, nr rej.: 1333 z 29.11.1978 

Nisko dopis. 
- zespół dworski, k. XIX: 
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- dwór, nr rej.: 2256 z 10.07.2000 
- park, nr rej.: 1431 z 24.05.1978 

Paluzy 
- kościół par. p.w. Świętego Krzyża, 2 poł. XIV, nr rej.: 637 z 12.10.1967 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- dwór, ob. dom nr 18, 1870, nr rej.: 4111 z 9.05.1989 

Prosity 
- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XVI, 1842-1844, nr rej.: 641 z 12.10.1967 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 3787 z 19.03.1987 

Sątopy 
- kościół par. p.w. św. Jodoka, XIV, 1884-1886, nr rej.: 2265 z 9.05.1989 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 3786 z 19.03.1987 
- plebania, k. XVIII, nr rej.: 642 z 12.10.1967 

Sątopy - Samulewo 
- zespół dworski, XVIII, nr rej.: 129 (S/27) z 13.03.1950: 

• dwór 
• park 

Sułowo (6) 
- kościół par. p.w. Świętego Krzyża, 1500 - XIX, nr rej.: 763 z 26.11.1967 oraz 856 z 21.08.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 3785 z 19.03.1987 
- kapliczka przydrożna obok cmentarza par., k. XIX, nr rej.: 2269 z 9.05.1989 
- kapliczka przydrożna obok cmentarza par., k. XIX, nr rej.: 2270 z 9.05.1989 
- kapliczka przydrożna przy drodze do Rokietnika, k. XVIII, nr rej.: 2273 z 9.05.1989 
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 3784 z 19.03.1987  

Unikowo 
- kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, XV, nr rej.: 620 z 7.10.1967 
- cmentarz grzebalny, nr rej.: 3783 z 19.03.1987 
- dwór (nr 17, 1890, nr rej.: 4110 z 9.05.1989  

Wozławki (5) 
- kościół par. p.w. św. Antoniego z kaplicą rodziny Eulenburgów, XV, XVII-XVIII, nr rej.: 53 (W/8) z 10.09.1949 
- ogrodzenie, nr rej.: j .w. 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 3782 z 19.03.1987 
- plebania, nr 10, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-4527z 25.06.2009 
- dom nr 19, k. XIX, nr rej.: 2283 z 18.10.1990woj. warmińsko-mazurskie - pow. bartoszycki  

GÓROWO IŁAWECKIE - gm.  
Janikowo 

- kaplica p.w. MB Różańcowej, k. XVI, XIX, nr rej.: 2406 z 15.07.1996  

Nerwiki 
- pałac, XVIII/XIX, nr rej.: 778 z 6.02.1968  

Pieszkowo 
- kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, nr rej.: 779 z 6.02.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

GÓROWO IŁAWECKIE - m. (10) 
- założenie urbanistyczne starego miasta, XIV, nr rej.: 558 (G/62) z 9.09.1959 
- kościół farny, później ewangelicki, ob. gr.-kat., ul. Warmińska 21, 1367, XVII, 1866, 1911, nr rej.: 257 (G/28) z 15.03.1957 
- kościół par. p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa, ul. Kardynała Wyszyńskiego, 1892-1895, nr rej.: 2380 z 22.07.1996 
- kaplica ewangelicko-augsburska cmentarna, ob. cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia MB, ul. Kardynała Wyszyńskiego, k. XIX, nr rej.: A-1695 z 29.09.2000 
- cmentarz żydowski, ul. Sikorskiego 17 (d. Czerniakowskiego, XIX, nr rej.: 3669 z 20.02.1986 
- mury obronne, ul. Warmińska 23, Obrońców Pokoju 13, poł. XIV, nr rej.: 559 (9/83) z 9.04.1959 (nie istnieją?) 
- ratusz, pl. Ratuszowy, XV, 1655, XIX, nr rej.: 591 z 12.06.1961 
- dom, ul. Okrężna 10, XIX/XX, nr rej.: 770 z 8.02.1969 
- dom, pl. Ratuszowy 4, k. XIX, nr rej.: 758 z 28.11.1967 
- gazownia, ul. Wyszyńskiego 20, 1908, nr rej.: 4326 z 27.07.1994 

• zbiornik wyrównawczy, nr rej.: j .w. 
• budynek administracyjny, nr rej.: j .w. 

SĘPOPOL - m. i gm. 
 

Dzietrzychowo 
- kościół p.w. MB Różańcowej, XV-XVIII, nr rej.: A-729 z 28.11.1967 
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

Gaj 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 3624 z 19.10.1984 
- grobowiec, nr rej.: j.w. 

Judyty 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 774 z 8.02.1968: 

• pałac 
• park, nr rej.: 3612 z 11.09.1984 
• wozownia, nr rej.: 773 z 8.02.1968 
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Lipica 
- kościół par. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła, XIV, nr rej.: A-3910 z 19.08.1996 

Liski 
- park pałacowy, nr rej.: 3721 z 30.12.1986  

Lwowiec 
- kościół par. p.w. MB Szkaplerznej, XIV-XV, nr rej.: A-3909 z 19.08.1996 
- zajazd, ob. dom mieszkalny nr 35, XIX, nr rej.: 2724 z 1.09.1997 

Masuny dopis. 
- zespół pałacowy, XIX-XX: 
- pałac, nr rej.: 3909 z 27.02.1988 
- park, nr rej.: 3622 z 19.10.1984 

Miedna dopis. 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 1321 z 7.04.1992  

Ostre Bardo 
- kościół fil. p.w. MB Królowej Korony Polskiej, mur.-drewn., pocz. XVI, nr rej.: 760 z 28.11.1967 

Pasławki 
- park dworski, XIX, nr rej.: 3620 z 19.10.1984 

 Sępopol (32) 
- założenie urbanistyczne starego miasta, XIV, nr rej.: 523 (S/229) z 4.09.1958 
- kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, poł. XIV-XIX, nr rej.: 11 (S/6, S/7, S/8) z 30.09.1949 
- plebania, ul. Kościelna 3, XIX, nr rej.: 3791 z 1.06.1987 
- cmentarz komunalny, XIX, nr rej.: 3963 z 5.05.1988 

• kaplica, nr rej.: 2727 z 1.06.1987 
• ogrodzenie z bramą, nr rej.: 2728 z 1.06.1987 
• cmentarz ewangelicko-augsburski, XIX, nr rej.: 3962 z 5.05.1988 
• mury obronne (pozostałości obok kościoła, XIV, nr rej.: 2726 z 1.06.1987 
• baszta, nr rej.: 2725 z 1.06.1987 

- dom, ul. Kopernika 5, XVIII/XIX, nr rej.: 782 z 5.02.1968 
- dom, ul. Kopernika 6, XVIII/XIX, nr rej.: 783 z 5.02.1968 
- dom, ul. Kopernika 7, XVIII/XIX, nr rej.: 784 z 5.02.1968 
- dom, ul. Kościuszki 4, k. XIX, nr rej.: 2731 z 1.06.1987 
- dom, ul. 22 Lipca 3, k. XIX, nr rej.: 2732 z 1.06.1987 
- dom, ul. 22 Lipca 9, k. XIX, nr rej.: 2733 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 3, XIX, nr rej.: 2734 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 5, XIX, nr rej.: 2735 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 7, XIX, nr rej.: 2736 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 19, XIX, nr rej.: 2737 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 21, XIX/XX, nr rej.: 2738 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 23, XIX, nr rej.: 2739 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 27, XIX, nr rej.: 2740 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 31, XIX, nr rej.: 2742 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 33, XIX, nr rej.: 2743 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 35, XIX, nr rej.: 2744 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 37, XIX, nr rej.: 2745 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 39, XIX, nr rej.: 2746 z 1.06.1987 
- dom, ul. Moniuszki 41, XV/XVI - XX, nr rej.: 1638 z 25.05.1999 
- dom, ul. Moniuszki 43, XVIII-XIX, nr rej.: 781 z 6.02.1968 
- dom, ul. Moniuszki 45, 1902, nr rej.: 2748 z 1.06.1987 
- dom, ul. Mostowa 2, 2 poł. XIX, nr rej.: 2748 z 1.06.1987 
- dom, ul. Mostowa 4, 2 poł. XIX, nr rej.: 2750 z 1.06.1987 
- dom, pl. Spółdzielczy 3, XIX, nr rej.: 2751 z 1.06.1987 
- dom, pl. Spółdzielczy 4, XIX, nr rej.: 2752 z 1.06.1987 
- dom, pl. Spółdzielczy 5, XIX, nr rej.: 2753 z 1.06.1987 
- dom, pl. Spółdzielczy 6, XIX, nr rej.: 2754 z 1.06.1987 
- wodociągowa wieża ciśnień, ul. Leśna, 1912, nr rej.: 2729 z 1.06.1987 

EŁK - gm. 
Bajtkowo (5) 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. MB Różańcowej, 1895, nr rej.: 652 z 10.03.1989 
- cmentarz, nr rej.: j .w. 
- plebania, 1895, nr rej.: 1030 z 26.05.1995 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej , przy szosie ełckiej, 1915, nr rej.: A-992 z 5.05.1994 
- kwatera żołnierska z I wojny światowej , przy kościele par., nr rej.: A-993 z 5.05.1994  

Bartosze 
- zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej, nr rej.: A-870 z 15.11.1991  

Chełchy 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 644 z 11.01.1989  

Chrzanowo 
- cmentarz ewangelicki z drogą dojazdową, XIX, nr rej.: A-1028 z 26.05.1995  

Karbowskie 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-994 z 5.05.1994 

Lega dopis. 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-810 z 27.06.1991 
- park dworski, nr rej.: 588 z 31.03.1987 
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Nowa Wieś Ełcka 
- młyn wodny, 1925, nr rej.: A-957 z 24.05.1993 

Oracze 
- dom nr 3, drewn., XIX, nr rej.: 314 z 27.11.1966 
- dom nr 13, drewn., XIX, nr rej.: 315 z 27.11.1966 

Ruska Wieś 
- park dworski, nr rej.: 601 z 12.11.1988 

Rymki 
- cmentarz ewangelicki, pocz. XX, nr rej.: A-960 z 31.05.1993  

Straduny (4+) 
- kościół ewangelicki ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Królowej Polski, nr rej.: 316 z 30.11.1966 oraz 39 z 24.05.1979 
- cmentarz ewangelicki , na pn. krańcu wsi, nr rej.: A-811 z 27.06.1991 
- cmentarz ewangelicki , na pd. krańcu wsi, nr rej.: A-835 z 2.09.1991 
- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-1050 z 24.04.1996: 

• dwór 
• gorzelnia 
• lamus 
• 3 obory 
• cielętnik 
• park, nr rej.: A-431 z 12.11.1985 
• młyn wodny, później magazyn, ob. nieużytkowany, 2 poł. XIX, nr rej.: A-4477 z 26.09.2007  

Szarek PGR dopis. 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich, nr rej.: A-869 z 15.11.1991 

Szeligi 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-812 z 27.06.1991  

Śniepie 
- 2 mogiły wojenne z I wojny światowej na cmentarzu ewangelickim, nr rej.: A-868 z 15.11.1991 

Talusy 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-831 z 23.08.1991 

Woszczele 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-836 z 2.09.1991 

EŁK - m. (36) 
- teren części miasta, 1445, XIX, nr rej.: 17 z 20.02.1979, 70 z 8.11.1956 
- kościół par., ob. katedralny p.w. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 16, 1853, nr rej.: 567 z 25.02.1987 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Najśw. Serca Jezusa, ul. Armii Krajowej, 1847, 1920, nr rej.: 566 z 25.02.1987 
- kościół baptystów, ul. 3 Maja 8, 1908, nr rej.: 651 z 10.03.1989 
- cmentarz komunalny i wojskowy, ul. Cmentarna, nr rej.: 643 z 11.01.1989 
- cmentarz rzym.-kat., ul. Piękna, XIX, nr rej.: 973 z 5.10.1993 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich, ul. 11 Listopada, nr rej.: 972 z 5.10.1993 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich, ul. Kajki, nr rej.: 965 z 23.08.1993 
- park miejski, ul. 3 Maja, nr rej.: 600 z 10.11.1989 
- zespół zamkowy, XIV-XIX, nr rej.: A-844 z 12.09.1991: 
- zamek (budynek wsch.) 
- więzienie (budynek zach.) 
- dworzec kolejowy Ełk Wąskotorowy, 1913, 1951 ^ dec. Ełcka Kolej Dojazdowa : 
- dom, ul. Armii Krajowej 10, pocz. XX, nr rej.: 770 z 30.03.1990 
- sala sportowa, ul. Armii Krajowej 16, pocz. XX, nr rej.: A-4486 z 5.12.2007 
- dom, ul. Armii Krajowej 18, pocz. XX, nr rej.: A-4478 z 1.10.2007 
- (dec. wspólna ^ dom, ul. Chopina 2) 
- dom, ul. Armii Krajowej 20, pocz. XX, nr rej.: 771 z 30.03.1990 
- dom, ul. Armii Krajowej 21, pocz. XX, nr rej.: 772 z 30.03.1990 
- dom, ul. Armii Krajowej 23, 1907, nr rej.: 773 z 30.03.1990 
- dom, ul. Armii Krajowej 25, pocz. XX, nr rej.: 774 z 30.03.1990 
- dom, ul. Chopina 2, pocz. XX, nr rej.: A-4478 z 1.10.2007 
- dom, ul. Chopina 12, 1904, nr rej.: A-971 z 24.03.1993 
- dom, ob. kuria diecezjalna, ul. Kościuszki 9, pocz. XX, nr rej.: A-1001 z 8.06.1994 
- kamienica, ul. 3 Maja 10, 1905-10, nr rej.: A-1000 z 8.06.1994 
- kamienica, ul. 3 Maja 11, pocz. XX, nr rej.: A-4543 z 14.02.2011 
- dom, ob. sąd rejonowy, ul. Małeckich 4, 1911, nr rej.: A-1027 z 16.03.1995 
- dom z oficyną, ul. Mickiewicza 11, XIX/XX, nr rej.: A-1632 z 24.05.1999 
- kamienica, ul. Mickiewica 12, XIX/XX, nr rej.: A-4556 z 8.03.2011 
- szkoła, ul. Piłsudskiego 2, po 1920, nr rej.: A-969 z 24.09.1993 
- dom, ul. Wojska Polskiego 15, pocz. XX, nr rej.: A-848 z 1.10.1991 
- dom, ul. Wojska Polskiego 57, ok. 1920, nr rej.: A-1061 z 5.12.1996 
- dom, ul. Zamkowa 13, 1919, nr rej.: A-1007 z 12.08.1994 
- wieża ciśnień, ul. Kajki / 11 Listopada, 1895, nr rej.: A-1008 z 12.08.1994 
- most drogowy, ul. Zamkowa, nr rej.: A-843 z 12.09.1991 
- Ełcka Kolej Dojazdowa - przestrzenny układ komunikacyjny, 1905, 1913, 1951, nr rej.: A-847 z 30.09.1991: 

• dworzec kolejowy Ełk Wąskotorowy, 1913, 1951 : 
• budynek stacyjny - główny 
• budynek stacji przeładunkowej 
• parowozownia z warsztatem napraw i kuźnią 
• 3 mosty 
• 2 wiadukty 
• parowozownia normalnotorowa, 1906, nr rej.: A-1014 z 10.11.1994 
• pompownia, nr rej.: j.w. 

Ełk – Szyba  ??????? to jakiś dworzec 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich, nr rej.: A-932 z 26.10.1992 
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KALINOWO - gm. 
Borzymy 

- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 711 z 30.08.1989 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 710 z 29.08.1989 

Długie 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 801 z 22.03.1990woj. warmińsko-mazurskie - pow. ełcki Dorsze 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 636 z 11.01.1989 
- dom nr 9, drewn., XVIII/XIX, nr rej.: 318 z 30.11.1966 

Dudki 
- cmentarz wojenny (I) z I wojny światowej , na zach. krańcu wsi, nr rej.: 712 z 30.08.1989 
- cmentarz wojenny (II) z I wojny światowej (ok. 0,3 km na zach. od linii kolejowej , nr rej.: 713 z 30.08.1989 
- cmentarz wojenny (III) z I wojny światowej , przy drodze do Romanowa, nr rej.: 714 z 30.08.1989 

Golubka 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 802 z 20.03.1990 

Grądzkie Ełckie 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 709 z 29.08.1989 
- wiata na przystanku kolei wąskotorowej, 1939-1945, 

nr rej.: A/847 z 30.09.1991 (dec. Ełcka Kolej Dojazdowa) 

Kalinowo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1924, nr rej.: A-900 z 2.01.1992 
- cmentarz ewangelicki (I) (po zach. stronie szosy, nr rej.: 707 z 29.08.1989 
- cmentarz ewangelicki (II) (po wsch. stronie szosy, nr rej.: 708 z 29.08.1989 
- budynek pomocniczy, ob. mieszalny, przy nieistniejącym dworcu kolei wąskotorowej, 1913, nr rej.: A/847 z 30.09.1991 (dec. Ełcka Kolej Dojazdowa) 

Koleśniki 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 706 z 29.08.1989  

Krzyżewo 
- cmentarz ewangelicki (I) (po pn. stronie drogi wiejskiej, nr rej.: 695 z 28.08.1989 
- cmentarz ewangelicki (II) (po pd. stronie drogi wiejskiej, nr rej.: 696 z 28.08.1989 
- zagroda nr 11, nr rej.: 25, 26 z 22.01.1953: 

• dom, drewn. 
• budynek gospodarczy, drewn. 

- dom nr 16, drewn., 1825 (?, nr rej.: 24 z 22.01.1953 oraz 513 z 1.07.1986 

Laski Wielkie 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 803 z 22.05.1990 

Makosieje 
- cmentarz wojenny z I wojny światow0ej, nr rej.: 804 z 22.03.1990 

Marcinowo 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 805 z 22.03.1990 

Maże 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 697 z 28.08.1989  

Milewo 
- cmentarz ewangelicki (I) (0,2 km na wsch. od wsi, nr rej.: 692 z 28.08.1989 
- cmentarz ewangelicki (II) , na pn. krańcu wsi, nr rej.: 693 z 28.08.1989 
- cmentarz ewangelicki (III) (0,5 km na pn.-wsch. od wsi, nr rej.: 694 z 28.08.1989 

Piętki 
- cmentarz ewangelicki (I) (ok. 100 m. na wsch. od wsi, nr rej.: 796 z 22.03.1990 
- cmentarz ewangelicki (II) (w pn.-zach. części wsi, nr rej.: 806 z 22.03.1990 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 797 z 22.03.1990 

 Pisanica 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Królowej Polski, 1894, nr rej.: 762 z 15.12.1989 
- kwatera wojenna z I wojny światowej , na cmentarzu przykościelnym, nr rej.: A-887 z 26.11.1991 

Romanowo 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 699 z 29.08.1989 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (I, nr rej.: 698 z 29.08.1989 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (II, nr rej.: 798 z 22.03.1990  

Romoty 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 702 z 29.08.1989 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich, nr rej.: A-888 z 27.11.1991 

 Skomętno 
- cmentarz ewangelicki (I) , przy szosie, nr rej.: 700 z 29.08.1989 
- cmentarz ewangelicki (II) (0,8 km na wsch. od wsi, nr rej.: 701 z 29.08.1989 

Stożne 
- cmentarz ewangelicki (I) (0,8 km na pd. od wsi, nr rej.: 703 z 29.08.1989 
- cmentarz ewangelicki (II) (we wsch. części wsi, nr rej.: 704 z 29.08.1989 

 Turowo 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 799 z 22.03.1990 
- budynek stacyjny kolei wąskotorowej, 1913, 1950, nr rej.: A/847 z 30.09.1991 (dec. Ełcka Kolej Dojazdowa) 
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Wólka Golubska (chyba Golubie? Brak w Wiki i Zumi) 
- zespół dworski, 1894, nr rej.: 318 z 7.06.1982: 

• dwór 
• pozostałości parku 

Wysokie 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 705 z 29.08.1989 

Zanie 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 800 z 22.03.1990 

Zocie 
- dom nr 8, XVIII/XIX, nr rej.: 317 z 30.11.1966 

PROSTKI - gm. 
Bobry PGR 

- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich, nr rej.: A-877 z 20.11.1991 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich, nr rej.: A-878 z 20.11.1991  

Kobylin brak GPS Wiki 
- cmentarz rodziny Simniok I von Kulesza, XIX, nr rej.: A-996 z 17.05.1994 

Kosinowo dopis. 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 955 z 30.04.1993 
- zespół dworski, XVIII-XIX: 

• dwór, XVIII, nr rej.: 1150 z 10.05.1968 
• park, nr rej.: 605 z 12.11.1988 

Krzywińskie 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-922 z 12.10.1992 

Olszewo 
- cmentarz ewangelicki, pocz. XX, nr rej.: A-958 z 31.05.1993 

 Ostrykół 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Podwyższenia Krzyża, drewn., 1667, 1876, nr rej.: 1999 z 29.12.1964 oraz 503 z 20.06.1986 

Prostki 
- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat. par., nr rej.: A-875 z 18.11.1991 
- słup graniczny, poł. XVI, 1907, nr rej.: 202 z 12.1964 oraz 11 z 13.02.1979  

Różyńsk Wielki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Szczepana, nr rej.: 769 z 27.03.1990  

Wiśniowo Ełckie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Gromnicznej, 1904, nr rej.: 763 z 15.12.1989 

Zawady-Tworki 
- budynek stacyjny kolei wąskotorowej, nr rej.: A/847 z 30.09.1991 (dec. Ełcka Kolej Dojazdowa) 

STARE JUCHY - gm. 
Dobra Wola 

- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-924 z 12.10.1992woj. warmińsko-mazurskie - pow. ełcki Gorło 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-925 z 12.10.1992  

Grabnik 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Częstochowskiej, mur.-drewn., XVI-XX, nr rej.: 534 z 25.02.1987 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-830 z 23.08.1991  

Jeziorowskie 
- cmentarz ewangelicki (100 m na zach. od wsi, nr rej.: A-926 z 13.10.1992  

Olszewo 
- cmentarz ewangelicki (300 m na wsch. od wsi, nr rej.: A-927 z 13.10.1992 

Orla Jucha dopis., brak w Wiki 
- park dworski, pocz. XIX, nr rej.: 434 z 12.11.1985 

Orzechowo 
- cmentarz ewangelicki - rodzinny , przy drodze Orzechowo - Gawliki Małe, XIX, nr rej.: 1064 z 8.09.1997 

Stare Juchy (6) 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Niepokalanego Serca NMP, 2 poł. XVI, XIX-XX, nr rej.: 312 z 27.11.1966 oraz 38 z 24.05.1979 
- cmentarz ewangelicki rodziny Gruberów, nr rej.: A-928 z 13.10.1992 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-966 z 16.09.1993 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, ul. Leśna, 1918, nr rej.: A-981 z 28.12.1993 
- park dworski, pocz. XIX, nr rej.: 319 z 30.11.1966 
- szkoła polska, ob. dom mieszkalny, ul. Ełcka 19, XVII, XIX-XX, nr rej.: A-842 z 11.09.1991  

Stare Krzywe 
- cmentarz ewangelicki , przy drodze Płowce - Stare Krzywe, nr rej.: A-929 z 20.10.1992  
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Szczecinowo 
- cmentarz ewangelicki (I) (ok. 0,75 km od pn. części wsi, nr rej.: A-930 z 20.10.1992 
- cmentarz ewangelicki (II) , przy drodze Szczecinowo - Zawady Ełckie, nr rej.: A-931 z 20.10.1992 

GIŻYCKO - gm. 
Bogacko 

- dom nr 11, drewn., poł. XIX, nr rej.: 709 z 15.11.1967 

Doba (5) 
- kościół ewangelicki, ob. ruina, XVI, XIX, nr rej.: 712 z 15.11.1976 oraz 175 z 12.06.1981 
- cmentarz przykościelny, 1907, nr rej.: j.w. 
- cmentarz ewangelicki z aleją dojazdową, nr rej.: 485 z 15.05.1986 
- mauzoleum, 1848, nr rej.: 392 z 18.03.1983 
- park dworski, nr rej.: 415 z 22.06.1984 

Dziewiszewo dopis. 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 779 z 14.03.1990 

Kąp 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 487 z 15.05.1986 

Kożuchy Wielkie 
- cmentarz ewangelicki (I) , przy drodze do Kruklina, nr rej.: 639 z 11.01.1989 
- cmentarz ewangelicki (II) (w pn.-wch. części wsi, nr rej.: 640 z 11.01.1989  

Pieczonki 
- cmentarz ewangelicki rodzinny, nr rej.: 641 z 11.01.1989 

Pierkunowo 
- zespół dworski i folwarczny, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-1063 z 8.04.1997: 

• dwór 
• lamus, szach. 
• spichrz 
• 2 stajnie 
• wiata, drewn.-mur. 
• obora 

- park, nr rej.: A-430 z 12.11.1985 

Piękna Góra 
- park dworski, nr rej.: 449 z 12.03.1986 (dec. Srebrna Góra) 

Sołdany 
- dwór, nr rej.: A-827 z 23.07.1991 

Spytkowo 
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: A-1047 z 1.04.1996 

Sterławki Małe 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 495 z 15.05.1986 

Sulimy 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 642 z 11.01.1989 

Upałty 
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: A-1037 z 27.11.1995 

Upałty Małe 
- park dworski, nr rej.: 591 z 31.03.1987 

GIŻYCKO – m. (21) 
- układ urbanistyczny, nr rej.: 503 z 6.03.1961 oraz 410 z 3.08.1983 
- kościół ewangelicki, pl. Grunwaldzki 6, 1827, nr rej.: A-897 z 18.12.1991 
- plebania, poł. XIX, nr rej.: j.w. 
- cmentarz komunalny, ul. Warszawska, nr rej.: 516 z 23.07.1986 
- park miejski (d. cmentarz, nr rej.: j.w. 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, ul. Moniuszki, nr rej.: 325 z 10.03.1983 
- cmentarz wojenny z II wojny światowej (żołnierzy radzieckich, nr rej.: 904 z 8.01.1992 
- zamek, XIV - 2 poł. XIX, nr rej.: 595 z 15.06.1961 (brak decyzji wNID) oraz 42 z 24.05.1979 
- zespół twierdzy Boyen, poł. XIX - 1914, nr rej.: dec. z 16.03.1973 (brak nr na decyzji) oraz A-984 z 6.01.1994: 

• 7 bastionów (z wałem, przedwalem, murem) 
• 3 bramy 
• 22 dzieła obronne (kojce, kaponiery, raweliny) 
• 3 koszary 
• 12 schronów 
• 5 stanowisk obserwacji i peryskop 
• 5 magazynów amunicji 
• arsenał i warsztaty amunicji (5 budynków) 
• 10 budynków gospodarczych 
• 2 budynki ćwiczeń 
• budynek administracyjny 

- dom, ul. Białostocka 13, szach., ok. 1920, nr rej.: A-933 z 26.10.1992 
- dom, ul. Dąbrowskiego 5, XIX/XX, nr rej.: A-934 z 29.10.1992 
- dom, ul. Dąbrowskiego 6, XIX/XX, nr rej.: A-935 z 29.10.1992 
- dom, ul. Dąbrowskiego 7, XIX/XX, nr rej.: A-919 z 18.09.1992 
- kamienica, ul. Dąbrowskiego 8, 1897, nr rej.: A-4455 z 12.02.2007 
- dom, ul. Dąbrowskiego 13, XIX/XX, nr rej.: A-920 z 18.09.1992 
- dom, ul. Dąbrowskiego 15, pocz. XX, nr rej.: A-921 z 21.09.1992 
- dom, ul. Konarskiego 24, nr rej.: 713 z 15.11.1967 (nie istnieje) 
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- schronisko młodzieżowe, ul. Nadbrzeżna 11, szach., 1929, nr rej.: 999 z 30.05.1994 
- dom, ul. Warszawska 4, nr rej.: 714 z 15.11.1967 (nie istnieje) 
- dom, ul. Warszawska 17, 2 poł. XIX, nr rej.: G/24 z 31.12.1949 oraz A-901 z 2.01.1992 
- most obrotowy , na kanale Łuczańskim, 2 poł. XIX, nr rej.: 524 z 8.07.1986  

KRUKLANKI - gm. 
Brożówka 

- cmentarz ewangelicki rodzinny, nr rej.: 862 z 12.11.1991 
- park dworski, nr rej.: A-856 z 4.11.1991 

Jeziorowskie 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-863 z 12.11.1991 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich, nr rej.: A-864 z 13.11.1991  

Kruklanki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1753, 1648, nr rej.: K/44 z 15.06.1968 oraz A-1023 z 14.02.1995 
- plebania, XIX/XX, nr rej.: j .w. 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 423 z 31.01.1985 
- zespół dworski, nr rej.: R/13, R/14 z 17.07.1950: 

• dwór, ob. dom nr 49, XVIII/XIX, nr rej.: 1266 z 15.06.1968 
• obora, nr rej.: 1267 z 15.06.1968 
• park 

Żywki 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-865 z 13.11.1991 
- zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: 317 z 6.05.1982: 

• 2 budynki inwentarskie 
• brama 
• park 

MIŁKI - gm. 
Jagodne Małe 

- zespół dworski, 2 poł. XIX: 
- dwór, nr rej.: A-1054 z 3.07.1996 
- park, nr rej.: A-611 z 14.11.1988 

Marcinowa Wola 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 420 z 9.01.1985 

Miłki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. NMP Królowej Polski, 1480, 1669, nr rej.: 710 z 15.11.1967 (brak nr na decyzji) oraz 320 z 15.12.1982 

Miłki-Przykop (PGR) ?????????????????? 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 492 z 15.05.1986 

Paprotki 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (ok. 2,5 km na pd. od wsi, nr rej.: 491 z 15.05.1986 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (ok. 200 m na zach. od wsi, nr rej.: 679 z 28.08.1989 

Rydzewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Andrzeja Boboli, 2 poł. XVI-XIX, nr rej.: A-711 z 15.11.1967 oraz A-902 z 8.01.1992 

Wierciejki 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 498 z 15.05.1986 

Wyszowate 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 680 z 28.08.1989 

RYN - m. i gm. 
 Głąbowo 

- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-967 z 24.09.1993: 
• dwór 
• oficyna 
• spichrz 
• obora 

- park, nr rej.: A-428 z 12.11.1985 

Jeziorko 
- dom nr 7, drewn., poł. XIX, nr rej.: 58 z 3.03.1980 

Ławki 
- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A-968 z 24.09.1993: 

• dwór 
• magazyn 
• 2 obory 
• chlewnia 
• stodoła 
• park 

Mioduńskie 
- dwór, ok. poł. XIX, nr rej.: A-1036 z 5.09.1995 
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Mleczkowo dopis. 
- park dworski, nr rej.: 429 z 12.11.1985 

Ryn (54) 
- część miasta, XIV-XVIII, nr rej.: 501 z 20.02.1961 oraz 47 z 1.06.1979 
- cmentarz ewangelicki „stary", ob. komunalny, ul. Partyzantów, XVIII/XIX, nr rej.: 518 z 27.07.1986 
- kaplica, nr rej.: j.w. 
- wieża ciśnień (?, nr rej.: j.w. 
- zamek, 2 poł. XIV, 1853, nr rej.: 515 z 12.07.1961 oraz 4 z 9.02.1979 
- dom, ul. Kopernika 3, nr rej.: 263 z 16.02.1982 
- dom, ul. Kopernika 6, nr rej.: 265 z 16.02.1982 
- dom, ul. Kopernika 8, nr rej.: 264 z 16.02.1982 
- dom, ul. Kopernika 10, nr rej.: 267 z 16.02.1982 
- dom, ul. Kopernika 12, nr rej.: 266 z 16.02.1982 
- dom, ul. Kopernika 14, nr rej.: 269 z 16.02.1982 
- dom, ul. Kopernika 15, nr rej.: 268 z 16.02.1982 
- dom, ul. Kopernika 20, nr rej.: 272 z 17.02.1982 
- dom, ul. Kościuszki 2, nr rej.: 271 z 17.02.1982 
- dom, ul. Kościuszki 3, nr rej.: 274 z 17.02.1982 
- dom, ul. Kościuszki 7, nr rej.: 273 z 17.02.1982 
- dom, ul. Kościuszki 8, nr rej.: 276 z 17.02.1982 
- dom, ul. Kościuszki 11, 1916, nr rej.: 275 z 17.02.1982 
- dom, ul. Kościuszki 13, nr rej.: 278 z 17.02.1982 
- dom, ul. Kościuszki 14, nr rej.: 277 z 17.02.1982 
- dom, ul. Kościuszki 15, nr rej.: 280 z 18.02.1982 
- dom, ul. Kościuszki 17, k. XIX, nr rej.: 717 z 15.11.1967 
- dom, ul. Kościuszki 18, nr rej.: 279 z 17.02.1982 
- dom, ul. Nowickiego 3, nr rej.: 260 z 16.02.1982 
- dom, ul. Nowickiego 4, nr rej.: 259 z 16.02.1982 
- dom, ob. kaplica ewangelicka, ul. Partyzantów 1, XIX-XX, nr rej.: 270 z 17.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 6, nr rej.: 255 z 16.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 8, nr rej.: 254 z 16.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 11, nr rej.: 716 z 15.11.1967 oraz 253 z 16.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 12, nr rej.: 718 z 16.11.1967 oraz 296 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 13, nr rej.: 297 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 16, nr rej.: 719 z 16.11.1967 
- dom, ul. Świerczewskiego 17, 1884, nr rej.: 295 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 19, k. XIX, nr rej.: 720 z 16.11.1967 
- dom, ul. Świerczewskiego 20, nr rej.: 293 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 21, nr rej.: 721 z 16.11.1967 oraz 294 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 22, nr rej.: 291 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 24, nr rej.: 722 z 16.11.1967 oraz 292 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 26, k. XIX, nr rej.: 723 z 16.11.1967 
- dom, ul. Świerczewskiego 27, nr rej.: 289 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 29, nr rej.: 290 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 30, nr rej.: 287 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 31, nr rej.: 288 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 32, nr rej.: 285 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 33, 1870, nr rej.: 286 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 35, nr rej.: 283 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 39, nr rej.: 284 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 43, nr rej.: 281 z 18.02.1982 
- dom, ul. Świerczewskiego 47, nr rej.: 282 z 18.02.1982 
- dom, ul. Traugutta 7, nr rej.: 261 z 16.02.1982 
- dom, ul. Wallenroda 5, nr rej.: 262 z 16.02.1982 
- dom, pl. Wolności 4, nr rej.: 258 z 16.02.1982 
- dom, pl. Wolności 13, nr rej.: 257 z 16.02.1982 
- młyn wodny, ob. elektryczny, ul. Sawickiej 3, 2 poł. XIX, nr rej.: 256 z 16.02.1982 

Ryński Dwór dopis. 
- park dworski, nr rej.: 597 z 10.11.1988 

Sterławki Wielkie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Opatrzności Bożej, 1832, 1844, nr rej.: 532 z 20.10.1986 

Szymonka 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XVI-XIX, 1920, nr rej.: A-903 z 8.01.1992 

Zielony Lasek dopis. 
- zespół dworski i folwarczny, XIX/XX, nr rej.: 413 z 3.08.1983: 

• dwór 
• park 
• stajnia 
• 2 obory 
• stodoła 

WYDMINY - gm. 
 Berkowo 

- cmentarz rodziny Willutzkich, k. XIX, nr rej.: A-1012 z 2.11.1994 

Gawliki Małe 
- zespół dworski i folwarczny, XIX/XX, nr rej.: 668 z 10.03.1989: 

• dwór 
• oficyna 
• 2 obory 
• magazyn 
• gorzelnia 

- park, nr rej.: 459 z 17.03.1986 
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Mazuchówka 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-977 z 3.12.1993 

Orłowo 
- kościół ewangelicki, ob. cerkiew prawosławna, poł. XIX, nr rej.: 558 z 10.03.1989 

Pamry 
- zespół dworski, 2 poł. XIX: 
- dwór, nr rej.: 669 z 10.03.1989 
- park, nr rej.: 461 z 17.03.1986 

Rostki 
- zbiorowa mogiła z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich, nr rej.: 976 z 3.12.1993 

Siedliska 
- cmentarz ewangelicki , przy drodze do Kruklina, nr rej.: 615 z 10.01.1989 

Wydminy (7) 
- kościół ewangelicki, ob. par. rzym.-kat. p.w. Chrystusa Zbawiciela, 2 poł. XVI, 1701, 1857, nr rej.: W/49 (A-256) z 15.03.1957 oraz 660 z 10.03.1989 
- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, nr rej.: 614 z 10.01.1989 
- dom, ul. Grunwaldzka 49, 1 poł. XIX - XX, nr rej.: A-940 z 30.11.1992 
- dom, ul. Grunwaldzka 56, XIX/XX, nr rej.: A-941 z 30.11.1992 
- dom, ul. Grunwaldzka 60, XIX/XX, nr rej.: A-942 z 30.11.1992 
- dom, ul. Grunwaldzka 66, XIX/XX, nr rej.: A-943 z 30.11.1992 
- dom, ul. Grunwaldzka 68, XIX/XX, nr rej.: A-944 z 30.11.1992 

Zelki 
- kościół ewangelicki, ob. par. rzym.-kat. p.w. MB Gietrzwałdzkiej, 1844, 1932, nr rej.: 661 z 10.03.1989 

BANIE MAZURSKIE - gm. 
 Banie Mazurskie 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. św. Antoniego, XVI, XVII, nr rej.: 50 z 1956 oraz 859 z 8.11.1991 
- kościół baptystów, ob. cerkiew par. bizant.-ukraińska, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1057 z 18.09.1996 

Grunajki dopis. 
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1033 z 4.09.1995: 

• dwór, XIX/XX 
• park 

Klewiny dopis. 
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1035 z 4.09.1995: 

• dwór 
• magazyn 
• obora 
• komin i fundamenty gorzelni 

- park z aleją dębową, nr rej.: A-590 z 31.03.1987 

Kruki dopis. 
- zagroda, pocz. XX, nr rej.: A-1055 z 2.07.1996: 

• dom 
• stodoła 
• 2 obory 

Miczuły 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 333 z 10.03.1983 

Mieduniszki Wielkie 
- zespół pałacowy, XVIII-XX: 

• pałac, nr rej.: 860 z 8.11.1991 
• park, XVII-XIX, nr rej.: 589 z 31.03.1987 

Rapa 
- kaplica grobowa (z groblą prowadzącą od szosy do kaplicy, poł. XIX, nr rej.: A-915 z 17.08.1992 

Rogale 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. śś Piotra i Pawła, k. XIX, nr rej.: 648 z 10.03.1989 

Surminy 
- cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej, nr rej.: 871 z 16.11.1991  

Wróbel (na mapie Wróble??) (5) 
- dom nr 2, pocz. XIX, nr rej.: A-982 z 28.12.1993 
- dom nr 3, 1822, nr rej.: A-2263 z 21.06.2006 
- budynek gosp., pocz. XX, nr rej.: j.w. 
- dom nr 4, mur.-szach., pocz. XIX, nr rej.: A-1051 z 30.04.1996 
- dom nr 5, mur.-szach., pocz. XIX, nr rej.: A-1046 z 8.03.1996 

Zakałcze Wielkie dopis. 
- zespół dworski, poł. XIX - 1920, nr rej.: A-1032 z 4.09.1995: 

• dwór 
• 2 obory 
• 2 stodoły 

Żabin (5) 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Narodzenia NMP, 2 poł. XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1411 z 15.12.1982 
- plebania, ob. dom mieszkalny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-861 z 8.11.1991 
- cmentarz ewangelicki, 1 poł. XIX, nr rej.: A-872 z 16.11.1991 
- cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej, nr rej.: 424 z 31.01.1985 
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- cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, nr rej.: 425 z 31.01.1985 

DUBENINKI - gm. 
Bludzie Małe 

- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 786 z 14.03.1990 
- park dworski, nr rej.: 587 z 31.03.1987 

Bludzie Wielkie dopis. 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 787 z 14.03.1990 

Błąkały 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 685 z 28.08.1989 

Budwiecie 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 788 z 14.03.1990 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 789 z 14.03.1990  

Dubeninki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. śś. Andrzeja Boboli i Apostoła, nr rej.: 649 z 10.03.1989 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 329 z 10.03.1983 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 688 z 28.08.1989 

Kiekskiejmy 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 790 z 14.03.1990 

Kiepojcie dopis. 
- 2 wiadukty kolejowe , na rz. Bludzi, nr rej.: 32 z 15.05.1979 

Kiepurdeje dopis. (brak w Wiki i na mapach) 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 791 z 16.03.1990 

Kociołki 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 792 z 16.03.1990 

Linowo 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 683 z 28.08.1989 

Maciejowięta dopis. 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 793 z 16.03.1990 

Pluszkiejmy 
- cmentarz ewangelicki (I, nr rej.: 794 z 16.03.1990 
- cmentarz ewangelicki (II) , przy dworcu kolejowym, nr rej.: 795 z 16.03.1990 

Przerośl Gołdapska 
- cmentarz ewangelicki , nad brzegiem jeziora Przerośl, nr rej.: 690 z 28.08.1989 

Rogajny 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 684 z 28.08.1989 
- zespół dworski, nr rej.: 665 z 10.03.1989: 

• dwór 
• kaplica 
• spichrz 

- park, nr rej.: 586 z 31.03.1987 

Skajzgiry dopis. 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 780 z 14.03.1990 

Stańczyki 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 781 z 14.03.1990 
- 2 wiadukty kolejowe , na rz. Błędziance, nr rej.: 33 z 15.05.1979  

Tuniszki dopis. 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 686 z 28.08.1989 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 687 z 28.08.1989  

Wobały 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 691 z 28.08.1989 

Zawiszyn 
- dwór, nr rej.: 666 z 10.03.1989 

Żabojady (na mapie Żabojedy) 
- cmentarz ewangelicki (1 km na pd. od wsi, nr rej.: 681 z 28.08.1989 
- cmentarz ewangelicki , na pd.-zach. od wsi, nr rej.: 682 z 10.11.1998  

Żytkiejmy (6) 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Michała Archanioła., nr rej.: 650 z 10.03.1989 
- cmentarz ewangelicki (obok cmentarza par., nr rej.: 689 z 28.08.1989 
- cmentarz ewangelicki , na zach. krańcu wsi, nr rej.: 782 z 11.03.1990 
- cmentarz ewangelicki (9 km na pd. od wsi, nr rej.: 783 z 14.03.1990 
- cmentarz ewangelicki rodzinny (2 km na pd. od wsi, nr rej.: 784 z 14.03.1990 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 785 z 14.03.1990 
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GOŁDAP - m. i gm. 
Botkuny 

- 2 wiadukty kolejowe, nr rej.: 34 z 15.05.1979  

Bronisze 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 637 z 11.01.1989 

Dzięgiele 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 876 z 20.11.1991  

Gieraliszki 
- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1034 z 4.09.1995: 

• dwór, 1 poł. XIX 
• piwnica 
• obora 
• budynek gospodarczy 
• park 

Gołdap (21) 
- część miasta, nr rej.: 16 z 19.02.1979, 69 z 10.11.1956 
- kościół par. p.w. św. Leona, ul. Wojska Polskiego, 1894, nr rej.: 527 z 7.10.1986 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. NMP Matki Kościoła, po 1580, po 1984, nr rej.: 49 z 22.03.1956 (dec. wieża) oraz 9 z 13.02.1979 (dec. ruina) 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, ul. Suwalska, nr rej.: 328 z 10.03.1983 
- cmentarz ewangelicki, ul. Cmentarna, pocz. XIX, nr rej.: A-1025 z 16.03.1995 
- cmentarz żydowski, ul. Cmentarna, XIX, nr rej.: A-1026 z 16.03.1995 
- cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej, nr rej.: A-910 z 6.06.1992 
- zespół koszar d. Pułku Piechoty hrabiego Donhoffa, ul. Partyzantów / Wolności, 1906-10, nr rej.: A-4468 z 14.06.2007: 

• 5 budynków koszarowych mieszkalnych 
• budynek internatu garnizonowego 
• kasyno oficerskie 
• budynek biurowy 
• zbrojownia 
• 2 stajnie 
• siodlarnia 
• wozownia 
• budynek straży pożarnej 
• wieża pożarnicza 
• 5 magazynów 
• ogrodzenie, mur./met., z bramami 

- dom, ul. Mazurska 5, k. XIX, nr rej.: 528 z 7.10.1986 
- dom, ul. Mazurska 7, XIX/XX, nr rej.: 529 z 7.10.1986 
- dom, ul. Mazurska 9, k. XIX, nr rej.: 530 z 7.10.1986 
- dom, ul. Mazurska 11, XIX/XX, nr rej.: 535 z 30.12.1989 
- dom, ul. Tatyzy 9, k. XIX, nr rej.: 533 z 7.10.1986 
- dom, ul. Wolności 11, pocz. XX, nr rej.: A-3681 z 23.03.1994 
- dom, ul. Wolności 13, pocz. XX, nr rej.: A-988 z 23.03.1994 
- dom, ul. Wolności 15, pocz. XX, nr rej.: A-990 z 23.03.1993 
- hotel, ob. biura, pl. Zwycięstwa 14, po 1920, nr rej.: A-998 z 23.03.1994 
- dom, pl. Zwycięstwa 15, po 1920, nr rej.: A-991 z 23.03.1994 
- dom, pl. Zwycięstwa 20, po 1930, nr rej.: A-1691 z 21.06.2000 
- magazyn zbożowy, ul. Jaćwieska 4a, pocz. XX, nr rej.: A-985 z 31.01.1994 
- wieża ciśnień, ul. Suwalska, XIX/XX, nr rej.: A-858 z 8.11.1991 

Górne 
- ruina kościoła ewangelickiego, 1612-1617, 1837, nr rej.: 94 z 25.01.1957 oraz 10 z 13.02.1979 

Grabowo (brak w Zumi) 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. MB Różańcowej, 1584, 1732, nr rej.: 511 z 30.06.1986 
- cmentarz żołnierzy niemieckich z II wojny światowej, nr rej.: A-1018 z 13.02.1995 

Niedrzwica (na mapie Niedrzwice) 
- park dworski, nr rej.: 584 z 31.03.1987 

Podgórz (brak w Zumi i w google i Wiki) 
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: A-951 z 15.04.1993 

Rakówko (brak w Zumi, google, Wiki, osm), dopis. 
- park dworski, nr rej.: 855 z 4.11.1991 

Wilkasy 
- park dworski, nr rej.: 612 z 15.11.1988 

Wronki Wielkie 
- cmentarz wojenny z II wojny światowej (żołnierzy radzieckich, nr rej.: 905 z 26.02.1992 

BARCIANY - gm. 
 Arklity (brak osm) dopis. 

- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-30 (A/1, A/2) z 11.09.1949: 
• pałac 
• park, nr rej.: 1357 z 4.04.1992 

Asuny 
- kościół rzym.-kat., ob. bizant.-ukraiński par. p.w. Zaśnięcia NMP, 1406, XV, 1914, nr rej.: 2758 z 11.02.1998 

Barciany 
- kościół par. p.w. Niepokalanego Serca NMP, XVI, XVIII, XIX, nr rej.: 31 (5/9) z 27.06.1953 
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- kaplica cmentarna , na cmentarzu komunalnym, 1834, nr rej.: 2762 z 11.02.1998 
- zamek krzyżacki, 2 poł. XIV, nr rej.: A-32 (B/10) z 11.09.1949 i z 19.04.1990 

Drogosze 
- kościół par. (z kaplicą Doenhoffów, XVII, nr rej.: 33 (D/6, D/7) z 11.02.1950 
- plebania, pocz. XVIII, nr rej.: 34 (D/8) z 11.02.1950 
- spichlerz plebański, drewn.-szach., nr rej.: 2766 z 11.02.1998 
- pałac, nr rej.: 35 z 11.09.1949 i z 19.04.1990 
- zespół zabudowy stajni, poł. XIX, nr rej.: 788 z 5.02.1968 i z 19.05.2005 
- fundamenty stajni i ujeżdżalni 
- spichrz 
- kuźnia 

Garbno 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3777 z 2.03.1987 
- wieża kościoła, 1 poł. XIV, XVIII, nr rej.: 2487 z 1.03.2000 

Maciejki (brak osm) dopis. 
- park dworski, XIX, pocz. XX, nr rej.: A/1673/00 z 9.06.2000  

Mołtajny 
- kościół par. p.w. MB Anielskiej, 1384, nr rej.: 41 (M/3) z 27.06.1953  

Momajny 
- kościół par. p.w. MB Ostrobramskiej, 2 poł. XIV, XIX-XX, nr rej.: 2768 z 11.02.1998 

Rodele 
- zespół pałacowy, poł. XIX: 

• pałac, nr rej.: 798 z 9.09.1968 
• park, nr rej.: 3595 z 13.04.1984 

Silginy 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

• pałac, nr rej.: 4169 z 1.02.1991 
• park, nr rej.: 3512 z 2.03.1981 

Skandawa 
- park pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 1364 z 23.06.1981 
- karczma, szach., 1790, nr rej.: 810 z 7.09.1968 

Skierki 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 
- pałac, nr rej.: 3472 z 18.07.1980 
- park, nr rej.: 3574 z 13.01.1984 

Stary Dwór Barciański (brak osm) dopis. 
- park, 1 poł. XIX, nr rej.: 3598 z 25.04.1984 

Święty Kamień (brak osm) 
- park, nr rej.: 3610 z 11.09.1984 

Wielewo (brak osm) 
- zespół pałacowy, k. XVIII, 1925: 
- pałac, nr rej.: 2772 z 10.04.1997 
- park, nr rej.: 3559 z 5.12.1983 

Winda 
- kościół par. p.w. MB Nieustającej Pomocy, XIV, XV-XIX, nr rej.: 46 (W73) z 28.09.1953 
- karczma (dom z oborą, 1792, nr rej.: 806 z 8.09.1968 

KĘTRZYN - gm. 
Banaszki 

- dwór, poł. XIX, nr rej.: 1623 z 5.02.1999 

Borki (brak osm, zumi) 
- zespół dworski, 2 poł. XIX: 
- dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: 1631 z 11.05.1999 
- park, nr rej.: 3543 z 10.03.1983 

Czerniki 
- kościół par. p.w. św. Jana, XIV-XVIII, nr rej.: 787 z 5.02.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- pozostałości stacji kolejowej, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 
- 2 wiadukty drogowe, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 
- wiadukt kolejowy, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 

Filipówka 
- dwór, po 1860, nr rej.: A-4562 z 27.12.2010 

Gierłoż (brak osm) 
- park dworski, k. XVIII - XIX, nr rej.: 3581 z 14.01.1984 
- pozostałości stacji kolejowej, 1941, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 

Godzikowo (brak osm) dopis. 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3911 z 29.01.1988 

Grabno 
- dwór, pocz. XX, nr rej.: 4221 z 15.10.1992 
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Karolewo 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Stanisława Kostki, 1899, nr rej.: 2977 z 11.02.1998 

Kaskajmy 
- dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: 2575 z 23.06.1997 

Koczarki 
- zespół dworski i folwarczny, nr rej.: A-2048 z 4.11.2003: 

• dwór z oficyną, 4 ćw. XIX, 1909 
• spichlerz z wozownią, 1924 
• stajnia z chlewnią, 1924 
• 2 budynki gospodarcze, 1938 
• kuźnia, 1912 
• obora, 1910 
• park, XIX/XX 

Kotkowo (brak osm) dopis. 
- zespół dworski, 2 poł. XIX: 

• dwór, 1895, nr rej.: 4220 z 14.09.1992 
• park, nr rej.: 3551 z 17.03.1983 

Kwiedzina 
- dworek myśliwski, ob. dom nr 1, szach., k. XVIII, k. XIX, nr rej.: A-4373 z 12.01.2006 

Linkowo 
- park, nr rej.: 3552 z 2.03.1983 

Łazdoje 
- dwór, pocz. XX, nr rej.: 4222 z 14.09.1992 

Martiany 
- schron bojowy nr 5 (odcinek fortyfikacyjny Martiany, 1939, nr rej.: 2985 z 22.10.1997 

Muławki 
- dwór, ok. 1880, nr rej.: 2979 z 29.03.1999 

Nakomiady 
- kościół ewangelicki, XVI, XIX, XX, nr rej.: 794 z 12.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- zespół pałacowy, XVI, XIX, XX, nr rej.: 899 z 6.08.1968: 

• pałac, 1664-1680, nr rej.: 85 z 12.09.1949 
• park, nr rej.: 3594 z 13.04.1984 
• owczarnia folwarczna, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1641 z 29.07.1999 

Nowa Różanka 
- dom nr 18, drewn., XVIII, nr rej.: 795 z 12.09.1968 (nie istnieje ?) 

Osewo (brak osm, zumi) dopis. 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3910 z 21.03.1988 

Parcz 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, nr rej.: 3921 z 21.03.1988 
- park, nr rej.: 3578 z 14.01.1984 
- budynek dworca kolejowego, 1907 dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 
- dom przy dworcu, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 
- wiadukt kolejowy, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo  

Pożarki 
- park, XVIII, nr rej.: 3579 z 14.01.1984 

Salpik Dolny (na mapie Salpik) 
- cmentarz ewangelicki (rodowy, nr rej.: 3912 z 29.01.1988 

Sławkowo 
- park, XIX, nr rej.: 3616 z 31.08.1984 

Smokowo 
- park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-1329 z 16.03.1981 
- folwark, 1850-60, nr rej.: A-4365 z 22.11.2005: 

• stajnia 
• spichrz 
• obora 
• stajnia i chlewnia 
• chlewnia 

Stachowizna 
- zespół dworski, XVIII, 2 poł. XIX: 
- dwór, nr rej.: 4223 z 14.09.1992 
- park, nr rej.: 3575 z 13.01.1984 

Stara Różanka 
- zespół dworski, 2 poł. XVII-XVIII, nr rej.: 44 (S/11, S/12, S/13) z 13.08.1949: 
- dwór (nie istnieje ?) 
- budynki gospodarcze 
- park, nr rej.: 3580 z 14.01.1984 
- wiatrak holender, XVIII/XIX, nr rej.: 796 z 12.09.1968 

Wajsznory 
- park dworski, nr rej.: 3553 z 2.03.1983 
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Wilkowo 
- kościół par. p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1934-1935, nr rej.: 2984 z 11.02.1998 

Windykajmy (brak drogi osm) 
- zespół dworski, 2 poł. XIX: 
- dwór, 1768, po 1850, nr rej.: 592 z 12.06.1961 oraz 807 z 7.09.1968 
- park, nr rej.: 3617 z 31.08.1984 

Wola Parcka ????? 
- park dworski, poł. XIX, nr rej.: 3577 z 13.01.1984 

Wopławki 
- zespół pałacowy, XVII/XVIII, nr rej.: A-47 (W/4) z 27.06.1953: 
- pałac 
- park, nr rej.: 1371 z 12.12.1981 
- brama wjazdowa, nr rej.: 2986 z 28.01.1993 
- spichrz, nr rej.: 4244 z 28.01.1993 
- woj. warmińsko-mazurskie - pow. Kętrzyński 
-  Wólka 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, 1 poł. XIX, nr rej.: 3913 z 29.01.1988 
- park dworski, XVIII, nr rej.: 3615 z 29.09.1984 

KĘTRZYN - m. 
- stare miasto, nr rej.: A-128 z 31.12.1953 
- kościół par. p.w. św. Jerzego, ul. Zamkowa, XIV, nr rej.: 258 (K/17) z 11.03.1957 
- kościół par. p.w. św. Katarzyny, ul. Sikorskigo, 1895-1896, nr rej.: 1550 z 1.09.1987 
- kościół ewangelicki, ul. Zjazdowa, (XIV) XVI, XIX, nr rej.: 791 z 12.09.1968 
- kaplica p.w. Świętego Ducha, ul. Warmińska, XVI, nr rej.: 259 (K/18) z 11.03.1957 (nie istnieje) 
- kaplica ewangelicko-augsburska, ob. kościół prawosławny p.w. Narodzenia NMP, ul. Limanowskiego 9a, po 1930, nr rej.: 1626 z 7.04.1999 
- kaplica baptystów, ul. Zjazdowa 9, XIX, nr rej.: 1551 z 1.09.1987 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, ob. komunalny, ul. Cmentarna, XVIII/XIX, nr rej.: 3672 z 2.03.1987: 

• kaplica, po 1920, nr rej.: 1552 z 1.09.1987 
• brama, 1824, nr rej.: 789 z 1.09.1987, 5.02.1968 
• kapliczka, XVIII, nr rej.: 791 z 12.09.1968 (nie istnieje ?) 

- ratusz, pl. Piłsudskiego 1, 1885, nr rej.: 1549 z 1.09.1987 
- zamek, XIV-XX, nr rej.: 38 (K/5) z 11.03.1953 
- zespół schronów obrony przeciwlotniczej, 1942, nr rej.: 1994 z 3.11.1997 
- szkoła, ul. Asnyka 8, 1865, nr rej.: 4206 z 22.08.1991 
- zespół stadniny koni, ul. Bałtycka, 1887, nr rej.: 3796 z 11.05.1987: 

• dom zarządu 
• stajnia 
• stajnia, ob. warsztat 
• ujeżdżalnia 
• kuźnia 
• powozownia 

- dom, ul. Bałtycka 1a 
- dom, ul. Bałtycka 1b, nr rej.: A-4172 z 31.10.1991 
- dom, ul. Bałtycka 1c, nr rej.: A-4175 z 31.10.1991 
- park, nr rej.: 3797 z 11.05.1987 
- willa, ul. Chopina 1, 1915-21, nr rej.: A-4559 z 25.10.2010 
- dom, ul. Chopina 11, nr rej.: 1557 z 19.11.1993 
- dom, ul. Daszyńskiego 10, pocz. XX, nr rej.: 1558 z 19.11.1993 
- dom, ul. Daszyńskiego 14, 1880-1890, nr rej.: 1559 z 27.10.1993 
- bank, ul. Dworcowa 1, pocz. XX, nr rej.: 4231 z 26.10.1992 
- starostwo, pl. Grunwaldzki 1, 1893-1894, nr rej.: 1553 z 1.09.1987 
- dom, ul. Kopernika 2, k. XIX, nr rej.: 4324 z 8.07.1994 
- dom, ul. Kopernika 8, 1909, nr rej.: 1529 z 4.12.1995 
- dom, ob. Urząd Gminy, ul. Kościuszki 2, 1903-05, nr rej.: A-4344 z 2.11.2006 
- dom, ul. Lanca 2, nr rej.: 3811 z 9.01.1987 
- dom, ul. Mazurska 18, 1902, nr rej.: 1560 z 27.10.1993 
- dom, ul. Mickiewicza 4, 1910, nr rej.: 1535 z 4.12.1995 
- d. loża masońska, ul. Mickiewicza 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 37 (K/2) z 26.04.1950 
- dom, ul. Mickiewicza 8, 1901, nr rej.: 1561 z 19.11.1993 
- dom, pl. Piłsudskiego 2, 1879, nr rej.: 1583 z 19.11.1993 
- dom, pl. Piłsudskiego 3, 1897, nr rej.: 1584 z 27.10.1993 
- dom, pl. Piłsudskiego 6, nr rej.: 1586 z 1.09.1987 
- dom, pl. Piłsudskiego 7, nr rej.: 1587 z 1.09.1987 
- dom, pl. Piłsudskiego 9, 1897, nr rej.: 1588 z 19.11.1993 
- dom, pl. Piłsudskiego 10, pocz. XX, nr rej.: 1589 z 19.11.1993 
- dom, ul. Pocztowa 5, pocz. XX, nr rej.: A-4343 z 26.10.2006 
- budynki w zespole d. drożdżowni, ul. pocztowa, 1886, nr rej.: A-4551 z 10.08.2010 : 

• budynek produkcyjny 
• kotłownia 
• komin fabryczny 

- budynek administracyjny, ul. Powstańców Warszawy 1, 1850, 1924, nr rej.: A-1541 z 20.12.1995 
- szkoła, ul. Powstańców Warszawy 2, 1906, nr rej.: 1554 z 2.04.1993 
- dom, ul. Powstańców Warszawy 4, XIX/XX, nr rej.: 4317 z 24.01.1994 
- dom, ul. Powstańców Warszawy 9, 1910, nr rej.: 1562 z 27.10.1993 
- dom, ul. Powstańców Warszawy 13, po 1880, nr rej.: 1563 z 27.10.1993 
- dom, ul. Powstańców Warszawy 15, 1878, nr rej.: 4280 z 28.09.1993 
- dom, ul. Powstańców Warszawy 17, 2 poł. XIX, nr rej.: 4331 z 28.12.1994 
- szkołą, ob. PZU, ul. Reja 10, 1909, nr rej.: A-2217 z 19.12.2005 
- dom, ul. Rycerska 2, poł. XIX, nr rej.: 4332 z 29.12.1994 
- dom, ul. Sikorskiego 2, nr rej.: 3815 z 1.09.1987 
- dom, ul. Sikorskiego 3, nr rej.: 3816 z 1.09.1987 
- dom, ul. Sikorskiego 4, nr rej.: 3817 z 1.09.1987 
- dom, ul. Sikorskiego 5, nr rej.: 3818 z 1.09.1987 
- dom, ul. Sikorskiego 6, nr rej.: 3819 z 1.09.1987 
- dom, ul. Sikorskiego 7, nr rej.: 3820 z 7.09.1987 
- dom, ul. Sikorskiego 9, nr rej.: 3821 z 1.09.1987 
- dom, ul. Sikorskiego 10, 1890, nr rej.: 4308 z 13.12.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 11, nr rej.: 3822 z 1.09.1987 
- dom, ul. Sikorskiego 12, 1890, nr rej.: 4309 z 13.12.1993 
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- dom, ul. Sikorskiego 14, nr rej.: 1564 z 1.09.1987 
- dom, ul. Sikorskiego 16, nr rej.: 1565 z 1.09.1987 
- kamienica, ul. Sikorskiego 19, 1903, nr rej.: A-1906 z 21.06.2001 
- dom, ul. Sikorskiego 22, 1890, nr rej.: 4310 z 13.12.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 23 / Mielczarskiego, 1905, nr rej.: 4320 z 2.03.1994 
- dom, ul. Sikorskiego 27, 1890, nr rej.: 1568 z 27.10.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 28/30, 1898, nr rej.: 1570 z 27.10.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 29, 1889, nr rej.: 1569 z 27.10.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 32, 1897, nr rej.: 1571 z 27.10.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 34, 1910, nr rej.: 4311 z 13.12.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 35 / Mazurska 2, 1884, nr rej.: 4278 z 28.09.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 37, 1884, nr rej.: 4312 z 13.12.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 38, 1916, nr rej.: 1572 z 27.10.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 39, 1884, nr rej.: 4279 z 28.09.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 40/42, 1930, nr rej.: 4313 z 13.12.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 41, 1889, nr rej.: 1573 z 27.10.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 41a, 1884, nr rej.: 4307 z 23.11.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 46, pocz. XX, nr rej.: 1574 z 19.11.1993 
- dom, ul. Sikorskiego 49, 1910, nr rej.: 4329 z 5.12.1994 
- kamienica, ul. Sikorskiego 53, 1905-06, nr rej.: A-4575 z 5.07.2011 
- dom, ul. Sikorskiego 58, po 1930, nr rej.: 4322 z 14.06.1994 
- dom, ul. Sikorskiego 65, 1925, nr rej.: 4330 z 28.12.1994 
- dom, ul. Sikorskiego 67, 1930, nr rej.: 4314 z 13.12.1993 
- piwnice domu, ul. Traugutta 9, nr rej.: 1576 z 1.09.1987 
- dom, ul. Traugutta 11, 2 poł. XIX, nr rej.: 1577 z 29.04.1993 
- piwnice domu, ul. Traugutta 13, nr rej.: 1578 z 1.09.1987 
- dom, ul. Traugutta 15, nr rej.: 3814 z 1.09.1987 
- dom, ul. Traugutta 19, nr rej.: 1579 z 1.09.1987 
- dom, ul. Traugutta 21, nr rej.: 1580 z 1.09.1987 
- dom, ul. Traugutta 23, nr rej.: 1581 z 1.09.1987 
- dom, ul. Traugutta 27, nr rej.: 1582 z 1.09.1987 
- dom, ul. Zamkowa 2a, XIX/XX, nr rej.: 4321 z 31.05.1995 
- gimnazjum, ob. dom parafialny, ul. Zamkowa / Daszyńskiego, poł. XIX, nr rej.: A-4301 z 3.11.1993 
- dom, ul. Zjazdowa 1, nr rej.: 1590 z 1.09.1987 
- dom, ul. Zjazdowa 7, nr rej.: 1591 z 1.09.1987 
- dom, ul. Zjazdowa 11, nr rej.: 3813 z 1.09.1987 
- dom, ul. Zjazdowa 15, nr rej.: 3812 z 1.09.1987 (nie istnieje?) 
- wodociągowa wieża ciśnień, ul. Sikorskiego, nr rej.: 1555 z 1.09.1987 
- linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo wraz z infrastrukturą techniczną, pocz. XX, nr rej.: A-4480 z 17.10.2007: 

• linia kolejowa z nasypem ziemnym 
• zespół zabudowy dworca w Kętrzynie: 
• budynek dworca, 1867 
• 2 nastawnie, mur./ szach., 2 poł. XIX 
• 2 parowozownie, 2 poł. XIX 
• wieża ciśnień, 2 poł. XIX 
• pozostałości wiaduktu, 2 poł. XIX 
• budynki i urządzenia ^ 
• Czerniki gm. Kętrzyn 
• Gierłoż gm. Kętrzyn 
• Parcz gm. Kętrzyn 
• Radzieje gm. Węgorzewo 
• Kamionek Wielki gm. Węgorzewo 
• Pniewo gm. Węgorzewo 
• Mamerki gm. Węgorzewo 
• Przystań gm. Węgorzewo 
• dworzec kolejowy w Węgorzewie ^ osobna dec. z 10.11.1994 

KORSZE - m. i gm. 
Błogoszewo (błąd NID Błagoszewo) 

- park dworski, nr rej.: 1455 z 1.02.1979 

Dubliny 
- park dworski, XIX, nr rej.: 3549 z 25.03.1983 
- cmentarz rodowy, nr rej.: j .w. 

Garbno 
- wieża kościelna, 1 poł. XV - 1824, nr rej.: 2487 z 1.03.2000 
- zespół dworski i folwarczny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-2248 z 7.04.2006: 

• dwór 
• pozostałości parku 
• folwark (układ przestrzenny) 

Glitajny 
- park dworski, nr rej.: 3591 z 13.04.1984 

Głowbity (brak osm) dopis. 
- park dworski, nr rej.: 3323 z 25.01.1980 

Gudniki 
- kościół fil. p.w. św. Andrzeja Boboli, mur.-drewn., 2 poł. XIV-XVIII, nr rej.: 36 (G/3) z 28.06.1950 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, k. XVIII, nr rej.: 3847 z 7.10.1987 
- kaplica cmentarna, nr rej.: 2488 z 7.02.1991 

Korsze 
- kościół par. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mickiewicza 31/33, 1903-1904, nr rej.: 2490 z 1.03.2000 
- kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, ul. Słowackiego 6, 1903, 1958, nr rej.: 2489 z 1.03.2000 
- dom, ul. Mickiewicza 6, k. XIX, nr rej.: 2493 z 27.12.1994 
- budynek socjalny, ob. Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 5a, 1936, nr rej.: A-2494 z 25.06.2001 
- ogród, nr rej.: j.w. 
- rzeźnia miejska, ul. Wolności 47, ok. 1920, nr rej.: A-2274 z 17.07.2006 
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- budynek gosp., j.w. 
- wieża ciśnień, 1938, nr rej.: 1620 z 5.01.1999 
- wieża ciśnień, 1915, nr rej.: 2491 z 5.01.1999 
- wieża ciśnień, 1890, nr rej.: 2492 z 5.01.1999  

Kraskowo 
- kościół p.w. MB Częstochowskiej, XV, nr rej.: 808 z 10.09.1968 (WKZ - 10.12.1967) 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Krzemity (brak osm, zumi) dopis. 
- dwór, nr rej.: 792 z 12.09.1968 

Łankiejmy 
- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, XV, XIX, nr rej.: 40 (Ł/2) z 27.08.1949 oraz 793 z 12.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j .w. 
- park dworski, XVIII, nr rej.: 3550 z 17.03.1983 

Parys 
- kościół fil. p.w. MB Nieustającej Pomocy, XIV-XVIII, nr rej.: 42 (P/51) z 27.06.1953 
- cmentarz grzebalny, nr rej.: 3842 z 7.10.1987 

Płutniki dopis. 
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-2221 z 22.02.2006: 

• dwór 
• park 

Pomnik 
- młyn wodny, 1884, nr rej.: 1798 z 3.04.1998 
- urządzenia hydrotechniczne, nr rej.: j .w. 

Prosna dopis. 
- zespół pałacowy, XVII-XIX: 

• ruina pałacu, 1610-1630, XIX, nr rej.: dec z 13.09.1949 oraz 799 z 9.09.1968 
• stajnia, szach., XVIII, nr rej.: 797 z 12.09.1968 
• park, XVIII-XIX, nr rej.: 3516 z 5.03.1981 
• kuźnia, 1886, nr rej.: 2497 z 15.02.2001 (brak decyzji wNID) 
• płatkarnia, 1907, nr rej.: 2498 z 15.02.2001 (brak decyzji wNID) 

Równina Górna (na mapie Równina) 
- zespół dworski: 

• dwór, nr rej.: 2593 z 23.06.1997 
• park, nr rej.: 3592 z 14.04.1984 

Sątoczek 
- park, XVIII/XIX, nr rej.: 3511 z 2.03.1981 

Sątoczno 
- kościół par. p.w. Chrystusa Króla, nr rej.: A-111 z 27.06.1953 oraz 800 z 7.10.1987 
- cmentarz grzebalny, nr rej.: 3843 z 7.10.1987 
- ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w. 

Tołkiny 
- kościół par. p.w. MB Ostrobramskiej, XIV-XV, nr rej.: 804 z 9.09.1968 
- zespół pałacowy, XVIII-XIX: 

• brama, nr rej.: 803 z 9.09.1968 
• most, pocz. XIX, nr rej.: 805 z 8.09.1968 
• obora, XVIII/XIX, nr rej.: 1167 z 18.05.1968 
• stodoła, XIX, nr rej.: 1168 z 18.05.1968 
• park, nr rej.: 3593 z 13.04.1984 

Wandajny (brak drogi osm) 
- park, nr rej.: 3540 z 10.03.1983 

Warnikajmy 
- zespół folwarczny, 1 ćw. XX, nr rej.: A-2113 z 31.03.2004: 
- I zespół budynków przyległych 
- budynek bramny (mieszkalny) 
- budynek gospodarczy 
- budynek gospodarczy z wieżą 
- II zespół budynków przyległych 
- rządcówka 
- spichlerz-stajnia 
- stajnia z wozownią 
- budynek gospodarczy 
- baszta-lodownia 
- mur ogradzający podwórze folwarczne 

RESZEL - m. i gm. 
Bezławki 

- kościół ewangelicki, nr rej.: 785 z 5.02.1968 
- ogrodzenie z bramą, nr rej.: 786 z 5.02.1968 

Czarnowiec dopis. 
- dworek, pocz. XX, nr rej.: 2678 z 3.05.1989 

Katrajny ???? brak na mapie i google 
- park, nr rej.: 123 z 5.04.1950 (brak decyzji wNID) 
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Leginy 
- kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, 1842, nr rej.: 633 z 10.10.1967 
- kostnica, 1850, nr rej.: 2679 z 3.05.1989 
- park pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: A-4425 z 14.08.2007 

Łężany 
- zespół pałacowy, pocz. XX: 
- pałac, nr rej.: 635 z 12.10.1967 
- park, nr rej.: 1332 z 29.11.1978 
- folwark, XIX/XX, nr rej.: A-2681 z 29.06.2004: 
- cielętnik 
- obora 
- hydrofornia 
- stajnia 
- cieplarnia 
- stodoła 
- młyn 
- kuźnia 
- dworek, XIX/XX, nr rej.: 2682 z 3.05.1989  

Mojkowo chyba błąd – pod Elblągiem 
- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 3566 z 5.12.1983 

Reszel 
- założenie urbanistyczne starego miasta, XIV, nr rej.: 297 (R/122) z 15.06.1957 
- kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, 2 poł. XIV, XV, 1837, nr rej.: 125 (R/1) z 2.09.1949 
- plebania, ul. Słowackiego 19, XVII, XIX, nr rej.: j.w. 
- zespół klasztorny jezuitów (augustianów, ul. Podzamcze: 
- kościół, ob. fil. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1799-1800, nr rej.: 126 (R/2) z 2.09.1949 
- kolegium, ob. szkoła, k. XVIII, 1803, 1865, nr rej.: 303 (R/69) z 15.06.1957 
- plebania z budynkiem gospodarczym, ul. Słowackiego 1, XVIII, nr rej.: 305 (R/91) z 15.06.1957 
- budynek klasztorny ss. katarzynek, ul. Słowackiego 3, pocz. XVII, 1806-21, 1859-69, nr rej.: 310 (R/68) z 15.06.1957 
- kapliczka przydrożna, ul. Chrobrego, 1906, nr rej.: 2690 z 27.05.1993 
- kapliczka przydrożna, ul. Zwycięzców 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: 4267 z 31.05.1993 
- kapliczka przydrożna, ul. Zwycięzców, pocz. XX, nr rej.: 2691 z 31.05.1993 
- zamek biskupi, XIV-XIX, nr rej.: 302 (R/11) z 15.06.1957 
- mury obronne, z basztą, XIV-XV, nr rej.: A-317 z 15.06.1957 
- ratusz, Rynek, 1815, nr rej.: 304 (R/70) z 15.06.1957 
- most gotycki „niski" , na rz. Sajnie, ul. Mazurska, XIV/XV, nr rej.: 300 (R/70) z 5.06.1957 
- most gotycki „wysoki" , na rz. Sajnie, ul. Płowce, XIV/XV, nr rej.: 301 (R/133) z 5.06.1957 
- dom, ul. Jagiełły 4, 2 poł. XIX, nr rej.: A-2020 z 6.03.2003 
- szkoła dla głuchoniemych, ob. specjalny ośrodek szkolno - wych., ul. Krasickiego 7, 1906, nr rej.: A-4481 z 5.11.2007 
- dom, ul. Reymonta 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 359 (R/135) z 15.06.1957 
- dom, ul. Reymonta 6, 1 poł. XIX, nr rej.: 360 (R/136) z 15.06.1957 
- dom, ul. Reymonta 7, 1 poł. XIX, nr rej.: 361 (R/137) z 15.06.1957 
- dom, ul. Reymonta 8, XVIII/XIX, nr rej.: 357 (R/138) z 15.06.1957 (nie istnieje ?) 
- dom, ul. Reymonta 26, 1 poł. XIX, nr rej.: 365 (R/143) z 15.06.1957 
- dom, ul. Reymonta 27, 1 poł. XIX, nr rej.: 366 (R/144) z 15.06.1957 
- dom, ul. Reymonta 28, 1 poł. XIX, nr rej.: 367 (R/145) z 15.06.1957 
- dom, ul. Reymonta 29, 1 poł. XIX, nr rej.: 368 (R/146) z 15.06.1957 
- dom, ul. Reymonta 30, 1 poł. XIX, nr rej.: 369 (R/147) z 15.06.1957 
- dom, ul. Reymonta 31, 1 poł. XIX, nr rej.: 370 (R/148) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 321 (R/98) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 5, XIX, nr rej.: 322 (R/99) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 6, XVIII/XIX, nr rej.: 323 (R/100) z 15.06.1957 (nie istnieje ?) 
- dom, Rynek 7, XVIII/XIX, nr rej.: 324 (R/101) z 15.06.1957 (nie istnieje ?) 
- dom, Rynek 8, 1 poł. XIX, nr rej.: 353 (R/153) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 325 (R/102) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 10, XVIII/XIX, nr rej.: 326 (R/103) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 13, XIX/XX, nr rej.: 4166 z 3.10.1991 
- dom, Rynek 14, 1 poł. XIX, nr rej.: 328 (R/105) z 15.06.1957, R/105 
- dom, Rynek 15/16, XIX, nr rej.: 329 (R/106) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 17, XIX, nr rej.: 330 (R/107) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 18, XVIII/XIX, nr rej.: 331 (R/108) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 19, XVIII/XIX, nr rej.: 332 (R/109) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 20, k. XIX, nr rej.: A-2711 z 20.09.2002 
- dom, Rynek 21, k. XIX, nr rej.: 2712 z 9.09.1998 
- dom, Rynek 22, pocz. XX, nr rej.: 2713 z 9.09.1998 
- dom, Rynek 23, pocz. XIX, nr rej.: 2714 z 21.08.1990 
- dom, Rynek 25, XVIII/XIX, nr rej.: 333 (R/113) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 26, XIX, nr rej.: 334 (R/114) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 27, XIX-XX, nr rej.: 335 (R/115) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 28, XIX, XX, nr rej.: 336 (R/116) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 29, XVIII/XIX, nr rej.: 337 (R/117) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 30, XIX, nr rej.: 338 (R/118) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 31, 1 poł. XIX, nr rej.: 339 (R/119) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 32, 1 poł. XIX, nr rej.: 340 (R/120) z 15.06.1957 
- dom, Rynek 33, XVIII/XIX, nr rej.: 341 (R/121) z 15.06.1957 
- piwnice domu, ul. Sienkiewicza 1, XVIII/XIX, nr rej.: 312 (R/82) z 15.06.1957 
- dom, ul. Sienkiewicza 3, XVIII, nr rej.: 313 (R/84) z 15.06.1957 
- dom, ul. Sienkiewicza 4, XVIII/XIX, nr rej.: 314 (R/85) z 15.06.1957 
- dom, ul. Sienkiewicza 5, XVIII/XIX, nr rej.: 315 (R/86) z 15.06.1957 
- piwnice domu, ul. Sienkiewicza 6, XVIII/XIX, nr rej.: 316 (R/87) z 15.06.1957 
- piwnice domu, ul. Sienkiewicza 7, XVIII/XIX, nr rej.: 317 (R/88) z 15.06.1957 
- dom, ul. Sienkiewicza 8, XVIII/XIX, nr rej.: 319 (R/89) z 15.06.1957 
- dom, ul. Sienkiewicza 9, XVIII/XIX, nr rej.: 318 (R/90) z 15.06.1957 
- dom, ul. Słowackiego 2, XVIII/XIX, nr rej.: 311 (R/92) z 15.06.1957 
- dom, ul. Słowackiego 6, XVIII/XIX, nr rej.: 356 (R/93) z 15.06.1957 
- dom, ul. Słowackiego 10, 1906, nr rej.: 1487 z 10.10.1995 
- dom, ul. Słowackiego 11, XVIII/XIX, nr rej.: 354 (R/137) z 15.06.1957 
- dom, ul. Spichrzowa 10, 1 poł. XIX, nr rej.: 342 (R/123) z 15.06.1957 
- dom, ul. Wyspiańskiego 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 343 (R/124) z 15.06.1957 
- dom, ul. Wyspiańskiego 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 344 (R/125) z 15.06.1957 
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- dom, ul. Wyspiańskiego 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 345 (R/126) z 15.06.1957 
- dom, ul. Wyspiańskiego 4, 1 poł. XIX, nr rej.: 346 (R/127) z 15.06.1957 
- dom, ul. Wyspiańskiego 5, XVIII/XIX, nr rej.: 347 (R/77) z 15.06.1957 
- dom, ul. Wyspiańskiego 6, 1 poł. XIX, nr rej.: 348 (R/128) z 15.06.1957 
- dom, ul. Wyspiańskiego 7, 1 poł. XIX, nr rej.: 349 (R/129) z 15.06.1957 
- dom, ul. Wyspiańskiego 10, 1 poł. XIX, nr rej.: 350 (R/130) z 15.06.1957 
- dom, ul. Wyspiańskiego 11, XVIII/XIX, nr rej.: 351 (R/131) z 15.06.1957 
- piwnice domu, ul. Wyspiańskiego 12, XVIII/XIX, nr rej.: 352 (R/132) z 15.06.1957 
- spichlerz, ul. Spichrzowa 5, 1880, nr rej.: 1682 z 10.05.2000 
- spichlerz, ul. Spichrzowa 6, szach., k. XVIII, nr rej.: 306 (R/149) z 15.06.1957 
- spichlerz, ul. Spichrzowa, szach., k. XVIII, nr rej.: 307 (R/72) z 15.06.1957 
- gazownia, ul. 1 Maja, 1887, 1905, nr rej.: 4219 z 15.09.1992 i z 19.09.2003 
- budynek technologiczny 
- zbiornik na gaz, ob. garaż 

Robany brak na mapie i w Google 
- kaplica p.w. Najśw. Marii Panny, 1733, 1929, nr rej.: 127 (R/9) z 2.09.1949 

 Święta Lipka 
- zespół klasztorny jezuitów, XVII-XVIII, nr rej.: A-45 (S/14, S/15, S/16) z 28.09.1953: 
- kościół p.w. Nawiedzenia NMP 
- klasztor 
- krużganki z kaplicami 
- park, nr rej.: 3584 z 13.01.1984 
- budynek gospodarczy, nr rej.: 1166 z 18.05.1968 (nie istnieje) (wypis z księgi rejestru) 
- figura Matki Boskiej na kolumnie, przy drodze pielgrzymkowej, 1750, nr rej.: A-2280 z 27.09.2006 
- 15 kaplic drogi różańcowej, 1734, nr rej.: 802 z 9.09.1968 
- karczma i hotel, ob. dom nr 26, po 1880, nr rej.: 1651 z 14.12.1999 
- dom, nr 21, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: A-2238 z 24.04.2006 
- szkoła, ob. dom nr 28 i poczta, po 1920, nr rej.: A-2232 z 22.02.2006 

Wola dopis. 
- park, XIX, nr rej.: 1425 z 14.02.1978 

SROKOWO - gm. 
Brzeźnica dopis. 

- - zespół dworski i folwarczny: 
- dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: A-2998 z 25.01.1990 (dec. pałac) 
- park, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-3252 z 23.12.1991 
- folwark, XIX/XX, nr rej.: A-3412 z 2.11.1992: 
- 3 obory 
- 2 stodoły 
- chlewik 
- cielętnik 
- gorzelnia 
- magazyn zbożowy 
- budynek gospodarczy 
- wozownia 
- 4 czworaki 

Jegławki 
- zespół folwarczny, XIX/XX, nr rej.: A-3416 z 9.11.1992: 
- 2 magazyny 
- 2 chlewy 
- stodoła 
- kurnik 
- 2 budynki gospodarcze 
- kuźnia 
- dom, drewn. 
- park pałacowy, nr rej.: A-1500 z 5.12.1983 

Kałki 
- zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 
- pałac, nr rej.: A-2999 z 25.01.1990 
- park, nr rej.: A-3251 z 23.12.1991 

Kąty     
- zespół dworski, k. XIX, nr rej.: A-4238 z 14.10.2002 
- dwór 
- kuźnia, j.w. 
- park, j.w. 

Kolkiejmy dopis. 
- zespół dworski, XVIII/XIX, 1902: 
- dwór, nr rej.: A-3414 z 5.11.1992 
- park, nr rej.: A-1499 z 5.12.1983 

Kosakowo brak w Zumi 
- dzwonnica, drewn., 1657, nr rej.: 811 z 7.09.1968 

Siniec 
- park dworski, nr rej.: A-3347 z 7.04.1992 (brak decyzji w NID) 

Skandławki na mapie Skandławka 
- zespół pałacowy: 
- pałac, 1844, nr rej.:A-4474 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: A-3339 z 7.04.1992 
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Solanka 
- zespół dworski, nr rej.: A-4257 z 5.12.1983 i z 2.07.2003: 
- dwór, (XV), pocz. XIX 
- park, 1 poł. XIX 

Srokowo 
- założenie urbanistyczne starego miasta, 1405, nr rej.: A-378 z 1.08.1957 
- kościół par. p.w. Świętego Krzyża, 1409, nr rej.: A-365 z 1.08.1957 oraz 801 z 9.09.1968 
- plebania par. rzym.-kat., ul. Piekarska 8, poł. XIX, nr rej.: A-2122 z 14.08.1987 
- kościół ewangelicko-augsburski, ul. Łąkowa, po 1920, nr rej.: A-2128 z 14.08.1987 
- kaplica cmentarna, 1843, nr rej.: A-2120 z 14.08.1987 
- ratusz, 1775-1778, nr rej.: A-360 z 1.08.1957 
- wieża widokowa, tzw. Wieża Bismarcka, 1902, nr rej.: A-4359 z 8.11.2005 
- dom, ul. Barciańska 2, 2 poł. XIX, nr rej.: A-2103 z 14.08.1987 
- dom, ul. Barciańska 4, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2118 z 14.08.1987 
- dom, ul. Barciańska 5, 1 poł. XIX, nr rej.: A-373 1.08.1957 
- dom, ul. Barciańska 6, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2122 z 14.08.1987 
- dom, ul. Barciańska 7, poł. XIX, nr rej.: A-2123 z 14.08.1987 
- dom, ul. Barciańska 10, 1 poł. XIX, nr rej.: A-380 1.08.1957 
- dom, ul. Barciańska 15, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2104 z 14.08.1987 
- dom, ul. Barciańska 17, 2 poł. XIX, nr rej.: A-2105 z 14.08.1987 
- dom, ul. Barciańska 19, 2 poł. XIX, nr rej.: A-2087 z 14.08.1987 
- dom, ul. Chopina 1, XVIII/XIX, nr rej.: A-2124 z 14.08.1987 
- dom, ul. Chopina 2, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2125 z 14.08.1987 
- dom, ul. Chopina 3, 1 poł. XIX, nr rej.: A-371 z 1.08.1957 
- dom, ul. Chopina 4, XVIII/XIX, nr rej.: A-370 z 1.08.1957 
- dom, ul. Chopina 5, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2126 z 14.08.1987 
- dom, ul. Chopina 6, 1 poł. XIX, nr rej.: A-272 z 1.08.1957 
- dom, ul. Chopina 7, XVIII/XIX, nr rej.: A-369 z 1.08.1957 
- dom, ul. Chopina 9, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2097 z 14.08.1987 
- dom, ul. Chopina 10, XVIII/XIX, nr rej.: A-368 z 1.08.1957 
- dom, ul. Chopina 11, XVIII, nr rej.: A-367 z 1.08.1957 
- dom, ul. Leśna 1, 1913, nr rej.: A-2095 z 14.08.1987 
- dom, ul. Piekarska 3, XVIII/XIX, nr rej.: A-2116 z 14.08.1987 
- dom, ul. Piekarska 4, XIX, nr rej.: A-2088 z 14.08.1987 
- dom, Rynek 9, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2089 z 14.08.1987 
- dom, Rynek 10, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2090 z 14.08.1987 
- dom, Rynek 12, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2091 z 14.08.1987 
- dom, Rynek 13, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2092 z 14.08.1987 
- dom, ul. Strzelecka 1, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2093 z 14.08.1987 
- dom, ul. Traugutta 5, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2094 z 14.08.1987 
- dom, ul. Wileńska 2, XIX, nr rej.: A-4017 z 17.11.1997 
- dom, ul. Wileńska 5, 1900, nr rej.: A-2106 z 14.08.1987 
- dom, ul. Wileńska 6, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2096 z 14.08.1987 
- dom, ul. Wileńska 8, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2086 z 14.08.1987 
- dom, ul. Wileńska 11, 1 poł. XIX, nr rej.: A-2098 z 14.08.1987 
- spichlerz, Rynek, szach., 1790, nr rej.: A-366 z 1.08.1957 
- stodoła (obora), szach., nr rej.: A-910 z 18.05.1968 (nie istnieje ?) 

Szczeciniak 
- park krajobrazowy, XIX/XX, nr rej.: A-3346 z 7.04.1992 

Wikrowo 
- park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1497 z 5.12.1983 

KIWITY - gm. 
Czarny Kierz 

- kaplica fil. p.w. św. Jakuba Apostoła, 1894, nr rej.: A-2101 z 31.12.2003 
Gościechowo (brak zumi osm, wiki) 

- park, XIX, nr rej.: 3545 z 25.03.1983 

Kiwity 
- kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XV, nr rej.: 825 z 1.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- plebania, 1 poł. XIX, nr rej.: 826 z 1.09.1968 

Krekole 
- kościół par. p.w. Świętego Krzyża, XIV-XVI, nr rej.: 831 z 1.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Napraty (brak drogi osm) 
- kaplica fil. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, pocz. XX, nr rej.: A-2098 z 30.12.2003 
- wiadukt drogowy, 1916, nr rej.: A-2039 z 3.11.2003 

Rokitnik 
- dom, XIX, nr rej.: 846 z 23.08.1968 

Samolubie 
- kościół fil. p.w. św. Wojciecha, XIX/XX, nr rej.: A-2100 z 30.12.2003 
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

Stoczek Klasztorny 
- zespół klasztorny bernardynów, XVII - 1 poł. XVIII, nr rej.: A-607 (S/58, S/59, S/60) z 20.03.1963: 
- kościół, nr rej.: 852 z 23.08.1968 
- klasztor 
- krużganek z kaplicami, nr rej.: 851 z 23.08.1968 
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Żegoty 
- kościół par. p.w. św. Jana Ewangelisty, 1909-1910, nr rej.: A-2102 z 31.12.2003 
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 
- ogrodzenie z bramą i 4 kapliczkami, nr rej.: j.w. 

LIDZBARK WARMIŃSKI - gm.  
Babiak 

- kościół p.w. św. Augustyna, nr rej.: 812 z 7.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Blanki (brak drogi osm) 
- kościół p.w. św. Michała Archanioła, XV, XIX, nr rej.: 815 z 3.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Bugi (brak drogi osm) 
- kaplica fil. p.w. św. Wojciecha, 2 poł. XIX, nr rej.: 3056 z 4.12.1997 

Gajlity 
- zespół dworski, XVIII-XIX: 

• dwór, nr rej.: 820 z 3.08.1968 
• spichlerz, nr rej.: 821 z 2.09.1968 
• park, nr rej.: 3614 z 11.09.1984 

Ignalin 
- kościół p.w. św. Jana Ewangelisty, 1783-1785, nr rej.: 823 z 2.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- plebania, XIX, nr rej.: 824 z 2.09.1968  

Jarandowo (brak drogi osm) 
- kościół fil. p.w. Narodzenia NMP, szach., 1794, pocz. XX, nr rej.: 3061 z 4.12.1997 
- cmentarz rzym.-kat., XX, nr rej.: 3741 z 12.01.1987  

Kłębowo (brak drogi osm) 
- kościół p.w. św. Małgorzaty, XV/XVI, wieża drewn., 1759, nr rej.: 827 z 1.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Knipy 
- kaplica fil. p.w. MB Różańcowej, poł. XIX, nr rej.: 3066 z 4.12.1997 

Kochanówka (brak drogi osm) 
- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, 1918, nr rej.: 3069 z 5.12.1997 

Kraszewo 
- kościół p.w. św. Elżbiety, XVI, XVIII, XIX, nr rej.: 829 z 1.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- kaplica p.w. św. Rocha, nr rej.: 830 z 1.09.1968  

Markajmy 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 3740 z 12.01.1987 
- park, XIX, nr rej.: 3613 z 11.09.1984 

Morawa 
- park, XIX, nr rej.: 3613 z 11.09.1984 

Rogóż 
- kościół par. p.w. św. Barbary, XV-XVI, XIX, nr rej.: 260 (R/21) z 11.03.1957 
- kapliczka przydrożna, 1767, nr rej.: 845 z 23.08.1968 
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 3739 z 12.01.1987  

Runowo 
- kościół p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy, XVI, XIX, nr rej.: 847 z 23.08.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Stryjkowo (brak drogi osm) 
- spichrz, drewn., poł. XIX, nr rej.: 1172 z 19.05.1968 (nie istnieje ?) 

Workiejmy 
- kaplica p.w. św. Marcina, 1846, nr rej.: 3090 z 1.12.1993 

LIDZBARK WARMIŃSKI - m. 
- układ urbanistyczny, XIV-XV, nr rej.: 471 (L/29) z 17.12.1957 i z 21.10.1967 
- zespół kościoła par. p.w. śś. Piotra i Pawła, pl. Kościelny, XIV-XIV, nr rej.: 50 (L/5) z 16.09.1949: 
- kościół 
- dzwonnica, nr rej.: A-474 (L/35) z 17.12.1957 
- plebania, pocz. XVIII, pocz. XX 
- wikarówka, nr rej.: A-478 (L/37) z 17.12.1957 
- kościół ewangelicki, ob. cerkiew, ul. Wysoka Brama, pocz. XIX, nr rej.: 473 (L/32) z 17.12.1957 
- kaplica p.w. św. Katarzyny, ul. Bartoszycka 1, XVIII, XIX, nr rej.: 477 (L/94) z 17.12.1957 
- klasztor ss. katarzynek, pl. Kościelny 2, XIX, nr rej.: 479 (L/34) z 17.12.1957 
- zespół zamku biskupiego, nr rej.: 51 (L/6, L/7, L/8) z 24.06.1953: 
- zamek biskupi, 2 poł. XIV, k. XV 
- pałac biskupa Grabowskiego, XV-XVII, 1741-66 
- 2 skrzydła gospodarcze, XV-XIX 
- fortyfikacje, XV, k. XVI, XVII-XIX, nr rej.: 51 z 24.06.1953 



 

25 
 

- bastion, nr rej.: 1169 z 18.05.1968 
- baszta, nr rej.: 834 z 1.09.1968 
- mury obronne, XIV, nr rej.: 472 (L/30) z 17.12.1957 
- Wysoka Brama, XIV, nr rej.: 475 (L/31) z 17.12.1957 
- letni pałac biskupi „Oranżeria", k. XVII, 1770, nr rej.: 476 (L/33) z 17.12.1957 
- dom (d. baszta obronna), ul. Hoża 9 (d. 5a) XIV, XIX, nr rej.: A-446 z 17.12.1957 
- dom (z fragmentami murów obronnych), ul. Hoża 9a (d. 7a), szach., pocz. XIX, po 1976, nr rej.: A-436 z 7.12.1957 
- dom (z fragmentami murów obronnych), ul. Hoża 9b, szach., XVIII, nr rej.: L/101 z 17.12.1957 
- dom, ul. Hoża 9c (d. 9a), XVIII, nr rej.: A-1199 z 4.10.1973 (brak decyzji, wypis z rejestru) 
- dom (z fragmentami murów obronnych), ul. Hoża 11a, XVIII, nr rej.: L/96 z 17.12.1957 
- dom (z fragmentami baszty), ul. Hoża 13a, XIV-XVIII, XIX, nr rej.: L/102 z 17.12.1957 
- dom, ul. Hoża 17, XIX, nr rej.: L/95 z 17.12.1957 
- dom, ul. Kasprowicza 10, k. XIX, nr rej.: 1622 z 22.02.1999 
- dom, ul. Konstytucji 3 Maja 2, ok. 1900, nr rej.: A-1627 z 26.02.2003 
- dom, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 1904, nr rej.: 1629 z 26.03.1998 
- dom, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 1905, nr rej.: 1630 z 26.03.1998 
- dom, ul. Konstytucji 3 Maja 14, pocz. XX, nr rej.: A-1633 z 10.1998 
- dom, ul. Kopernika 5, poł. XIX, nr rej.: A-2219 z 5.01.2006 
- dom, ul. Kopernika 6, XVIII/XIX, nr rej.: 1170 z 16.05.1968 
- dom, ul. Kopernika 18, XVII, nr rej.: 494 (L/121) z 17.12.1957 (nie istnieje) 
- kamienica, ul. Kopernika 23, XIX/XX, nr rej.: A-4534 z 5.10.2009 
- dom, ul. Lipowa 25, XIX/XX, nr rej.: 1624 z 11.08.1997 
- dom, ul. Mickiewicza 9, XIX, nr rej.: 510 (L/137) z 18.12.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 11, XIX, nr rej.: 508 (L/136) z 18.12.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 13, XIX, nr rej.: 509 (L/138) z 18.12.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 15, 2 poł. XIX, nr rej.: 1604 z 11.09.1998 
- dom, ul. Ratuszowa 1, nr rej.: 486 (L/104) z 17.12.1957 
- dom, ul. Ratuszowa 2, 2 poł. XIX, nr rej.: 1643 z 17.07.1998 
- zespół domu zakonnego katarzynek, ul. Reja 2 - 4 - 6, nr rej.: A-4464 z 26.04.2007: 
- dom, ul. Reja 2, pocz. XVIII, XIX, 
- dom, ul. Reja 4, XIX 
- dom, ul. Reja 6, XIX 
- oficyna mieszkalno-gospodarcza, ul. Reja 2, ok. 1700, XIX/XX, nr rej.: A-4462 z 2.04.2007 
- dom, pl. Wolności 3, XIX, nr rej.: 487 (L/103) z 17.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 3, nr rej.: 495 (L/123) z 17.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 5, nr rej.: 497 (L/142) z 17.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 7, nr rej.: 498 (L/141) z 17.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 9, nr rej.: 499 (L/140) z 18.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 11, nr rej.: 500 (L/139) z 18.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 13, nr rej.: 501 (L/129) z 18.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 15, nr rej.: 502 (L/128) z 18.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 17, nr rej.: 503 (L/127) z 18.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 19, nr rej.: 504 (L/126) z 18.12.1957 
- dom, ul. Wysoka Brama 21, nr rej.: 505 (L/125) z 18.12.1957 
- wieża ciśnień, ul. Szwoleżerów, 1912, nr rej.: 1603 z 7.05.1996 
- młyn - kaszarnia, pl. Młyński 5, 1915, nr rej.: A-2257 z 25.05.2006 
- most drogowy nad rz. Łyną, ul. Kopernika - Reja, 4 ćw. XIX, 1930, nr rej.: A-2031 z 27.10.2003 

 

Lidzbark Warmiński - Pilnik 
- - zespół kościoła fil. p.w. Świętego Krzyża, ul. Wiejska, XVIII, nr rej.: A-52 (N/5) z 28.06.1950: 
- kościół, nr rej.: 841 z 25.08.1968 
- 2 kaplice, nr rej.: 842 z 25.08.1968 
- cmentarz przykościelny 
- ogrodzenie z bramą 

LUBOMINO - gm. 
- Część wiosek z tej gminy usunąłem. 

Bieniewo 
- kościół par. p.w. Marii Magdaleny, 1697-1702, nr rej.: 813 z 3.09.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 3695 z 7.10.1987 
- kapliczka , przy posesji nr 25, k. XVIII, nr rej.: 3096 z 6.10.1994 
- kapliczka , przy posesji nr 37, po 1880, nr rej.: 3095 z 6.10.1994 
- kapliczka , przy posesji nr 38, 4 ćw. XIX, nr rej.: 1299 z 11.10.1994 
- kapliczka , przy posesji nr 44, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1302 z 11.10.1994 
- kapliczka , przy posesji nr 46, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1303 z 11.10.1994 
- dworek nr 26/27 (d. 9, 3 ćw. XIX, nr rej.: 814 z 3.09.1968 

Lubomino 
- kościół par. p.w. św. Katarzyny, XIV, nr rej.: 261 (L/28) z 11.10.1957 
- plebania, XVIII/XIX, nr rej.: 835 z 1.09.1968 
- kaplica p.w. św. Rocha, 1617, XIX, nr rej.: 836 z 30.08.1968 
- kapliczka, w ogrodzenia cmentarza kościelnego, 4 ćw. XIX, nr rej.: 3107 z 6.10.1994 
- kapliczka, na placu przed kościołem, 4 ćw. XIX, nr rej.: 3105 z 6.10.1994 
- kapliczka, ul. Kopernika 16, 3 ćw. XIX, nr rej.: 3103 z 6.10.1994 
- kapliczka, ul. Kopernika 27, 4 ćw. XIX, nr rej.: 3104 z 6.10.1994 
- kapliczka, ul. Świerczewskiego 10, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1012 z 12.10.1994 
- kapliczka, przy posesji nr 16, k. XVIII, nr rej.: 1308 z 11.10.1994 
- kapliczka, przy posesji nr 54, 4 ćw. XIX, nr rej.: 1306 z 6.10.1994  

Piotrowo 
- kapliczka , przy posesji nr 6, 1876, nr rej.: 1163 z 5.10.1994 
- kapliczka, przy posesji nr 15, 2 poł. XIX, nr rej.: 1139 z 5.10.1994  

Rogiedle 
- kościół par. p.w. św. Małgorzaty, XV-XVII-XIX, nr rej.: 844 z 25.08.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., nr rej.: 3848 z 7.10.1987 
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- kapliczka, przy posesji nr 42, k. XIX, nr rej.: 1107 z 5.10.1994 

Różyn 
- kapliczka, przy posesji nr 4, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1310 z 21.10.1994 
- kapliczka, przy posesji nr 10, 3 ćw. XIX, nr rej.: 1312 z 21.10.1994 
- kapliczka, przy posesji nr 14, poł. XIX, nr rej.: 1313 z 21.10.1994  

Wilczkowo 
- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 2 poł. XVIII, nr rej.: 853 z 23.08.1968 
- kapliczka, przy posesji nr 6, 1906, nr rej.: 1316 z 21.10.1994 
- kapliczka, przy posesji nr 8-9, k. XVIII, nr rej.: 1317 z 21.10.1994 
- kapliczka, przy posesji nr 26, k. XIX, nr rej.: 1320 z 21.10.1994 
- kapliczka, przy posesji nr 69, poł. XIX, nr rej.: 1323 z 21.10.1994 
- kapliczka, przy posesji nr 79, 2 poł. XIX, nr rej.: 1324 z 21.10.1994 

Wolnica (brak drogi osm) 
- kaplica fil. p.w. św. Michała Archanioła, 1842, nr rej.: A-2104 z 30.12.2003 
- kapliczka , przy posesji nr 4, 1893, nr rej.: 1314 z 21.10.1994 
- dwór, ob. dom nr 56, XVIII, nr rej.: 854 z 23.08.1968 

 Zagony 
- kapliczka , przy posesji nr 4, k. XIX, nr rej.: 3114 z 6.10.1994 
- kapliczka , przy posesji nr 24, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1325 z 21.10.1994 
- kapliczka , przy posesji nr 27, poł. XIX, nr rej.: 3120 z 6.10.1994 

MIKOŁAJKI - m. i gm. 
 Baranowo (brak osm) 

- cmentarz ewangelicki , przy szosie do Mikołajek, nr rej.: 632 z 11.01.1989 
- cmentarz ewangelicki, 1 km na pn.-zach. od wsi, nr rej.: 633 z 11.01.1989 
- zespół dworski, poł. XIX-XX, K.M.-13b-43/50 z 17.07.1950 oraz A-948 z 5.04.1993: 
- dwór, nr rej.: 887 z 16.08.1968 
- oficyna 
- park, nr rej.: 609 z 14.11.1988 

Cudnochy 
- cmentarz ewangelicki, przy szosie Cudnochy - Faszcze, nr rej.: 631 z 11.01.1989  

Dybowo 
- cmentarz ewangelicki, 0.3 km na pd. od wsi, nr rej.: 627 z 11.01.1989 
- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 81 z 5.04.1950 (wypis z księgi rejestru) 

Inulec 
- dom nr 4, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A-894 z 15.08.1968 

Jora Mała (brak osm) dopis. 
- wiatrak, nr rej.: J/64 z 15.11.1967 

Jora Wielka 
- cmentarz ewangelicki , przy szosie do Uźranek, nr rej.: 628 z 11.01.1989 

Lelek SHR 
- park dworski, nr rej.: 594 z 31.03.1987 

Mikołajki 
- część miasta, nr rej.: 13b-50/50 z 24.07.1950 oraz 65 z 4.03.1980 
- kościół par. p.w. MB Różańcowej, ul. Kajki 25, 1910, nr rej.: 441 z 16.12.1985 
- kościół ewangelicki p.w. Świętej Trójcy, pl. Kościelny 26, 1840, nr rej.: K.M-13b-47/50 z 24.07.1950 oraz 409 z 3.08.1983 
- kostnica, ob. budynek gospodarczy, 2 poł. XIX, mur.-szach., nr rej.: 341 z 11.03.1983 
- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, ul. Kolejowa, 2 poł. XIX, nr rej.: 517 z 23.07.1986 
- kaplica, nr rej.: 343 z 11.03.1983 
- cmentarz żydowski, nr rej.: A-882 z 22.11.1991 
- dom, ul. Kajki 1a, XIX/XX, nr rej.: 464 z 15.04.1986 
- dom, ul. Kajki 2, 1880, nr rej.: 404 z 13.08.1986 
- dom, ul. Kajki 3, 1840, nr rej.: 405 z 3.08.1983 
- dom, ul. Kajki 4, 1890, nr rej.: 408 z 3.08.1983 
- dom, ul. Kajki 5, 1916, nr rej.: 465 z 15.04.1986 
- dom, ul. Kajki 6, 1900, nr rej.: 407 z 3.08.1983 
- dom, ul. Kajki 8, 1898, nr rej.: 364 z 15.03.1983 
- dom, ul. Kajki 9, 1890, nr rej.: 361 z 15.03.1983 
- dom, ul. Kajki 10, 2 poł. XIX, nr rej.: 363 z 15.03.1983 
- dom, ul. Kajki 11, pocz. XX, nr rej.: 362 z 15.03.1983 
- dom, ul. Kajki 12, 1920, nr rej.: 394 z 1.08.1983 
- dom, ul. Kajki 16, nr rej.: 403 z 3.08.1983 
- dom, ul. Kajki 17, 1930, nr rej.: 360 z 14.03.1983 
- dom, ul. Kajki 21, 1937, nr rej.: 402 z 3.08.1983 
- dom, ul. Kajki 23, 1900, nr rej.: 398 z 3.08.1983 
- dom, ul. Kajki 24, 1882, nr rej.: 466 z 15.04.1986 
- dom, ul. Kajki 26, pocz. XX, nr rej.: 467 z 15.04.1986 
- dom, ul. Kajki 27, 1869, nr rej.: 400 z 3.08.1983 
- dom, ul. Kajki 30, XIX/XX, nr rej.: 468 z 15.04.1986 
- dom, ul. Kajki 35, pocz. XX, nr rej.: 469 z 15.04.1986 
- dom, ul. Kajki 46 a, pocz. XX, nr rej.: A-838 z 11.09.1991 
- dom, ul. Kajki 62, pocz. XX, nr rej.: 472 z 15.04.1986 
- dom, ul. Kajki 64, pocz. XX, nr rej.: A-839 z 11.09.1991 
- dom, ul. Kajki 67, pocz. XIX, nr rej.: 396 z 1.08.1983 
- dom, ul. Kajki 77, 2 poł. XIX, nr rej.: 401 z 3.08.1983 
- dom, ul. Kajki 83, k. XIX, nr rej.: 366 z 15.03.1983 
- dom, ul. Kajki 83 a, pocz. XX, nr rej.: 367 z 15.03.1983 
- dom, ul. Kajki 83 b, 2 poł. XIX, nr rej.: 368 z 16.03.1983 
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- dom, ul. Kajki 85, pocz. XX, nr rej.: 365 z 15.03.1983 
- dom, ul. Kajki 96, 2 poł. XIX, nr rej.: 399 z 3.08.1983 
- dom, ul. Kajki 100a, pocz. XX, nr rej.: 397 z 1.08.1983 
- dom, ul. Kajki 102, 1859, nr rej.: 359 z 14.03.1983 
- dom, ul. Kajki 104, k. XIX, nr rej.: 358 z 14.03.1983 
- dom, ul. Kajki 106, 1933, nr rej.: 395 z 1.08.1983 
- dom, ul. Kowalska 2 a, k. XIX, nr rej.: 342 z 11.03.1983 
- dom, ul. 3 Maja 1, po 1920, nr rej.: 442 z 16.12.1985 
- dom, ul. 3 Maja 6, pocz. XX, nr rej.: 347 z 11.03.1983 
- dom, ul. 3 Maja 9, 1913, nr rej.: 406 z 3.08.1983 
- dom, ul. 3 Maja 11, 1890, nr rej.: 348 z 11.03.1983 
- dom, ul. 3 Maja 12, 1910, nr rej.: 340 z 11.03.1983 
- dom, ul. 3 Maja 14, 1880, nr rej.: 349 z 11.03.1983 
- dom, ul. 3 Maja 16, 1930, nr rej.: 350 z 11.03.1983 
- dom, ul. 3 Maja 17, pocz. XX, nr rej.: 351 z 11.03.1983 
- dom, ul. 3 Maja 22, XIX/XX, nr rej.: 352 z 11.03.1983 
- dom, ul. 3 Maja 24, XIX, nr rej.: A-354 z 14.03.1983 
- dom, ul. Mrągowska 1, poł. XIX, nr rej.: 344 z 11.03.1983 
- dom, ul. Mrągowska 3, k. XIX, 1934, nr rej.: 345 z 11.03.1983 
- dom, ul. Mrągowska 4, poł. XIX, nr rej.: 346 z 11.03.1983 
- dom, ul. Okrężna 6, pocz. XX, nr rej.: A-840 z 11.09.1991 
- dom, pl. Wolności 1, 2 poł. XIX, nr rej.: 355 z 14.03.1983 
- dom, pl. Wolności 4, pocz. XX, nr rej.: 443 z 16.12.1985 
- dom, pl. Wolności 6, pocz. XX, nr rej.: 444 z 16.12.1985 
- dom, pl. Wolności 7, pocz. XX, nr rej.: 445 z 16.12.1985 
- dom, pl. Wolności 8, 1908, nr rej.: 356 z 14.03.1983 
- dom, pl. Wolności 11, 1890, nr rej.: 357 z 14.03.1983 
- dom, pl. Wolności 12, XIX/XX, nr rej.: 474 z 15.04.1986 
- dom, pl. Wolności 13, 2 poł. XIX, nr rej.: 475 z 15.04.1986 
- dom, pl. Wolności 14, 1910, nr rej.: 446 z 16.12.1985 
- młyn, ob. magazyn, ul. Kolejowa, pocz. XX, nr rej.: 476 z 16.04.1986  

Nowe Sady dopis. 
- cmentarz ewangelicki, ok. 500 m na wsch. od PGR, nr rej.: 629 z 10.01.1989 

 Olszewo 
- cmentarz ewangelicki (I), ok. 1 km na pd. od wsi, nr rej.: 489 z 15.05.1986 
- cmentarz ewangelicki (II), ok. 300 m na pd. od wsi, nr rej.: 490 z 15.05.1986  

Prawdowo 
- cmentarz ewangelicki , przy drodze Prawdowo - Nowe Sady, nr rej.: 630 z 11.01.1989  

Woźnice 
- dom nr 35, drewn., k. XVIII, nr rej.: 57 z 3.03.1980 

Woźnice SHR 
- park dworski, nr rej.: 595 z 31.03.1987 

Zełwągi 
- dom nr 27, drewn., XIX, nr rej.: 956 z 30.07.1968 

MRĄGOWO - gm. 
Bagienice Małe (brak drogi osm) 

- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3629 z 19.02.1986 

Boże 
- kaplica, 1833, nr rej.: 888 z 15.08.1968 
- zespół dworski i folwarczny, 1 i 2 poł. XIX: 
- dwór, 1848, nr rej.: 3169 z 28.06.1993 
- park, nr rej.: 3596 z 13.04.1984 
- folwark, nr rej.: 3170 z 21.06.1993: 
- rządcówka 
- spichrz i stajnia 
- owczarnia 
- kuźnia 
- obora 
- zlewnia mleka 
- stodoła 

Budziska (brak drogi osm) 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, nr rej.: 3630 z 19.02.1986 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, nr rej.: 3631 z 19.02.1986 

Gronowo (brak osm) 
- dwór, pocz. XIX, nr rej.: 893 z 15.08.1968 

Krzywe 
- cmentarz ewangelicko-augsburski , przy drodze na Brejdyny, nr rej.: 3632 z 19.02.1986 
- cmentarz ewangelicko-augsburski , przy drodze na Mrągowo, nr rej.: 3633 z 5.03.1986 

 Lembruk 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3634 z 19.02.1986  

Muntowo 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, przy drodze do Zalca, nr rej.: 3641 z 19.02.1986 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, przy drodze do Użranek, nr rej.: 3642 z 20.02.1986  

Nikutowo 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3643 z 19.02.1986 
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Polska Wieś 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3644 z 19.02.1986 
- dom nr 15, drewn., nr rej.: 1195 z 21.05.1968 (nie istnieje ?) 

Popowo Salęckie 
- park, nr rej.: 3548 z 17.03.1983 

Ruska Wieś 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3645 z 19.02.1986 

Rydwągi 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3646 z 19.02.1986 

Szestno 
- kościół ewangelicki, XVI-XVII, nr rej.: 263 (S/109) z 22.03.1957 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, XVI-XVII, nr rej.: 3647 z 19.07.1986 
- ruiny zamku, XVIII-XX, nr rej.: 600 z 18.07.1961 oraz 952 z 30.07.1968 
- park zamkowy, XVIII-XX, nr rej.: 3602 z 2.05.1984 
- dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: 3172 z 8.02.1999 

Użranki (brak drogi osm) 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła, 1895, nr rej.: A-2284 z 8.09.2006 

Wyszembork 
- cmentarz ewangelicko-augsburski (z alejką lipową, XIX, nr rej.: 3648 z 19.02.1986 
- dom nr 7, pocz. XIX, nr rej.: 955 z 30.07.1968 (nie istnieje ?) 

MRĄGOWO - m. 
- założenie urbanistyczne starego miasta, XV-XVIII/XIX, nr rej.: 581 z 20.09.1960 
- kościół par. p.w. św. Wojciecha, ul. Królewiecka 32, 1892-1896, nr rej.: 1659 z 1.02.1991 
- plebania, ul. Królewiecka 32, k. XIX, nr rej.: 1661 z 1.02.1991 
- kościół ewangelicko-augsburski, ul. Kościelna 2, 1734, nr rej.: 896 z 6.08.1968 
- synagoga, ob. cerkiew prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego, ul. Roosevelta 3, 1895-96, nr rej.: 1567 z 14.03.1996 
- cmentarz ewangelicko-augsburski (I, ul. Brzozowa, nr rej.: 3639 z 5.03.1986 
- cmentarz ewangelicko-augsburski (II, ul. Brzozowa, nr rej.: 3640 z 5.03.1986 
- cmentarz ewangelicko-augsburski , przy drodze leśnej do jez. Czarne, nr rej.: 3636 z 10.03.1986 
- ratusz, Ratuszowa 5, 1824, 1908, nr rej.: 897 z 6.08.1968 
- wieża widokowa , w parku, 1898, nr rej.: 1665 z 2.10.1990 
- szkoła, ul. Bohaterów Warszawy 4, 1900, nr rej.: A-2249 z 11.04.2006 
- dom, pl. Kajki 6, pocz. XX, nr rej.: 1677 z 30.10.1991 
- dom, ul. Kościuszki 2, 1908, nr rej.: 4239 z 10.11.1992 
- dom, ul. Królewiecka 1, 2 poł. XIX, nr rej.: 1370 z 20.02.1992 
- dom, ul. Królewiecka 4, poł. XIX, nr rej.: 4306 z 15.11.1993 
- dom, ul. Królewiecka 7, 2 poł. XIX, nr rej.: 1667 z 1.02.1991 
- dom, ul. Królewiecka 16, 2 poł. XIX, nr rej.: 1668 z 1.02.1991 
- dom, ul. Królewiecka 18, 2 poł. XIX, nr rej.: 1669 z 1.02.1991 
- dom, ul. Królewiecka 23, 1912, nr rej.: 1670 z 1.02.1991 
- dom, ul. Królewiecka 25, 1909, nr rej.: 1671 z 1.02.1991 
- dom, ul. Królewiecka 26, 2 poł. XIX, nr rej.: 1672 z 1.02.1991 
- kamienica, ul. Królewiecka 41, 1910, nr rej.: A-2230 z 8.03.2006 
- dom, ul. Królewiecka 49, 1902, nr rej.: 1674 z 1.02.1991 
- sąd rejonowy, ul. Królewiecka 55, 1898, nr rej.: A-4514 z 23.10.2008 
- starostwo, ul. Królewiecka 60 A, 1912-13, nr rej.: A- 4513 z 23.10.2008 
- dom, ul. Mrongowiusza 29a, 1906-1907, nr rej.: 1679 z 3.12.1993 
- dom, ul. Na Ostrowiu 6, po 1930, nr rej.: 4146 z 12.08.1990 
- dom, ul. Ratuszowa 7, 2 poł. XIX, nr rej.: 4214 z 11.05.1992 
- dom, ul. Ratuszowa 9, poł. XIX, 1 poł. XX, nr rej.: 4327 z 26.08.1994 
- dom, ul. Roosevelta 7, poł. XIX, 1912, nr rej.: 4276 z 25.08.1993 
- dom, ul. Roosevelta 20, 1918, nr rej.: 1683 z 1.02.1991 
- dom, ob. szkoła muzyczna, ul. Roosevelta 29, k. XIX, nr rej.: 1 
- dom, ul. Warszawska 4, 2 poł. XIX, nr rej.: 1687 z 1.02.1991 
- dom, ul. Warszawska 8, 1920, nr rej.: 1688 z 1.02.1991 
- dom, ul. Warszawska 10, 1915, nr rej.: 1690 z 1.02.1991 
- dom, ul. Warszawska 13, poł. XIX, 1920, nr rej.: 4319 z 1.03.1994 
- dom, ul. Warszawska 22, 1880, 1932, nr rej.: 4298 z 2.11.1993 
- budynek szkoły pielęgniarek, ob. biura, ul. Warszawska 53, pocz. XX, nr rej.: A-2285 z 18.09.2006 
- zespół koszar piechoty (26 budynków, ul. Wojska Polskiego, k. XIX, nr rej.: A-4372 z 27.11.2006 
- dom, ul. Żeromskiego 3, k. XIX, nr rej.: 1697 z 1.02.1991 
- dom, ul. Żeromskiego 7, pocz. XX, nr rej.: 1698 z 1.02.1991 
- zespół Gazowni Miejskiej, ul. Wolności 4, 1905-30, nr rej.:A-2210 z 13.12.2005: 
- budynek produkcyjny 
- odsiarczalnia 
- kuźnia 
- budynek adm.-mieszk. 
- budynek gosp. 
- portiernia 
- spichlerz, ul. Roosevelta 1, XIX, nr rej.: 898 z 6.08.1968 
- młyn, ul. Roosevelta 23, k. XIX, nr rej.: 1666 z 30.10.1991 

SORKWITY - gm. 
Burszewo 

- - kuźnia, XIX, nr rej.: 889 z 15.08.1968 

Choszczewo 
- dom nr 31, 1 poł. XIX, nr rej.: 890 z 15.08.1968 (nie istnieje ?) 
- dom nr 61, XIX, nr rej.: 891 z 15.08.1968 
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Gieląd (na mapie Stary Gieląd) 
- dom nr 18, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: 892 z 15.08.1968 

Janiszewo 
- park, nr rej.: 3525 z 11.11.1982 

Jełmuń 
- zespół dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-2228 z 13.02.2006: 
- dwór 
- park 

Jędrychowo 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3764 z 26.03.1987 
- park, nr rej.: 3538 z 15.03.1983 

Kozłowo 
- park, nr rej.: 3558 z 26.10.1983 

Maradki 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3765 z 26.03.1987 

Miłuki dopis. 
- park, XVIII/XIX, nr rej.: 3322 z 21.01.1980 

Pustniki 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, k. XIX, nr rej.: 3771 z 26.03.1987 
- park, XIX, nr rej.: 3524 z 11.11.1982 

Rozogi 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, XIX, nr rej.: 3769 z 26.03.1987 
- cmentarz rodowy ewangelicko-augsburski, XIX-XX, nr rej.: 3770 z 26.03.1987 
- park dworski, XIX, nr rej.: 3528 z 19.04.1982 

Rybno 
- kościół par. p.w. św. Bonifacego, ul. Kościelna 47, 1928, nr rej.: 3327 z 2.12.1998 
- kościół ewangelicko-augsburski, ul. Długa 18, 1855, nr rej.: 3326 z 1.12.1998 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, poł. XIX, nr rej.: 3767 z 26.03.1987 
- cmentarz rodowy ewangelicko-augsburski, pocz. XIX, nr rej.: 3768 z 26.03.1987 
- zespół dworski, XVIII/XIX: 
- dwór, nr rej.: 1196 z 21.05.1968 
- park, nr rej.: 1388 z 26.10.1983 
- spichlerz, XVIII/XIX, nr rej.: 1194 z 21.05.1968 
-  

Sorkwity 
- kościół ewangelicki, XVIII, nr rej.: 949 z 30.07.1968 
- cmentarz, nr rej.: j .w. 
- zespół pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: 86 z 11.02.1950: 
- pałac 
- park 
- wozownia ze spichlerzem, ob. hotel i restauracja, 1850-56, 1922-23, nr rej.: 950 z 30.07.1968 (dec. magazyn) 
- czworak, mur.-szach., k. XVIII, nr rej.: 4132 z 23.11.1989 

Surmówka 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, XIX, nr rej.: 3766 z 26.03.1987 

Warpuny 
- kościół ewangelicko-augsburski, ul. Wolności 9, 1882, nr rej.: 3332 z 1.12.1998 
- dom nr 43, nr rej.: 953 z 30.07.1968 

KOWALE OLECKIE - gm.  
Dorsze 

- park dworski z terenem zabudowy gospodarczej i cmentarzem, nr rej.: 608 z 14.11.1988 

Drozdowo 
- dwór, nr rej.: 578 z 10.03.1989 

Kowale Oleckie 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 327 z 10.03.1983 

Stacze 
- zespół dworski, XIX/XX: 
- dwór, nr rej.: 667 z 10.03.1989 
- park, nr rej.: 455 z 12.03.1986 

Szarejki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Różańcowej, k. XVII, XIX, nr rej.: 501 z 18.06.1986 

Szwałk 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-923 z 12.10.1992 
- zespół dworski i folwarczny, XIX/XX, nr rej.: A-1048 z 4.04.1996: 
- dwór 
- park, nr rej.: 582 z 31.03.1987 
- folwark: 
- obora 
- magazyn 
- budynek mieszkalny 
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- stodoła, drewn. 
- kuźnia 

Wężewo 
- park dworski, nr rej.: 456 z 12.03.1986 

OLECKO - m. i gm. 
Babki Gąseckie 

- młyn wodny, pocz. XX, nr rej.: A-1038 z 20.11.1995 

Biała Olecka (brak drogi osm) 
- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-2019 z 6.03.1980 i z 27.01.2003: 
- dwór 
- park 
- folwark: 
- spichrz 
- gorzelnia 
- chlewnia 
- obora, ob. magazyn 
- stajnia, ob. mieszalnia pasz 
- kuźnia 
- dom ogrodnika, ob. mieszkalny 
- stodoła, drewn. 
- Gąski 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Antoniego Padewskiego, 1833, 1908, nr rej.: A-1021 z 14.02.1995 
- plebania, pocz. XX, nr rej.: j .w. 

Gordejki Małe 
- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-949 z 5.04.1993: 
- dwór 
- spichlerz 
- park, nr rej.: 452 z 12.03.1986 

Imionki 
- park dworski, nr rej.: 451 z 12.03.1986 

Lenarty 
- park dworski, nr rej.: 603 z 12.11.1988 

Olecko 
- część miasta, 1560, nr rej.: 71 z 8.11.1956 oraz 18 z 21.02.1979 
- kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża św., 1859-61, nr rej.: 742 z 15.12.1989 
- cmentarz ewangelicki, ul. Cmentarna, 2 poł. XIX/XX, nr rej.: 515 z 23.07.1986 
- starostwo z terenem d. zamku, ob. szkoła, pl. Zamkowy 3, 1897, nr rej.: A-1015 z 10.11.1994 
- park miejski, ul. Goładapska, 1920-1930, nr rej.: A-2112 z 24.03.2004 
- budynek plażowy (kawiarnia, łazienki) 
- pomost (drewn.) i skocznie 
- stadion z hipodromem 
- restauracja 
- altana, drewn. 
- pomnik ku czci mieszkańców Olecka, poległych w I wojnie światowej 
- dom, ul. Armii Krajowej 6, 2 poł. XIX, nr rej.: 536 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 7, poł. XIX, nr rej.: 537 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 8, poł. XIX, nr rej.: 538 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 9, poł. XIX, nr rej.: 447 z 28.01.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 10, poł. XIX, nr rej.: 539 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 11, 2 poł. XIX, nr rej.: 540 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 12, XIX/XX, nr rej.: 541 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 14, 2 poł. XIX, nr rej.: 542 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 15, 2 poł. XIX, nr rej.: 543 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 16, 2 poł. XIX, nr rej.: 544 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 17, poł. XIX, nr rej.: 545 z 30.12.1986 
- dom, ul. Armii Krajowej 20, poł. XIX, nr rej.: 561 z 25.02.1987 
- dom, ul. Armii Krajowej 26, pocz. XX, nr rej.: 562 z 25.02.1987 
- zespół zabudowy gospodarczej, ul. Armii Krajowej, XIX/XX, nr rej.: A-964 z 3.08.1993: 
- magazyn 
- stajnia 
- stodoła 
- dom, ul. Grunwaldzka 4, XIX/XX, nr rej.: 743 z 15.12.1989 
- dom, ul. Grunwaldzka 5, XIX/XX, nr rej.: 744 z 15.12.1989 
- dom, ul. Grunwaldzka 6, XIX/XX, nr rej.: 745 z 15.12.1989 
- dom, ul. Grunwaldzka 8, XIX/XX, nr rej.: 746 z 15.12.1989 
- dom, ul. Grunwaldzka 14, XIX/XX, nr rej.: 747 z 15.12.1989 
- dom, ul. Grunwaldzka 16, 2 poł. XIX, nr rej.: 748 z 15.12.1989 
- dom, ul. Kolejowa 9, pocz. XX, nr rej.: 477 z 16.04.1986 
- dom, ul. Kolejowa 11, XIX/XX, nr rej.: 478 z 16.04.1986 
- dom, ul. Kolejowa 12, XIX/XX, nr rej.: 479 z 16.04.1986 
- dom, ul. Kolejowa 14, XIX/XX, nr rej.: 480 z 16.04.1986 
- dom, ul. Kolejowa 29, XIX/XX, nr rej.: 471 z 7.10.1986 
- budynek gospodarczy, ul. Lipowa 1, k. XIX, nr rej.: 546 z 30.12.1986 
- dom, ul. Mazurska 16, poł. XIX, nr rej.: 555 z 25.02.1987 
- dom, ul. Mazurska 18, poł. XIX, nr rej.: 556 z 25.02.1987 
- dom, ul. Mazurska 27, nr rej.: 559 z 27.02.1987 
- dom, ul. Mazurska 29, poł. XIX, nr rej.: 560 z 25.02.1987 
- dom, ul. Nocznickiego 5, XIX/XX, nr rej.: 547 z 30.12.1986 
- dom, ul. Nocznickiego 9, pocz. XX, nr rej.: 548 z 30.12.1986 
- dom, ul. Nocznickiego 13, pocz. XX, nr rej.: 549 z 30.12.1986 
- dom, ul. Nocznickiego 14, pocz. XX, nr rej.: 550 z 30.12.1986 
- dom, ul. Nocznickiego 18, pocz. XX, nr rej.: 551 z 30.12.1986 
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- dom, ul. Nocznickiego 19, k. XIX, nr rej.: 552 z 30.12.1986 
- dom, ul. Nocznickiego 22, 2 poł. XIX, nr rej.: 553 z 30.12.1986 
- dom, ul. Nocznickiego 24, ok. 1930, nr rej.: 554 z 30.12.1986 
- dom „Chata Mazurska", ul. Sembrzyckiego 18 c, drewn., po 1918, nr rej.: 749 z 15.12.1989 
- dom, pl. Wolności 10, pocz. XX, nr rej.: 750 z 15.12.1989 
- dom, pl. Wolności 11, poł. XIX, nr rej.: 751 z 15.12.1989 
- dom, pl. Wolności 13, XIX/XX, nr rej.: 752 z 15.12.1989 
- dom, pl. Wolności 15, XIX/XX, nr rej.: 753 z 15.12.1989 
- dom, pl. Wolności 17, pocz. XX, nr rej.: 754 z 15.12.1989 
- dom, pl. Wolności 19, nr rej.: 755 z 15.12.1989 
- dom, pl. Wolności 20, XIX/XX, nr rej.: 756 z 15.12.1989 
- dom, pl. Wolności 21, pocz. XX, nr rej.: 757 z 15.12.1989 
- hotel „Kronprinz", ob. dom mieszk., pl. Wolności 24, pocz. XX, nr rej.: 758 z 15.12.1989 
- budynek gospodarczy, nr rej.: j.w. 

Sedranki 
- cmentarz rodzinny ewangelicki, nr rej.: 646 z 11.01.1989 
- młyn wodny, ok. 1920, nr rej.: A-1039 z 20.11.1995 

Siejnik 
- zespół dworski, poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: A-970 z 24.09.1993: 
- dwór 
- oficyna 
- 2 obory 
- park i ogród botaniczny 

Skowronki 
- park dworski, nr rej.: 602 z 10.11.1988 

Szczecinki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Stanisława Biskupa, nr rej.: 861 z 2.01.1992 
- pastorówka, nr rej.: j.w. 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 496 z 15.06.1986  

Zabielne 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 645 z 11.01.1989 

ŚWIĘTAJNO - gm. 
Chełchy 

- park dworski, nr rej.: 606 z 14.11.1988 

Cichy 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Częstochowskiej, 1566, XVIII, XIX, nr rej.: A-1020 z 14.02.1995 
- plebania, pocz. XX, nr rej.: j .w. 
- zespół pałacowy, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-950 z 5.05.1993: 
- pałac, poł. XVIII, k.XIX, 1970 
- dom mieszkalny 
- magazyn 
- gorzelnia 
- 4 budynki gospodarcze folwarku 
- park, nr rej.: 457 z 17.03.1986 

Dunajek 
- zespół dworski, 2 poł. XIX/XX, nr rej.: A-1049 z 24.04.1996: 
- dwór 
- obora-spichrz 
- kuźnia 
- park, nr rej.: A-458 z 17.03.1986 

Giże 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 738 z 14.09.1989 

Kije 
- zespół dworski i folwarczny, nr rej.: 412 z 3.08.1983: 
- dwór 
- oficyna 
- park, nr rej.: 596 z 31.03.1987 
- folwark: 
- obora 
- budynek gospodarczy 
- szopa 

Rogojny (na mapie Rogajny) 
- cmentarz ewangelicki , na pd.-wsch. od wsi, nr rej.: 737 z 14.09.1989 

Rogowszczyzna PGR (brak osm) dopis. 
- park dworski, nr rej.: 583 z 31.03.1987 

Świętajno 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Szkaplerznej, 1790, nr rej.: A-1022 z 14.02.1995 
- plebania, XIX/XX, nr rej.: j .w. 

Wronki 
- cmentarz rodowy rodziny Mittelsteinerów, przy drodze olecko - Giżycko, 1 poł. XIX, nr rej.: A-4473 z 5.09.2007 

Zalesie 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 676 z 26.08.1989 
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WIELICZKI - gm. 
 Cimoszki 

- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 483 z 15.05.1986 

Guty 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-906 z 12.03.1992 

Kleszczewo 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 673 z 18.08.1989 

Kleszczewo – Kolonia (brak na mapie) 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 672 z 18.08.1989 

Markowskie 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-909 z 12.03.1992 

Norki 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-907 z 12.03.1992 

Nowy Młyn 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-908 z 12.03.1992 

Sobole 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 494 z 15.05.1986  

Wieliczki 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Narodzenia NMP, drewn., 1676, 1925, nr rej.: 43 z 21.03.1956 oraz 8 z 12.02.1979 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 497 z 15.05.1986 
 

BARCZEWO - m. i gm.  
Barczewko 

- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, XVI-XVIII, 1892, nr rej.: 1204 z 7.06.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- kapliczka przydrożna, przy posesji nr 7, k. XIX, nr rej.: A-2277 z 26.07.2006 
- kapliczka przydrożna, na posesji nr 9, 1 ćw. XX, nr rej.: 1315 z 20.05.1992 
- kapliczka przydrożna, na posesji nr 10, 1 ćw. XX, nr rej.: 1372 z 20.05.1992 
- kapliczka przydrożna, przy posesji nr 37, k. XIX, nr rej.: A-2279 z 26.07.2006 
- kapliczka przydrożna, na posesji nr 53, pocz. XX, nr rej.: 1713 z 5.01.2001 (brak decyzji w NID) 
- kapliczka przydrożna, na posesji nr 68, 1914, nr rej.: A-2278 z 26.07.2006 
- kapliczka przydrożna, na posesji nr 78, 1914, nr rej.: 2029 z 20.05.1998 
- kapliczka przydrożna, przy posesji nr 110, k. XIX, nr rej.: A-2275 z 17.07.2006 
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 3964 z 5.05.1988  

Barczewo 
- założenie urbanistyczne starego miasta, 1364, nr rej.: 373 (B/156) z 23.07.1957 
- kościół par. p.w. św. Anny, 4 ćw. XIV, XVI, 2 poł. XVIII, nr rej.: 267 (B/126) z 18.03.1957 
- plebania , przy kościele farnym p.w. św. Anny, ul. Kopernika 1, 1821, nr rej.: A-376 (B/123) z 15.06.1957 
- kościół franciszkanów p.w. św. Andrzeja, XIV-XVII, nr rej.: 266 (B/124) z 20.03.1957 
- kościół ewangelicki, ul. Grunwaldzka, 1871, nr rej.: 2033 z 11.05.1987 
- synagoga, ul. Kościuszki, 2 poł. XIX, nr rej.: 2034 z 11.05.1987 
- kapliczka przydrożna, ul. Graniczna/Kościuszki, XIX, nr rej.: 2035 z 27.05.1993 
- kapliczka przydrożna, ul. Kościuszki, k. XVIII, nr rej.: 375 (B/155) z 23.07.1957 
- kapliczka przydrożna, ul. Olsztyńska 15, k. XIX, nr rej.: 2036 z 27.05.1993 
- kapliczka przydrożna, ul. Warmińska, 1607, nr rej.: 2037 z 27.05.1993 
- kapliczka przydrożna, ul. Wojska Polskiego 38, 1862, nr rej.: 2038 z 27.05.1993 
- zamek biskupów warmińskich, ul. Nowowiejskiego 9, 2 poł. XIV, nr rej.: 593 z 14.06.1961 
- mury obronne , przy kościele św. Andrzeja, ul. Traugutta, nr rej.: 374 (B/156) z 23.07.1957 oraz 980 z 24.07.1968 
- dom, ul. Grunwaldzka 10, 1 poł. XIX, nr rej.: 2043 z 11.05.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 11, nr rej.: 2044 z 11.05.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 22, nr rej.: 2045 z 11.05.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 24, 1 poł. XIX, nr rej.: 378 (B/161) z 23.07.1957 
- dom, ul. Grunwaldzka 26, 1 poł. XIX, nr rej.: 379 (B/162) z 23.07.1957 
- dom, ul. Klasztorna 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 377 (B/122) z 23.07.1957 
- dom, ul. Klasztorna 5a, 1800, nr rej.: 1600 z 17.06.1998 
- dom, ul. Kopernika 3, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 1566 z 13.03.1996 
- dom, ul. Kopernika 5, nr rej.: 2047 z 11.05.1987 
- dom, ul. Kościuszki 3, nr rej.: 2050 z 11.05.1987 
- dom, ul. Kościuszki 5, nr rej.: 2051 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mazurska 2, nr rej.: 2053 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mazurska 3, nr rej.: 2054 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mazurska 4, XVIII, 1870, nr rej.: 1490 z 21.11.1995 
- dom, ul. Mickiewicza 8, 2 poł. XIX, nr rej.: 2057 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 10, 2 poł. XIX, nr rej.: 2058 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 12, k. XIX, nr rej.: 2059 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 13, 2 poł. XIX, nr rej.: 2060 z 14.08.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 14, 1 poł. XIX, nr rej.: 384 (B/170) z 23.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 15, 2 poł. XIX, nr rej.: 2061 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 16, k. XIX, nr rej.: 2062 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 17, k. XIX, nr rej.: 2063 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 18, pocz. XIX, nr rej.: 2064 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 19, XVIII, pocz. XX, nr rej.: 1489 z 21.11.1995 
- dom, ul. Mickiewicza 20, 1 ćw. XIX, nr rej.: 385 (B/172) z 23.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 22, XVIII/XIX, nr rej.: 386 (B/173) z 23.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 24, XVIII/XIX, nr rej.: 387 (B/174) z 23.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 26 a, b, pocz. XIX, nr rej.: 2066 z 11.05.1987 
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- dom, ul. Mickiewicza 27, 1 poł. XIX, nr rej.: 2067 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 28, 1 poł. XIX, nr rej.: 2068 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 29, XIX, nr rej.: 2069 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 30, 1 poł. XIX, nr rej.: 2070 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 31, 1 poł. XIX, nr rej.: 2071 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 38, pocz. XX, nr rej.: 1399 z 20.04.1995 
- dom, ul. Mickiewicza 52, 1841, nr rej.: 2072 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 54, 1 poł. XIX, nr rej.: 388 (B/181) z 23.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 56, 1 poł. XIX, nr rej.: 2073 z 11.05.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 58, nr rej.: 1380 z 6.03.1995 
- dom, ul. Mickiewicza 60, 1 poł. XIX, nr rej.: 389 (B/183) z 27.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 62, 1 poł. XIX, nr rej.: 390 (B/184) z 23.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 64, pocz. XIX, nr rej.: 391 (B/185) z 23.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 66, pocz. XIX, nr rej.: 392 (B/186) z 23.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 68, XVIII/XIX, nr rej.: 393 (B/187) z 23.07.1957 
- dom, ul. Mickiewicza 70, 1 ćw. XIX, nr rej.: 394 (B/188) z 23.07.1957 
- dom parafialny, ul. Nowowiejskiego 7, pocz. XIX, nr rej.: 2032 z 11.05.1987 
- ratusz, pl. Ratuszowy 1, 2 poł. XIV, 2 poł. XIX, 1935, nr rej.: 2030 z 19.01.2001 
- dom, ul. Traugutta 9, nr rej.: 395 (B/189) z 23.07.1953 
- dom, ul. Traugutta 11, 1 poł. XIX, nr rej.: 396 (B/190) z 23.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 13, 1 poł. XIX, nr rej.: 398 (B/192) z 23.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 15, 1 poł. XIX, nr rej.: 400 (B/194) z 25.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 17, 1 ćw. XIX, nr rej.: 218 (B/197) z 25.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 19, 1 ćw. XIX, nr rej.: 219 (B/198) z 25.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 21, 1 ćw. XIX, nr rej.: 355 (B/199) z 25.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 22, 1 ćw. XIX, nr rej.: 217 (B/200) z 25.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 23, 1 ćw. XIX, nr rej.: 220 (B/201) z 25.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 25, 1 ćw. XIX, nr rej.: 221 (B/202) z 25.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 26, poł. XIX, nr rej.: 2075 z 11.05.1987 
- dom, ul. Traugutta 31, 1 poł. XIX, nr rej.: 2076 z 11.05.1987 
- dom, ul. Traugutta 39, nr rej.: 2077 z 11.05.1987 
- dom, ul. Traugutta 40, poł. XIX, nr rej.: 2078 z 11.05.1987 
- dom, ul. Traugutta 42, 1 ćw. XIX, nr rej.: 224 (B/210) z 25.07.1957 
- dom, ul. Traugutta 44, 1 poł. XIX, nr rej.: 2079 z 14.08.1987 
- dom, ul. Traugutta 54, 1 ćw. XIX, nr rej.: 2080 z 11.05.1987 
- dom, ul. Traugutta 56, 1 poł. XIX, nr rej.: 2081 z 11.05.1987 
- dom, ul. Warmińska 1, 1880, XIX/XX, nr rej.: 2040 z 19.11.1997 
- dom, ul. Wojska Polskiego 1, ok. 1915, nr rej.: 2082 z 11.05.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 3, ok. 1905, nr rej.: 2083 z 11.05.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 5, ok. 1900, nr rej.: 2084 z 11.05.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 13, ok. 1910, nr rej.: 2085 z 11.05.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 14, ok. 1915, nr rej.: 2086 z 11.05.1987 
- zespół dworca kolejowego, ul. Pułaskiego, po 1880, nr rej.: 4318 z 10.02.1994: 
- budynek główny 
- nastawnia 
- wieża ciśnień z magazynem 
- 8 domów, ul. Pułaskiego 1-8 
- wjazd (miejsce bramy miejskiej) przy ul. Mostowej, nr rej.: A-1205 z 7.06.1968 (wypis z księgi rejestru) 

Bartołty Wielkie 
- kościół par. p.w. św. Jakuba Apostoła, XVI, XVIII, XIX, nr rej.: 984 z 23.07.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- kapliczka przydrożna , przy drodze na cmentarz, k. XIX, nr rej.: 2087 z 14.05.1997 
- kapliczka przydrożna, na terenie domu zakonnego, 1928-1930, nr rej.: 2088 z 14.05.1997 

Biedowo 
- kapliczka z dzwonniczką , przy posesji nr 10, XIX/XX, nr rej.: 2090 z 20.05.1992 

Dadaj (brak drogi osm), dopis. 
- park pałacowy, nr rej.: 1398 z 27.11.1978  

Dobrąg dopis. 
- kapliczka przydrożna, nr rej.: 992 z 27.03.1968 
- kapliczka przydrożna, nr rej.: 993 z 27.03.1968 

Jedzbark 
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 3664 z 20.04.1988 

Kierzbuń 
- zespół dworski, 1870-75: 
- dwór, nr rej.: 1655 z 17.01.2000 
- park, nr rej.: 1435 z 7.08.1978 

Klimkowo (brak zumi, osm, współrzędnych Wiki) dopis. 
- dom młynarza, 1909, nr rej.: 2099 z 6.10.1997 

Kromerowo 
- kapliczka przydrożna, przy drodze do Barczewa, 1913, nr rej.: A-4526 z 3.06.2009  

Krupoliny 
- zespół dworski, XIX/XX , nr rej.: A-2132 z 29.06.2004: 
- dwór 
- park 

Lamkowo (brak drogi osm) 
- kościół par. p.w. św. Mikołaja, 1 poł. XVIII, nr rej.: 998 z 22.03.1968 
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 3965 z 5.05.1988 
- dom, drewn., pocz. XIX, nr rej.: 999 z 22.03.1968 

Łęgajny 
- kaplica fil. p.w. śś. Bonawentury i Floriana, 1875, nr rej.: A-2120 z 20.01.2000 
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Maruny (brak drogi osm) 
- park, nr rej.: 1437 z 30.08.1978 

Mokiny 
- kaplica fil. p.w. Najśw. Serca Jezusowego, 1935, nr rej.: A-2123 z 20.01.2000 

Nikielkowo 
- park, XIX, nr rej.: 1403 z 30.11.1978 

Ramsowo 
- kościół par. p.w. św. Andrzeja Apostoła, XVIII, nr rej.: 1003 z 19.03.1968 
- cmentarz rzym.-kat., XIX, nr rej.: 3961 z 5.05.1988 
- mauzoleum rodziny Barn, ob. kaplica przedpogrzebowa, na wzniesieniu w centrum wsi, 1904, nr rej.: A-4568 z 21.04.2011 

Sapuny (brak osm) dopis. 
- dwór, ob. dom nr 10, XIX, nr rej.: 2116 z 30.12.1997  

Szynowo (brak drogi osm) 
- park dworski, XIX, nr rej.: 1405 z 25.11.1978  

Tumiany 
- dwór, ob. dom nr 11, 1868, nr rej.: 2118 z 15.12.1997 

BISKUPIEC - m. i gm. 
 Biesowo (brak na osm) 

- kościół par. p.w. św. Antoniego Padewskiego, 1911-1913, nr rej.: A-2121 z 18.01.2000 
- d. zajazd, ob. nieużytkowany, 1913, nr rej.: A-4460 z 26.03.2007 

 Biskupiec 
- założenie urbanistyczne, 1395-XIX, nr rej.: 469 (B/75) z 14.12.1957 
- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, XVI-XIX, po 1945, nr rej.: 122 (B/12) z 13.09.1949 
- ogrodzenie z bramą, nr rej.: 3475 z 8.09.1987 
- plebania, pl. Kościelny 2, poł. XIX, nr rej.: 3490 z 8.09.1987 
- nowa wikarówka (plebania, pl. Kościelny 1, 1910, nr rej.: 4241 z 21.12.1992 
- kościół ewangelicki, ul. Warszawska, nr rej.: 2129 z 8.09.1987 
- kapliczka przydrożna, ul. Słowackiego, nr rej.: 3476 z 8.09.1987 
- kapliczka przydrożna, ul. Niepodległości, nr rej.: 2130 z 8.09.1987 
- cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Cmentarna, nr rej.: 3694 z 5.05.1988 
- ratusz, ul. Pionierów 6, 1895, nr rej.: 2128 z 8.09.1987 
- starostwo, ul. Niepodległości 2, 1908, nr rej.: 2133 z 8.09.1987 
- dom, ul. Bogusławskiego 2, nr rej.: 3839 z 8.09.1987 
- dom, ul. Bolesława Chrobrego 8, pocz. XX, nr rej.: A-2258 z 5.06.2006 
- dom, ul. Bolesława Chrobrego 10, poł. XIX, nr rej.: 4316 z 20.12.1993 
- dom, ul. Bolesława Chrobrego 17, pocz. XX, nr rej.: A-2259 z 5.06.2006 
- dom, ul. Bolesława Chrobrego 21, pocz. XX, nr rej.: A-2260 z 5.06.2006 
- dom, ul. Dworcowa 2, k. XIX, nr rej.: A-2251 z 18.04.2006 
- dom, ul. Floriańska 2, nr rej.: 2136 z 8.09.1987 
- dom, ul. Floriańska 6, nr rej.: 2137 z 8.09.1987 
- dom, ul. Floriańska 8, nr rej.: 2138 z 8.09.1987 
- dom, ul. Floriańska 10, nr rej.: 2139 z 8.09.1987 
- dom, ul. Floriańska 12, nr rej.: 2140 z 8.09.1987 
- dom, ul. Floriańska 14, nr rej.: 2141 z 8.09.1987 
- dom, ul. Floriańska 16, nr rej.: 2142 z 8.09.1987 
- dom, ul. Kryniczna 11, pocz. XX, nr rej.: A-2252 z 24.04.2006 
- dom, ul. 1 Maja 21, nr rej.: 2143 z 8.09.1987 
- dom, ul. Mazurskie Przedmieście 2, nr rej.: 2144 z 8.09.1987 
- dom, ul. Mazurskie Przedmieście 4, nr rej.: 2145 z 8.09.1987 
- dom, ul. Mazurskie Przedmieście 8/10, nr rej.: 2055 z 2.01.1997 
- dom, ul. Mickiewicza 12, nr rej.: 2146 z 8.09.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 35, nr rej.: 2147 z 8.09.1987 
- dom, ul. Moniuszki 8, nr rej.: 3479 z 8.09.1987 
- dom, ul. Niepodległości 3, nr rej.: 2148 z 8.09.1987 
- dom, ul. Niepodległości 4, nr rej.: 3801 z 8.09.1987 
- dom, ul. Niepodległości 9, nr rej.: 2149 z 8.09.1987 
- dom, ul. Niepodległości 11, nr rej.: 2150 z 8.09.1987 
- dom, ul. Niepodległości 13, nr rej.: 2151 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 1, nr rej.: 2152 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 2, nr rej.: 3813 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 4, nr rej.: 2153 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 8, nr rej.: 2155 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 10, nr rej.: 2156 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 12, nr rej.: 2157 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 14, nr rej.: 2158 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 16, nr rej.: 2159 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 18, nr rej.: 2160 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 22, nr rej.: 2161 z 8.09.1987 
- dom, ul. Pionierów 24/26, nr rej.: 2162 z 8.09.1987 
- dom, ul. Przeskok 1, nr rej.: 3840 (dec. 3810) z 8.09.1987 
- dom, ul. Słowackiego 2, nr rej.: 3483 z 8.09.1987 
- dom, ul. Syreny 16, nr rej.: 3485 z 8.09.1987 
- dom, ul. Syreny 24, nr rej.: 3486 z 8.09.1987 
- dom, ul. Syreny 26, nr rej.: 3487 z 8.09.1987 
- dom, ul. Syreny 28, nr rej.: 3488 z 8.09.1987 
- dom, ul. Szpitalna 7, k. XIX, nr rej.: A-2250 z 18.04.2006 
- dom, ul. Warszawska 3, nr rej.: 3480 z 8.09.1987 
- dom, ul. Warszawska 5, nr rej.: 2163 z 8.09.1987 
- dom, ul. Warszawska 12, nr rej.: 3482 z 8.09.1987 
- dom, ul. Warszawska 17, nr rej.: 2164 z 8.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 3, pocz. XX, nr rej.: A-2253 z 24.04.2006 
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- dom, pl. Wolności 6, nr rej.: 2166 z 8.09.1987 
- dom, pl. Wolności 8, nr rej.: 2167 z 8.09.1987 
- browar i leżakownia, ul. Warszawska 16, 1882, XX, nr rej.: A-2092 z 17.12.2003 
- wodociągowa wieża ciśnień, nr rej.: 2134 (dec. 3808) z 8.09.1987 

Borki Wielkie 
- kapliczka przydrożna, pocz. XX, nr rej.: 4273 z 7.07.1993 
- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII: 
- pałac, nr rej.: 621 z 7.10.1967 
- park, nr rej.: 1458 z 7.02.1979 
- cmentarzyk, nr rej.: j .w. 

Bredynki 
- kaplica fil., k. XIX, nr rej.: 2168 z 13.12.2000 
- dom nr 34, nr rej.: 625 z 7.10.1967 

Czerwonka (brak zumi, osm) 
- kaplica fil. p.w. Świętego Krzyża, 1920, nr rej.: A-2174 z 20.01.2000 
- kościół ewangelicko-augsburski, ob. kaplica rzym.-kat., 1895, nr rej.: A-2175 z 20.01.2000 

Dąbrówka Kobułcka 
- zespół pałacowy, poł. XIX - XX: 
- pałac, nr rej.: 1146 z 2.05.1968 
- park, nr rej.: 3533 z 11.11.1982 

Droszewo 
- zespół dworski, XVIII-XIX: 
- dwór, nr rej.: 626 z 7.10.1967 
- park, nr rej.: 1444 z 15.12.1978 

Kobułty 
- kościół p.w. św. Józefa, 1897, nr rej.: A-2177 z 18.01.2000 
- kościół ewangelicko-augsburski (ruina, 1832, nr rej.: 646 z 12.10.1967 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- zespół dworski, pocz. XIX: 
- piwnice dworu, nr rej.: 647 z 12.10.1967 
- park, nr rej.: 3523 z 11.01.1982 
- spichlerz (nr 33, szach., 1790-1800, nr rej.: 1393 z 17.03.1995 

Kojtryny 
- park, nr rej.: 1331 z 5.12.1978 

Mojtyny (brak osm) 
- park, XIX, nr rej.: 1456 z 2.02.1979 

Najdymowo 
- kaplica wotywna rodziny v. Thater, 1928, nr rej.: A-4533 z 2710.2009 

Nasy 
- dwór, 1 poł. XIX, nr rej.: 640 z 12.10.1967 

Parleza Wielka 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 1459 z 8.02.1979 

Rasząg 
- kaplica fil. p.w. św. Józefa, po 1920, nr rej.: A-1656 z 17.01.2000 
- kościół ewangelicko-augsburski, 1925, nr rej.: A-2188 z 17.01.2000 
- park, 1 poł. XIX, nr rej.: 1432 z 6.06.1978 

Rzeck 
- kapliczka przydrożna, nr rej.: 2190 z 7.07.1993 
- kapliczka przydrożna, przy drodze Barczewo-Biskupiec, k. XIX, nr rej.: A-4522 z 18.05.2010 
-  

Sadowo 
- park dworski, XIX, nr rej.: 3536 z 1.12.1982 

Zabrodzie 
- park dworski, poł. XIX, nr rej.: 1457 z 2.02.1979 

DOBRE MIASTO - m. i gm. 
 Bzowiec (zła lokalizacja osm) 

- kapliczka przydrożna, 1914, nr rej.: 4285 z 25.10.1993 
- kapliczka przydrożna, 1908, nr rej.: 4284 z 25.10.1993  

Cerkiewnik 
- kościół par. p.w. św. Katarzyny, 1851, nr rej.: 1363 z 18.01.1995 
- cmentarz grzebalny, nr rej.: 3731 z 9.01.1987 

Dobre Miasto 
- układ urbanistyczny, 1325, nr rej.: 1231 (D/39) z 30.10.1957 
- kolegiata, nr rej.: 48 (D/1) z 16.09.1949 
- zabudowania kolegiackie, nr rej.: j.w. 
- kościół fil. p.w. św. Mikołaja, nr rej.: 49 (D/16) z 16.09.1949 
- kaplica p.w. św. Jerzego, XVIII, nr rej.: 816 z 3.09.1968 
- kościół ewangelicki, ob. dom kultury, 1 poł. XIX, nr rej.: 817 z 3.09.1968 
- kapliczka przydrożna, ul. Grunwaldzka, XIX, nr rej.: 2295 z 31.05.1993 
- kapliczka przydrożna, ul. Wojska Polskiego, XIX, nr rej.: 2296 z 31.05.1993 
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- brama cmentarna, ul. Olsztyńska, nr rej.: 2298 z 1.09.1987 
- pozostałości murów obronnych, XIV-XV, nr rej.: 451 (D/35) z 30.10.1957 
- baszta Bociania, nr rej.: 818 z 3.09.1968 
- dom, ul. Fabryczna 3, nr rej.: 3832 z 1.09.1987 
- dom, ul. Fabryczna 4a, 1896, nr rej.: 2292 z 18.12.1996 
- dom, ul. Fabryczna 5, nr rej.: 3833 z 1.09.1987 
- dom, ul. Górna 1, nr rej.: 3826 z 2.09.1987 
- dom, ul. Górna 18, nr rej.: 3827 z 2.09.1987 
- dom, ul. Górna 20, nr rej.: 3828 z 2.09.1987 
- dom, ul. Groblowa 8, nr rej.: 2299 z 2.09.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 16, nr rej.: 2305 z 2.09.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 19, 1920, nr rej.: 2306 z 2.09.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 21, nr rej.: 3829 z 2.09.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 23, nr rej.: 3830 z 2.09.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 25, nr rej.: 3493 z 2.09.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 27, nr rej.: 3831 z 2.09.1987 
- dom, ul. Grunwaldzka 37, nr rej.: 2307 z 2.09.1987 
- dom, ul. Krótka 2, nr rej.: 2308 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 2, nr rej.: 2309 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 3, pocz. XX, nr rej.: 2310 z 3.10.1996 
- dom, ul. Łużycka 4, nr rej.: 3494 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 6, nr rej.: 3495 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 14, nr rej.: 3762 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 17, nr rej.: 2311 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 19, nr rej.: 2312 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 24, nr rej.: 3496 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 35, nr rej.: 2313 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 49, nr rej.: 3761 z 1.09.1987 
- dom, ul. Łużycka 53, nr rej.: 3825 z 1.09.1987 
- dom, ul. Malczewskiego 11, nr rej.: 3834 z 1.09.1987 
- dom, ul. Malczewskiego 13, nr rej.: 2314 z 1.09.1987 
- ewangelicki dom parafialny, ob. kino, ul. Olsztyńska 2, 2 ćw. XIX, nr rej.: 2294 z 1.09.1987 
- willa, ul. Olsztyńska 8, k. XIX, nr rej.: 2315 z 1.09.1987 
- dom, ul. Olsztyńska 10, pocz. XIX, nr rej.: 2316 z 1.09.1987 
- dom, ul. Orła Białego 13, k. XIX, nr rej.: 3835 z 1.09.1987 
- dom, ul. Orła Białego 24, k. XIX, nr rej.: 2321 z 1.09.1987 
- dom, ul. Sowińskiego 4, k. XIX, nr rej.: 455 (D/68) z 30.10.1957 
- dom, ul. Sowińskiego 6, poł. XIX, nr rej.: D/67 z 30.10.1957 oraz 454 z 2.09.1987 
- dom, ul. Sowińskiego 7, XVIII/XIX, nr rej.: 2317 z 2.09.1987 
- dom, ul. Sowińskiego 10, k. XVIII, nr rej.: 452 (D/56) z 30.10.1957 
- dom, ul. Sowińskiego 11, XVIII/XIX, nr rej.: 2318 z 2.09.1987 
- dom, ul. Sowińskiego 15, XVIII/XIX, nr rej.: 2319 z 2.09.1987 
- dom, ul. Sowińskiego 17, XVIII/XIX, nr rej.:2320 z 9.09.1987 
- dom, ul. Spichrzowa 19 / Orła Białego 24a, k. XIX, nr rej.: 3836 z 1.09.1987 
- dom, ul. Warszawska 1, pocz. XX, nr rej.: 2322 z 2.09.1987 
- dom, ul. Warszawska 3, pocz. XX, nr rej.: 2323 z 21.03.1996 
- dom, ul. Warszawska 4, nr rej.: 2324 z 2.09.1987 
- dom, ul. Warszawska 6, nr rej.: 2325 z 2.09.1987 
- dom, ul. Warszawska 12, nr rej.: 2326 z 1.09.1987 
- dom, ul. Warszawska 14, nr rej.: 2327 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 8, nr rej.: 2328 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 10, nr rej.: 2329 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 12, nr rej.: 2330 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 14, nr rej.: 3497 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 18, nr rej.: 2331 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 23, nr rej.: 2332 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 25, nr rej.: 2333 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 26, nr rej.: 2334 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 27, nr rej.: 2335 z 2.09.1987 
- zajazd, ob. dom mieszkalny, ul. Wojska Polskiego 28, nr rej.: 3498 z 2.09.1987 
- stajnia, ob. dom mieszkalny, ul. Wojska Polskiego 28a, nr rej.: 3824 z 1.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 31/33, XIX/XX, nr rej.: 4342 z 26.10.2006 
- dom, ul. Wojska Polskiego 45, nr rej.: 3500 z 2.09.1987 
- dom, ul. Wojska Polskiego 47, nr rej.: 3501 z 2.09.1987 
- stajnia, ob. warsztat samochodowy, ul. Górna 9a, 2 poł. XIX, nr rej.: A/1645 z 30.08.1999 
- stajnia, ul. Orła Białego 28, 1900, nr rej.: 1602 z 16.07.1998 
- spichlerz, ul. Łużycka 26, nr rej.: 3491 z 2.11.1987 
- brama, nr rej.: 3492 z 2.11.1987 
- spichrz, ul. Łużycka 37, nr rej.: 2302 z 2.11.1987 
- spichrz, ul. Olsztyńska 10, nr rej.: 3838 z 2.11.1987 
- spichrz, ul. Spichrzowa 15, mur.-szach., k. XIX, nr rej.: 3837 z 1.09.1987 
- spichrz, ul. Warszawska 5, nr rej.: 2303 z 2.11.1987 
- gazownia miejska, pocz. XX, nr rej.: 4128 z 3.08.1989 
- rzeźnia, ob. dom mieszkalny, ul. Groblowa 6, 1889, XX, nr rej.: 2301 z 1.09.1987 
- wieża ciśnień, ul. Gdańska, 1905, nr rej.: 1585 z 15.03.1996 

Głotowo 
- kościół par. p.w. Zbawiciela, 1722, nr rej.: 822 z 2.09.1968 
- 4 kaplice w narożnikach cmentarza kościelnego, nr rej.: j .w. 
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 
- kapliczka , na placu kościelnym, 1742, nr rej.: 2339 z 21.10.1993 
- kapliczka , na cmentarzu parafialnym, 4 ćw. XIX, nr rej.: 2340 z 21.10.1993 
- kapliczka przydrożna, nr rej.: 2342 z 21.10.1993 
- kapliczka przydrożna, 1767, nr rej.: 4282 z 21.10.1993 
- kapliczka przydrożna, 4 ćw. XVIII, nr rej.: 4283 z 21.10.1993 
- cmentarz, XIX, nr rej.: 3728 z 9.01.1987 
- cmentarz, XIX, nr rej.: 3729 z 9.01.1987 
- kalwaria warmińska, nr rej.: A-2097 z 29.12.2003: 
- 14 kaplic, 1878-1894 
- grota MB z Lourdes, 2 ćw. XX 
- kaplica Modlitwy w Ogrójcu, 2 ćw. XX 
- park kalwaryjski (układ alejowy) 
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Jesionowo 
- kościół par. p.w. św. Marcina, nr rej.: 1368 z 18.01.1995 
- cmentarz grzebalny, nr rej.: 3730 z 9.01.1987 

Knopin 
- kaplica p.w. MB Królowej Polski, nr rej.: 828 z 1.09.1968 

Kosyń 
- most drogowy nad Łyną, nr rej.: 1861 z 21.03.2001 

Łęgno 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 11a , 2 poł. XIX, nr rej.: A-3620 z 8.11.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 21, 1911, nr rej.: 4304 z 8.11.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 22, 1883, nr rej.: 4305 z 8.11.1993  

Mawry (brak drogi osm) 
- kapliczka przydrożna, 1800, nr rej.: 4292 z 29.10.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 6, 2 poł. XIX, nr rej.: 2351 z 29.10.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 9, 1 ćw. XIX, nr rej.: 4291 z 29.10.1993 

Międzylesie 
- zespół kaplicy odpustowej, 1711-1724: 
- kaplica odpustowa, nr rej.: 837 z 30.08.1968 
- 3 kaplice (w narożnikach ogrodzenia, nr rej.: 838 z 30.08.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w. 
- kaplica p.w. św. Heleny, nr rej.: 839 z 30.08.1968 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 52, pocz. XX, nr rej.: 4297 z 2.11.1993 

Nowa Wieś Mała 
- kaplica p.w. Miłosierdzia Bożego, 1905, nr rej.: 1391 z 7.03.1995 
- kapliczka z dzwonniczką, pocz. XX, nr rej.: 4286 z 25.10.1993 
- kapliczka przydrożna, pocz. XX, nr rej.: 2355 z 25.10.1993 
- kapliczka z dzwonniczką, pocz. XX, nr rej.: 4287 z 25.10.1993 
- kapliczka przydrożna, pocz. XX, nr rej.: 4288 z 25.10.1993 
- kapliczka przydrożna, pocz. XX, nr rej.: 2356 z 25.10.1993 
- kapliczka przydrożna, pocz. XX, nr rej.: 4289 z 25.10.1993 
- kapliczka przydrożna, pocz. XX, nr rej.: 4290 z 25.10.1993  

Orzechowo 
- kościół par. p.w. Najśw. Marii Panny, 1 poł. XVIII, nr rej.: 840 z 25.08.1968 
- cmentarz grzebalny, nr rej.: 3733 z 9.01.1987 
- plebania, XIX, nr rej.: 1171 z 19.05.1968 
- szkoła, 1 ćw. XIX, nr rej.: 1390 z 7.03.1995  

Piotraszewo 
- kościół fil. p.w. św. Bartłomieja, XV-XVIII, nr rej.: 843 z 25.08.1968 
- cmentarz, XV-XVIII, nr rej.: 3732 z 9.01.1987 
- kapliczka w narożniku ogrodzenia kościelnego, nr rej.: 2366 z 3.11.1993 
- kapliczka przydrożna, k. XIX, nr rej.: 2367 z 3.11.1993 
- plebania, ob. dom nr 18, 1806, 1931, nr rej.: 1387 z 7.03.1995 
- dom nr 11, 4 ćw. XIX, nr rej.: 1354 z 18.01.1995 

Podleśna 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 16, k. XIX, nr rej.: 4293 z 29.10.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 54, k. XIX, nr rej.: 4294 z 29.10.1993  

Praślity 
- kapliczka przydrożna (obok szkoły, poł. XIX, nr rej.: 2370 z 3.11.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 19, k. XVIII, nr rej.: 2369 z 3.11.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 35, pocz. XX, nr rej.: 4302 z 3.11.1993 

Smolajny 
- zespół pałacowy, XVIII-XX: 
- pałac, nr rej.: 562 (S/55) z 4.05.1959 
- dom , przy bramie wjazdowej, nr rej.: 849 z 23.08.1968 
- brama, nr rej.: 850 z 23.08.1968 
- pałacyk myśliwski, nr rej.: 1386 z 7.03.1995 
- park, nr rej.: 3601 z 25.04.1984 
- zespół młyna wodnego, nr rej.: 4337 z 26.06.1997: 
- budynek produkcyjno-mieszkalny 
- budynek gospodarczy 
- urządzenia hydrotechniczne 

Stary Dwór 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 4, 1872, nr rej.: 2376 z 2.11.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 6, pocz. XX, nr rej.: 4296 z 2.11.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 12, pocz. XX, nr rej.: 4295 z 2.11.1993  

Wichrowo (osm brak drogi) 
- budynek nadleśnictwa, 1905, nr rej.: 1430 z 25.03.1995 

DYWITY - gm. 
Barkweda 

- młyn wodny, 1907, nr rej.: 4149 z 15.01.1991 

Brąswałd 
- kościół par. p.w. św. Katarzyny, 1897, nr rej.: 2811 z 12.07.1993 
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- cmentarz rzym.-kat. par. 1880, nr rej.:A-4447 z 8.01.2007 
- kapliczka przydrożna, 1789, nr rej.: 2812 z 5.09.1989 
- kapliczka przydrożna, 1886, nr rej.: 2813 z 5.09.1989 
- kapliczka przydrożna, 1896, nr rej.: 2814 z 5.09.1989 
- kapliczka przydrożna, 1896, nr rej.: 2815 z 5.09.1989 
- kapliczka przydrożna, po 1880, nr rej.: 4126 z 5.09.1989 
- kapliczka przydrożna, 1886, nr rej.: 4127 z 5.09.1989 
- dom nr 16, nr rej.: 1207 z 7.06.1968  

Bukwałd 
- kaplica fil. p.w. św. Józefa, 1858, 1930, nr rej.: 2816 z 12.07.1993 
- kapliczka przydrożna, 1894, nr rej.: 2817 z 5.09.1989 
- kapliczka przydrożna, po 1880, nr rej.: 2818 z 5.09.1989 
- karczma, ob. dom nr 10, nieużytkowany, pocz. XX, nr rej.: A-4518 z 1.12.2008  

Dywity 
- kościół par. p.w. śś. Szymona i Judy, nr rej.: 986 z 23.07.1968 
- ogrodzenie, nr rej.: 2825 z 5.09.1989 
- kapliczka przydrożna, ul. Olsztyńska, nr rej.: 2826 z 5.09.1989 
- kapliczka przydrożna z dzwonniczką, nr rej.: 2828 z 5.09.1989 
- kapliczka przydrożna, nr rej.: 4129 z 5.09.1989 
- dom nr 2 (dec. 7, drewn., XIX, nr rej.: 1209 z 7.06.1968 

Frączki 
- kościół p.w. św. Marii Magdaleny, 1872, nr rej.: 2829 z 12.07.1993 
- plebania, XIX, nr rej.: 4274 z 12.07.1993 
- kapliczka przydrożna (w sąsiedztwie szkoły, 1819, nr rej.: 2830 z 4.05.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 12, 4 ćw. XIX, nr rej.: 2831 z 4.05.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 33, 1912, nr rej.: 2832 z 4.05.1993 
- kapliczka przydrożna , przy kościele, k. XIX, nr rej.: 4264 z 6.05.1993 
- kapliczka przydrożna , przy drodze do Grądek, 1863, nr rej.: 4261 z 5.05.1993 

Gady 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 47, 1 poł. XIX, nr rej.: A-4569 z 28.04.2011 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 50, 1929, nr rej.: 2833 z 4.05.1993  

Kieźliny 
- kaplica par. p.w. św. Rozalii, 1906, nr rej.: A-2834 z 18.01.2000 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 67, 1886, nr rej.: 4253 z 4.05.1993 
- kapliczka przydrożna, na cmentarzu komunalnym, 2 poł. XIX, nr rej.: 4265 z 6.05.1993 

Myki 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 3, 4 ćw. XIX, nr rej.: 4263 z 6.05.1993 
- kapliczka przydrożna na poboczu drogi Wadąg-Tuławki, pocz. XX, nr rej.: 4262 z 6.05.1993  

Nowe Włóki 
- kaplica fil. p.w. MB Szkaplerznej, 1874, nr rej.: A-2838 z 18.01.2000 
- kapliczka przydrożna , na skraju wsi przy drodze Tuławki, k. XIX, nr rej.: 4258 z 5.05.1993 
- kapliczka przydrożna ,na skraju wsi przy drodze Tuławki, 2 poł. XIX, nr rej.: 4259 z 5.05.1993 
- kapliczka przydrożna ,na przeciw kaplicy, 2 poł. XIX, nr rej.: 4260 z 5.05.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 17, 2 poł. XIX, nr rej.: 2839 z 4.05.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 39, 2 poł. XIX, nr rej.: 4256 z 4.05.1993 
- kapliczka przydrożna (w centrum wsi, k. XIX, nr rej.: 4255 z 4.05.1993 

 Redykajny 
- kapliczka przydrożna (w centrum wsi, 4 ćw. XIX, nr rej.: 4252 z 4.05.1993  

Różgity 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 1, k. XIX, nr rej.: 2840 z 14.06.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 3, XIX/XX, nr rej.: 2841 z 6.05.1993  

Różnowo 
- kapliczka przydrożna , przy szkole, XIX/XX, nr rej.: 2843 z 14.06.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 40, XIX/XX, nr rej.: 2844 z 14.05.1993 

Sętal 
- kościół par. p.w. św. Mikołaja, 1910, nr rej.: 2847 z 1.12.1993 
- kapliczka przydrożna , przy drodze do Różgit, XIX/XX, nr rej.: 2848 z 14.06.1993 
- kapliczka przydrożna , przy drodze do Spręcowa, k. XIX, nr rej.: 4269 z 14.06.1993 
- cmentarz rzym.-kat., 2 poł. XIX-XX, A-4577 z 31.08.2011 

Słupy 
- dwór, ob. szkoła, k. XIX, nr rej.: 1956 z 15.12.1997 

 Spręcowo (na mapie Spręcewo) 
- chałupa nr 36, k. XIX, nr rej.: 2851 z 10.11.1993 

Tuławki 
- kaplica, 1782, nr rej.: 975 z 27.07.1968 

Wadąg 
- kapliczka przydrożna, k. XIX, nr rej.: 2852 z 5.05.1993 

Zalbki 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 14, 4 ćw. XIX, nr rej.: 4254 z 4.05.1993 



 

39 
 

JEZIORANY - m. i gm. 
 Frankowo 

- zespół kościoła par. p.w. Pana Boga Wszechmogącego, poł. XVIII: 
- kościół, nr rej.: 627 z 8.10.1967 
- dzwonnica, nr rej.: 628 z 8.10.1967 
- ogrodzenie z bramą, nr rej.: 2410 z 8.10.1996 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Jeziorany 
- założenie urbanistyczne starego miasta, nr rej.: 284 (J/23) z 31.05.1957 oraz 631 z 10.10.1967 
- zespół kościoła par., pl. Kościelny: 
- kościół p.w. św. Bartłomieja, 2 poł.XIV, 1913, nr rej.: A-200 z 16.03.1957 
- bramka na cmentarz kościelny, XVIII, nr rej.: 285 (J/27) z 31.05.1957 
- plebania, pl. Kościelny 2, XVIII/XIX, nr rej.: 2419 z 1.06.1987 
- dom parafialny, ul. Mostowa 4 (?),XVIII/XIX, nr rej.: 287 (J/28) z 31.05.1957 
- kościół ewangelicko-augsburski, pl. Mickiewicza, 1886-1887, nr rej.: 2420 z 1.06.1987 
- kaplica p.w. Świętego Krzyża, pl. Słowiański, XVII, nr rej.: 286 (J/25) z 31.05.1957 
- kapliczka przydrożna, ul. Kajki, XIX/XX, nr rej.: 2422 z 1.06.1987 
- kapliczka przydrożna, ul. Kopernika, k. XIX, nr rej.: 2423 z 1.06.1987 
- cmentarz rzym.-kat., ob. komunalny, XIX, ul. Kolejowa, nr rej.: 3846 z 7.10.1987 
- ogrodzenie cmentarza, ul. Kościuszki, XIX/XX, nr rej.: 2424 z 1.06.1987 
- cmentarz ewangelicki, ul. Mickiewicza, XIX, nr rej.: 3845 z 7.10.1987 
- brama, nr rej.: 3742 z 1.06.1987 
- d. zamek biskupi, 2 poł. XIV, 1905, nr rej.: 288 (J/22) z 31.05.1957 
- mury obronne, XIV, nr rej.: 283 (J/34) z 31.05.1957 
- dom, ul. Asnyka 1, pocz. XIX, nr rej.: 2427 z 25.02.1987 
- dom, ul. Asnyka 6, XVIII/XIX, nr rej.: 296 (J/42) z 31.05.1957 
- dom, pl. Jedności Narodowej 5, XIX, nr rej.: 2428 z 25.02.1987 
- dom, pl. Jedności Narodowej 6, XIX, nr rej.: 2429 z 25.02.1987 
- dom, pl. Jedności Narodowej 9, XIX, nr rej.: 2430 z 25.02.1987 
- dom, pl. Jedności Narodowej 10, XIX, nr rej.: 2431 z 25.02.1987 
- dom, pl. Jedności Narodowej 12, XIX, nr rej.: 2432 z 25.02.1987 
- dom, pl. Jedności Narodowej 13, XIX, nr rej.: 2433 z 25.02.1987 
- dom, pl. Jedności Narodowej 14, XIX, nr rej.: 2434 z 25.02.1987 
- dom, pl. Jedności Narodowej 15, XIX, nr rej.: 2435 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 1, XVIII/XIX, nr rej.: 1593 z 7.04.1998 
- dom, d. spichrz, ul. Kajki 2, 2a, nr rej.: 281 (J/33) z 31.05.1957 
- dom, ul. Kajki 4, XIX, nr rej.: 2436 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 5, k. XIX, nr rej.: 2437 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 6, XIX, nr rej.: 2438 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 8, XIX, nr rej.: 2439 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 10, XIX, nr rej.: 2440 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 11, XIX, nr rej.: 2441 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 12, XIX, nr rej.: 2442 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 14, XIX, nr rej.: 2443 z 1.06.1987 
- dom, ul. Kajki 17, XIX, nr rej.: 1536 z 20.12.1995 
- dom, ul. Kajki 19, XIX, nr rej.: 2444 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 24, po 1880, nr rej.: 1640 z 28.05.1999 
- willa , ob. poczta, ul. Kajki 26, 1924, nr rej.: A-4529 z 17.07.2009 
- dom, ul. Kajki 27, XIX, nr rej.: 2445 z 1.06.1987 
- dom, ul. Kajki 29, 1905, nr rej.: 1537 z 20.12.1995 
- willa „Zameczek", ul. Kajki 30, pocz. XX, nr rej.: 2446 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 31, 1905, nr rej.: 1594 z 10.06.1998 
- dom, ul. Kajki 32, 1920, nr rej.: 1605 z 15.09.1998 
- dom, ul. Kajki 33, 1905, nr rej.: 2368 z 3.12.1996 
- dom, ul. Kajki 35, 1900, nr rej.: 1777 z 29.12.1997 
- dom, ul. Kajki 36, 1914, nr rej.: 1957 z 29.12.1997 
- dom, ul. Kajki 37, poł. XIX, nr rej.: 2447 z 27.07.1997 
- dom, ul. Kajki 39, 1914, nr rej.: 1774 z 29.12.1997 
- dom, ul. Kajki 41, pocz. XX, nr rej.: 2448 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kajki 43, pocz. XX, nr rej.: 1608 z 30.09.1998 
- dom, ul. Kajki 45, 1920, nr rej.: 1606 z 15.09.1998 
- dom, ul. Kajki 46, XIX/XX, nr rej.: A-1654 z 31.12.1999 
- dom, ul. Kajki 47, XIX,/XX, nr rej.: 3752 z 1.06.1987 
- dom, ul. Kajki 48, XIX,/XX, nr rej.: 4216 z 12.05.1992 
- kostnica, ul. Kajki 49, k. XIX, nr rej.: 2421 z 1.06.1987 
- willa, ul. Kajki 52, XIX/XX, nr rej.: 2449 z 25.02.1987 
- willa, ul. Kajki 56, XIX/XX, nr rej.: 2450 z 25.02.1987 
- willa, ul. Kajki 66, XIX/XX, nr rej.: 2451 z 1.06.1987 
- dom, ul. Konopnickiej 1, 2 ćw. XIX, 1905, nr rej.: 1327 z 18.11.1994 
- dom z wieżą strażacką, ul. Konopnickiej 2, 1922/23, nr rej.: 1330 z 18.11.1994 
- dom, ul. Konopnickiej 5, 2 poł. XIX, nr rej.: 1599 z 10.06.1998 
- dom, ul. Konopnickiej 15, 1920, nr rej.: 2455 z 25.06.1997 
- dom, ul. Kopernika 9, XIX/XX, nr rej.: 2452 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kopernika 13, k. XIX, nr rej.: 1609 z 1.12.1998 
- dom, ul. Kopernika 14, poł. XIX, XX, nr rej.: 4271 z 22.06.1993 
- dom, ul. Kopernika 32, 1910, nr rej.: 1477 z 4.09.1995 
- dom, ul. Kopernika 37, XIX/XX, nr rej.: 2453 z 1.06.1987 
- dom, ob. magazyn, ul. Kościelna 2, XIX/XX, nr rej.: 2180 z 3.12.1996 
- dom, ul. Kościelna 2 b, 2 poł. XIX, nr rej.: 1610 z 1.12.1998 
- dom, ul. Kościelna 4, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1653 z 31.12.1999 
- dom, ul. Kościuszki 1, XIX/XX, nr rej.: 282 (J/35) z 31.05.1957 
- dom, ul. Kościuszki 3, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1650 z 10.12.1999 
- dom, ul. Kościuszki 5, 1920, nr rej.: 1322 z 18.11.1994 
- dom, ul. Kościuszki 8, XIX/XX, nr rej.: 3748 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kościuszki 9, XIX/XX, nr rej.: 3749 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kościuszki 12, XIX/XX, nr rej.: 3750 z 25.02.1987 
- dom, ul. Kościuszki 15, 2 poł. XIX, nr rej.: 1596 z 10.06.1998 
- dom, ul. Kościuszki 17, pocz. XX, nr rej.: 3751 z 25.02.1987 
- dom, ul. Krzywa 7, XVIII/XIX, nr rej.: 295 (J/43) z 31.05.1957 
- dom, ul. Krzywa 10, poł. XIX, nr rej.: 2456 z 25.02.1987 
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- dom, ul. Krzywa 11, poł. XIX, nr rej.: 2457 z 25.02.1987 
- dom, ul. Krzywa 12, poł. XIX, nr rej.: 2458 (dec. 2438) z 25.02.1987 
- dom, ul. Krzywa 14, poł. XIX, nr rej.: 2459 z 25.02.1987 
- dom, ul. Krzywa 16, poł. XIX, nr rej.: 2460 z 25.02.1987 
- dom, ul. Krzywa 18, poł. XIX, nr rej.: 2461 z 1.06.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 1, pocz. XX, nr rej.: 3743 z 1.06.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 3, XIX/XX, nr rej.: 3744 z 1.06.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 4, k. XIX, nr rej.: 1615 z 1.12.1998 
- dom, ul. Mickiewicza 5, k. XIX, nr rej.: 3745 z 1.06.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 7, pocz. XX, nr rej.: 3746 z 1.06.1987 
- dom, ul. Mickiewicza 8, 1910, nr rej.: 2462 z 1.06.1967 
- dom, ul. Mickiewicza 9, k. XIX, nr rej.: 1607 z 15.09.1998 
- dom, ul. Mickiewicza 10, 1917-1922, nr rej.: 1495 z 9.04.1998 
- dom, ul. Mickiewicza 16, 1924, nr rej.: 4272 z 22.06.1993 
- dom, ul. Mickiewicza 17, 1870-1880, nr rej.: 1642 z 20.11.1997 
- dom, ul. Mickiewicza 22, pocz. XX, nr rej.: 3747 z 1.06.1987 
- dom, ul. Nadbrzeżna 1, ok. 1900, nr rej.: 4257 z 4.05.1993 
- dom, ul. Nadbrzeżna 2, pocz. XX, nr rej.: 1775 z 29.12.1997 
- dom, ul. Nadbrzeżna 3, 1920, nr rej.: 1598 z 10.06.1998 
- dom, ul. Nadbrzeżna 4, pocz. XX, nr rej.: 1776 z 29.12.1997 
- dom, ul. Pieniężnego 1 / Kościelna 7, XVIII-XX, nr rej.: 1508 z 15.04.1998 
- dom, ul. Pieniężnego 3, (XVIII) XIX/XX, nr rej.: 1601 z 23.06.1998 
- kamienica, ul. Pieniężnego 5, XVIII, XIX/XX, nr rej.: 1649 z 14.12.1999 
- dom, ul. Reja 3, k. XIX, nr rej.: 2463 z 1.06.1987 
- dom, ul. Reja 4, k. XIX, nr rej.: 2464 z 1.06.1987 
- dom, ul. Reja 5, k. XIX, nr rej.: 2465 z 1.06.1987 
- dom, ul. Reja 6, k. XIX, nr rej.: 2466 z 25.02.1987 
- dom, ul. Rycerska 4, XVIII/XIX, nr rej.: 294 (J/41) z 31.05.1957 
- dom, ul. Sawickiej 2, XIX/XX, nr rej.: 2467 z 25.02.1987 
- dom, ul. Wąska 4, 1910, nr rej.: 1595 z 10.06.1998 
- dom, pl. Zamkowy 1, pocz. XIX, nr rej.: 2468 z 25.02.1987 
- dom, pl. Zamkowy 2, pocz. XIX, nr rej.: 289 (J/36) z 31.05.1957 
- dom, pl. Zamkowy 3, pocz. XIX, nr rej.: 290 (J/37) z 31.05.1957 
- dom, pl. Zamkowy 6, pocz. XIX, nr rej.: 291 (J/38) z 31.05.1957 
- dom, pl. Zamkowy 7, pocz. XIX, nr rej.: 292 (J/39) z 31.05.1957 
- dom, pl. Zamkowy 8, pocz. XIX, nr rej.: 293 (J/40) z 31.05.1957 
- dom, pl. Zamkowy 9, pocz. XIX, nr rej.: 2469 z 25.02.1987 
- dom, pl. Zamkowy 10, pocz. XIX, nr rej.: 2470 z 25.02.1987 
- dom, pl. Zamkowy 11, pocz. XIX, nr rej.: 2471 z 25.02.1987 
- dom, pl. Zamkowy 12, pocz. XIX, nr rej.: 2472 z 25.02.1987 
- dom, pl. Zamkowy 14, pocz. XIX, nr rej.: 2473 z 25.02.1987 
- spichrz, ul. Kościelna 11, k. XIX, nr rej.:A-4510 z 30.06.2008 
- spichrz, pl. Kościuszki, mur.-szach., 2 poł. XIX, nr rej.: 2426 z 1.06.1987 

Kalis 
- zespół folwarczny, pocz. XX, nr rej.: 4229 z 23.10.1992: 
- dwór 
- 2 czworaki 
- spichlerz 
- stodoła 
- chlewnia 
- stajnia 
- kuźnia 

Kiersztanowo (brak osm) 
- dwór, nr rej.: 989 z 27.03.1968 (nie istnieje ?) 

Kikity 
- kaplica, 1860, nr rej.: 2474 z 8.10.1996 

Krokowo 
- kaplica p.w. św. Marii Magdaleny, 1914, nr rej.: 2479 z 8.10.1996 

Miejska Wieś 
- kaplica p.w. MB Częstochowskiej, 1769, nr rej.: 636 z 12.10.1967 

Modliny 
- dwór, 1889, nr rej.: 4230 z 26.10.1992 

Piszewo 
- kościół fil. p.w. św. Walentego, pocz. XX, nr rej.: 2478 z 7.10.1996  

Potryty (brak zumi, brak drogi osm) 
- zespół dworsko-folwarczny, XIX/XX, nr rej.: 4232 z 30.10.1992: 
- dwór, nr rej.: 638 z 12.10.1967 
- oficyna, nr rej.: 639 z 12.10.1967 
- czworak 
- młyn 
- dom młynarza 
- kuźnia 
- tartak 
- pięciorak 
- d. zajazd, ob. chlew 
- stajnia 
- 6 obór 
- 4 budynki gospodarcze 
- kapliczka 

Radostowo 
- kościół p.w. św. Jerzego, XIV/XV, XIX, nr rej.: 619 z 7.10.1967 
- cmentarz, nr rej.: 3841 z 7.10.1987 
- ogrodzenie z bramkami, nr rej.: 3510 z 12.03.1992 
- kapliczka przydrożna , przy ogrodzeniu cmentarza kościelnego, nr rej.: 645 z 12.10.1967 
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- kapliczka przydrożna , przy remizie OSP, 1885, nr rej.: 4194 z 9.03.1992 
- kapliczka przydrożna, 1883, nr rej.: 4125 z 9.03.1992 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 8, nr rej.: 4195 z 9.03.1992 
- kapliczka przydrożna, 1860, nr rej.: 4124 z 12.03.1992  

Studnica 
- kaplica p.w. św. Stanisława, pocz. XX, nr rej.: 2480 z 7.10.1996  

Tłokowo 
- kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, XV-XVIII, nr rej.: 275 z 15.03.1957 
- kapliczka cmentarna, nr rej.: 644 z 12.10.1967 
- cmentarz, nr rej.: 3844 z 7.10.1987 
- kaplica p.w. św. Rocha, 1750, 1866, nr rej.: 643 z 12.10.1967 
- cmentarz, nr rej.: j .w. 

Ustnik 
- zespół dworsko-folwarczny, pocz. XX, nr rej.: 4228 z 23.10.1992: 
- dwór 
- rządcówka 
- 4 budynki mieszkalne 
- 6 budynków gospodarczych 
- spichlerz 

Wójtówko (brak osm) 
- zespół dworsko-folwarczny, XIX/XX, nr rej.: 4238 z 10.11.1992: 
- dwór 
- rządcówka 
- 4 czworaki 
- 4 budynki gospodarcze 
- 2 stodoły 
- stajnia 
- piwnica 
- wozownia 
- obora 
- młyn wodny 
- kuźnia 
- woj. warmińsko-mazurskie - pow. olsztyński  

Żerbuń 
- - kaplica fil. p.w. św. Floriana, 1895, nr rej.: 2483 z 7.10.1996 

JONKOWO – gm, 
 Giedajty 

- dzwonniczka przydrożna, 1877, nr rej.: 2938 z 19.03.1991  

Jonkowo 
- kościół par. p.w. śś. Rocha i Jana Chrzciciela, nr rej.: 995 z 22.03.1968 
- cmentarz, nr rej.: 3789 z 26.03.1987 
- dom nr 87, nr rej.: 1210 z 8.06.1968 

Nowe Kawkowo 
- kościół par. p.w. św. Jana Ewangelisty, XV-XVII, nr rej.: 1000 z 22.03.1968 
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 3737 z 9.01.1987  

Stękiny 
- kapliczka przydrożna, 2 poł. XIX, nr rej.: 2960 z 19.03.1991 
- kapliczka przydrożna, nr rej.: 2961 z 19.03.1991 
- kapliczka przydrożna, 1909, nr rej.: 2962 z 19.03.1991  

Warkały (brak osm) 
- kapliczka przydrożna z dzwonniczką , przy drodze Olsztyn - Morąg, 1 poł. XIX, nr rej.: 4202 z 19.03.1991 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 3, poł. XIX, nr rej.: 2970 z 14.06.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 35, 2 poł. XIX, nr rej.: 4270 z 14.06.1993 
- kapliczka przydrożna , przy posesji nr 41, 1 poł. XIX, nr rej.: 4203 z 19.03.1991  

Wrzesina 
- kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, nr rej.: 976 z 27.07.1968 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- kapliczka przydrożna , przy drodze Olsztyn - Morąg, nr rej.: 4200 z 19.03.1991 
- kapliczka przydrożna , przy drodze do Stękin, k. XIX, nr rej.: 4201 z 19.03.1991 
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 3736 z 9.01.1987 
- plebania, 1872, nr rej.: A-2237 z 9.03.2006 

KOLNO - gm. 
 Bęsia 

- zespół pałacowy, XVIII, nr rej.: dec. z 4.07.1949 oraz 617 z 7.10.1967: 
- pałac 
- park, nr rej.: 1328 z 13.12.1978 
- czworak (ruina, XIX/XX, nr rej.: 4217 z 17.07.1992 
- wiatrak holender, nr rej.: 622 z 7.10.1967  

Górkowo dopis. 
- cmentarz z I wojny światowej, nr rej.: 3665 z 29.01.1988 



 

42 
 

Górowo 
- zespół dworski, XVIII-XIX: 
- dwór, nr rej.: 629 z 8.10.1967 
- park, nr rej.: 1329 z 23.12.1991 

Kabiny 
- kaplica fil., 1983, nr rej.: 3023 z 14.03.1997 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 3663 z 2.03.1987 
- dom nr 26, pocz. XIX, nr rej.: 631 z 10.10.1967 (nie istnieje ?) 

Kolno 
- kościół par. p.w. Trzech Króli i św. Anny, 1359-1403, 1870, nr rej.: 632 z 10.10.1967 
- ogrodzenie z bramami, XIX, nr rej.: 3024 z 14.03.1997 
- kaplica cmentarna, 1918, nr rej.: 3028 z 16.03.2000 

Kominki 
- kaplica fil. p.w. św. Jana Chrzciciela, XVIII/XIX, nr rej.: 3030 z 21.03.2000 

Lutry 
- kościół par. p.w. śś. Marii Magdaleny i Walentego, 1863, nr rej.: 3031 z 22.03.2000 
- kapliczka przydrożna, nr rej.: 634 z 12.10.1967 
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 3780 z 2.03.1987 

Oterki (brak osm) dopis. 
- zespół dworski, 2 poł. XIX: 
- dwór, nr rej.: 4197 z 19.03.1991 
- park, nr rej.: 1449 z 30.11.1978 

Ryn Reszelski 
- kościół fil. p.w. NMP, nr rej.: 128 (R/4) z 13.08.1949 
- cmentarz, nr rej.: 3779 z 2.03.1987 

Samławki 
- kaplica ewangelicka, ob. rzym.-kat. p.w. Podwyższenia Krzyża, XIX/XX, nr rej.: 3038 z 20.03.2000 

Tejstymy 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 3778 z 2.03.1987 
- zespół dworski, XIX: 
- dwór, nr rej.: 3469 z 10.03.1997 
- park z aleją dojazdową, nr rej.: 1335 z 23.12.1991 
- stajnia, nr rej.: 3470 z 10.03.1997 

Wągsty 
- kaplica fil. p.w. MB Różańcowej, k. XIX, nr rej.: 3039 z 22.03.2000  

Wójtowo (brak osm) 
- kaplica fil. p.w. MB Bolesnej, po 1880, nr rej.: 3040 z 20.03.2000 

Wysoka Dąbrowa 
- - kaplica fil., XIX/XX, nr rej.: 3042 z 21.03.2000 

DŹWIERZUTY - gm. 
 Budy - --- 

- dwór, XIX, nr rej.: 3573 z 6.01.1984  
- Dźwierzuty ----- 
- kościół par. p.w. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 7, 1880-83, nr rej.: 3466 z 16.03.2000 
- kościół ewangelicki, ul. Pasymska, 1 poł. XVI, 1695, nr rej.: 142 (D/23) z 1.09.1949 oraz 1107 z 10.04.1968 
- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 
- cmentarz rzym.-kat., 2 poł. XIX, nr rej.: 3908 z 29.01.1968 
- dom parafialny, ul. Pasymska 22, XVIII, nr rej.: 1108 z 10.04.1968 
- magazyn, ul. Kajki 4, 6, 1910, nr rej.: A-1652 z 27.12.1999 

Grądy ??? 
- dwór, 1918, nr rej.: 2065 z 8.01.1997 

Grodziska ++ 
- dwór, k. XIX, nr rej.: 1841 z 8.01.1997 

Jabłonka --- 
- park dworski, 1 poł. XVIII, nr rej.: 3534 z 1.12.1982 

Małszewko -- 
- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-1406 z 1.12.1982 
- spichrz folwarczny, k. XIX, nr rej.: A-4399 z 30.03.2006 

Popowa Wola ++ 
- dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: 2287 z 8.01.1997 i z 26.06.2009 

Rańsk -- 
- kościół ewangelicko-augsburski, mur.-szach., XV, 1827, nr rej.: 1094 z 28.03.1968 

Rogale (brak osm) + 
- zespół dworski: 
- dwór, pocz.XX, nr rej.: A-3950 z 8.01.1997 
- park, 2 poł.XVIII, nr rej.: 3321 z 17.01.1980 

Targowo --- 
- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, pocz. XX, nr rej.: 2854 z 16.03.2000 
- park, XVIII, nr rej.: 3522 z 27.11.1981 

Zalesie --- 
- zespół pałacowy, poł. XIX: 
- pałac, nr rej.: 2300 z 8.01.1997 
- park, nr rej.: 3320 z 11.01.1980 
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BUDRY - gm. 
 Budry 

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Świętej Trójcy, nr rej.: 1264 z 15.06.1968 oraz 20 z 20.03.1979 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Budzewo 
- zespół dworski, 2 poł. XIX: 
- dwór, nr rej.: A-1042 z 5.01.1996 
- park, nr rej.: A-598 z 10.11.1988 
- 2 obory, nr rej.: A-1042 z 5.01.1996 

Dąbrówka (na mapie Dąbrówka Nowa) 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Najśw. Marii Panny, 1732, nr rej.: A-980 z 7.10.1993 
- zespół dworski, 2 poł. XIX-XX, nr rej.: A-1041 z 5.01.1996: 
- pałac 
- obora 
- magazyn 
- park, nr rej.: A-419 z 14.08.1984 

Dowiaty (osm brak drogi) 
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: A-1002 z 5.07.1994 

Góry 
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: A-1003 z 5.07.1994 

Grądy Węgorzewskie 
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: A-1004 z 5.07.1994 

Olszewo Węgorzewskie 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Podwyższenia Krzyża, nr rej.: 764 z 15.12.1989 
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: A-1005 z 5.07.1994  

Pawłowo 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-879 z 20.11.1991  

Popioły 
- młyn, nr rej.: A-898 z 19.12.1991  

Skalisze (brak drogi osm) dopis. 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich i niemieckich, nr rej.: A-1006 z 5.07.1994 

Więcki 
- zespół pałacowy, 1 poł. XIX, nr rej.: 417 z 4.07.1984: 
- pałac 
- park 

POZEZDRZE - gm. 
Kolonia Pozezdrze (brak osm) 

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 422 z 31.01.1985 

Krzywińskie 
- cmentarz ewangelicki (1,5 km na wsch. od wsi, nr rej.: A-885 z 26.11.1991 

Kuty 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Maksymiliana Kolbego, XVI-XIX-XX, nr rej.: 1268 z 16.06.1968 oraz 337 z 11.03.1983 
- cmentarz ewangelicki, ob. par. rzym.-kat., nr rej.: A-886 z 26.11.1991 

Okowizna (dopis, brak drogi osm) 
- zespół dworski, XIX/XX: 
- dwór, nr rej.: A-1053 z 30.05.1996 
- park, nr rej.: 432 z 12.11.1985 

Pozezdrze 
- zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. p.w. św. Stanisława Kostki, po 1920, nr rej.: A-1019 z 14.02.1995: 
- kościół 
- plebania 
- budynek gospodarczy 
- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, nr rej.: 647 z 11.01.1989 

WĘGORZEWO - m. i gm. 
Brzozowo 

- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-890 z 9.02.1991 

Dąbrówka Mała 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: 484 z 15.05.1986 
- zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: A-1040 z 5.01.1996: 
- pałac 
- spichrz-obora 
- obora 
- kuźnia 
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Duży Kamień (brak zumi, osm) dopis. 
- leśniczówka, ob. nieużytkowana, drewn., XIX/XX, nr rej.: A-4463 z 4.04.2007 

Guja 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-891 z 9.12.1991 

Kal 
- cmentarz ewangelicki (w zach. części wsi, nr rej.: A-892 z 9.12.1991  

Kamionek Wielki 
- budynek dworca kolejowego, 1907 dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 

- wiadukt kolejowy, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn – Węgorzewo 

Klimki 
- zespół dworski: 
- dwór, nr rej.: 1257 z 15.06.1968 
- spichlerz, nr rej.: 1265 z 15.06.1968 
- park wraz z terenem zabudowy gospodarczej, nr rej.: 418 z 4.07.1984 

Łęgwarowo 
- zespół dworski i folwarczny, nr rej.: 387 z 18.03.1983: 
- dwór, nr rej.: 1259 z 15.06.1968 
- park 
- folwark: 
- budynek gospodarczy 
- łaźnia 

Maćki 
- zespół dworski, 2 poł. XIX: 
- dwór, nr rej.: 1269 z 16.06.1968 
- obora, nr rej.: 1270 z 16.06.1968 
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 460 z 17.03.1986 

Mamerki (bral osm) dopis. 

- pozostałości wiaduktu drogowego, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo  

Nowa Guja (brak drogi osm, brak gps wiki, brak zumi) 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich), nr rej.: 488 z 15.05.1986 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, w lesie, 1914, nr rej.: A-4550 z 4.08.2010 
- park dworski, XIX/XX, nr rej.: A-914 z 11.08.1992 

Pilwa 
- cmentarz ewangelicki rodzinny, nr rej.: 521 z 23.07.1986 

Pniewo dopis. 
- zespół dworski: 
- dwór, nr rej.: 1272 z 16.06.1968 oraz 557 z 20.02.1989 
- park, nr rej.: 435 z 12.11.1985 

- wiadukt kolejowy, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn – Węgorzewo 

 Przystań 
- budynek dworca kolejowego, 1907 dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 

- most kolejowy, kratownicowy, nad Kanałem Mazurskim, 1911-14, 1948, 
dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 

- 2 wiadukty kolejowe, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo  

Radzieje 
- zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. par. p.w. Chrystusa Króla, nr rej.: 514 z 1.07.1986: 
- kościół, 1827, nr rej.: R/5 (A-148) z 13.08.1949 oraz 1260 z 15.06.1968 
- dzwonnica 
- cmentarz przykościelny 
- plebania, XIX, nr rej.: 1274 z 16.06.1968 

- budynek dworca kolejowego, 1907 dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 

- rampa kolejowa, j .w. 
- dom przy dworcu, 1907, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 

- przepust wodny nad rz. Radziejką, 1907, 1917-18, dec. ^ Kętrzyn, linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo 

Różewiec (brak osm) dopis. 
- dwór, 1914-1915, nr rej.: A-2117 z 7.04.2004 
- pozostałości parku, nr rej.: j.w. 

Rudziszki 
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: A-1017 z 13.02.1995 
- zespół pałacowy i folwarczny, nr rej.: 388 z 18.03.1983: 
- pałac, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 1275 z 16.06.1968 
- park 
- oranżeria, 1 poł. XIX, nr rej.: 1276 z 16.06.1968 oraz 389 z 18.03.1983 
- dom ogrodnika, 2 poł. XIX 
- folwark: 
- spichrz, 1922, nr rej.: 390 z 18.03.1983 
- stajnia, XIX, nr rej.: 1277 z 16.06.1968 
- budynek gospodarczy, XIX 
- stodoła, XIX, nr rej.: 1278 z 16.06.1968 
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Rydzówka (brak drogi osm) dopis. 
- mauzoleum rodziny Lefevre , na cmentarzu, 1836, nr rej.: 98 z 14.11.1980 
- park dworski, XVIII-XIX, nr rej.: 610 z 14.11.1988  

Stręgiel 
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-893 z 10.12.1991 

Suczki 
- dom nr 48, poł. XIX, nr rej.: 53 z 9.02.1980 
- dom nr 53, 2 poł. XVIII, 1930, nr rej.: 56 z 19.02.1980 

Sztynort 
- cmentarz ewangelicki , na przesmyku między jeziorami, XIX, nr rej.: 617 z 10.01.1989 
- mauzoleum rodziny Lehndorfów, 1858, nr rej.: 504 z 20.06.1986 
- zespół pałacowy i folwarczny, k. XVII-XIX, nr rej.: 48 z 19.06.1979: 
- pałac, XVII-XIX, nr rej.: S/65 z 17.01.1962 
- 2 oficyny, 1 poł. XIX 
- kaplica, 1828, nr rej.: 1283 z 16.06.1968 
- pawilon (herbaciarnia, 1818, nr rej.: 1280 z 16.06.1968 
- park, 
- dworek łowczego, poł. XIX, nr rej.: 1286 z 16.06.1968 
- spichrz, 1830, nr rej.: 1281 z 16.06.1968 
- stajnia, poł. XIX 
- 3 obory, poł. XIX 
- obora, szach., XVIII, nr rej.: 1282 z 16.06.1968 (nie istnieje ?) 
- stajnia, szach., XVIII, nr rej.: 1284 z 16.06.1968 (nie istnieje ?) 

Sztynort Mały 
- zespół dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-2010 z 2.04.2002: 
- dwór (rządcówka) 
- obora 
- park 

Trygort 
- cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-894 z 10.12.1991 
- dom, drewn.-mur., poł. XIX, nr rej.: 1271 z 16.02.1968 oraz 50 z 9.02.1980 (dec. Perły)  

Węgielsztyn 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Józefa, nr rej.: N/26 (A-279) z 22.03.1957, 1261 z 15.06.1968 oraz 22 z 28.03.1979 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

Węgorzewo 
- układ urbanistyczny (część miasta, XVI-XIX, nr rej.: 97 z 14.11.1980 
- kościół p.w. Dobrego Pasterza, ul. Pionierów 4, 1912, nr rej.: 1664 z 20.03.2000 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. śś. Piotra i Pawła, ul. Zamkowa, 1605-1611, nr rej.: W/28 z 16.10.1958, 1263 z 15.06.1968 oraz 21 z 20.03.1979 
- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 
- kościół ewangelicki p.w. Świętego Krzyża, ob. bizant.-ukraiński, ul. 11 Listopada, ok. 1930, nr rej.: 1663 z 20.03.2000 
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