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WOJ. PODKARPACKIE – POW. KROŚNIEŃSKI 

RYMANÓW – M. I GM. 

Bałucianka 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, drewn., poł. XVIII, nr rej.: A-267z 12.02.1992 

- dzwonnica, poł. XVIII, nr rej.: j.w. 

Bzianka 

- zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-88 z 16.01.1986: dwór, park 

- budynek gosp., spichrz, drewn., 1920 

Deszno (1) 

- willa „Zaosie” nr 79, 1912, nr rej.: A-97 z 17.06.1986 

Klimkówka (5) 

- kościół par. p.w. św. Michała Archanioła., drewn., 1864, nr rej.: A-270 z 24.02.1992 

- d. cmentarz grzebalny, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w. 

- kościół fil. p.w. Świętego Krzyża, drewn., 1868, nr rej.: A-269 z 17.02.1992 

- park dworski, XIX, nr rej.: A-333 z 5.06.1995 

Królik Polski 

- kościół par. p.w. Narodzenia Marii, drewn., 1754, nr rej.: A-147 z 8.05.1989 

Królik Wołoski 

- cerkiew p.w. św. Mikołaja (ruina ?), 1843-5, nr rej.: A-70 z 31.01.1985 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

Ladzin 

- zespół dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A-95 z 16.06.1986: dwór, mur.-drewn., park, piwnica w parku 

Rymanów (9) 

- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, 1782, nr rej.: 4-ZN z 15.11.1948 

- ruina bożnicy, ul. Piękna, 1 poł. XVII, XIX, nr rej.: A-273 z 3.11.1970 

- cmentarz żydowski, nr rej.: A-343 z 24.10.1995 

- plebania, 1780, nr rej.: A-74 z 27.11.1952 

- dwór (nadleśnictwo), pocz. XIX, nr rej.: A-73 z 27.11.1952 

- dom, ul. Bieleckiego 9, drewn., k. XIX, nr rej.: A-83 z 18.02.1985 

- dom, ul. Sanocka 15, 1914, nr rej.: A-96 z 16.06.1986 

- gorzelnia, ul. Mitkowskiego 5, k. XIX, nr rej.: A-97 z 26.07.2004 

- budynek transformatora, ul. Zdrojowa, 1929-30, nr rej.: A-347 z 24.03.2009 

Sieniawa (4) 

- cerkiew greko-kat. p.w. Bogurodzicy, ob. kościół rzym.-kat. fil., drewn., 1874, nr rej.: A-262 z 28.01.1992 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

- cmentarz, nr rej.: j.w. 

- szkoła, 1935, nr rej.: A-87 z 15.01.1986 

Wróblik Królewski 

- cerkiew greko-kat. p.w. Zaśnięcia NMP, ob. kościół rzym.-kat. par., 1888, nr rej.: A-277 z 14.04.1992 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

Wróblik Szlachecki (2) 

- cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej, ob. kościół rzym.-kat. par., drewn., 1869, nr rej.: A-69 z 31.01.1985 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

IWONICZ-ZDRÓJ – M. I GM. 

Iwonicz (2+) 

- kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, drewn., 1464, XVII, XIX, nr rej.: A-140 z 23.03.1989 

- zespół pałacowy Załuskich, nr rej.: A-121 z 23.02.1989: pałac, XIX, spichrz (zbór ariański), XVII, oranżeria, XIX/XX, park, XVIII-XIX 

Iwonicz-Zdrój (19) 

- zespół zabytków Iwonicza, 1 poł. XIX, nr rej.: A-730 z 30.06.1973: 

o kościół par. p.w. św. Iwona, drewn., 1894, nr rej.: j.w. 

o Stary Pałac, ob. biura uzdrowiska, pl. Dietla, drewn., 1840, nr rej.: j.w. 

o Dom Zdrojowy, ob. sanatorium i kino, pl. Dietla, drewn., 1856, 1870, 1950-56, nr rej.: j.w. 

o łazienki borowinowe „Pijalnia”, ul. Zdrojowa 156, mur.-drewn., 1860, 1930, nr rej.: j.w. 

o łazienki mineralne, ob. sanatorium 2a, 1870, 1950, nr rej.: j.w. 

o pawilon źródła „Józef” , k. XIX, nr rej.: j.w. 

o basen i obudowa źródła „Mała Bełkotka”, z obeliskiem , 1856-60, nr rej.: j.w. 

o pawilon „Nad Źródłami”, drewn., 1838, 1859, nr rej.: j.w. 

o pensjonat „Bazar”, ob. mieszkania, sklep, ul. Zdrojowa 149, drewn., 1870, nr rej.: j.w. 

o pensjonat „Belweder”, ob. technikum gastronomiczne, drewn., 1880, XX, nr rej.: j.w. 
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o pensjonat „Biały Orzeł”, ob. sanatorium I, ul. Tarasiewicza 4, drewn., 1890, 1953, nr rej.: j.w. 

o komora piwniczna spalonego pensjonatu „Krakowiak”, 1860, nr rej.: j.w. 

o pensjonat „Pod Jodłą”, ob. dom zabiegowy, 1870, 195, nr rej.: j.w. 

o pensjonat „Trzy Lilie”, ul. Słoneczna 11, 1925-26, nr rej.: j.w. 

o pensjonat „Ustronie”, drewn., k. XIX, 1930, nr rej.: j.w. 

o pensjonat „Zofiówka”, ob. mieszkania pracowników uzdrowiska, ul. Kulczyńskiego 4, drewn., 1908, nr rej.: j.w. 

o 5 domów, ul. Zdrojowa 2, 4, 23, 25, 31, drewn., poł. XIX, nr rej.: j.w. 

o willa „Zacisze”, drewn., ul. ks. Rąba 14, 1914, nr rej.: A-516 z 15.03.2011 

o most kamienny na potoku Iwonka, na skrzyżowaniu dróg do Iwonicza i Rogów, 1782, nr rej.: A-158 z 28.07.1989 

Lubatowa 

- kościół par. p.w. św. Stanisława, 1912, nr rej.: A-184 z 30.11.1989 

JEDLICZE – M. I GM. 

Jedlicze (5) 

- kościół p.w. św. Antoniego, 1925, nr rej.: A-197 z 29.02.1990 

- kaplica cmentarna, na cmentarzu komunalnym, drewn., 1865, nr rej.: A-213 z 8.11.2007 

- zespół pałacowy, 1915-25, nr rej.: A-926 z 31.05.1975: pałac, park 

- dom, ul. Tokarskiego 20, pocz. XX, nr rej.: A-236 z 28.02.1991 

- dom, ul. Tokarskiego 24, 1936, nr rej.: A-275 z 6.03.1992 

Potok (1+) 

- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-353/96 z 7.05.1996: dwór, spichrz, park 

Żarnowiec (5) 

- Szkoła Ludowa, drewn., 1886, nr rej.: A-34 z 29.04.1983 

- zespół dworku Marii Konopnickiej, ob. muzeum, 1901, nr rej.: A-301 z 5.05.1969: dworek, park 

- chałupa nr 130, XIX/XX, nr rej.: A-28 z 10.12.1982 

- chałupa nr 131, XIX/XX, nr rej.: A-29 z 10.12.1982 

- chałupa nr 132, XIX/XX, nr rej.: A-30 z 10.12.1982 

MIEJSCE PIASTOWE – GM. 

Miejsce Piastowe (4) 

- kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP, 1888, nr rej.: A-181 z 17.11.1989 

- zespół klasztorny michalitów, nr rej.: A-176 z 10.11.1989: kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, 1931-35, klasztor, 1898-1905 

- szkoła, ul. Dukielska 25, 1911-12, nr rej.: A-159 z 2.08.1989 (dec. dom obok kościoła par.), 

- zespół dworski, k. XVIII-XIX, nr rej.: A-61 z 30.01.1985: dwór, park 

Rogi (1) 

- kościół par. p.w. św. Bartłomieja, drewn., 1600, nr rej.: 13-ZN z 21.11.1948 

Targowiska (4) 

- kościół par. p.w. św. Małgorzaty, drewn., 1 poł. XVIII, nr rej.: 14-ZN z 21.11.1948 

- plebania „stara”, 2 poł. XIX, nr rej.: A-230 z 26.11.1990 

- szpital dla ubogich, drewn., k. XIX, nr rej.: A-46 z 20.07.1984 

- zespół dworski, nr rej.: A-50 z 25.01.1985: dwór, drewn., poł. XIX, lamus, 2 poł. XIX, park, XIX 

Wrocanka (1) 

- kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, drewn.-mur., 1770, 1896, nr rej.: 15 ZN z 26.11.1948 

CHORKÓWKA – GM. 

Bóbrka (2+) 

- kościół par. p.w. Najświętszego Serca Jezusa, 1905, nr rej.: A-200 z 9.04.1990 

- kopalnia ropy naftowej, ob. muzeum-skansen, 2poł. XIX-XX, nr rej.: A-258 z 12.11.1991: warsztaty mech., 1864, drewn., kuźnia, 1854, drewn., 

kotłownia, drewn., dom Łukasiewicza, szyb kopanki „Franek”, szyb kopanki „Janina”, szyb kopanki „nr 15” 

Kobylany (4) 

- kościół par. p.w. Narodzenia NMP, 1775, nr rej.: 8-ZN z 22.11.1948 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

- pomnik „Cześć Poległym”, obok kościoła par., po 1920, nr rej.: A-231 z 3.08.2007 

- zespół dworski, k. XIX, nr rej.: A-24 z 5.04.2000: dwór, XIX, 1935, park 

Zręcin (1) 

- zespół folwarczny, 1840, 1875, nr rej.: A-135 z 25.04.1989: spichrz, stajnia 

Żeglce (1) 

- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-57 z 30.01.1985: dwór, spichrz 

WOJASZÓWKA – GM. 

Bratkówka (1) 

- zespół dworski Starowieyskich, 2 poł. XIX, nr rej.: A-144 z 2.05.1989: dwór z kaplicą, park 
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Łączki Jagiellońskie 

- zespół kościoła par., nr rej.: 12-ZN z 22.11.1948: kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Andrzeja Apostoła, 1748-50, XIX, dom mansjonarzy, 2 poł. XVIII, 

dzwonnica, 1748-50, cmentarz kościelny, ogrodzenie, mur., XVIII 

Łęki Strzyżowskie 

- zespół dworski, nr rej.: A-300 z 19.08.1993: dwór, XVIII/XIX, park, 1 poł. XIX 

Odrzykoń (2) 

- kościół par. p.w. św. Katarzyny, 1887, nr rej.: A-174 z 9.11.1989 

- ruiny zamku „Kamieniec” ze wzgórzem zamkowym, XIV,XVI, nr rej.: A-263 z 20.09.1968 

Przybówka 

- zespół dworski, 1822, nr rej.: A-370/98 z 22.06.1998: dwór, park 

Rzepnik 

- cerkiew p.w. św. Paraskewii, ob. kościół rzym.-kat., 1912, nr rej.: A-225 z 23.11.1990 

Ustrobna (2+) 

- kościół par. p.w. św. Jana Kantego, 1877, nr rej.: A-201 z 10.04.1990 

- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-134 z 6.02.1989: dwór, spichrz, park, gumno, budynek mieszkalno-gospodarczy nr 38, drewn., XIX, nr rej.: A-739 

z 3.11.1973 

KORCZYNA – GM. 

Kombornia (3+) 

- kościół par. p.w. MB Pocieszenia, 1932, nr rej.: A-209 z 4.09.1990 

- zespół dworski i folwarczny : dwór, 1 poł. XVII, k. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-393 z 30.09.1971, oficyna, XIX/XX, nr rej.: j.w., kaplica, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

- folwark, nr rej.: A-394 z 30.09.1971: spichrz, (XVI ?), XIX, oficyna folwarczna, XVIII, k. XIX, park , XVIII/XIX z pozostałościami umocnień ziemnych , XVII 

(?), stajnia, k. XIX, nr rej.: A-141 z 4.04.1989 

Korczyna (7) 

- kościół par. p.w. NMP Królowej Polski, 1910-14, nr rej.: A-487 z 21.02.2011 

- ogrodzenie z bramą i schodami, mur./met., po 1930, nr rej.: j.w. 

- cmentarz żydowski, XIX-XX, nr rej.: A-307 z 28.02.1994 

- dom przedpogrzebowy, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

- dom „Doktorówka”, ul. Szeptyckiego (d. nr 744), 1910, nr rej.: A-48 z 3.12.1984 

- dom (chałupa), ul. Podzamcze 68, drewn., 1 poł. XIX, 1894, nr rej.: A-9 z 19.08.1999 

Krasna (2) 

- cerkiew p.w. św. Michała, ob. kościół rzym.-kat par. p.w. Niepokalanego Serca NMP, 1914, nr rej.: A-249 z 4.01.2008 

- cmentarz cerkiewny ze starodrzewem (4 lipy, 3 jesiony, 3 dęby), j.w. 

Węglówka (1) 

- cerkiew greko-kat. p.w. Narodzenia NMP, ob. kościół rzym.-kat., 1898, nr rej.: A-164 z 12.10.1989 
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WOJ. PODKARPACKIE – POW. MIEJSKI KROSNO 

KROSNO – M. 

Krosno Miasto (b. dużo) 

- historyczny układ urbanistyczny, XIV- XIX/XX, nr rej.: A-376z 27.08.2009 

- zespół kościoła farnego, ul. Józefa Piłsudskiego 5? nr rej.: 9-ZN z 21.11.1948: kościół p.w. Świętej Trójcy, XV/XVI, XVII, XIX, dzwonnica, XVII, plebania, 

XVII, ogrodzenie z bramką, 1886 

- kościół fil. p.w. św. Wojciecha, drewn., XV, XIX, 1903, nr rej.: A-146 z 16.05.1989, obelisk przy kościele, kam., XIX, nr rej.: j.w. 

- zespół klasztorny franciszkanów, ul. Franciszkańska 5, nr rej.: A-130 z 15.07.2005: kościół p.w. Nawiedzenia NMP, XV, 1 poł. XVII, 1899-1904, nr rej.: 

A-10 z 30.11.1947, klasztor, XVI, 2 poł. XIX,  dzwonnica-brama, 1904, oficyna przy bramie, 1904, studnia na dziedzińcu klasztornym, pocz. XX, 

ogrodzenie z 2 bramkami, 1904 

- zespół klasztorny kapucynów, pl. Konstytucji 3 Maja, nr rej.: 11-ZN z 21.11.1948: kościół p.w. Podwyższenia Krzyża, 1771-1811, klasztor, 1764-1810, 

ogród klasztorny, XVIII-XIX, ogrodzenie z bramką, XVII, XIX 

- cmentarz rzym.-kat „stary”, ul. Krakowska, pocz. XIX, nr rej.: A-41 z 5.01.1984 

- cmentarz żydowski, nr rej.: A-338 z 26.09.1995 

- zespół pałacowy, ul. Dąbrowszczaków, 1863, nr rej.: A-128 z 30.12.1988: pałac, park 

- dom dziecka „Caritas”, ul. Grodzka 2, pocz. XX, nr rej.: A-202 z 7.05.1990 

- willa, ul. Grodzka 4, 1897, 1936, nr rej.: A-81 z 23.03.2004 

- dom, ul. Grodzka 6, po 1920, nr rej.: A-145 z 30.12.1988 

- gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ul. Grodzka 17, 1898-99, nr rej.: A-109 z 21.04.1987 

- bank Krośnieńskiego Towarzystwa Zaliczkowego, ul. Kapucyńska 1, 1893-94, nr rej.: A-304 z 2.12.1993 

- dom, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 1933, nr rej.: A-243 z 3.07.1991 

- d. dworzec kolejowy, ul. Kolejowa 29, po 1880, nr rej.: A-752 z 22.08.2003 

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 3, XIX/XX, nr rej.: A-118 z 5.05.1988 

- dom, ul. Kościuszki 14, XIX/XX, nr rej.: A-116 z 10.03.1988 

- dom z budynkiem gospodarczym, ul. Lewakowskiego 1, 4 ćw. XIX nr rej.: A-278 z 20.10.2008 

- dom, ul. Lewakowskiego 4, XIX/XX, nr rej.: A-311 z 22.07.1994 

- dom, ul. Lewakowskiego 6, XIX/XX, nr rej.: A-98 z 25.06.1986 

- dom, ul. Lewakowskiego 16, 1913-14, nr rej.: A-179 z 17.11.1989 

- willa, ul. Lewakowskiego 22, 1902, nr rej.: A-231 z 14.02.1991 

- dom, ul. Lewakowskiego 24, k. XIX, nr rej.: A-203 z 10.05.1990 

- dom, ul. Lewakowskiego 35, po 1860, nr rej.: A-132 z 20.01.1989 

- dom artysty rzeźbiarza Andrzeja Lenika, ul. Lwowska 6, 1898, nr rej.: A-292 z 20.05.1993 

- dworek, ul. Lwowska 15, po 1930, nr rej.: A-154 z 27.04.2006 

- willa, ul. Lwowska 19, 1920, , nr rej.: A-171 z 11.08.2006: ogród, j.w., popiersie Chopina, w ogrodzie, j.w. 

- dom, ul. Lwowska 24, 1905-9, nr rej.: A-36 z 16.12.1993 

- dom, ul. Łukasiewicza 1, XIX/XX, nr rej.: A-136 z 23.02.1989 

- dom z budynkiem gospodarczym, ul. Łukasiewicza 5, pocz. XX, nr rej.: A-107 z 3.03.1987 

- dom, ul. Mickiewicza 8, pocz. XX, nr rej.: A-205 z 10.09.1990 

- poczta, ul. Mielczarskiego 9, 1907, nr rej.: A-263 z 29.01.1992 

- zagroda, ul. Mostowa 5, XIX/XX, nr rej.: A-60 z 30.01.1985: dom, drewn., budynek gospodarczy, drewn. 

- willa „Zacisze”, ul. Nadbrzeżna 2, 1905, nr rej.: A-152 z 23.06.1989 

- willa, ul. Naftowa 18, 1905, nr rej.: A-274 z 17.03.1992 

- dom (z prywatną kolekcją Józefa Kusiby – dzieje lotnictwa i szybownictwa), 

- ul. Niepodległości 47, drewn., nr rej.: A-484 z 27.06.1986 

- Ubezpieczalnia, ul. Paderewskiego 6 i 6 a, 1920, nr rej.: A-108 z 9.04.1987 

- dom, ul. Piłsudskiego 15, 1918, nr rej.: A-369/97 z 19.12.1997 

- pałac biskupi, ul. Piłsudskiego 16, 2 poł. XVI, 1893, nr rej.: A-52 z 25.11.1952 

- kamienica „Pod zegarem”, ul. Piłsudskiego 17, XIX/XX, nr rej.: A-221 z 12.11.1990 

- dom, ul. Piłsudskiego 23, 2 poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-215 z 17.11.2008 

- dom, ul. Podkarpacka 2, 1920, nr rej.: A-137 z 2.03.1989 

- dom, ul. Portiusa 2 / Rynek, 4 ćw. XIX, nr rej.: A-21 z 30.09.1982 

- dom (I), Rynek 1, XVII, XIX/XX, nr rej.: A-1 z 21.09.1982 

- dom (II), Rynek 1, XVII, XIX/XX, nr rej.: A-2 z 21.09.1982 

- dom, Rynek 2, XVII, XIX/XX, nr rej.: A-3 z 21.09.1982 

- dom, Rynek 3, XVII, XIX/XX, nr rej.: A-4 z 22.09.1982 

- dom, Rynek 4, XVII, XIX/XX, nr rej.: A-485 z 23.09.1982 

- dom „Curia Praetoriana”, Rynek 5, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: A-6 z 23.09.1982 

- dom, Rynek 6, XVI, XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-7 z 24.09.1982 

- kamienica „Wójtowska”, Rynek 7, XV, nr rej.: 277/ZN/60 z 1.06.1960 

- dom, Rynek 8, 1 poł. XVI, XIX, nr rej.: A-8 z 24.09.1982 

- kamienica, Rynek 10, (XVI) XVIII/XIX, 1911, nr rej.: A-282 z 1.08.2008 

- dom, Rynek 11, XVI, XIX/XX, nr rej.: A-9 z 24.09.1982 
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- dom, Rynek 12, XVI, XIX/XX, nr rej.: A-10 z 24.09.1982 

- dom, Rynek 13, XVI, XIX/XX, nr rej.: A-11 z 27.09.1982 

- dom, Rynek 14, XVI, XIX, nr rej.: A-12 z 27.09.1982 

- dom, Rynek 15, XVI, XIX/XX, nr rej.: A-13 z 27.09.1982 

- dom, Rynek 16, XVI, XIX, nr rej.: A-529 z 28.09.1982 

- dom, Rynek 17, XIX, nr rej.: A-15 z 28.09.1982 

- dom, Rynek 18, XVI, XIX/XX, nr rej.: A-16 z 28.09.1982 

- dom, Rynek 19, XVI, 1873, nr rej.: A-17 z 28.09.1982 

- dom, Rynek 20, XVII, XIX/XX, nr rej.: A-18 z 29.09.1982 

- dom, Rynek 21, XVI, XIX/XX, nr rej.: A-19 z 29.09.1982 

- dom, Rynek 22, XIX, nr rej.: A-20 z 29.09.1982 

- dom, Rynek 23 / Piłsudskiego 1, XIX, nr rej.: A-22 z 30.09.1982 

- dom, Rynek 24, XVII, XIX, r rej.: A-23 z 1.10.1982 

- dom, Rynek 25, XVI/XVII, XIX, nr rej.: A-24 z 1.10.1982 

- dom, Rynek 26, XVI/XVII, XIX, nr rej.: A-25 z 1.10.1982 

- dom, Rynek 27, XVII, 1908, nr rej.: A-26 z 4.10.1982 

- dom, Rynek 28, 1 poł. XVI, XIX/XX, nr rej.: A-27 z 4.10.1982 

- kamienica, ul. Sienkiewicza 2 / Rynek, XV/XVI, XIX, 1929, nr rej.: A-328 z 20.01.1995 

- sąd, ul. Sienkiewicza 12, 1908-13, nr rej.: A-239 z 7.06.1991 

- szkoła (Seminarium Nauczycielskie), ul. Piotra Skargi 3, 1895, nr rej.: A-336 z 1.08.1995 

- dom, ul. Stapińskiego 6, k. XIX, nr rej.: A-217 z 5.11.1990 

- dom, ul. Staszica 1, 1909, nr rej.: A-151 z 23.06.1989 

- willa z ogrodem, ul. Staszica 5, pocz. XX, nr rej.: A-291 z 31.03.1993 

- dom, ul. Staszica 10, 1906, nr rej.: A-31 z 23.11.2000 

- bursa Gimnazjum Miejskiego, ul. Szpetnara 9, 1924-36, nr rej.: A-111 z 25.08.1987 

- dom, ul. Wojska Polskiego 4, XIX/XX, nr rej.: A-127 z 5.11.1988 

- dom, ul. Wojska Polskiego 6-8, XIX/XX, nr rej.: A-124 z 9.09.1988 

- dom, ul. Wojska Polskiego 10, XIX/XX, nr rej.: A-123 z 9.09.1988 

- dom, ul. Wojska Polskiego 12, XIX/XX, nr rej.: A-129 z 6.12.1988 

- dom, ul. Wojska Polskiego 14, XIX/XX, nr rej.: A-125 z 10.10.1988 

- dom, ul. Wojska Polskiego 24, 1897, nr rej.: A-133 z 3.02.1982 

- pałac Dunikowskiego, ob. USC, ul. 8 Września 4, pocz. XX, nr rej.: A-175 z 9.11.1989 

Krosno - Polanka 

- kościół par. p.w. NMP Królowej Polski, 1927-28, nr rej.: A-131 z 3.02.1989 

- zespół dworski, 1808, 2 poł. XIX, nr rej.: A-130 z 16.01.1989: dwór, park 

Krosno - Suchodół 

- most kamienny na potoku Badoń, 1892, nr rej.: A-125 z 5.11.1990 

KROŚCIENKO WYŻNE – GM. 

Krościenko Wyżne (5) 

- kościół par. p.w. św. Marcina, 1908-14, nr rej.: A-191 z 12.03.1990 

- cmentarz kościelny „stare kościelisko”, nr rej.: A--82 z 30.04.2004 

- krypta grobowa Cecylii Jabłonowskiej, 1847, nr rej.: j.w. 

- kapliczka Najświętszego Serca Jezusowego, poł. XIX, , nr rej.: j.w. 

- zespół dworski, nr rej.: A-353 z 25.11.1967: dwór, XVII, pocz. XX, oficyna (d. kuchnia), pocz. XIX 



 

12 

 

WOJ. PODKARPACKIE – POW. BRZOZOWSKI 

BRZOZÓW – M. I GM. 

Brzozów (8) 

- kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, ul. Mickiewicza, 1686, XVIII, XIX, nr rej.: A-156 z 18.07.1989 

- klasztor i kolegium misjonarzy, ob. Sąd Rejonowy, ul. Mickiewicza 25, 1745-48, nr rej.: A-252 z 24.10.1991 

- kopiec z pomnikiem Konfederatów Barskich, ul. Rzeszowska, 1823-30, nr rej.: A-30 z 25.10.2000 

- ratusz, ob. muzeum, Rynek, 1896, nr rej.: A-54 z 28.01.1985 

- budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ul. Armii Krajowej 4, 1909-10, nr rej.: A-55 z 28.01.1985 

- fasada domu, ul. Mickiewicza 21, pocz. XX, nr rej.: A-313 z 23.08.1994 

- dom ze służbówką, ul. Mickiewicza 23, XIX/XX, nr rej.: A-211 z 4.09.1990 

- elewacja kamienicy, Rynek 2, 2 poł. XIX, nr rej.: A-318/94 z 26.07.1994 

Górki (1) 

- kościół p.w. MB Wspomożenia Wiernych, drewn., 1930-41, nr rej.: A-332 z 22.05.1995 

Grabownica Starzeńska (2) 

- zespół kościelny, nr rej.: A-172 z 2.01.2007: kościół par. p.w. śś. Mikołaja i Józefa, 1913-26, dzwonnica, 1 ćw. XX, obelisk nagrobny, k. XIX, cmentarz 

kościelny, plebania „stara”, 1928, szkoła par., ob. organistówka, drewn., 2 poł. XIX, spichrz plebański (gumno), drewn., 2 poł. XVIII 

- zespół dworski, 2 poł. XVII, XVIII, nr rej.: A-237 z 19.11.1971: dwór, ogród 

Humniska (2) 

- kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa, drewn., XV, XIX, nr rej.: A-42 z 5.07.1984 

- plebania (nr 456), 1907, nr rej.: A-240 z 14.06.1991 

Stara Wieś (2) 

- zespół klasztorny jezuitów, nr rej.: 38-ZN z 19.10.1949 oraz A-38 z 11.09.1969: kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1728, XIX, cmentarz kościelny, 

klasztor, ob. kolegium, 1poł. XVIII, 1 poł. XIX, stajnia, poł. XIX, spichrz, poł. XIX, pralnia, poł. XIX, ogrodzenie z bramą i 4 kapliczkami, 1886, 1900, 

ogród 

- dom zakonny ss. służebniczek NMP, 1874, nr rej.: A-154 z 12.07.1989 

Zmiennica (3) 

- kościół par. p.w. św. Katarzyny (przeniesiony z Jasionowa), drewn., 1810, nr rej.: A-139 z 22.03.1989 

- spichrz dworski, 1 ćw. XIX, nr rej.: A-777 z 1.10.1974 

- park dworski, j.w. 

DOMARADZ – GM. 

Barycz (1) 

- kościół par. p.w. św. Józefa, 1907, nr rej.: A-193 z 15.03.1990 

Domaradz (4) 

- kościół par. p.w. św. Mikołaja Biskupa, drewn., XVI-XIX, nr rej.: A-289 z 21.01.1970 

- dzwonnica, drewn., 1936, nr rej.: j.w. 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

- karczma (d. ratusz), drewn., XVII-XIX, nr rej.: A-390 z 20.07.1971 (MBL w Sanoku) 

Golcowa (1) 

- zespół kościoła parafialnego : kościół p.w. św. Barbary i Narodzenia NMP, drewn., 1589, 1883, nr rej.: A-63 z 27.11.1952, cmentarz kościelny, nr rej.: 

j.w., dzwonnica, 1903, nr rej.: A-430 z 2.09.2010, lamus (skarbczyk), drewn., 1922, nr rej.: j.w., plebania, drewn., 4 ćw. XIX, nr rej.: A-388 z 

10.07.1971, spichrz, drewn., 1787, nr rej.: j.w. (nie istnieje?) 

DYDNIA – GM. 

Dydnia (2) 

- kościół par. p.w. św. Michała Archanioła., 1882, nr rej.: A-347 z 28.11.1995 

- zespół dworski, nr rej.: A-783 z 10.10.1974: dwór, pocz. XIX, oficyna, pocz. XIX, spichrz, drewn., XVIII/XIX, park, XIX 

Grabówka (3) 

- kościół par. p.w. Nawiedzenia MB, drewn., 1623, nr rej.: A-192 z 13.03.1990 (spalony 18.04.2007, nie istnieje) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Mikołaja, 1864, nr rej.: A-315 z 31.08.1994 

- dzwonnica, 1864, nr rej.: j.w. 

Jabłonka (2) 

- kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, drewn., 1936-39, nr rej.: A-346 z 28.11.1995 

- zespół dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A-780 z 10.10.1974: dwór, park 

Końskie (3) 

- cerkiew greko-kat. , ob. kościół rzym.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego, drewn., 1832, 1927, nr rej.: A-165 z 19.10.1989 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

- zespół dworski, nr rej.: A-349 z 14.12.1995 i z 26.02.1996: dwór, k. XVIII, 1958, oficyna, k. XVIII, park, XVIII 
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Krzemienna (2) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. fil. p.w. MB Królowej Polski, drewn., 1867,1970, nr rej.: A-348 z 4.12.1995 

- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-925 z 31.05.1975: dwór, park 

Obarzym (1) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. fil. p.w. Zwiastowania NMP, drewn., 1828, 1929,1970, nr rej.: A-345 z 27.11.1995 

Temeszów (1) 

- kaplica dworska, drewn., 1893, nr rej.: A-227 z 30.09.1959 

Ulucz (2) 

- cerkiew p.w. św. Mikołaja, drewn., 1510, nr rej.: A-268 z 14.02.1992 

- cmentarz przy cerkwi, nr rej.: j.w. 

Witryłów (Wietrzna) (2) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Michała Archanioła., ob. kościół rzym.-kat. p.w. MB Nieustającej Pomocy, drewn., 1812, nr rej.: A-144 z 29.07.1971 

- cmentarz cerkiewny, nr rej.: j.w. 

HACZÓW – GM. 

Haczów (4) 

- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, drewn., 1388, XVII, nr rej.: 3 ZN z 15.11.1948 

- zespół kościoła parafialnego, nr rej.: A-397 z 24.02.2010 : kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1936-39, 1948, figura NMP, 1857, cmentarz 

kościelny, ogrodzenie, mur./met., z bramą, 1 poł. XX 

- szkoła, drewn., pocz. XX, nr rej.: A-90 z 15.02.1986 

- zespół dworski, 2 poł. XVIII-XIX, nr rej.: A-313 z 14.12.1968: dwór (nie istnieje ?), kaplica, lamus (oficyna), oranżeria, brama wjazdowa, park 

Jabłonica Polska (1) 

- cerkiew greko-kat. p.w. śś. Kosmy i Damiana, ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. Zwiastowania Marii, 1791, nr rej.: A-216 z 5.11.1990 

Jasionów (1) 

- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-103 z 3.10.1986: dwór, oficyna, park 

Trześniów (2) 

- kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa, 1893-98, nr rej.: A-196 z 29.03.1990 

- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-363 z 22.08.1968: dwór, drewn., spichrz, drewn., nr rej.: j.w., pozostałości parku, nr rej.: j.w. 

Wzdów (1) 

- zespół pałacowy, nr rej.: A-85 z 15.01.1986: pałac, 2 poł. XVIII, XIX, rządówka, drewn, 1 poł. XIX, park z aleją dojazdową, 2 poł. XIX, zabudowania 

gospodarcze, 2 poł. XIX 

JASIENICA ROSIELNA – GM. 

Blizne (2+) 

- kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, drewn., 2 poł. XV, XVII, XIX, nr rej.: A-62 z 27.11.1952 

- zespół plebański, drewn., nr rej.: A-329 z 20.03.1995: plebania, ob. wikarówka, drewn., XVIII, 1966, spichrz (lamus), drewn., k. XVIII, szkoła parafialna 

i organistówka, drewn., 1866, stodoła, drewn., XIX, kaplica p.w. św. Michała Archanioła., 1877, nr rej.: A-330 z 20.03.1995 

Jasienica Rosielna (3) 

- kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, drewn., 1770, nr rej.: A-64 z 27.11.1952 

- kostnica, drewn., na cmentarzu par., k.XIX, nr rej.: A-166 z 10. 07. 2006 

- park dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-13 z 19.07.2000 

NOZDRZEC – GM. 

Izdebki (2) 

- kościół par. p.w. Zwiastowania Pańskiego i śś. Piotra i Pawła, 1911, nr rej.: A-190 z 5.02.1990 

- zespół dworski, nr rej.: A-278 z 26.06.1992: - dwór, 2 poł. XIX, spichlerz (ruina) , XVIII/XIX, park, XIX 

Nozdrzec (5) 

- kościół par. p.w. św. Stanisława, 1746, nr rej.: A-61 z 27.11.1952 

- stodoła plebańska, drewn., 1853, nr rej.: A/21/351/ZN z 1.09.1966 (MBL w Sanoku) 

- zespół pałacowy, nr rej.: A-52 z 25.01.1985: pałac, 1843, 1920, 2 oficyny, poł. XIX, kaplica dworska, 1889, park, XIX 

- młyn turbinowy, 1918, nr rej.: A-99 z 2.08.2004 

- dom nr 62, obok młyna, drewn, pocz. XX, nr rej.: A-106 z 2.12.2004 

Wesoła (3) 

- kościół par. p.w. św. Katarzyny, 1838-39, 1956-59, nr rej.: A-338 z 28.02.2009 

- dzwonnica, XIX, nr rej.: j.w. 

- 4 kapliczki w ogrodzeniu, XIX, nr rej.: j.w. 



 

14 

 

WOJ. PODKARPACKIE – POW. SANOCKI 

TYRAWA WOŁOSKA – GM. 

Hołuczków (1) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Paraskewii, ob. kościół rzym.-kat., drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: A-219 z 6.11.1990 

Siemuszowa (1) 

- cerkiew fil. greko-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego, ob. kościół fil. rzym.-kat., drewn., 1841, nr rej.: A-285 z 4.11.1992 

SANOK – GM. 

Bykowice 

- zespół dworski, XVIII-XX, nr rej.: A-302 z 22.11.1993: dwór, park 

Czerteź (2) 

- cerkiew greko-kat. p.w. Przemienienia, ob. kościół rzym.-kat., drewn., 1742, nr rej.: A-159 z 8.05.1968 

- dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w. 

Dobra (Szlachecka) (2) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Mikołaja, ob. kościół rzym.-kat. p.w. Świętego Krzyża, drewn., 1879, nr rej.: A-195 z 27.03.1990 

- dzwonnica-brama w ogrodzeniu cmentarza kościelnego, drewn.-mur., 1600 i 1799, nr rej.: A-113 z 26.08.1968 

Falejówka (1) 

- zespół dworski, k. XIX, 1924, nr rej.: A-299 z 18.08.1993: dwór, park 

Hłomcza (2) 

- cerkiew greko-kat. p.w. NMP, ob. prawosławna, drewn., 1859, nr rej.: A-222 z 12.11.1990 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

Jurowce (2+) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Jerzego, ob. kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, drewn., 1873, 1924, nr rej.: A-354/96 z 13.05.1996 

- zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-122 z 9.09.1988: dwór, stajnia, spichrz, park 

Kostarowce (3) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. p.w. Narodzenia NMP, drewn., 1872, nr rej.: A-335/96 z 13.05.1996 

- park dworski, XIX, nr rej.: A-314 z 28.08.1994 

- spichrz, nr rej.: j.w. 

Lalin (2) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Jerzego, ob. kościół fil. rzym.-kat., drewn., 1835, 1924, nr rej.: A-339 z 2.10.1995 

- dzwonnica, drewn., 1924, nr rej.: j.w. 

Łodzina (2) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat., drewn., nr rej.: A-351 z 26.03.1996 

- cmentarz greko-kat., nr rej.: j.w. 

Markowce (1+) 

- zespół dworski, nr rej.: A-43 z 5.07.1984: dwór, XVII-XIX, 2 budynki gospodarcze, k. XIX, park, k. XIX,  

Międzybrodzie (2) 

- cerkiew greko-kat. p.w. Świętej Trójcy, ob. kościół rzym.-kat., k. XIX, nr rej.: A-227 z 23.11.1990 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

Mrzygłód (4) 

- zespół kościoła par., nr rej.: A-75 z 27.11.1952: kościół p.w. Rozesłania Apostołów, 1 poł. XV, XVII, XIX, dzwonnica, 1836, ogrodzenie z bramką i 4 

kapliczkami, 1836 

- dom, Rynek 93, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: 283/ZN/60 z 25.06.1960 

- dom, Rynek 94, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: 284/ZN/60 z 25.06.1960 

- dom, Rynek 95, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: 282/ZN/60 z 24.06.1960 

Pisarowce (1) 

- zespół dworski, nr rej.: A-316 z 31.08.1994: dwór, 2 poł. XIX, pocz. XX, park, XVIII-XIX 

Strachocina (1) 

- park dworski z alejami dojazdowymi, XIX, nr rej.: A-310 z 16.05.1994 

Trepcza (2) 

- d. cerkiew greko-kat. p.w. Zaśnięcia NMP, 1807, nr rej.: A-325 z 25.10.1994 

- ogrodzenie cmentarza, kam., nr rej.: j.w. 

Tyrawa Solna (1) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. p.w. śś. Piotra i Pawła, drewn., 1837, nr rej.: A-286 z 4.11.1992 

Wujskie (2) 

- kościół par. p.w. śś. Kosmy i Damiana, 1804, nr rej.: A-10 z 20.08.1999 

- dzwonnica – brama, j.w. 

Załuż (1) 

- zespół dworski, XVIII, 1875-99, nr rej.: A-44 z 4.07.1984: dwór, park 
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ZARSZYN – GM. 

Bażanówka (2+) 

- kościół polsko-kat., par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewn., 1925, nr rej.: A-380 z 7.12.2009 

- zespół dworski, 1850, nr rej.: A-64 z 31.01.1985: dwór, park 

Jaćmierz (6) 

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia Marii, drewn., 1760-68, nr rej.: A-182 z 21.11.1989 

- park dworski, XIX, nr rej.: A-317 z 1.09.1994 

- spichrz, nr rej.: j.w. 

- d. szkoła elementarna, 1899, nr rej.: A-217 z 10.08.2007 

- dom, Rynek 68, poł. XIX, nr rej.: A-143 z 25.04.1969 

- dom „Kasa Szewczyka”, Rynek 137, drewn., pocz. XX, nr rej.: A-142 z 25.04.1989 

Nowosielce (2) 

- kościół par. p.w. MB Nieustającej Pomocy, 1933, nr rej.: A-208 z 4.09.1990 

- pałac, XVIII/XIX, nr rej.: A-63 z 30.01.1985 

Odrzechowa (4) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat., 1813, nr rej.: A-178 z 22.01.1970 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

- cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

Pielnia (1) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Jana, ob. kościół rzym.-kat.,1805, nr rej.: A-172 z 03.11.1989 

Posada Jaćmierska (1+) 

- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-335 z 26.06.1995: dwór, park, stodoła w zagrodzie nr 9, drewn., k. XIX, nr rej.: A-738 z 3.11.1973 

Posada Zarszyńska (1) 

- park dworski, nr rej.: A-337 z 5.09.1995 

Zarszyn (1) 

- kościół par. p.w. św. Marcina, 1872, nr rej.: A-185 z 7.12.1989 

BESKO – GM. 

Besko (8) 

- kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, drewn., 1755, 1925, nr rej.: A-71 z 27.11.1952 

- dzwonnica, 1841, nr rej.: j.w. 

- dom zakonny ss. felicjanek, nr rej.: A-115 z 19.02.1988: 

- dom, nr 467, 1883 

- dom, nr 466, drewn., 1936 

- figura MB, kam., 1870 

- zajazd, nr 253, 1790-1810, nr rej.: 274/ZN/60 z 8.05.1960 

- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-102 z 2.10.1986: oficyna, spichrz, zabudowania gospodarcze, ogrodzenie z kapliczką i zegarem słonecznym, park 
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WOJ. PODKARPACKIE – POW. PRZEMYSKI 

BIRCZA – GM. 

Bircza (9) 

- układ urbanistyczny, nr rej.: A-75 z 15.11.1982 

- kościół par. p.w. św. Stanisława Kostki, 1921-26, ul. Wojska Polskiego, nr rej.: A-449 z 29.10.1998 

- plebania, 1926, nr rej.: j.w 

- kapliczka, przy Rynku, k. XIX, nr rej.: A-45 z 18.11.1982 

- cmentarz rzym.-kat. „stary”, nr rej.: A-365 z 6.09.1990 

- cmentarz żydowski, XIX, nr rej.: A-341 z 18.12.1989 

- fortyfikacje miejskie, ziem., XVI, nr rej.: A-36 z 29.07.1982 

- zespół pałacowy, XIX, nr rej.: A-483 z 29.07.1982: pałac, park 

- dom nr 38, drewn., XIX, nr rej.: A-915 z 31.05.1975 (nie istnieje ?) 

Brzeżawa (1) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat., drewn., 1843, nr rej.: A-325 z 29.07.1982 

Brzuska (3) 

- kapliczka I, przy drodze do Nienadowej, XIX, nr rej.: A-60 z 18.11.1982 

- kapliczka II, przy drodze do Nienadowej, XIX, nr rej.: A-61 z 18.11.1982 

- kapliczka, XIX, nr rej.: A-80 z 18.11.1982 (brak decyzji w NID) 

Jasienica Sufczyńska (1) 

- kapliczka, poł. XIX, nr rej.: A-56 z 18.11.1982 

Jawornik Ruski (4) 

- zespół cerkwi greko-kat. p.w. św. Dymitra, , nr rej.: A-315 z 18.11.1982 i z 19.09.1990 

- cerkiew, ob. kościół rzym.-kat. fil. p.w. śś. Piotra i Pawła, drewn., 1812, 1882 

- dzwonnica-brama, XIX/XX 

- cmentarz grzebalny 

Kotów (1) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Anny, drewn., 1923, nr rej.: A-321 z 18.11.1982 

Kuźmina (4) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Dymitra, ob. kościół rzym.-kat., drewn., 1814, 1935, nr rej.: A-54 z 18.11.1982 

- kaplica grobowa rodziny Pieściorowskich, na cmentarzu par., XIX/XX, nr rej.: A-399 z 18.02.2010 

- kaplica, XIX, nr rej.: A-52 z 18.11.1982 

- kapliczka, XIX, nr rej.: A-53 z 18.11.1982 

Leszczawa Dolna (1) 

- kapliczka, XIX, nr rej.: A-50 z 18.11.1982 

Lipa (1+) 

- zespół cerkwi greko-kat. p.w. św. Paraskewii, nr rej.: A-313 z 18.11.1982 i z 8.10.1990: cerkiew, ob. kościół rzym.-kat., p.w. Wniebowstąpienia 

Pańskiego, drewn., 1830, dzwonnica, XIX, kaplica grobowa, poł. XIX, cmentarz grzebalny 

Malawa (2) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. fil., XVIII, 1897, nr rej.: A-328 z 29.07.1982 

- kapliczka, przy drodze do Birczy, XIX, nr rej.: A-73 z 17.11.1982 

Nowa Wieś (1) 

- kapliczka, przy drodze Sufczyn Bircza, XIX, nr rej.: A-64 z 10.11.1982 

Roztoka (1) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. fil. p.w. śś. Piotra i Pawła, 1936, nr rej.: A-460 z 20.12.1996 

Rudawka (2) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. p.w. Podwyższenia Krzyża, drewn., 1798, nr rej.: A-248 z 13.03.1970 

- kapliczka, przy drodze do Birczy, 1849, nr rej.: A-62 z 18.11.1982 

Wola Korzeniecka (2) 

- kapliczka, przy drodze do Birczy, XVIII/XIX, nr rej.: A-244 z 18.11.1982 

- dom, drewn., XIX, nr rej.: A-63 z 18.11.1982 

Żohatyn (2) 

- kapliczka, przy szkole, XIX, nr rej.: A-58 z 19.11.1982 

- kapliczka słupowa, przy domu nr 78, XIX, nr rej.: A-709 z 19.11.1982 

DUBIECKO – GM. 

Bachórzec (3+) 

- kościół p.w. św. Katarzyny, drewn., 1760-62, nr rej.: A-542 z 31.08.1992 

- kaplica grobowa rodziny Krasickich, na cmentarzu par., 1909, nr rej.: A-388 z 27.11.2009 

- zespół dworski, nr rej.: A-89 z 14.06.1985: dwór „nowy”, XIX, 1 poł. XX, dwór „stary” (oficyna), k. XVIII, most kamienny, 1 poł. XIX, park z aleją 

dojazdową, XVIII-XIX, stajnia, k. XIX, nr rej.: A-89 z 30.12.1988, czworak, pocz. XX, nr rej.: j.w. 
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Dubiecko (6+) 

- cerkiew greko-kat., ob. nieużytkowana, 1927, nr rej.: A-97 z 29.07.1982 

- cmentarz komunalny (najstarsza część), poł. XIX, nr rej.: A-838 z 26.06.1996 

- kaplica Mycielskich i Dembińskich, XIX/XX, nr rej.: j.w. 

- kaplica Konarskich i Krasickich, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

- kaplica Krasickich i Weyssenwolfów, poł. XIX, nr rej.: j.w. 

- zespół zamkowy, ob. pałacowy, nr rej.: A-298 z 28.01.1969: pałac z oficyną, 2 ćw. XVI, XVII, 1771-90, XX, ruiny zamku (piwnice), 2 ćw. XVI, XVII, 

fortyfikacje ziemne, XVI, park, XVIII/XIX 

Nienadowa (1+) 

- zespół dworski i folwarczny, nr rej.: A-105 z 29.07.1982: dwór, ob. szkoła, pocz. XIX, oficyna, pocz. XIX, kordegarda, pocz. XIX, park, XIX, obora, XIX, 

spichrz, XIX, kuźnia, XIX, pocz. XX, lamus, XIX, czworak, XIX, gorzelnia, 1908 

Piątkowa (3+) 

- cerkiew greko-kat., drewn., 1732, XX, nr rej.: A-269 z 6.05.1960 

- cmentarz, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie z bramką, nr rej.: j.w. 

Wybrzeże Dubieckie (1+) 

- zespół dworski, nr rej.: A-68 z 19.02.1986: dwór, 1 poł. XIX, pocz. XX, oficyna, XIX, spichrz, XIX, park, XVIII/XIX 

FREDROPOL – GM. 

Darowice (1+) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. fil. p.w. Matki Boskiej Różańcowej, 1909, nr rej.: A-598 z 20.03.1993: dzwonnica, 1923, nr rej.: j.w., 

cmentarz, nr rej.: j.w. 

Fredropol (1) 

- ruiny zamku, 2 poł. XVI/XVII, nr rej.: A-135 z 12.02.1986 

Huwniki (4+) 

- cerkiew greko-kat., 1825, nr rej.: A-464 z 31.10.1992 

- dzwonnica, 1825, nr rej.: j.w. 

- cmentarz, ob. rzym.-kat., nr rej.: j.w. 

- zespół dworski „Za Wiarem”, nr rej.: A-469 z 22.10.1991: dwór, XVIII-XIX, park, 2 poł. XIX, kuźnia, XIX/XX, owczarnia, XIX/XX 

Kalwaria Pacławska (1++) 

- zespół klasztorny franciszkanów z kaplicami kalwaryjskimi, nr rej.: A-295 z 16.08.1988: kościół p.w. Świętego Krzyża, 1775, klasztor, 1770-75, 1845-

52, dzwonnica, 1878, kaplica grobowa Tyszkowskich, ob. „Kaplica Powołań”, 1896, 1906, nowicjat, pocz. XX, 42 kaplice i kapliczki kalwaryjskie, 1825-

75, nr rej.: A-297 z 8.12.1989, cmentarz, poł. XIX, nr rej.: A-377 z 19.09.1990 

Kłokowice (2) 

- cerkiew greko-kat., ob. prawosławna, drewn., 1856-60, nr rej.: A-373 z 22.10.1990 

- dzwonnica, 2 poł. XIX, drewn., nr rej.: j.w. 

Kniażyce 

- kościół fil. p.w. Wniebowzięcia NMP, drewn., 1924-25, nr rej.: A-508 z 17.03.2011 

- cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

Koniusza (2) 

- cerkiew greko-kat. p.w. Złożenia Szat NMP, ob. kościół rzym.-kat. fil. p.w. św. Izydora, drewn., 1901, nr rej.: 169 z 10.08.2006 

- dzwonnica , drewn., 1918, nr rej.: j.w. 

Kopyśno (3) 

- cerkiew greko-kat., p.w. Opieki Matki Bożej, 1821, nr rej.: A-463 z 1.12.2010 

- dzwonnica, 1821, nr rej.: j.w. 

- cmentarz przy cerkwi, nr rej.: j.w. 

Kormanice (3) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. Narodzenia NMP, drewn.,1923-26, nr rej.: A-222 z 26.06.2007 

- dzwonnica, drewn., 1923, nr rej.: j.w. 

- cmentarz cerkiewny, nr rej.: j.w. 

Kupiatycze (2) 

- rządcówka, pocz. XX, nr rej.: A-639 z 14.10.1993 

- park z aleją dojazdową, nr rej.: j.w. 

Młodowice (3) 

- cerkiew greko-kat., ob. prawosławna p.w. św. Anny, drewn., 1923, nr rej.: A-599 z 28.04.1993 

- dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w. 

- cmentarz, nr rej.: j.w. 

Nowe Sady (3) 

- cerkiew greko-kat., XVII, 1836, nr rej.: A-224 z 16.04.1970 

- fortyfikacje, ziem., XVI/XVII, nr rej.: j.w. 

- młyn wodny, mur.-drewn., XIX, nr rej.: A-237 z 6.08.1987 

Posada Rybotycka (1) 

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Onufrego, XV/XVI, nr rej.: A-210 z 10.04.1968 
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Rybotycze (5) 

- kościół par. p.w. św. Tomasza, 1868, nr rej.: A-263 z 28.02.2008 

- dzwonnica, j.w 

- mur ogrodzeniowy, j.w. 

- cmentarz rzym.-kat., k. XIX, nr rej.: A-368 z 6.09.1990 

- cmentarz greko-kat., pocz. XX, nr rej.: A-369 z 10.09.1990 

Sierakośce (2+) 

- cmentarz rzym. i greko-kat., poł. XIX, nr rej.: A-375 z 12.09.1990 

- zespół dworski, k. XVIII, XIX-XX, nr rej.: A-30 z 25.02.1986: dwór, park, z doliną rzeki Wiar 

KRASICZYN – GM. 

Chołowice (1) 

- cerkiew ob. kościół rzym.-kat., 1867, nr rej.: A-494 z 6.06.1992 

Korytniki (2++) 

- zespół cerkwi greko-kat. p. w. św. Dymitra, nr rej.: A-405 z 25.02.2010: cerkiew, ob. kościół Rzym.-kat. fil. p.w. św. Maksymiliana Kolbe, 1886, 

dzwonnica, 1930, d. cmentarz prawosławny, k. XIX 

- park dworski, pocz. XX, nr rej.: A-176 z 5.01.1987 

Krasiczyn (10) 

- kościół par. p.w. św. Barbary i św. Marcina, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-443 z 9.02.1988 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

- zespół zamkowy, nr rej.: A-321 z 26.06.1968: 

- zamek, poł. XVI, 1598-1633, XVIII, 2 poł. XX 

- domek szwajcarski, poł. XIX 

- stajnie cugowe (oficyna), XVIII/XIX 

- park, XVII, 2 poł. XIX, nr rej.: 4-ZP z 1.09.1948 

- brama parkowa, południowa, 1 poł. XVII, nr rej.: B-232 z 25.02.2008 

- szkoła, 1909, nr rej.: A-261 z 12.11.1987 

Kruhel Wielki (2) 

- cerkiew greko-kat., drewn., 1630, 1882, 1957, nr rej.: A-719 z 12.06.1987 

- dzwonnica, drewn., XVIII, nr rej.: j.w. 

Mielnów (1) 

- park dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-236 z 20.07.1987 

Olszany (2) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. Narodzenia NMP, 1924, nr rej.: A-880 z 26.03.1998 

- dzwonnica-brama, nr rej.: j.w. 

KRZYWCZA – GM. 

Babice (6) 

- zespół kościoła par. p.w. Świętej Trójcy, 1784, 1800, nr rej.: A-444 z 11.02.1988: kościół, 2 dzwonnice, plebania 

- cerkiew p.w. Zaśnięcia M. Boskiej, drewn., k. XVIII, nr rej.: A-456 z 4.03.1970 

- dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w. 

- cmentarz przy cerkwi, nr rej.: j.w. 

- kapliczka, przy drodze do Przemyśla, pocz. XIX, nr rej.: A-884 z 21.05.1998 

- park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-235 z 10.07.1987 

Chyrzynka (2) 

- cerkiew greko-kat., drewn., 1857, XX, nr rej.: A-472 z 30.09.1993 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

Krzywcza (6) 

- kościół p.w. Narodzenia NMP, 1625, 1760, nr rej.: A-455 z 9.02.1988 

- dzwonnica, k. XVIII, nr rej.: j.w. 

- mur oporowo-ogrodzeniowy, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-492 z 22.02.2011 

- zespół plebański, XIX, nr rej.: A-464 z 7.04.1988: plebania, studnia 

- cerkiew greko-kat. p.w. Narodzenia Marii Bogurodzicy, 1841, nr rej.: A-886 z 20.08.1998 

- zespół dworski, XVII-XX, nr rej.: A-193 z 26.01.1987 i z 28.05.1987: dwór, oranżeria, park z aleją grabową 

Ruszelczyce (2) 

- cmentarz cerkiewny greko-kat., nr rej.: A-245 z 9.10.1959 

- park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-245 z 9.11.1959 

Skopów (3) 

- cerkiew greko-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego, ob. kościół rzym.-kat fil. p.w. MB Częstochowskiej, 1900, nr rej.: A-175 z 3.10.2006 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. 

- cmentarz cerkiewny, nr rej.: j.w. 



19 

 

 

MEDYKA – GM. 

Hurko (2+) 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: szaniec artyleryjski FS „Hurko B”, 1854-55, nr rej.: A-277 z 6.06.2008 

- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-265 z 24.12.1987: dwór, park, 4 budynki gospodarcze 

Jaksmanice (4) 

- cerkiew, ob. kościół rzym.-kat., 1901, nr rej.: A-459 z 9.03.1994 

- dzwonnica, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

- cmentarz greko-kat., nr rej.: j.-w. 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: fort II a „Mogiłki”,1896, nr rej.: A-389 z 4.12.2009 

Leszno (d. Poździacz) 

- cerkiew p.w. św. Bazylego, drewn., 1737, nr rej.: A-307 z 11.05.1971 

- dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w. 

- cmentarz greko-kat. (komunalny), 2 poł. XIX, nr rej.: A-658 z 9.03.1994 

Medyka (7) 

- kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, drewn., 1607, 1850, nr rej.: A-470 z 20.12.1989 

- dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w. 

- cmentarz komunalny, 2 poł. XIX, nr rej.: A-660 z 10.03.1994 

- kaplica grobowa rodziny Pawlikowskich, nr rej.: j.w. 

- kaplica grobowa rodziny Sienkiewiczów, nr rej.: j.w. 

- zespół dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A-314 z 19.07.1969: „dom gościnny”, oficyna 

- park z majdanem gospodarczym 

Siedliska (3+) 

- cmentarz greko-kat., pocz. XX, nr rej.: A-657 z 9.03.1994 

- koszary, ob. szkoła, XIX/XX, nr rej.: A-820 z 20.12.1995 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”, 1890: fort artyleryjski „W-I Salis Soglio”, nr rej.: A-253 z 3.11.1987, baterie sprzężone „XV a Borek”, nr rej.: 312 z 

30.06.1971, fort pancerny, nr rej.: j.w. 

Torki 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1926-37, nr rej.: A-230 z 3.08.2007 

- dzwonnica cerkiewna, drewn., XVII, nr rej.: A-226 z 15.06.1987 

- cmentarz greko-kat., ob. komunalny (cz. południowa), 2 poł. XIX, nr rej.: A-659 z 3.10.1994 

ORŁY – GM. 

Ciemiężowice 

- zespół dworski, XIX, nr rej.: A-397 z 29.07.1982: dworek, mur.-drewn., park 

Drohojów 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. MB Częstochowskiej, 1875, nr rej.: A-499 z 23.02.2011 

- brama w ogrodzeniu, met., pocz. XX, nr rej.: j.w. 

- cmentarz komunalny (cz. stara), pocz. XIX, nr rej.: A-652 z 4.02.1994 

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-651 z 25.01.1994 

- kaplica, 1918, nr rej.: j.w. 

Duńkowiczki 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: 

- fort „W-XI Duńkowiczki”, 1880, 1900, nr rej.: A-273 z 27.02.1988 

- szaniec Sch XI „Duńkowiczki” z drogą dojazdową forteczną, 1880, nr rej.: A-806 z 27.06.1995 

Hnatkowice 

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, 1918, nr rej.: A-650 z 25.01.1994 

Walawa 

- cerkiew greko-kat p.w. św. Michała Archanioła., ob. kościół rzym.-kat. p.w. Najświętszego Serca 

- Pana Jezusa, 1791, nr rej.: A-88 z 2.06.2004 

- cmentarz cerkiewny, j.w. 

- plebania greko-kat., ob. rzym.-kat., po 1920, nr rej.: A-281 z 31.07.2008 

Zadąbrowie 

- cerkiew greko-kat. p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, ob. nieczynna, drewn., 1600, 1934, nr rej.: A-446 z 27.10.2010 

PRZEMYŚL – GM. 

Grochowce (1) 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: fort „GW V Grochowce”, 1880, nr rej.: A-336 z 21.09.1989, fort artyleryjski „W VI Helicha”, 1878, nr rej.: A-833 z 

4.07.1996 

Krówniki 

- cerkiew greko-kat p.w. Objawienia Pańskiego., ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. MB Częstochowskiej, 1924-30, nr rej.: A-498 z 23.02.2011 

Łętownia (1) 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: fort „W VIII Łętownia”, po 1877, nr rej.: A-252 z 25.08.1987 
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Łuczyce (4) 

- cerkiew par. greko-kat., drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A-545 z 3.11.1992 

- dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w. 

- cmentarz, nr rej.: j.w. 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: fort „W III Łuczyce”, ok. 1880, nr rej.: A-334 z 21.09.1989 

Nehrybka (2+) 

- zespół cerkwi greko-kat. p.w. św. Stefana Męczennika, nr rej.: A-232 z 17.10.2007 : cerkiew, ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. Niepokalanego Poczęcia 

NMP, 1885-92, 1926, dzwonnica-brama, 1926, cmentarz cerkiewny, 3 ćw. XIX, ogrodzenie, mur./met., 1926, nr rej.: A-402 z 25.02.2010 

- zespół dworsko-folwarczny, 1906, nr rej.: A-837 z 17.06.1996: dwór, spichrz, 2 czworaki, ogrodzenie z bramą i kapliczką 

Ostrów (3+) 

- kapliczka „Znak Tatarski”, XVIII, nr rej.: A-264 z 23.01.1960 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: fort „W-VII-1/2 Tarnawce”, 1880, nr rej.: A-232 z 29.06.1987,  

- zespół dworski, poł. XIX, XX, nr rej.: A-35 z 19.02.1986: dwór, park, obora, 1904, nr rej.: A-346 z 13.12.1989 

Pikulice (1) 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: fort „GW-IV-Optyń”, 1880-1900, nr rej.: A-335 z 21.09.1989 

STUBNO – GM. 

Kalników 

- cerkiew greko-kat. p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy, ob. prawosławna, 1882, nr rej.: A-457 z 5.06.1992 

- dzwonnica, drewn., pocz. XX, nr rej.: j.w. 

- figura krzyż kamienny, na granicy przysiółka Juchany, XIX/XX, nr rej.: A-52 z 9.01.2002 

- cmentarz prawosławny, ob. komunalny, poł. XIX, nr rej.: A-611 z 20.07.1993 

- kaplica grobowa rodziny Orzechowiczów, nr rej.: j.w. 

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-610 z 20.12.1993 

- park dworski, XVIII, nr rej.: A-230 z 24.06.1987 

Nakło 

- cmentarz rzym.-kat., 1 poł. XIX, nr rej.: A-783 z 5.01.1995 

Starzawa 

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-612 z 3.09.1993 

Stubienko 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat., drewn., 1898, nr rej.: A-100 z 19.03.1986 

- dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w. 

Stubno 

- cmentarz rzym.-kat. „stary”, nieczynny, pocz. XIX, nr rej.: A-782 z 5.01.1995 

- zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-203 z 26.03.1987: dwór, park, ogrodzenie z bramą, stajnia hodowlana 

ŻURAWICA – GM. 

Bolestraszyce (2+) 

- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-344 z 21.01.1969: dwór, pawilon, kaplica, park 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: fort pancerny W-XIII „San Rideau”, ok. 1895, nr rej.: A-271 z 12.11.1987, fort artyleryjski W-XIII b „Bolestraszyce”, 

1854-57, 1881-87, 1900-03, nr rej.: A-272 z 28.12.1987 i A-188 z 5.12.2006 

Kosienice 

- kościół par. p.w. Świętej Trójcy, 1853-56, nr rej.: A-138 z 8.12.2005 

- park dworski, XVIII/XIX, nr rej.: A-171 z 2.01.1987 

Maćkowice (1+) 

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, pocz. XX, nr rej.: A-725 z 12.12.1983: pałac, oficyna, drewn., park 

Orzechowce (1) 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: fort „W-X-Orzechowce”, nr rej.: A-276 z 27.02.1988 

Wyszatyce 

- cerkiew greko-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego, ob. nieużytkowana, 1936, 

- nr rej.: A-424 z 13.07.2010 

- dzwonnica, 1936, nr rej.: j.w. 

- zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: A-251 z 28.08.1987: dwór, park 

Żurawica (5+) 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl”: 

- fort XII „Werner”, ul. Forteczna, 1855, 1882-83, nr rej.: A-273 z 5.06.2008 

- Polski Dom Katolicki, 1929-36, nr rej.: A-454 z 16.12.1997 

- zespół koszarowy, przed 1914, nr rej.: A-460 z 27.08.1991: budynek dowództwa, 3 budynki koszarowe, kaplica, ob. dom mieszkalny, 3 budynki 

gospodarcze 

- zespół dworski i folwarczny, XIX, nr rej.: A-328 z 12.03.1969: dwór, drewn.-mur., dom rządcy, oficyna, spichrz, stajnia, obora, chlewnia, wozownia, 

park 

Żurawica Górna 

- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: A-872 z 24.11.1997: dwór, park 
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PRZEMYŚL – M. 

Przemyśl (b. dużo) 

- zespół zabytków miasta Przemyśla, X/XI-XX, nr rej.: A-705/A-709 z 20.05.1972 

- dzielnica willowa, ul. Dworskiego Leszczyńskiego Tarnawskiego, XIX/XX, nr rej.: A-137 z 29.05.1985: 3 domy, ul. Frankowskiego 2, 4, 6 

- 9 domów, ul. Głowackiego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 

- 3 domy, ul. Kilińskiego 5, 8, 9 

- 15 domów, ul. 1 Maja 36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,68,74 

- 4 domy, ul. Moniuszki 1, 7, 8, 10 

- dom, ul. Prusa 3 

- 11 domów, ul. Puszkina 3,4,5,6,7,8,8a,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19 

- 4 domy, ul. Tarnawskiego 3, 5, 7, 15 

- kościół katedralny p.w. św. Jana Chrzciciela, XV-XX, nr rej.: A-425 z 6.06.1983 

- dzwonnica, poł. XVIII, nr rej.: j.w. 

- kościół klasztorny salezjanów, ob. par. p.w. św. Józefa, ul. św. Jana / Noskowskiego, 1912-14, nr rej.: A-437 z 6.06.1983 

- dom zakonny, ob. szkoła muzyczna, nr rej.: j.w. 

- kościół metodystów, ul. Matejki 7, 1910, nr rej.: A-63 z 16.10.2002 

- zespół klasztorny benedyktynek „Na Zasaniu”, pl. Konstytucji, nr rej.: A-255 z 12.04.1959: 

- kościół p.w. Świętej Trójcy, 1768-77 

- klasztor, (XVII) 1768-77, po 1960 

- brama ze schodami, 1768-77 

- mur obronny, XVII 

- zespół klasztorny bonifratrów, ul. Kościuszki 2, nr rej.: A-427 z 6.06.1983: 

- klasztor, ob. Kolegium Języków Obcych, 1678, 1833, XX 

- stajnia, ob. oficyna, poł. XIX 

- ogród 

- ogrodzenie, k. XIX 

- klasztor dominikanek, ob. Klub Garnizonowy, ul. Grodzka 8, XVII, XIX, nr rej.: A-413 z 6.06.1983 

- klasztor dominikanów, ob. biura, pl. Dominikański 3, XVII, 1817, nr rej.: A-331 z 12.02.1969 

- klasztor felicjanek, ul. Poniatowskiego 33, 1910, nr rej.: A-469 z 4.11.1983 

- zespół klasztorny franciszkanów, ul. Franciszkańska, nr rej.: A-428 z 6.06.1983: kościół p.w. św. Marii Magdaleny, 1754-78, XIX, klasztor, 1780, XIX/XX 

- bramka, 1780 

- zespół klasztorny franciszkanów-reformatów, ul. Jagiellońska: nr rej.: A-447 z 7.06.1983 i z 10.02.1995: kościół p.w. św. Antoniego, 1637-45, 1909 

- klasztor, k. XVII, XIX, 1909, nr rej.: j.w. 

- zabudowania gospodarcze: hale targowe, ob. budynek mieszkalno-usługowy, ul. Jagiellońska 2, k. XIX, spichrz, k. XIX, d. stajnia, k. XIX, altanka, 

drewn., k. XIX, schody wejściowe, k. XIX, ogrodzenie z basztą, mur., XVII – XVIII 

- zespół klasztorny jezuitów, ul. Katedralna/ pl. Czackiego, XVII-XX, nr rej.: A-429 z 6.09.1983: kościół p.w. Serca Jezusowego, ob. katedra bizantyjsko-

ukraińska, klasztor, ob. spółdzielnia inwalidów, kolegium, ob. muzeum diecezjalne 

- zespół klasztorny karmelitanek bosych, ul. Tatarska 7, pocz. XX, nr rej.: A-467 z 25.02.1986: kościół p.w. MB Szkaplerznej, klasztor, budynek 

gospodarczy, ogrodzenie, pozostałości fortyfikacji ziemnych, XVII 

- zespół klasztorny karmelitów bosych, ul. Karmelicka 1, nr rej.: A-314 z 26.03.1952: kościół p.w. św. Teresy, 1627-30, XIX, 2 poł. XX, klasztor, 1 poł. 

XVII, XIX, XX, ogród, ogrodzenie, mur z bramami, XVII-XVIII 

- cerkiew greko-kat. p.w. Narodzenia Bogurodzicy, ob. prawosławna „Na Błoniu”, ul. Mariacka, 

- 1908, nr rej.: A-471 z 7.06.1983 

- dzwonnica, pocz. XX, nr rej.: j.w. 

- cerkiew greko-kat. p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy, ob. prawosławna „Na Wilczu”, ul. Wilczańska 24, 1887, nr rej.: A-445 z 7.06.1983 

- cmentarz cerkiewny, nr rej.: j.w. 

- cerkiew greko-kat. p.w. MB Bolesnej „Na Zasaniu”, ob. archiwum, ul. Grunwaldzka, 1936, nr rej.: A-557 z 7.06.1983 

- wieża cerkiewna „Zegarowa”, ul. Władycze, 1775-77, nr rej.: A-432 z 6.06.1983 

- synagoga, ob. galeria sztuki, pl. Unii Brzeskiej, 1890-92, 1962, nr rej.: A-431 z 6.06.1983 

- synagoga, ob. biblioteka, ul. Słowackiego 15, 1910-18, 1966, nr rej.: A-88 z 24.03.1986 

- cmentarz komunalny „Główny”, ul. Słowackiego, 2 poł. XIX, nr rej.: A-414 z 21.09.1984 

- kaplica, nr rej.: A-417 z 7.09.1983 

- cmentarz komunalny „Na Zasaniu” (część), ul. Bolesława Śmiałego, 1939, nr rej.: A-141 z 5.01.2006 

- cmentarz wojenny z I wojny światowej „Na Zasaniu, 1916, nr rej.: A-162 z 4.11.1986 

- kaplica, nr rej.: j.w. 

- ogrodzenie z 3 bramami, nr rej.: j.w. 

- cmentarz żydowski, ul. Słowackiego, k. XIX, nr rej.: A-161 z 3.11.1986 

- cmentarz wojenny ukraiński, ul. Pikulicka Kasztanowa, 1920, nr rej.: A-675 z 13.06.1994 

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, ul. Przemysława, nr rej.: A-351 z 13.02.1990 

- park miejski, poł. XIX, nr rej.: A-56 z 24.04.2002 

- fortyfikacje twierdzy „Przemyśl” : dzieła rdzenia twierdzy z systemem wałów i fos, 1878-90, nr rej.: A-368 z 6.08.2009 :, brama „Sanocka Górna” z 

murem kurtynowym, droga forteczna ze szpalerem kasztanowców, fort N XVIc „Trzy Krzyże”, szaniec SZ 9 „Krzemieniec”  

- brama forteczna „Sanocka Dolna”, ul. Galińskiego, 1880, nr rej.: A-250 z 14.08.1987 

- bateria stała 13 „Kanał”, ul. Batorego/Jasińskiego, 1890, 1900, nr rej.: A-53 z 25.03.2002 

- dzieła linii wspierającej, ok. 1880, nr rej.: A-561 z 27.01.1993: 

- fort artyleryjski „3A Kruhel” 
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- szaniec piechoty „3B Kruhel” 

- fort artyleryjski „3C Kruhel” 

- wał forteczny z fosą i drogą forteczną 

- fort artyleryjski XIII „Łapajówka”, ul. Przemysława, 1878-80, nr rej.: A-375 z 24.08.2009 

- fort XVI „Zniesienie”, ul. Lwowska, 1854-57, 1885-87, nr rej.: A-393 z 8.01.2009 

- zespół koszar, ul. 29 Listopada, XIX, nr rej.: A-579 z 15.12.1983 

- zespół koszar, ul. Mickiewicza 34-37, XIX, nr rej.: A-576 z 15.12.1983 i z 7.05.1984 

- zespół koszar, ul. Okrzei, XIX, nr rej.: A-578 z 15.12.1983 

- zespół koszar, ob. szpital wojskowy, ul. Słowackiego, 1887, nr rej.: A-575 z 21.12.1992 

- kaplica garnizonowa, nr rej.: A-514 z 12.12.1983 

- mury obronne, XIV/XV, 1 poł. XVI-XVII, nr rej.: A-449 z 6.06.1983 

- zespół zamkowy, XI, XIV-XX, nr rej.: A-275 z 12.05.1960: skrzydło północne zamku, budynek bramny, mury z basztami, fundamenty rotundy i 

palatium, X-XI, park 

- dworzec kolejowy, pl. Dąbrowszczaków 2, 1858-1895, nr rej.: A-497 z 6.06.1983 

- dom, ul. Asnyka 6, k. XIX, nr rej.: A-581 z 24.09.1985 

- zabudowa ul. Barskiej, pocz. XX, nr rej.: A-541 z 7.06.1983 

- zabudowa ul. Basztowej, XIX-XX, nr rej.: A-532 z 7.06.1983 

- d. seminarium greko-kat., ul. Basztowa 13, 1912, nr rej.: A-187 z 20.02.1987 

- bursa gimnazjum ukraińskiego, ul. Basztowa 34, XIX/XX, nr rej.: A-141 z 29.05.1985 

- ogrodzenie, met., nr rej.: j.w. 

- willa, ul. Bema 1, 1900, nr rej.: A-309 z 15.08.1988 

- willa, ul. Bema 3, 1905, nr rej.: A-602 z 2.06.1993 

- dom, ul. Bema 9, XIX/XX, nr rej.: A-828 z 11.05.1996 

- dom, ul. Bema 26, pocz. XX, nr rej.: A-727 z 25.05.1995 

- dom, ul. Benszówny, nr rej.: A-582 z 19.01.1984 

- kamienica, ul. Biblioteczna 4, pocz. XX, nr rej.: A-71 z 10.03.1986 

- kamienica, ul. Biblioteczna 6, pocz. XX, nr rej.: A-72 z 10.03.1986 

- dom z oficyną, ul. Bohaterów Getta 25, pocz. XX, nr rej.: A-285 z 2.02.1988 

- warsztat (d. tartak), nr rej.: j.w. 

- willa, ul. Bolesława Chrobrego 18, 1926, nr rej.: A-16 z 27.12.1999 

- willa, ul. Bolesława Chrobrego 34, pocz. XX, nr rej.: A-174 z 29.11.1986 

- kamienica, ul. Borelowskiego 5, po 1920, nr rej.: A-240 z 17.09.2007 

- Dom Pomocy Społecznej „Brata Alberta” z ogrodem, ul. św. Brata Alberta 1, 1907, nr rej.: A-546 z 23.10.1992 

- dom z murem oporowym i ogrodzeniem, ul. Chopina 18, 1898-1910, nr rej.: A-391 z 16.12.2009 

- kamienica, ul. Czarnieckiego 11, k. XIX, nr rej.: A-158 z 29.09.1986 

- pałac biskupów greko-kat., pl. Czackiego 3, XIX/XX, nr rej.: A-447 z 6.06.1983 

- kamienica, ul. Dąbrowskiego 2 → kamienica, ul. Franciszkańska 

- zabudowa ul. Długosza, XX, nr rej.: A-521 z 6.06.1983 

- kamienica, ul. Długosza 4, pocz. XX, nr rej.: A-70 z 25.02.1986 

- zabudowa ul. Dworskiego, XIX, nr rej.: A-529 z 6.06.1983 

- kamienica, ul. Dworskiego 3, 1905-10, nr rej.: A-182 z 4.12.2006 

- dom, ul. Dworskiego 10, 2 poł. XIX, nr rej.: A-110 z 30.12.2004 

- fasada kamienicy, ul. Dworskiego 11, k. XIX, nr rej.: A-227 z 11.02.2008 

- kamienica, ul. Dworskiego 12, 2 poł. XIX, nr rej.: A-353 z 21.05.1990 

- kamienica, ul. Dworskiego 13, k. XIX, nr rej.: A-119 z 14.04.2005 

- dom, ul. Dworskiego 26, nr rej.: A-574 z 19.01.1984 (brak decyzji w NID) 

- kamienica, ul. Dworskiego 36, XIX/XX, nr rej.: A-547 z 3.11.1992 

- willa-pałacyk, ul. Dworskiego 39, nr rej.: A-384 z 2.04.1992 

- dom, ul. Dworskiego 45, nr rej.: A-475 z 7.11.1991 

- kamienica, ul. Dworskiego 52, k. XIX, nr rej.: A-5 z 19.07.1999 

- kamienica, ul. Dworskiego 56, 1900-05, nr rej.: A-183 z 8.12.2006 

- kamienica, ul. Dworskiego 69, 1905-10, nr rej.: A-184 z 4.12.2006 

- kamienica, ul. Dworskiego 71, pocz. XX, nr rej.: A-549 z 21.12.1992 

- zabudowa ul. Franciszkańska, XVI-XX, nr rej.: A-540 z 7.06.1983 

- kamienica, ul. Franciszkańska 2, k. XIX, nr rej.: A-154 z 24.09.1985 

- kamienica, ul. Franciszkańska 3, ok. 1908, nr rej.: A-481 z 12.05.1987 

- kamienica, ul. Franciszkańska 4, 1909, nr rej.: A-155 z 24.09.1985 

- kamienica, ul. Franciszkańska 5 / Serbańska 2, k. XVIII, XIX, nr rej.: A-96 z 28.07.2004 

- kamienica, ul. Franciszkańska 6, 1914, nr rej.: A-148 z 24.09.1985 

- kamienica, ul. Franciszkańska 7, pocz. XIX, nr rej.: A-218 z 7.05.1992 

- kamienica, ul. Franciszkańska 9, XVI/XVII, nr rej.: A-304 z 11.03.1969 

- kamienica, ul. Franciszkańska 12, XVII, XIX, nr rej.: A-79 z 10.03.1986 

- kamienica, ul. Franciszkańska 13 / Kazimierza Wielkiego 14, pocz. XX, nr rej.: A-209 z 12.05.1987 

- kamienica, ul. Franciszkańska 14, XVI/XVII, nr rej.: A-305 z 13.03.1969 

- kamienica, ul. Franciszkańska 15 / Kazimierza Wielkiego 16, XIX/XX, nr rej.: A-216 z 12.05.1987 

- kamienica, ul. Franciszkańska 16 / Dąbrowskiego 2, 1895, nr rej.: A-150 z 24.09.1985 

- kamienica, ul. Franciszkańska 17, 1908, nr rej.: A-123 z 12.05.2005 

- kamienica, ul. Franciszkańska 18, 1895, nr rej.: A-77 z 10.03.1986 
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- kamienica, ul. Franciszkańska 21 / Kazimierza Wielkiego 22, 2 poł. XIX, 1910, nr rej.: A-268 z 5.06.2008 

- kamienica, ul. Franciszkańska 25 / Kazimierza Wielkiego 26, XVIII, 1896, nr rej.: A-641 z 3.12.1993 

- kamienica, ul. Franciszkańska 27 / Kazimierza Wielkiego 28 , 1885, nr rej.: A-185 z 8.12.2006 

- kamienica, ul. Franciszkańska 31→ kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 32 

- kamienica, ul. Franciszkańska 37, nr rej.: A-457 z 8.08.1991 

- kamienica, ul. Frankowskiego 2, 1912, nr rej.: A-240 z 12.12.2007 → dzielnica willowa, ul. Dworskiego – Leszczyńskiego – Tarnawskiego 

- kamienica, ul. Fredry 5, XIX, nr rej.: A-145 z 24.09.1985 

- kamienica, ul. Fredry 6, XVII, XIX, nr rej.: A-151 z 12.02.1986 

- kamienica, ul. Fredry 8, XVII, XVIII, XIX, nr rej.: A-136 z 8.05.1985 

- willa, ul. Głowackiego 6, 1927, nr rej.: A-45 z 19.10.2001 

- ogrodzenie, j.w. 

- kamienica, ul. Grodzka 1, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-65 z 25.02.1986 

- kamienica, ul. Grodzka 3, 2 poł. XIX, nr rej.: A-199 z 23.04.1987 

- kamienica, ul. Grodzka 19, 2 poł. XIX, nr rej.: A-616 z 1.09.1993 

- budynek Kasy Chorych, ul. Grottgera 4, k. XIX, nr rej.: A-770 z 27.06.1994 

- zabudowa ul. Grunwaldzkiej, XIX/XX, nr rej.: A-523 z 6.06.1983 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 1, 1895, nr rej.: A-336 z 25.02.2009 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 3, 3 a, k. XIX, nr rej.: A-369 z 4.06.2010 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 4, 1910, nr rej.: A-294 z 2.05.1988 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 6, 1911-12, nr rej.: A-655 z 9.03.1994 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 9, k. XIX, nr rej.: A-593 z 6.02.1993 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 11, XIX/XX, nr rej.: A-483 z 20.03.1992 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 19, k.XIX, nr rej.: A-274 z 26.05.2008 

- zespół willowy komendanta „twierdzy Przemyśl”, ul. Grunwaldzka 15, 1896, nr rej.: A-49 z 25.02.1986: willa, budynek gospodarczy, ogród 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 25, k. XIX, nr rej.: A-887 z 30.09.1998 

- kamienica, ul. Grunwaldzka 45, pocz. XX, nr rej.: A-178 z 4.01.2007 

- zabudowa ul. Jagiellońskiej, XIX-XX, nr rej.: A-524 z 6.06.1983 

- d. Kasa Oszczędności, ul. Jagiellońska 7 i 7a, 1852, nr rej.: A-499 z 25.02.1986, dec.: 6.08.1983 

- kamienica, ul. Jagiellońska 6, k. XIX, nr rej.: A-255 z 6.06.2008 

- kamienica, ul. Jagiellońska 8, k. XIX, nr rej.: A-653 z 27.04.1994 

- kamienica, ul. Jagiellońska 12, 1870, nr rej.: A-124 z 1.06.2005 

- kamienica, ul. Jagiellońska 21, XIX/XX, nr rej.: A-188 z 8.01.1987 

- kamienica, ul. Jagiellońska 27 / Wałowa 3, 1900, nr rej.: A-260 z 2.06.2008 

- kamienica, ul. Jagiellońska 29 / Wałowa 1, po 1880, nr rej.: A-671 z 24.05.1994 

- dom, ul. Jagiellońska 51, 1 poł. XIX, nr rej.: A-821 z 30.01.1996 

- kamienica, ul. św. Jana 8, po 1880, nr rej.: A-803 z 23.01.1995 

- dom, ob. biblioteka pedagogiczna, ul. św. Jana 33, XIX/XX, nr rej.: A-74 z 3.07.2003 

- zabudowa pl. Berka Joselewicza, XIX/XX, nr rej.: A-519 z 6.06.1983 

- willa, ul. św. Józefa 4, 1897, nr rej.: A-293 z 11.04.1988 

- d. biblioteka kapituły dom mieszkalny, ul. Kapitulna 2, 1906-10, nr rej.: A-454 z 26.07.1991 

- dom, ul. Kapitulna 3, drewn., XIX, nr rej.: A-332 z 3.05.1989 

- dom, ul. Kasprowicza 5, k. XIX, nr rej.: A-888 z 29.07.1998 

- dom, ul. Kasprowicza 22, k. XIX, nr rej.: A-44 z 21.11.2001 

- dom „Dwór Jagiełły”, ul. Kasprowicza 24, 1910, nr rej.: A-105 z 29.10.2004 

- d. szkoła katedralna, pl. Katedralny 2, XV-XVIII, nr rej.: A-246 z 28.01.1969 

- zespół pałacu biskupiego, pl. Katedralny 4 a, 1757, 2 poł. XIX, nr rej.: A-445 z 8.06.1983: pałac, oficyna, 1924-33, ogród, mur graniczny, pocz. XX, nr 

rej.: A-396 z 21.01.2010, dom „Pałac Biskupi”, pl. Katedralny 6, 1870-75, nr rej.: A-152 z 9.09.1985, pałac biskupa Kierskiego, ul. Katedralna 5, 1840, 

nr rej.: A-147 z 11.07.1986 

- kamienica, ul. Katedralna 6, 1875, nr rej.: A-479 z 6.09.1983 

- kamienica, ul. Katedralna 8, 1884, nr rej.: A-510 z 6.09.1983 

- kamienica, ul. Katedralna 10, k. XIX, nr rej.: A-509 z 3.12.1983 

- zabudowa ul. Kazimierza Wielkiego, XVIII-XIX, nr rej.: A-525 z 6.06.1983 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 1, nr rej.: A-500 z 8.03.1984 (brak decyzji w NID) 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 3, XVII, nr rej.: A-501 z 4.12.1983 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 5, XVII, nr rej.: A-502 z 16.01.1984 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 7, XVII, nr rej.: A-503 z 4.12.1983 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 8, pocz. XIX, 1904, nr rej.: A-258 z 15.02.2008 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 9, nr rej.: A-504 z 4.12.1983 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 12, XVIII pocz. XX, nr rej.: A-870 z 2.10.1997 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 14 → kamienica, ul. Franciszkańska 13 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 16 → kamienica, ul. Franciszkańska 15 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 1907, nr rej.: A-210 z 28.06.2007 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 20, 1906, nr rej.: A-246 z 6.11.2007 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 22 → kamienica, ul. Franciszkańska 21 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 26 → kamienica, ul. Franciszkańska 25 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 28 → kamienica, ul. Franciszkańska 27 

- kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 32 / Franciszkańska 31, poł. XIX, nr rej.: A-517 z 13.08.1992 

- dom, ul. Kilińskiego 10, pocz. XX, nr rej.: A-473 z 9.11.1991 
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- willa, ul. Kilińskiego 11, 1914-1918, nr rej.: A-592 z 24.03.1993 

- willa, ul. Kilińskiego 12, 1929, nr rej.: A-474 z 9.11.1991 

- willa, ul. Kilińskiego 13, pocz. XX, nr rej.: A-356 z 7.06.1990 

- dom, ul. Klasztorna 12, 1898, nr rej.: A-287 z 10.02.1988 

- dom, ul. Klonowicza 6, pocz. XX, nr rej.: A-25 z 21.09.2000 

- willa Osińskich, ul. Kmity 3, pocz. XX, nr rej.: A-187 z 18.12.2006 

- kamienica, ul. Kmity 4, 1906, nr rej.: A-475 z 30.12.2010 

- willa, ul. Kołłątaja 2, 1909, nr rej.: A-329 z 3.04.1989 

- willa, ul. Kołłątaja 4, 1909, nr rej.: A-330 z 6.04.1989 

- kamienica, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, k. XIX, nr rej.: A-185 z 8.01.1987 

- zabudowa ul. Konarskiego, XVIII-XIX, nr rej.: A-526 z 6.06.1983 

- kamienica, ul. Konarskiego 4, k. XIX, nr rej.: A-778 z 18.10.1994 

- dom, ul. Konarskiego 5, 1898, nr rej.: A-135 z 8.11.2005 

- sąd , ul. Konarskiego 6, pocz. XX, nr rej.: A-573 z 9.06.1983 

- szkoła, ul. Konarskiego 7, 1895, nr rej.: A-252 z 31.12.2007 

- budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ob. centrum kultury, ul. Konarskiego 9, 1895, nr rej.: A-484 z 20.03.1992 

- zabudowa pl. Konstytucji 3 Maja, XIX/XX, nr rej.: A-527 z 6.06.1983 

- kamienica, pl. Konstytucji 3 Maja 5 / Długosza 2, 1910, nr rej.: A-197 z 28.02.2007 

- kamienica, pl. Konstytucji 3 Maja 6, k. XIX, nr rej.: A-164 z 2.06.2006 

- kamienica, pl. Konstytucji 3 Maja 7 / 3 Maja 1, 1912, nr rej.: A-352 z 21.05.1990 

- willa, ul. Kopernika 9, pocz. XX, nr rej.: A-849 z 25.02.1997 

- kamienica, ul. Kopernika 10, 1909, nr rej.: A-115 z 26.04.2005 

- szkoła z salą gimnastyczną, ul. Kopernika 14, XIX/XX, nr rej.: A-134 z 2.01.1985 

- zabudowa ul. Kościuszki, nr rej.: A-528 z 6.06.1983 (brak decyzji w NID) 

- kamienica, ul. Kościuszki 3, XVII, nr rej.: A-415 z 11.10.1983 

- kamienica, ul. Kościuszki 5, 1905-1907, nr rej.: A-164 z 16.12.1986 i z 23.03.1987 

- kamienica, ul. Kościuszki 7 / Piłsudskiego 1, nr rej.: A-190 z 26.03.1987 

- kamienica, ul. Krasińskiego 3, przed 1895, nr rej.: A-197 z 23.03.1987 

- kamienica, ul. Krasińskiego 11, 2 poł. XIX, nr rej.: A-268 z 28.12.1987 

- kamienica, ul. Krasińskiego 25, ok. 1930, nr rej.: A-584 z 6.01.1992 

- willa, ul. Krasińskiego 39, pocz. XX, nr rej.: A-313 z 17.11.1988 

- dom, ul. Królowej Jadwigi 10, 1898, nr rej.: A-229 z 5.12.2007 

- dom, szach., ul. Królowej Jadwigi 18, pocz. XX, nr rej.: A-205 z 16.04.2007 

- łaźnia miejska, ul. Lelewela 4, 1930, nr rej.: A-486 z 27.12.1991 

- dom, ul. Lelewela 6, pocz. XX, nr rej.: A-186 z 7.01.1987 

- dworek, ul. Lwowska 1, k. XVIII, nr rej.: A-219 z 11.06.1987 

- kamienica, ul. Łukasińskiego 1, pocz. XX, nr rej.: A-280 z 30.07.2008 

- kamienica, ul. Łukasińskiego 10, pocz. XX, nr rej.: A-721 z 4.11.1983 

- d. szkoła zawodowa, ul. Łukasińskiego 12, 1932, nr rej.: A-885 z 3.07.1998 

- zabudowa ulicy, ul. 3 Maja, XIX-XX, nr rej.: A-530 z 6.06.1983 

- kamienica, ul. 3 Maja 3, 1880, nr rej.: A-21 z 27.03.2000 

- zespół d. zajazdu poczty, ul. 3 Maja 4/6: 

- zajazd, k. XVIII, XIX, nr rej.: A-496 z 6.06.1983 (brak decyzji w NID) 

- oficyna, ul. 3 Maja 6, 2 poł. XIX, nr rej.: A-860 z 26.06.1997 

- stajnia, ul. Krasińskiego 3a, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

- kamienica, ul. 3 Maja 8, 1884, nr rej.: A-22 z 27.03.2000 

- kamienica, ul. 3 Maja 10, po 1880, nr rej.: A-23 z 27.03.2000 

- dom, ul. 3 Maja 18, 2 poł. XIX, nr rej.: A-342 z 17.08.1968 

- kamienica, ul. 3 Maja 21, 1891, nr rej.: A-422 z 24.06.2010 

- kamienica, ul. 3 Maja 39 / św. Jana 37, 1889, nr rej.: A-68 z 28.01.2002 

- kamienica, ul. 3 Maja 43, 1894, nr rej.: A-347 z 8.04.2009 

- zajazd, ob. dom mieszkalny, ul. 3 Maja 65, 2 ćw. XIX, nr rej.: A-281 z 11.01.1988 

- willa, ul. Matejki 1, 1914, nr rej.: A-264 z 6.06.2008 

- zabudowa ul. Mickiewicza, XIX-XX, nr rej.: A-533 z 7.06.1983 

- gmach banku Polskiej Kasy Oszczędności, ul. Mickiewicza 2, 2 poł. XIX, 1914, nr rej.: A-568 z 9.06.1983 

- kamienica, ul. Mickiewicza 6, 1898, nr rej.: A-600 z 20.04.1993 

- dom, ul. Mickiewicza 10, k. XIX, nr rej.: A-604 z 19.01.1984 

- bank, ul. Mickiewicza 14, 1908, nr rej.: A-569 z 9.06.1983 

- kamienica „Floryanka”, ul. Mickiewicza 17, 1910, 1930, nr rej.: A-162 z 6.06.2006 

- kamienica, ul. Mickiewicza 19, 1890, 1937, nr rej.: A-163 z 6.06.2006 

- kamienica, ul. Mickiewicza 21, k. XIX, nr rej.: A-518 z 4.09.1992 

- kamienica, ul. Mickiewicza 23, 1883, nr rej.: A-19 z 27.03.2000 

- szkoła, ob. dom mieszkalny, ul. Mickiewicza 40, k. XIX, nr rej.: A-384 z 18.10.2010 

- kamienica, ul. Mickiewicza 57, 1905, nr rej.: A-86 z 10.05.2004 

- kamienica, ul. Mierosławskiego 3, pocz. XX, nr rej.: A-544 z 28.08.1992 

- zabudowa ul. Moniuszki, XIX-XX, nr rej.: A-534 z 7.06.1983 

- kamienica, ul. Moniuszki 7, 1907, nr rej.: A-200 z 23.03.1987 

- kamienica, ul. Moniuszki 8, 1908, nr rej.: A-284 z 30.07.2008 
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- kamienica, ul. Moniuszki 10, 1910, nr rej. A-320 z 16.01.2009 

- kamienica, pl. Na Bramie 8, l. 40-te XIX, nr rej.: A-508 z 10.07.1987 

- kamienica, pl. Na Bramie 12, 1893, nr rej.: A-20 z 27.03.2000 

- „Dworek Kanonika” z ogrodem, ul. Orzechowskiego 1, XVI, XVIII, nr rej.: A-495 z 6.06.1983 

- dom parafialny „wikarówka”, ul. Orzechowskiego 3, XVIII, nr rej.: A-444 z 6.06.1983 

- seminarium rzym.-kat., ul. Orzechowskiego 5, 1678, XIX-XX, nr rej.: A-443 z 6.06.1983 

- szkoła żeńska, ob. dom zakonny ss. Służebniczek NSJ, ul. Pelczara 2, 1914-18, nr rej.: A-195 z 26.02.2007 

- mur oporowy, pomiędzy posesjami 2 i 4, pocz. XX, nr rej.: A-431 z 7.10.2010 

- dom, ul. Poniatowskiego 25, 1906, nr rej.: A-406 z 9.05.1991 

- zabudowa ul. Puszkina, pocz. XX, nr rej.: A-535 z 7.06.1983 

- willa, ul. Puszkina 4, 1910, nr rej.: A-133 z 30.06.1986 

- dom, ul. Puszkina 6, 1920, nr rej.: A-845 z 10.01.1997 

- 2 kamienice, ul. Puszkina 8 i 8a, pocz. XX, nr rej.: A-455 z 22.08.1991 

- dom, ul. Puszkina 10, 1920-30, nr rej.: A-283 z 25.07.2008 

- willa, ul. Puszkina 17, 1 poł. XX, nr rej.: A-435 z 4.09.1991 

- zespół willowy, ul. Puszkina 19, nr rej.: A-423 z 25.02.1984: willa, powozownia ze stajnią i mieszkaniem stangreta, studnia 

- dom, ul. Racławicka 2, pocz. XX, nr rej.: A-722 z 28.12.1982 

- zabudowa ul. Ratuszowej, XIX-XX, nr rej.: A-536 z 7.06.1983 

- kamienica, ul. Ratuszowa 3, XIX, nr rej.: A-143 z 24.09.1985 

- zespół domu ogrodnika, w parku zamkowym, ul. Reja 6, XIX/XX, nr rej.: A-401 z 28.02.1991: dom ogrodnika, oranżeria, szklarnia 

- kamienica, ul. Rejtana 4, pocz. XX, nr rej.: A-59 z 5.08.2002 

- zespół szpitala miejskiego, ul. Rogozińskiego 46, pocz. XX, nr rej.: A-713 z 7.12.1983: budynek administracyjny, 3 pawilony dla chorych, kaplica na 

dziedzińcu, kostnica, 2 budynku gospodarcze 

- plac Rynkowy z placem Dominikańskim, XIV, XVIII, XIX, nr rej.: A-331 z 24.02.2009 

- kolektor sanitarny pod rynkiem, XVII, nr rej.: j.w. 

- dom, Rynek 1, XVII, XVIII, XIX, nr rej.: A-302 z 30.01.1969 

- dom, Rynek 2 / Sobińskiego, XVII, XVIII, XIX, XX, nr rej.: A-303 z 30.01.1969 

- dom, Rynek 3, XVII, XVIII, XIX, nr rej.: A-347 z 3.09.1968 

- dom, Rynek 4, 2 poł. XVI, nr rej.: A-412 z 12.09.1983 

- dom, Rynek 5, XVI/XVII, XIX, nr rej.: A-914 z 31.05.1975 

- dom, Rynek 6, 2 poł. XVI, nr rej.: A-416 z 19.01.1984 

- dom, Rynek 7, XVI-XIX, nr rej.: A-153 z 20.02.1985 

- dom, Rynek 8 / Kazimierza Wielkiego 2, XIX, nr rej.: A-919 z 31.05.1975 

- dom, Rynek 9, XVI/XVII, nr rej.: A-108 z 11.05.1968 

- dom, Rynek 10, XVI/XVII, nr rej.: A-920 z 31.05.1975 

- dom, Rynek 11, XVI/XVII, nr rej.: A-306 z 1.03.1969 

- dom, Rynek 12, XVI/XVII, nr rej.: A-921 z 31.05.1975 

- kamienica, Rynek 13, XVI-XX, nr rej.: A-794 z 20.02.1995 

- dom, Rynek 14, XVI, XVIII-XIX, nr rej.: A-323 z 30.01.1969 

- dom, Rynek 15, XVI, nr rej.: A-316 z 5.01.1968 

- dom, Rynek 16, XVI, XVIII, nr rej.: A-104 z 25.09.1959 

- dom, Rynek 17, XVI, XIX, nr rej.: A-105 z 13.02.1969 

- dom, Rynek 18, XVI-XIX, nr rej.: A-106 z 10.04.1968 

- dom, Rynek 19, XVI/XVII, nr rej.: A-63 z 25.02.1986 

- kamienica (część frontowa), Rynek 26, 1 poł. XIX, nr rej.: A-245 z 28.02.2008 

- kamienica, ul. Serbańska 2 → kamienica, ul. Franciszkańska 5 

- kamienica, ul. Serbańska 7, 1921-22, nr rej.: A-844 z 12.02.1997 

- kamienica, ul. Serbańska 13, 2 poł. XIX, nr rej.: A-117 z 23.05.1986 

- d. Miejska Szkoła Ludowa, ul. Sienkiewicza 3, 1910, nr rej.: A-403 z 16.04.1991 

- willa, ul. Sienkiewicza 5, 2 poł. XIX, nr rej.: A-241 z 12.12.2007 

- kamienica, ul. Sienkiewicza 19, 1910, nr rej.: A-242 z 28.12.2007 

- zabudowa ul. Skargi, XIX/XX, nr rej.: A-520 z 6.06.1986 

- willa, ul. Skargi 5 a, 1907, nr rej.: A-300 z 27.06.1988 

- kamienica, ul. Skargi 6, 1910, nr rej.: A-403 z 26.02.2010 

- dom, ul. Skargi 8, 1895, nr rej.: A-291 z 6.04.1988 

- dom, ul. Skargi 10, 1896, nr rej.: A-292 z 8.04.1988 

- gimnazjum im. K. Morawskiego, ob. szkoła podstawowa nr 10, ul. Skargi 17/19, XIX/XX, nr rej.: A-595 z 19.01.1984 

- zabudowa ul. Słowackiego, nr rej.: A-537 z 7.03.1984 (brak decyzji w NID) 

- kamienica, ul. Słowackiego 1/3, nr rej.: A-516 z 16.03.1984 (brak decyzji w NID) 

- kamienica, ul. Słowackiego 4, 1880, nr rej.: A-224 z 13.08.2007 

- kamienica, ul. Słowackiego 13, 1912, nr rej.: A-259 z 20.02.2008 

- kamienica, ul. Słowackiego 16, 1905, nr rej.: A-156 z 20.04.2006 

- kamienica, ul. Słowackiego 18, k. XIX, nr rej.: A-482 z 2.08.1993 

- Gimnazjum Polskie, ul. Słowackiego 21, 1894, nr rej.: A-129 z 14.05.1986 

- kamienica, ul. Słowackiego 23, 23 a, 1912, nr rej.: A-417 z 21.05.2010 

- dom, ul. Słowackiego 27, pocz. XX, nr rej.: A-710 z 27.05.1972 

- kamienica, ul. Słowackiego 50, 1895, nr rej.: A-393 z 20.11.1990 

- kamienica, ul. Słowackiego 61, 1910, nr rej.: A-407 z 26.02.2010 
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- kamienica, ul. Słowackiego 84, pocz. XX, nr rej.: A-337 z 15.02.1990 

- zabudowa ul. Smolki, XIX-XX, nr rej.: A-538 z 7.06.1983 

- budynek koszarowy, ob. dom, ul. Smolki 13, 1880-90, nr rej.: A-279 z 30.07.2008 

- dom, ul. Sowińskiego 1, k. XIX, nr rej.: A-1 z 7.04.1999 

- budynek klubu sportowego „Czuwaj”, ul. 22 Stycznia 6, drewn., 1931-34, nr rej.: A-118 z 15.04.2005 

- willa, ul. Szwoleżerska 14, po 1920, nr rej.: A-286 z 10.02.1988 

- dom, ul. Ściegiennego 4, k. XIX, nr rej.: A-229 z 6.08.1987 

- dom z kaplicą ss. felicjanek, ul. Ściegiennego 5, XIX/XX, nr rej.: A-239 z 6.08.1987 

- seminarium duchowne, ul. Ściegiennego 8, 1900-02, nr rej.: A-109 z 24.03.1986 

- dom, ul. Śnigurskiego 5, 1910, nr rej.: A-522 z 6.06.1983 dec. wspólna z nr 9 i A-257 z 4.02.2008 

- dom, ul. Śnigurskiego 9, pocz. XX, nr rej.: A-522 z 6.06.1983 

- kamienica, ul. Śnigurskiego 10-12, poł. XIX, nr rej.: A-6 z 30.06.1999 

- kamienica, ul. Śnigurskiego 14, pocz. XX, nr rej.: A-256 z 20.02.2008 

- kamienica, ul. Tarnawskiego 2, k. XIX, nr rej.: A-596 z 16.03.1993 

- kamienica, ul. Tarnawskiego 4, 1895, nr rej.: A-186 z 8.12.2006 

- dom, ul. Tarnawskiego 6, k. XIX, nr rej.: A-822 z 7.02.1996 

- kamienica, ul. Tarnawskiego 12, 1911, nr rej.: A-446 z 7.06.1991 

- dom, ul. Tatarska 1, 1 poł. XIX, nr rej.: A-506 z 3.11.1983 

- zabudowa ul. Wałowej, XIX-XX, nr rej.: A-539 z 7.06.1983 

- kamienica, ul. Wałowa 3 → kamienica, ul. Jagiellońska 27 

- dom, ul. Waygarta 1, 1891, nr rej.: A-189 z 2a.01.1987 

- ochronka, ob. przedszkole, ul. Waygarta 12, 1878, nr rej.: A-805 z 26.06.1995 

- kamienica, ul. Władycze 2, k. XIX, nr rej.: A-208 z 13.09.2007 

- szpital, ob. szkoła, ul. Władycze 5, 1850, nr rej.: A-720 z 27.09.1984 

- kamienica, ul. Władycze 11, 2 poł. XIX, nr rej.: A-82 z 16.03.1986 

- kamienica, ul. Władycze 13, 2 poł. XIX, nr rej.: A-85 z 10.03.1986 

- kamienica, ul. Władycze 15, 2 poł. XIX, nr rej.: A-83 z 19.03.1986 

- kamienica, ul. Władycze 17, 2 poł. XIX, nr rej.: A-81 z 19.03.1986 

- kamienica, ul. Wodna 1, XVI/XVII, nr rej.: A-340 z 8.05.1968 

- dom, Wybrzeże Kościuszki 2, 1911, nr rej.: A-853 z 29.04.1997 

- dom, Wybrzeże Kościuszki 10, 1905, nr rej.: A-149 z 10.07.1986 

- dom, Wybrzeże Kościuszki 12, pocz. XX, nr rej.: A-348 z 19.12.1989 

- willa „Pod Orłem” z ogrodem, Wybrzeże Kościuszki 14, 1926-27, nr rej.: A-786 z 5.01.1995 

- kamienica, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawłą II 4, 1892, nr rej.: A-64 z 12.12.2002 

- zabudowa ul. Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego, k. XIX, nr rej.: A-531 z 8.06.1983 

- kamienica, ul. Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego 3, k. XIX, nr rej.: A-478 z 9.02.1987 

- dom, ul. Zawiszy Czarnego 18, mur.-drewn., po 1930, nr rej.: A-856 z 28.05.1997 

- dom, ul. Żeromskiego 12, 1904, nr rej.: A-386 z 27.11.2009 

- willa „Zofiówka” z ogrodem, ul. Żeromskiego 19, 1910, nr rej.: A-491 z 28.04.1992 

- młyn parowy Frenkla, ul. Mickiewicza 28 a, 1866, nr rej.: A-814 z 14.09.1995 

- magazyn tytoniowy, ul. Mickiewicza 35, 1904, nr rej.: A-810 z 6.07.1995 

- zespół wodociągu „Zasanie”, ul. Stanisława Augusta, 1887-88, nr rej.: A-385 z 30.11.2009: akwedukt,  ruina budynku, 3 zbiorniki podziemne 

Przemyśl Bakończyce 

- kościół par. p.w. MB Nieustającej Pomocy, ul. Zana, 1908-11, nr rej.: A-566 z 6.06.1983 

- zespół pałacowy i folwarczny, ul. I Armii Wojska Polskiego 6, 2 poł. XIX: pałac, nr rej.: A-362 z 28.01.1969, park, nr rej.: j.w., folwark, nr rej.: A-448 z 

21.06.1991: rządcówka, obora, spichrz 

- zespół dworca kolejowego, 1875, nr rej.: A-465 z 31.10.1991: dworzec, parowozownia, budynek socjalny, 2 wodociągowe wieże ciśnień 

Przemyśl Sielec 

- zespół dworski, ul. Stawowa 27, pocz. XX, nr rej.: A-107 z 20.03.1986: dwór, park z aleją, folwark 
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WOJ. PODKARPACKIE – POW. BIESZCZADZKI 

Trójca (3) 

- - cerkiew greko-kat. p.w. Świętej Trójcy, drewn., 1792, XIX, nr rej.: A-129 z 7.03.1969 

- - dzwonnica, drewn., nr rej.: j.w. (nie istnieje?) 

- - cmentarz cerkiewny, nr rej.: j.w. 

Wojtkowa (1) 

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. fil., p.w. św. Maksymiliana Kolbe, drewn., 1920, nr rej.: A-342 z 23.10.1995 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indeks miejscowości obowiązkowych 
 

 

Babice 

Bachórzec 

Balnica 

Barycz 

Bażanówka 

Besko 

Bircza 

Blizne 

Bolestraszyce 

Bóbrka 

Bratkówka 

Brzeżawa 

Brzozów 

Brzuska 

Chołowice 

Chyrzynka 

Czerteź 

Darowice 

Deszno 

Dobra 

Domaradz 

Dubiecko 

Dydnia 

Falejówka 

Fredropol 

Golcowa 

Górki 

Grabownica Starzeńska 

Grabówka 

Grochowce 

Haczów 

Hłomcza 

Hołuczków 

Humniska 

Hurko 

Huwniki 

Iwonicz 

Iwonicz-Zdrój 

Izdebki 

Jabłonica Polska 

Jabłonka 

Jaćmierz 

Jaksmanice 

Jasienica Rosielna 

Jasienica Sufczyńska 

Jasionów 

Jawornik Ruski 

Jedlicze 

Jurowce 

Kalwaria Pacławska 

Klimkówka 

Kłokowice 

Kobylany 

Kombornia 

Koniusza 

Końskie 

Kopyśno 

Korczyna 

Kormanice 

Korytniki 

Kostarowce 

Kotów 

Krasiczyn 

Krasna 

Krosno 

Krościenko Wyżne 

Kruhel Wielki 

Krzemienna 

Krzywcza 

Kupiatycze 

Kuźmina 

Lalin 

Leszczawa Dolna 

Lipa 

Łętownia 

Łodzina 

Łuczyce 

Maćkowice 

Malawa 

Markowce 

Medyka 

Miejsce Piastowe 

Mielnów 

Międzybrodzie 

Młodowice 

Mrzygłód 

Nehrybka 

Niebieszczany 

Nienadowa 

Nowa Wieś 

Nowe Sady 

Nowosielce 

Nozdrzec 

Obarzym 

Odrzechowa 

Odrzykoń 

Olszany 

Orzechowce 

Ostrów 

Piątkowa 

Pielnia 

Pikulice 

Pisarowce 

Posada Jaćmierska 

Posada Rybotycka 

Posada Zarszyńska 

Potok 

Przemyśl 

Rakowa 

Rogi 

Roztoka 

Rudawka 

Ruszelczyce 

Rybotycze 

Rymanów 

Sanok 

Siedliska 

Siemuszowa 

Sieniawa 

Sierakośce 

Skopów 

Stara Wieś 

Strachocina 

Targowiska 

Temeszów 

Trepcza 

Trójca 

Trześniów 

Tyrawa Solna 

Tyrawa Wołoska 

Ulucz 

Ustrobna 

Wesoła 

Węglówka 

Witryłów 

Wojtkowa 

Wola Korzeniecka 

Wrocanka 

Wróblik Szlachecki 

Wujskie 

Wybrzeże Dubieckie 

Wzdów 

Załuż 

Zarszyn 

Zmiennica 

Zręcin 

Żarnowiec 

Żeglce 

Żohatyn 

Żurawica 

 


