
 
 

Informacja o wszczęciu postępowania przez Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania zabytku 

nieruchomego do rejestru zabytków 
 

Podstawa prawna: art. 9 ust. 3b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067). 
       

Lp
. 

Adres Obiekt Znak pisma i data 
wszczęcia postępowania 

1. ul. Rayskiego 1  Budynek handlowo-biurowy „Cezas” 
ob. Pawilon handlowy położony na 
dz. nr 182 obr. 1025 Szczecin 

DZ.5140.19.3.2017.AR  
z dn. 06.10.2017 r. 

2. ul. Felczaka Założenie ogrodowe w granicy działki 
nr 4/3 obręb 1024 miasta Szczecin 

DZ.5140.101.2.2017.AR  
z dn. 02.11.2017 r. 

3. ul. Litewska Cmentarz jeńców francuskich (ob. 
nieczynny) na części dz. nr 230/5 obr. 
2008 

DZ.5140.34.2018.IW  
z dn. 05.04.2018 r. 

4. Pl. Zwycięstwa 3 Elewacje frontowe budynku dawnego 
Hotelu „Piast”, położonego przy Placu 
Zwycięstwa 3 w mieście Szczecin, 
gmina miasto Szczecin w granicach 
działki nr 25 obręb ewidencyjny 1041 
miasto Szczecin, wraz z detalem 
architektonicznym (m.in. osiem 
rzeźbionych postaci ludzkich – 
atlantów), będącym integralnym 
elementem fasad 

DZ.5140.117.2018.IW 
z dn. 19.07.2018 r. 

5. ul. Niklowa 11 Dom mieszkalny (willa) wraz z 
gruntem pod budynkiem (dz. nr 23 
obr. 4112 Dąbie) 

DZ.5140.120.1.2018.IW 
z dn. 18.09.2018 r. 

6. ul. Szosa 
Stargardzka  

Zespół zabudowy dawnej fabryki 
papieru położonej na dz. nr 387/32, 
387/35, 387/37 obr. 196 Dąbie 

DZ.5140.82.1.2018.AR 
z dn. 12.10.2018 r. 

7.  Park im. Jana 
Kasprowicza 

Most Łukowy nad jez. Rusałka w 
Parku im. J. Kasprowicza, tzw. 
Mostek Japoński położony na dz. nr 
3/7 obr. 139 Pogodno 

DZ.5140.77.3.2018.AR 
z dn. 12.10.2018 r. 

8. ul. Miodowa 47 Kościół p.w. Siedmiu Boleści NMP 
wraz z terenem dawnego cmentarza 
przykościelnego, położonych w 
granicy dz. 27 obr. 10 Szczecin 
Pogodno 

DZ.5140.87.4.2018.AR 
z dn. 09.11.2018 r. 

9. ul. Mickiewicza Wiata przystankowa wraz ze 
schodami zejściowymi z wiaduktu 
kolejowego w ciągu ulicy Mickiewicza 
na terenie przystanku kolejowego 
Szczecin – Pogodno zlokalizowane 
na dz. nr 4 obr. 148 Pogodno 

DZ.5140.84.3.2018.AR  
z dn. 14.12.2018 r.  
 
DZ.R.5140.06.2019.AR  
z dn.28.01.2019 r. 

10. ul. Lipowa 5 Budynek dawnego Szczecińskiego 
Klubu Yachtowego,  
ob. nieużytkowany, położony na dz. 
nr 20/4, obr. 25 Nad Odrą 

DZ.R.5140.07.3.2019.AR  
z dn. 21.02.2019 r. 



11. ul. Energetyków 8 Zespół budowlany tj. kościół p.w. Św. 
Trójcy oraz budynek pastorówki wraz 
z terenem dawnego cmentarza 
przykościelnego (ob. nieczynnego), 
na dz. nr 6 obręb 1086 Śródmieście 

DZ.R.5140.19.2019.IW  
z dn. 20.03.2019 r. 

12. ul. Mickiewicza 2 Historyczna parcela w granicach 
nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka nr 25 obr. 24 
Śródmieście na której zlokalizowana 
jest willa przy ul. Mickiewicza 2, 
wpisana do rejestru zabytków pod nr 
818. 

DZ.R.5140.15.2.2019.AR 
z dn. 01.04.2019 r. 

 


