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1. Wstęp 
 

 

 

 

 

„Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego (…). Stwarza warunki upowszechniania 
i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania 
i rozwoju”. Takie zapisy zawiera Konstytucja R.P, określające prawny fundament pod zrozumienie 
istoty dziedzictwa kulturowego jako materialnego i duchowego dorobku minionych pokoleń. Dzie-
dzictwo kulturowe jako jeden z podstawowych aspektów życia i działalności człowieka, kształtuje 
związki międzyludzkie i określa tożsamość i świadomość społeczności. Obiekty zabytkowe są nie 
tylko materialną emanacją przeszłości, stanowią również cenny element kultury, przyczyniający 
się do kształtowania otoczenia człowieka współczesnego, mający wszechstronny wpływ na jego 
życie codzienne. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa, należycie pielęgnowane i wykorzystane, 
powinny stanowić jeden z głównych czynników rozwoju życia społeczno-gospodarczego. 

Niemniejszy „Program Opieki nad Zabytkami powiatu siemiatyckiego” jest zbiorem informacji 
o zabytkach, walorach krajobrazowych, a także wynikających z tego zbiorem wytycznych i postu-
latów konserwatorskich niezbędnych do podejmowania działań mających na celu ochronę dzie-
dzictwa kulturowego jakim dysponuje powiat siemiatycki. Podstawowym celem Programu jest 
wskazanie terenów i poszczególnych zabytków najbardziej wartościowych dla regionu, określenie 
zagrożeń dla tych obiektów oraz wskazanie działań jakie należy podjąć, aby poprawić stan ich 
zachowania i wyeksponować właściwe im walory zabytkowe i krajobrazowe. Jest to dokument 
o charakterze strategicznym, a informacje w nim zawarte stanowią podstawę dla określenia – 
w perspektywie czterech lat – zasadniczych kierunków działań i zadań związanych z zachowa-
niem regionalnego środowiska kulturowego, a także w miarę możliwości poprawy jego stanu. 
Ponadto Program określa: 

� priorytety działań powiatu w zakresie opieki nad zabytkami; 

� możliwości finansowania działań przy zabytkach i pozyskiwania środków z różnych źródeł; 

� sposób monitoringu realizacji Programu. 

Program opieki nad zabytkami jest dokumentem wymagającym cyklicznej aktualizacji. Ponieważ 
niniejszy dokument powstał jako pierwszy, w stosunkowo szeroki sposób omawia problematykę 
zabytków w powiecie i wyznacza priorytetowe kierunki działań wieloletnich. W związku z czym 
wydaje się, że powinien być istotnym punktem odniesienia dla programów konstruowanych na 
kolejne okresy czteroletnie, z konieczną modyfikacją, uwzględniającą nowe uwarunkowania 
prawne i administracyjne oraz zmieniające się warunki gospodarcze i społeczne. 

 

 

1.1. Podstawa prawna opracowania 
Podstawą prawną dla opracowania niniejszego Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami 
Powiatu Siemiatyckiego jest ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 
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Zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 5 w/w ustawy, Zarząd Powiatu zobligowany jest do sporządzenia 
powiatowego program opieki nad zabytkami na okres 4 lat, który uchwala rada powiatu. Projekt 
programu wymaga uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Program podlega 
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z jego realizacji Zarząd Powiatu sporządza  
co dwa lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Powiatu. 

Cel stworzenia Programu opieki nad zabytkami zdefiniowany został w art. 87 ust. 2 ustawy 
o ochronie zabytków. Do celów zalicza się: 

� włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z kon-
cepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

� uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

� zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 

� wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

� podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycz-
nych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na 
opiekę nad zabytkami; 

� określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 
związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

� podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 
zabytkami. 

 

 

1.2. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki  
nad zabytkami w Polsce 
Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego obejmuje nie tylko pojedyncze zabytki, dzieła sztuk, 
pamiątki historyczne, lecz również krajobraz kulturowy będący przekształconym przez człowieka 
naturalnym otoczeniem, w którym zapisane są zarówno elementy kultury materialnej jak i du-
chowej. Ochrona zabytków, zatem to zespół procedur mających uruchomić przed zniszczeniem 
uznane – jako świadectwa historyczne – elementy tworzące wspólnie krajobraz kulturowy. Polega 
ona na podejmowaniu działań administracyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom, 
udaremnianie niszczenia i niewłaściwego użytkowania zabytku, przeciwdziałania kradzieżom, 
kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytku, a także zapewnieniu warunków ich należytej 
ochrony. 

Opieka nad zabytkami w Polsce ma szerokie umocowanie w systemie prawnym. Do najważniej-
szych aktów prawnych regulujących problem ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad za-
bytkami należą: 

� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) 

� Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 
poz. 1568) 

� Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013, poz. 595) 

� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) 

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003  
nr 80 poz. 717) 
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
Art. 82 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, iż „obowiązkiem obywatela polskiego (...) 
jest troska o dobro wspólne”, zaś ochrona zabytków wszelkiego rodzaju, dziedzictwa narodowego 
materialnego i niematerialnego jest obowiązkiem konstytucyjnym Państwa. Zgodnie z art. 5 Kon-
stytucji „Rzeczpospolita Polska strzeże (...) dziedzictwa narodowego (...)”. Niebagatelną częścią 
tego dziedzictwa są zabytki, których niematerialna wartość jest dobrem wspólnym całego narodu. 

 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
Podstawowym dokumentem normującym ochronę zabytków w Polsce jest ustawa z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, regulująca zasady i formy ochrony oraz opie-
ki nad zabytkami. Akt ten ustala również kompetencje organów ochrony zabytków, formy finan-
sowania opieki nad zabytkami oraz sposoby ich ewidencjonowania. 

Art. 4 ustawy określa działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków, 
które mają na celu: 

� zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

� zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 

� udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

� przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 

� kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

� uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 
kształtowaniu środowiska. 

W myśl ustawy (Art. 6), ochronie i opiece podlegają wszystkie rodzaje zabytków, bez względu na 
stan ich zachowania. Z tego też względu, ustawa definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 
i opieki nad zabytkami, jak również przedmiot, zakres, formy i sposób ich ochrony. 

Zgodnie z ustawą, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, jej część lub ich całe zespoły. 
Są one dziełem człowieka lub powiązane są z jego działalnością. Stanowią świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, dlatego też ich zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Wyróżnia się zabytki: 

1. zabytki nieruchome – nieruchomości, ich części lub zespoły nieruchomości. W szczególności 
do grupy tej należy: 

� krajobraz kulturowy, 

� układ urbanistyczny ruralistyczny i zespół budowlany, 

� dzieło architektury i budownictwa, 

� dzieło budownictwa obronnego, 

� obiekt techniki, a zwłaszcza kopalnia, huta, elektrownia i inny zakład przemysłowy,, 

� cmentarz, 

� park, ogród, jak również inna forma zaprojektowanej zieleni, 

� miejsce upamiętniające wydarzenie historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 
instytucji. 

2. zabytki ruchome – rzeczy ruchome, będące w szczególności: 

� dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 
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� kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według kon-
cepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 

� numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, 
odznakami, medalami i orderami, 

� wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzę-
dziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form 
gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

� materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o biblio-
tekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.), 

� instrumentami muzycznymi, 

� wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 

� przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości 
lub instytucji. 

3. zabytki archeologiczne – zabytki nieruchome, będące powierzchniową, podziemną lub 
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka. Składają się na nią nawarstwienia 
kulturowe i znajdujące się w niej wytwory bądź ich ślady albo zabytek ruchomy, będący tym wy-
tworem. Do zabytków archeologicznych w szczególności zalicza się zabytki będące: 

� pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

� cmentarzyskami, 

� kurhanami, 

� reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej (art. 6 ust.1). 

Art. 6 ust. 2 stanowi, że ochronie, mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub 
tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

Ustawa, w art. 7 określa następujące formy ochrony zabytków: 

1. Wpis do rejestru zabytków. Zgodnie z art. 9, do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy 
na podstawie decyzji wydanej przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu, 
bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na któ-
rym znajduje się zabytek nieruchomy. Wraz z zabytkiem do rejestru może być również wpisane 
jego otoczenie, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. Wpis do 
rejestru zabytku ruchomego, normowany art. 10 ust. 1 i 2, może nastąpić na wniosek właściciela 
zabytku lub przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków 
dokonuje wpisu z urzędu w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegal-
nego wywiezienia zabytku za granicę. 

2. Uznanie za pomnik historii. Za pomnik historii uznaje się zabytek nieruchomy wpisany do rejestru 
lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury o znaczeniu ponadregionalnym, dużych 
wartościach historycznych, naukowych i artystycznych. Zabytek zostaje uznany za pomnik historii 
w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (Art. 15). 

3. Utworzenie parku kulturowego. Park kulturowy, zgodnie z art. 16, może utworzyć gmina na 
podstawie uchwały rady gminy. Jest on tworzony w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charaktery-
stycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Utworzenie parku wymaga zasięgnięcia 
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

4. Rada gminy zatwierdza plan ochrony parku kulturowego sporządzony przez Wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Może również utwo-
rzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem w celu realizacji zadań związanych z ochro-
ną parku kulturowego. 
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5. Ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 18-19 
ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji koncep-
cji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodaro-
wania przestrzennego województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego 
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ochronę: 

� zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 

� innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 

� parków kulturowych. 

 

Ustawa o samorządzie powiatowym 
Zadania powiatu z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, wpisane są w ustawę z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) . 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy: „Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne 
o charakterze ponadgminnym w zakresie (…) ochrony dóbr kultury (…)”. 

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa specjalne sposoby gospodarowania nieruchomo-
ściami wpisanymi do rejestru zabytków stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność 
jednostki samorządu terytorialnego. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie 
wieczyste takich nieruchomości, jak i również wnoszenie ich, jako wkładów niepieniężnych do 
spółek, zgodnie z art. 13 ust. 4 wymaga uzyskania: 

� zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków działającego w imieniu wojewody –  
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 

� opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków działającego w imieniu wojewody –  
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego. 

Przy oddawaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, jeżeli jest ona wpisana do 
rejestru zabytków, określenia wymaga sposób korzystania z tej nieruchomości. W razie potrzeby 
na nabywcę można nałożyć obowiązek odbudowy lub remontu położonych na niej zabytkowych 
obiektów budowlanych, w terminie określonym w umowie (Art. 29 ust. 2). 

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Najważniejsze zagadnienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesie-
niu do ochrony zabytków, dotyczą przede wszystkim: 

� wymagań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
wspomnianej w art. 1 ust. 1. pkt 4, 

� sposobów traktowania zabytków przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, 

� sposobu ochrony zabytków przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

� konieczności porozumienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie wszystkich 
działań na szczeblach gminnym i powiatowym w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych 
ochroną konserwatorską. 
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Inne akty prawne 
Powiatowy program opieki nad zabytkami zgodny musi by c również z następującymi ustawami  
i rozporządzeniami: 

� ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. 
zm.), 

� ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 z pózn. zm.), 

� ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pózn. zm.), 

� ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
(j.t. Dz. U. 2001 Nr 13, poz. 123), 

� ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 z pózn. zm.), 

� rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków (Dz. U. 2005 r. Nr 112, poz. 940), 

� rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architekto-
nicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeo-
logicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 2004 r. Nr 150, 
poz. 1579), 

� rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad 
zabytkami" (Dz. U. 2004 r. Nr 124, poz. 1304), 

� rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2004 r. Nr 212, 
poz. 2153), 

� rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2004 r. Nr 124, poz.1305), 

� rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i 
przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. 2004 r. Nr 84, poz. 789), 

� rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub 
znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 650), 

� rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego 
umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. 2004 r. Nr 30, 
poz. 259). 
 



 

11    Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego na lata 2013-2017 

 

2. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony 
dziedzictwa kulturowego 
 

 

 

 

 

2.1. Relacje Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Siemiatyckiego z opracowaniami wykonanymi  
na poziomie krajowym 
 

Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadził badania stanu realizacji programów opieki nad za-
bytkami w Polsce przez samorządy wszystkich szczebli. Badanie przeprowadzono w oparciu  
o informacje uzyskane w oddziałach terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Woje-
wódzkich Urzędach Ochrony Zabytków i ich Delegaturach. Opracowane na dzień 30 sierpnia 2012r. 
dane mogą być obarczone niewielkim błędem wynikającym z faktu, że badanie oparto o wykaz 
pozytywnie zaopiniowanych programów prowadzony przez organy konserwatorskie. Tymczasem 
pojawiają się przypadki uchwalania programów, które nie były opiniowane przez organy konser-
watorskie bądź zostały przez te organy zaopiniowane negatywnie, a opinia, w przeciwieństwie do 
formy uzgodnienia nie posiada mocy wiążącej. 

W realizacji powiatowych programów opieki nad zabytkami badania wykazały, że proces ten prze-
biega wyjątkowo powolnie. W dwóch województwach – podlaskim i lubuskim do tej pory nie 
uchwalono żadnego powiatowego programu. Niezmiennie w liczbie obowiązujących programów 
również powiatowych przoduje woj. wielkopolskie, pomorskie i opolskie, chociaż w tych woje-
wództwach wskaźnik wykonalności wynosi zaledwie 25%. W skali kraju w sierpniu 2012 r. uchwa-
lono 43 powiatowe programy opieki nad zabytkami, co na ogólną liczbę powiatów w Polsce,  
to jest 379 wskaźnik wynosi 11,5%. W porównaniu z badaniami z 2010 r. wzrost nastąpił tylko  
o 1 pkt procentowy, to jest z 10,6% do 11,5%. 
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Rysunek 1.  Stan realizacji programów nad zabytkami w Polsce, w roku 2012 
 

 

Źródło:  „Badania stanu realizacji  programów opieki nad zabytkami w Polsce”,  Narodowy Instytut 
Dziedzictwa z 2012 r. 

 

W sierpniu 2012 roku trzy województwa, to jest dolnośląskie, świętokrzyskie i podlaskie nie po-
siadały aktualnego wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. W województwie podlaskim  
w trakcie opracowywania jest pierwszy tego rodzaju dokument. Jego uchwalanie przewidziane 
było na początek 2013 roku, jednak jeszcze w trakcie sporządzania przedmiotowego programu 
(sierpień 2013) owego programu nie uchwalono. 

 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 
Misją Narodowej Strategii Rozwoju Kultury jest: „zrównoważony rozwój kultury, jako najwyższej 
wartości przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjne-
go dorobku Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji  
i rozwój regionów.” 

Celem jej jest wypełnienie zadań, jakie spoczywają na Ministerstwie Kultury we współdziałaniu  
z innymi partnerami w realizacji działań kulturowych oraz z jednostkami samorządu terytorialnymi 
w Polsce i innymi podmiotami. 

Najważniejsze zapisy Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, mające wpływa na 
ochronę zabytków zakładają w szczególności: 

� powiększenie poziomu samodzielności i motywacji dla zwiększenia poziomu aktywności w sferze 
kultury, przez samorządy terytorialne, 

� rozwinięcie w planie rozwojowym regionu zadań z obszarów kultury. Rozwój kultury wspiera 
poprawę jakości potencjału regionu w dziedzinie kapitału intelektualnego oraz kapitału społecz-
nego. Przygotowanie regionów (władz samorządowych i partnerów społecznych oraz instytucjo-



 

13    Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego na lata 2013-2017 

nalnych) do tej aktywności jest ważne dla pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej (w tym i z 
edycji INTERREG), także w kontekście następnego okresu programowania na lata 2007-2013”, 

� współdziałanie ministra kultury i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania 
kultury w regionach Zadaniem Państwa Polskiego jest kreowanie podstaw polityki w sferze kultu-
ry, jak również jego realizacja. Jest to możliwe dzięki działaniu ministra kultury i jednostek samo-
rządu terytorialnego. Kształtowanie kultury w regionach, możliwe będzie jedynie we współdziała-
niu z państwem. W tym celu niezbędnym jest, by zinstytucjonalizować współpracę pomiędzy pań-
stwem, a samorządami, a także w szerszym stopniu ustanowić wspólne instytucje i inwestycje  
w sferze kultury, 

� uzyskanie przez samorządy terytorialne większej samodzielności i motywacji w kształtowaniu 
instytucjonalnego zaplecza dla rozwoju kultury. W tym zakresie powinny one wypełniać założone 
w lokalnych strategiach rozwoju cele z zakresu sfery kultury. Rola państwa powinna obejmować 
jedynie badania naukowe i monitorowanie tej sfery ale również zapobieganie sytuacjom kryzyso-
wym. Jednocześnie Minister Kultury powinien posiadać odpowiednie środki na sprawowanie me-
cenatu nad działalnością instytucji kultury oraz instrumenty o charakterze motywującym, za po-
mocą których, możliwa będzie realizacja polityki kulturalnej państwa w regionach”, 

� przemianę w kształtowaniu podejścia do sposobów ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Współczesna ochrona zabytków powinna skupiać się na aktywnym działaniu ze względu na „ro-
snące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami regionów”. Elementy 
naszej spuścizny kulturowej powinny zostać wykorzystane dla podjęcia działań w kształtowaniu 
zintegrowanych produktów turystycznych. 

Jednym ze strategicznych obszarów w okresie programowania 2004–2013 jest ochrona dziedzic-
twa kulturowego, w tym szczególnie ochrona i rewaloryzacja zabytków. W celu realizacji tego 
obszaru działania, opracowano Narodowy Program Kultury „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”  
na lata 2004-2013, wyznaczono następujące priorytety: 

� Priorytet 1. Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe; w jego 
ramach wyznaczono następujące działania: 

• Działanie 1.1. Budowa nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-finansowych w sferze 
ochrony zabytków, 

• Działanie 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, 
turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne, 

• Działanie 1.3. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez 
tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych, 

� Priorytet 2. Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;  
w jego ramach wyznaczono następujące działania: 

� Działanie 2.1. Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w sferze 
ochrony dziedzictwa kulturowego, 

� Działanie 2.2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wwozem, 
wywozem i przewozem za granicę. 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury jest dokumentem, który określa „tzw. docelowy rynek stra-
tegii czyli docelowe miejsce realizacji strategii oraz jej odbiorców w bardzo szerokim znaczeniu”. 
Jest tworzona centralnie, dla obszaru całej Polski. Określa spójne działania, o charakterze hory-
zontalnym, które mają być realizowane przede wszystkim przez Ministerstwo Kultury i jednostki 
samorządu terytorialnego, dlatego też działania powzięte w ramach Powiatowego Programu Opie-
ki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego, muszą być zgodne z celami i założeniami Narodowej 
Strategii Rozwoju Kultury, przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
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Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury  
na lata 2004 – 2020 
Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 z 2005 roku wprowadza 
programy operacyjne służące realizacji strategii. Jednym z nich jest Program Operacyjny „Dziedzic-
two kulturowe” (punkt 10.2.). W programie wyróżnione zostały dwa komplementarne priorytety: 
rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych oraz rozwój kolekcji muzealnych. 

Podstawowym celem priorytetu nr 1 jest poprawa stanu zachowania zabytków, zwiększanie naro-
dowego zasobu dziedzictwa kulturowego, kompleksowa rewaloryzacja zabytków, zwiększenie roli 
zabytków w rozwoju turystyki, poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych 
w zakresie ochrony zabytków i ich dokumentacji, zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwa-
liów przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę. 

Priorytet nr 2 dotyczy przede wszystkim zadań związanych z zakupami dzieł sztuki i kolekcji dla 
instytucji muzealnych, zakupami starodruków i archiwaliów, konserwacji i digitalizacji muzealiów, 
archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz zbiorów filmowych, wspieraniu rozwoju muzealnych 
pracowni konserwatorskich oraz nowych technik konserwacji zabytków ruchomych. 

 

2.2. Relacje Powiatowego Programu Opieki  
nad Zabytkami z dokumentami wykonanymi  
na poziomie województwa 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego został przyjęty Uchwałą  
Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego. W treści planu zostały wy-
mienione zabytkowe zespoły urbanistyczne i ruralistyczne, unikalne zabytkowe obiekty architek-
tury sakralnej i świeckiej, zespoły pałacowo-ogrodowe i dworskie, zabytki techniki i militarne, 
cmentarze różnych wyznań, miejsca kultu religijnego i stanowiska archeologiczne. W planie tym 
pojawiają się licznie odniesienia do powiatu siemiatyckiego. W tym miejsca związane z powiatem 
siemiatyckim. 

� Zabytki urbanistyki i ruralistyki – to układy przestrzenne objęte ochronnymi decyzjami 
konserwatorskimi, wpisane do centralnego rejestru zabytków. W powiecie siemiatyckim należą do 
nich: Drohiczyn, i Siemiatycze, 

� Zabytki sakralne stanowią najcenniejszą i najlepiej zachowaną grupę obiektów zabytkowych 
świadczącą o różnorodności wyznaniowej i kulturowej regionu, 

• Zabytkowe kościoły i zespoły poklasztorne stanowią interesujące przykłady stylistycznego  
i historycznego zróżnicowania architektury. W powiecie siemiatyckim znajdują się: barkowy 
zespół klasztorny w Drohiczynie oraz dość licznie reprezentowana grupa budowli sakral-
nych z XIX i XX wieku. 

• Synagogi, również występują na obszarze powiatu siemiatyckiego w Siemiatyczach i Milej-
czycach, dając świadectwo jego historycznej przeszłości, 

� Miejsca kultu religijnego (pielgrzymkowe i odpustowe) na terenie powiatu siemiatyckiego,  
to w szczególności: Grabarka i Drohiczyn. Równie interesujące są ponadto Miłkowice, Ostrożany, 
Perlejewo. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego określa zasady ochrony i kształ-
towania dziedzictwa kulturowego, do których należą: 

� zasady ogólne wynikające zwłaszcza z procesu integracji europejskiej: 
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• szczególna ochrona tożsamości kulturowej regionu przed zagrożeniem jej wytracenia  
w konfrontacji z europejskim uniwersalnym modelem życia w sferze kultury materialnej i 
jej unikalnej specyfiki etnicznej i religijnej, 

• uwzględnianie potrzeb współczesnego społeczeństwa w procesie ochrony i kształtowania 
zasobów dziedzictwa kulturowego, 

• harmonijne współistnienie zasobów dziedzictwa kulturowego z zasobami środowiska przy-
rodniczego – jako filarów rozwoju turystyki krajowej i międzynarodowej, 

• tworzenie warunków kompleksowej ochrony obszarów o walorach zabytkowych i kulturo-
wych, takich jak: strefy ochrony konserwatorskiej, parki kulturowe, rezerwaty kulturowe i 
obszary krajobrazu historyczno-kulturowo-przyrodniczego, 

• priorytet ochrony walorów dziedzictwa kulturowego o randze międzynarodowej i krajowej, 

• wykorzystanie unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego do krajowej i międzynarodo-
wej promocji województwa; 

� ochrona i tworzenie nowych wartości kulturowych w reprezentatywnych obszarach tożsamości 
kulturowej województwa podlaskiego określone w części dotyczącej wartości kulturowych przez 
służby Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, dotyczące: 

• kształtowania krajobrazu historyczno-kulturowo-przyrodniczego, zespołów jednostek 
osadniczych i ich otoczenia, 

• kształtowania form architektonicznych i gabarytów zabudowy harmonizujących z istnieją-
cymi walorami kulturowymi zabudowy, 

• stosowania materiałów, wystroju i kolorystyki obiektów budowlanych oraz zagospodaro-
wania ich otoczenia nawiązujących do tradycji lokalnych; 

� ochrona i rewaloryzacja obszarów zabytkowych zgodnie z wnioskami i uzgodnieniami z Podlaskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku, w tym: 

• zachowanie historycznych założeń urbanistycznych (objętych strefami ochrony konserwa-
torskiej), a w szczególności: rozplanowania przestrzeni publicznych (np. ulic, placów, skwe-
rów, itp.), osi kompozycyjnych i widokowych, rozmieszczenia dominant, gabarytów i sposo-
bów zabudowy oraz form architektonicznych, 

• zapewnienie stosownej ekspozycji całych zespołów zabudowy i najwartościowszych jej 
elementów, 

• twórcze kontynuowanie tradycji konstrukcyjnych, materiałowych, wystroju i kolorystyki 
obiektów oraz zagospodarowania ich otoczenia, 

• lokalizowanie funkcji użytkowych niekolizyjnych z historycznymi funkcjami obszarów, za-
pewniających podstawy ekonomiczne utrzymania dobrego stanu technicznego zabudowy  
i zagospodarowania oraz atrakcyjność turystyczną, 

• eliminowanie funkcji użytkowych i obiektów kolizyjnych pod względem sanitarnym i este-
tycznym z walorami kulturowymi obszarów zabytkowych, 

• harmonijne wkomponowywanie nowej zabudowy w historyczną panoramę jednostek osad-
niczych ze strefami ochrony konserwatorskiej, 

• poprawianie dostępności komunikacyjnej i systemów parkowania pojazdów oraz eliminacja 
uciążliwości ruchu drogowego, zwłaszcza tranzytowego towarowego, 

• poprawianie warunków ochrony przeciwpożarowej, 

• poprawianie standardu cywilizacyjnego zabudowy w zakresie wyposażenia w systemy ka-
nalizacyjne i proekologiczne systemy energetyczne; 

� ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego obiektów zabytkowych z priorytetem obiektów 
o randze krajowej i regionalnej poprzez zapewnienie: 
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• funkcji użytkowych stosownych do lokalizacji i form architektonicznych obiektów – gwa-
rantujących ich utrzymanie w dobrym stanie technicznym i racjonalne wykorzystanie dla 
potrzeb społecznych, 

• obowiązku uzgodnienia z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych dotyczących 
rewaloryzacji i modernizacji obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 

� ochrona przed dewastacją i określenie warunków udostępnienia zwiedzającym obiektów 
archeologicznych oraz sposobów postępowania w przypadkach natrafienia na obiekty nieznanego 
pochodzenia w trakcie prowadzenia robót ziemnych; 

� tworzenie wartości kulturowych w nowych i rewaloryzowanych zespołach zabudowy, w szcze-
gólności na bazie: 

• przestrzeni publicznych o zindywidualizowanych formach urbanistycznych, takich jak: ulice, 
place, pasaże, ciągi piesze, skwery, zieleń parkowa i tereny sportowo – rekreacyjne, 

• interesujących programowo i architektonicznie aranżacji otoczenia przestrzeni publicznych 
i ich zagospodarowania, 

• wykorzystania w kompozycjach urbanistycznych szczególnych cech środowiska przyrodni-
czego – stosownie do jego predyspozycji, dla potrzeb terenów sportowo – rekreacyjnych  
i turystycznych, a konfiguracji terenów dla kształtowania sposobu zabudowy, 

• rozmieszczenia akcentów i dominant przestrzennych, twórczo kontynuujących istniejące 
założenia urbanistyczne, 

• stosowania zindywidualizowanych form architektonicznych poszczególnych obiektów lub 
ich grup, z zachowaniem harmonijnych gabarytów całościowych zespołów zabudowy  
i z dbałością o sylwetę przestrzenną całości jednostek osadniczych, 

• harmonizowania gabarytów zabudowy plombowej z gabarytami otaczającej zabudowy  
(z wyjątkiem dominant przestrzennych i akcentów urbanistycznych wynikających z cało-
ściowych koncepcji urbanistycznych). 

Plan zwraca uwagę na ochronę środowiska kulturowego w procesie integracji europejskiej. Zagro-
żenie stopniowym wytracaniem tożsamości kulturowej i narodowej społeczeństwa polskiego  
i społeczności lokalnych (regionalnych i subregionalnych) w konfrontacji z europejskim uniwer-
salnym modelem życia, wymaga szczególnej ochrony dziedzictwa kulturowego, zarówno mate-
rialnego jak i duchowego oraz kultywowania lokalnych specyfik kulturowych i religijnych, zgodnie 
z zasadami i postanowieniami: 

� Konwencji w sprawie Ochrony Zabytków Architektonicznych w Europie (Cordoba 1985) – 
zobowiązującej do ochrony i utrzymania zabytków przy uwzględnieniu potrzeb współczesnego 
społeczeństwa, 

� „Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego” (maj 1999 r.) – dokumentu opartego na 
dążeniu Unii Europejskiej do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju, w której za jeden  
z podstawowych celów uznano „ochronę i utrzymanie zasobów naturalnych i dziedzictwa kultu-
rowego”, 

� Międzynarodowej Karty Ogrodów IFLA – ICOMOS, Florencja 1981, 

� Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy – Granada 1985, 

� Międzynarodowej Karty ochrony miast historycznych ICOMOS – Waszyngton 1987, 

� Międzynarodowej Karty ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym ICAHM – ICOMOS, 
Lozanna 1989 r. 

Plan ponadto zwraca uwagę na bariery wynikające z ochronności prawnej środowiska kulturowe-
go. Wymienia strefy ochrony konserwatorskiej historycznych układów urbanistycznych i rurali-
stycznych oraz zespołów zabudowy zabytkowej i o wartościach kulturowych, w których występują 
bariery i ograniczenia dotyczące w szczególności: 
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� intensywności i efektywności wykorzystania terenów w strefach, w ramach ograniczeń gabarytów 
i sposobów zabudowy, 

� dostępności komunikacyjnej, w tym obsługi parkingowej w ramach ograniczeń gabarytów ulic 
(przekrojów) i wymogów sanitarnych warunków zamieszkiwania (hałas, drgania), 

� funkcjonowania zespołów w sytuacji tranzytowych ruchów komunikacyjnych, w tym zwłaszcza 
towarowych (np. Dziadkowice), 

� poprawy standardów cywilizacyjnych i technicznego zabudowy, w sytuacjach utrudnień własnoś-
ciowych, ekonomicznych i konieczności bieżącego funkcjonowania zabudowy. 

Wymienia jednostki architektoniczno-krajobrazowe, mogące stwarzać problem przeniesienia ich 
ustaleń w sferę planowania miejscowego – z powodu ograniczeń dla własności prywatnej i nara-
żeń właścicieli terenów i obiektów na skutki finansowe wynikające z tych ustaleń. 

Plan wskazuje bariery: kosztów realizacji ochrony konserwatorskiej, w tym programów działań 
rewitalizacyjnych oraz brak właściwej polityki samorządów lokalnych w zakresie ochrony dziedzic-
twa kulturowego oraz świadomości społecznej w tej kwestii. 

Plan pokazuje możliwości lepszego wykorzystania walorów kulturowych miejscowości położonych 
w sąsiedztwie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i głównych ciągów komunikacyj-
nych, jako atrakcji turystycznych, a części obiektów zabytkowych jako bazy obsługi turystyki.  
W przypadku powiatu siemiatyckiego dotyczy to w szczególności Drohiczyna i Siemiatycz, czyli 
miast z wartościowymi obszarami ochrony konserwatorskiej i licznymi zabytkami. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 
W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku (uchwalonej przez Sejmik Woje-
wództwa Podlaskiego uchwałą nr XXXV/438/06 z dnia 30 stycznia 2006 r.). w Priorytecie II. Infra-
struktura społeczna, działaniu 2 „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego”, przyjęto 
między innymi, że należy: 

� tworzyć nowe instytucje kultury, szczególnie w siedzibach powiatów, z wykorzystaniem w pierw-
szej kolejności obiektów zabytkowych przydatnych do tej funkcji, 

� wspierać rozwój kultury ludowej i amatorskiej, w tym folkloru i rękodzieła ludowego, twórczości 
profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego, z uwzględnieniem specyficznego w woje-
wództwie podlaskim, 

� wspierać zróżnicowanie etniczne, narodowościowe i religijne, 

� chronić i utrzymywać dobry stan techniczny historycznych obiektów zabytkowych, a w szczegól-
ności wykorzystywać obiekty zabytkowe do nowych funkcji, zwłaszcza na potrzeby turystyki  
i działalności kulturalnej, 

� zachowywać tożsamości krajobrazu kulturowego i utrzymywać ciągłości rozwoju przestrzennego 
historycznych zespołów osadniczych, 

� Identyfikować i promować tradycyjne dla województwa podlaskiego produkty, z wykorzystaniem 
Listy Produktów Tradycyjnych, 

� wspierać społeczności lokalnych w zachowaniu tradycyjnej, wiejskiej zabudowy, zwłaszcza na 
terenach o dużym potencjale turystycznym, 

� zachować dbałość o tradycje narodowe i kulturowe. 

Dodatkowo, w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego podkreślono fakt posiadania przez 
województwo znacznego dziedzictwa historyczno-kulturowego, co nakłada na wiele podmiotów, 
w tym zwłaszcza na samorząd, obowiązek jego ochrony. Odbywa się to m.in. poprzez ewidencjo-
nowanie i badanie zabytków, zwiększenia dbałości o muzea oraz współdziałanie administracji 
samorządowej z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych i historycznych w zakresie 
ich restauracji, konserwacji i zagospodarowania. 
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3. Uwarunkowania wewnętrzne  
ochrony dziedzictwa kulturowego 
 

 

 

 

 

3.1. Relacje Powiatowego Programu Opieki  
nad Zabytkami z dokumentami wykonanymi  
na poziomie powiatu 
Strategia rozwoju powiatu siemiatyckiego 
Zgodnie z wizją przedstawiono w dokumencie Przyjazny i przedsiębiorczy powiat siemiatycki. 
Strategia rozwoju do 2020 roku. Powiat siemiatycki w 2020 roku powinien być miejscem przyja-
znym mieszkańcom i przedsiębiorcom, sprzyjającym rozwojowi zielonej gospodarki. Misją powiatu 
jest gospodarskie inicjowanie i realizacja działań organizacyjnych mających na celu zrównoważony 
rozwój powiatu, a także stworzenie warunków do maksymalnego pozyskania i wykorzystania 
środków rozwojowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

W Strategii przyjęto trzy cele strategiczne, które konkretyzują misję rozwoju powiatu siemiatyc-
kiego. 

1.  Podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu siemiatyckiego. 

2.  Stworzenie warunków do rozwoju zielonej gospodarki. 

3.  Poprawa jakości życia mieszkańców. 

Istotny z punktu widzenia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami jest cel strategiczny 2 
strategii, a zwłaszcza cel operacyjny 2.4. Rozwój turystyki „Zielona terapia i rekreacja” oraz tury-
styki wiejskiej. Zgodnie z tym celem należy inicjować i wspierać wszelkie działania organizatorskie 
i inwestycyjne mające związek z zachowaniem cennych walorów środowiskowych, krajobrazo-
wych i kulturowych, w tym związanych z ochroną i pracami konserwatorskimi zabytków. 

 

3.2. Uwarunkowania wynikające z dokumentów 
wewnętrznych gmin 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Drohiczyn 
Miasto Drohiczyn posiada walory przyrodniczo-kulturowe o znaczeniu ponadregionalnym. Charak-
ter ponadlokalny mają funkcje realizowane w zakresie kultu religijnego, rekreacji, turystyki, infra-
struktury społecznej. W mieście zlokalizowana jest Kuria Diecezjalna Kościoła Rzymsko-Katolic-
kiego, Wyższe Seminarium Duchowne, Liceum Ogólnokształcące, ośrodki obsługi ludności i rolnic-
twa. Ośrodkiem o funkcjach infrastruktury społecznej i kultu religijnego o zasięgu ponadlokalnym 
jest miejscowość Ostrożany. 
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Cele kulturowe jakie wyznaczono w „Studium…” skupiają się na zachowaniu i ochronie obiektów 
dziedzictwa kulturowego, wykorzystaniu potencjału i możliwości rozwoju ośrodków o znaczeniu 
ponadlokalnym, realizowane będą poprzez: 

� ochronę i eksponowanie dziedzictwa kulturowego, 

� ochronę obiektów zabytkowych, 

� zharmonizowanie rozwoju miasta i gminy z naturą zasobów dziedzictwa kulturowego, 

� wykorzystanie położenia na ważnych ciągach komunikacyjnych, stwarzających możliwości 
rozwoju usług obsługi komunikacji, wypoczynku i turystyki, 

� stworzenie sprzyjającego otoczenia i warunków dla rozwoju ośrodków kultu religijnego, edukacji, 
kultury, instytucji Kurii Diecezjalnej, Seminarium Duchownego. 

W opracowaniu wyznaczono kierunki ochrony środowiska kulturowego: 

� objęcie ścisłą ochroną konserwatorską obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

� ustalenie stref ochrony konserwatorskiej obiektów zgodnie z warunkami wpisu do rejestru, 

� ustalenie stref ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych, 

� ukształtowanie ciągów i osi widokowych dla obiektów dominant, 

� ustalenie w strefach ochrony konserwatorskiej warunków kształtowania zabudowy w nawiązaniu 
do zabudowy historycznej i tradycji budowlanej regionu, 

� zachowanie charakteru historycznej zabudowy, ochronę obiektów historycznych w zakresie 
gabarytów obiektów, geometrii dachów, stylu elewacji, detalu architektonicznego, pokryć dacho-
wych, materiałów budowlanych, kolorystyki, linii zabudowy, 

� dopuszcza się odtworzenie obiektów i elementów struktury historycznej w oparciu o materiały 
źródłowe, 

� nową zabudowę kubaturową na terenie objętym planem należy projektować w nawiązaniu do 
zabudowy tradycyjnej i historycznej regionu, w elewacjach należy stosować materiały naturalne 
np. cegła, kamień, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, drewno, pokrycie dachów dachówką 
ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, 

� w elewacjach budynków istniejących i projektowanych należy stosować kolory zbliżone do 
naturalnych, wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów podstawowych dalekich od naturalnych 
barw stosowanych w elewacjach historycznych. 

W „Studium…” wyznaczono i opisano strefy ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków następująco: 

� strefy ochrony krajobrazu kulturowego – obejmujące teren związany z zespołem zabytkowym w 
jego otoczeniu lub obszary o ukształtowanym, w wyniku działalności ludzkiej, charakterystycznym 
wyglądzie. Działania konserwatorskie w strefie obejmują restaurację zabytkowych elementów 
krajobrazu urządzonego, ochronę krajobrazu naturalnego związanego kompozycyjnie z historycz-
nym założeniem, ochronę form i sposobu użytkowania terenów takich jak: rozłogi pól, układ dróg, 
wód powierzchniowych, zadrzewień śródpolnych, alei i szpalerów drzew; 

� strefy E ochrony ekspozycji – obejmujące obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego 
eksponowania historycznych układów przestrzennych lub obiektów zabytkowych o szczególnych 
wartościach krajobrazowych. Dotyczy to wyznaczania terenów wyłączonych spod zabudowy lub 
określenie jej nieprzekraczalnych gabarytów; 

� strefy ochrony stanowisk konserwatorskiej archeologicznych obejmujące stanowiska ujęte w ewi-
dencji i w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gdzie ustala się: 

• obowiązek uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwesty-
cyjnych, prac ziemnych, zmian warunków zagospodarowania i zabudowy, 

• obowiązek wykonania archeologicznych badań wykopaliskowych lub interwencyjnych wy-
przedzających działania inwestycyjne, 
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• obowiązek uzyskania pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac 
ziemnych, badań archeologicznych, zalesień, 

• obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego Konserwatora Zabytków o znalezi-
skach, odkrytych nawarstwieniach kulturowych, o natrafieniu na zabytki archeologiczne, 

• zakres badań i prac archeologicznych ustala Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

� strefy B ochrony konserwatorskiej – obejmujące obiekty wpisane do rejestru zabytków z otocze-
niem ustalonym przepisami odrębnymi, do bezwzględnego zachowania formy, substancji zabyt-
kowej, treści historycznej i w miarę możliwości funkcji obiektów. W strefie tej zakłada się bez-
względny priorytet wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalno-
ścią inwestycyjną, gospodarczą i usługową. Ustala się wymóg uzyskania pozwolenia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabyt-
ków i w ich otoczeniu. Ustala się obowiązek uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków 
wszelkich inwestycji dotyczących obiektów zabytkowych i w wyznaczonych strefach. 

Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków ustalono: 

� utrzymanie historycznych form architektonicznych w tym bryły budynków, geometrii dachów 
właściwej dla obiektów historycznych, rodzaju pokrycia dachów, zachowanie układu osi i wykroju 
otworów drzwiowych i okiennych w elewacjach, utrzymanie historycznego układu i wzoru stolarki 
otworowej, artykulacji i wystroju elewacji, materiałów budowlanych, kolorystyki; 

� ochronę ekspozycji obiektów, 

� rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórka obiektów, lokalizacja nowych obiektów wymaga 
uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków. 

Opisano zasady ochrony prawnej obiektów zabytkowych: 

� zachowanie we właściwym stanie obiektów zabytkowych, 

� prowadzenie prac ratowniczych w obiektach zabytkowych, 

� zakaz lokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów o uciążliwej działalności, obiektów 
zasłaniających, będących w sprzeczności z kompozycją i architekturą obiektu zabytkowego, 

� wszelkie prace prowadzone na terenach obiektów zabytkowych oraz w bezpośrednim ich 
sąsiedztwie powinny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

W „Studium…” opisano ponadto tereny z ograniczeniem lokalizacji zabudowy wyznaczając te, 
które związane są z ochroną zabytków: strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicz-
nych, strefy ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych, zespołów, założeń zabytkowych. 

W dokumencie podkreślono, iż obszary i obiekty objęte ochroną, należy uwzględniać w planach 
miejscowych poprzez ustalanie przeznaczenia oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu podporządkowanych wymogom konserwatorskim, zgodnie z ustawą o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. W planach miejscowych należy ustalać strefy ochrony konser-
watorskiej odnoszące się do zabytków nieruchomych, zabytkowych układów urbanistycznych  
i ruralistycznych, stanowisk archeologicznych. W ustaleniach planów miejscowych dla obszarów  
i obiektów chronionych należy ustalać przedmiot ochrony, cel ochrony oraz listę przepisów obo-
wiązujących w strefie. Obiekty wpisane do rejestru zabytków należy zawrzeć w warstwie informa-
cyjnej planu miejscowego. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nurzec Stacja opracowane w 2003 r. 
W dokumencie ujęto zabytki wpisane do rejestru zabytków, obiekty o charakterze zabytkowym 
nie wpisane do rejestru zabytków, posiadające wartości historyczne i kulturowe, cmentarze i mo-
giły o wartościach historyczno-kulturowych oraz parki i ogrody. Zawarto obowiązek ochrony 
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obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej i obowiązek uzyskania zezwoleń Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w przypadku prac przy nich lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Siemiatycze opracowane w 1999 r. 
W powyższym dokumencie zawarto wnioski Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie  
z nimi: 

1. Należy zachować istniejące historyczne linie zabudowy i osie ciągów ulicznych w strefie ochrony 
konserwatorskiej miasta. 

2. W związku z wyżej wymienionymi zaleceniem należy przywrócić historyczną, linię zabudowy ulic: 
Pl. Wyzwolenia, Kilińskiego, Ciechanowieckiej, Głowackiego, Powstania Styczniowego, 3 Maja, 
Ogrodowej, Ściegiennego, Wesołej, Drohiczyńskiej, Krótkiej, Targowej, Zaszkolnej, Przybyszewskie-
go, Legionów Piłsudskiego, Pałacowej, 11 Listopada, Małopolskiej, Świętojańskiej, Żwirki i Wigury, 
Wysokiej, Dąbrowskiego, Rogińskiego, Szpitalnej. 

3. W pierzejach rynkowych nową zabudowę należy projektować do 2 kondygnacji wysokości (od stro-
ny podwórza można projektować dodatkowo użytkowe poddasze) z 2-spadowymi dachami,  
a w pierzejach ulic wychodzących bezpośrednio z rynku – do 1 i 1/2 wysokości to jest, parter  
i użytkowe poddasze, 

4. W przypadku konieczności rozbiórki budynków historycznych nowe, powstałe na ich miejscu muszą 
powtarzać zewnętrzną formę architektoniczną obiektów rozebranych. 

5. Nowa zabudowa powinna być wykonana z tradycyjnych materiałów i w swoim charakterze 
nawiązywać do tradycyjnej zabudowy Siemiatycz: 

• stosować symetryczne, 2-spadowe lub naczółkowe dachy, kryte dachówką ceramiczną lub 
blaszaną emaliowaną lub inną imitacją dachówki ceramicznej (nie stosować pokrycia da-
chów eternitem i blachą falistą), 

• dopuszcza się stosowanie okien połaciowych, 

• nie wprowadzać asymetrycznych wielodzielnych okien typowych, stolarka okienna powinna 
być utrzymana w podziałach i proporcjach tradycyjnej, 

• przy budynkach murowanych stosować tynki gładkie, jasne np. w odcieniach piaskowych, 

• nie pokrywać ścian budynków historycznych i nowych nawiązujących do tradycyjnej formy 
architektonicznej – „sidingiem" i nie stosować różnorodności materiałowej w wykończeniu 
elewacji tych budynków. 

1. Należy opracować projekt rewaloryzacji rynku i zespołu pałacowo – ogrodowego Anny Jabłonow-
skiej, zlecić archeologiczne przebadanie tego terenu, jak również obszary dawnego założenia pała-
cowo-ogrodowego Anny Jabłonowskiej. 

2. Wszelkie nowe inwestycje i projekty architektoniczne nowej zabudowy w strefie ochrony 
konserwatorskiej należy przedstawić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do uzgodnienia. 

3. Przed rozbiórką obiektów o wartościach historyczno-kulturowych należy wykonać do nich pod-
stawową dokumentację historyczną, to jest kartę ewidencyjną zabytku architektury i budownictwa 
(na koszt Inwestora), zgodną z wymogami Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie. 

4. Zakres prac porządkowych na terenach cmentarzy winien być każdorazowo przedstawiony 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do zaopiniowania, 

„Studium…” zawiera zapisy: O wszelkich pracach ziemnych na terenie miasta należy informować 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Białymstoku. Wszelkie prace przy wyżej wymienio-
nych zespołach i obiektach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie wymagają uzyskania zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ochrona i utrzymanie w należytym stanie technicznym  
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i właściwym użytkowym obiektów zabytkowych i o wartościach kulturowych wymaga, oprócz 
wysokich nakładów finansowych, koordynacji szeregu działań administracji rządowej i samorzą-
dowej, a w szczególności całości działalności inwestycyjnej od programowo-planistycznej poprzez 
realizację do utrzymania obiektów. Kierunki ochrony dóbr kultury obejmują ochronę obiektów 
zabytkowych i o charakterze zabytkowym oraz obiektów archeologicznych, a także tworzenie 
nowych wartości kulturowych. Ochrona obiektów zabytkowych obejmuje obiekty ujęte w rejestrze 
zabytków oraz obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków, uwzględnio-
ne w publikacji z 1992 r. „Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, województwo białostoc-
kie". 

W „Studium…” ustalono kierunki działań: 
� ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich zaleceń, 

uzgodnionych z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w celu ochrony ich przed 
dewastacją, zmianami naruszającymi walory zabytkowe oraz likwidacją, 

� egzekwowania w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, na których 
występują obiekty zabytkowe i o wartościach kulturowych, ustaleń zawartych w planach miejsco-
wych, a w przypadku ich braku we wnioskach, opiniach i uzgodnieniach konserwatorskich, 

� ścisłej współpracy władz miasta z Państwową Służbą Ochrony Zabytków, 

� nadzoru budowlanego obiektów zabytkowych i o charakterze zabytkowym, obligującego właścicieli, 
użytkowników i zarządców do utrzymania ich w należytym stanie technicznym, 

� zapewnienia właściwego użytkowania obiektów zagrożonych, a w szczególnych przypadkach 
pozyskiwania obiektów zagrożonych przez gminę i wtórnego ich zbycia nabywcom gwarantującym 
właściwe ich utrzymanie lub zagospodarowanie, 

� uzgadnianie z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów budowlanych 
dotyczących remontów i modernizacji obiektów zabytkowych oraz nowych inwestycji i projektów 
architektonicznych nowej zabudowy położonych w strefie konserwatorskiej. 

„Studium…” zakłada, że realizacja powyższych kierunków wymagać będzie: 

� opracowania studium historyczno-urbanistycznego miasta łącznie ze sformułowaniem zaleceń  
i wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz określającym sfery 
ochrony konserwatorskiej (A – pełnej ochrony konserwatorskiej, B – ochrony konserwatorskiej 
pośredniej, K – ochrony krajobrazu, E – ochrony ekspozycji), 

� sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji 
zabytkowego obszaru śródmiejskiego, 

� realizacji ustaleń projektu powyższego planu polegającej między innymi na: 

• wyeliminowaniu z rynku ruchu tranzytowego drogi Nr 19, likwidacji ronda i zieleńca, ujed-
nolicenia nawierzchni placu, 

• zachowaniu istniejących historycznie linii zabudowy i osi ciągów ulicznych w strefie ochrony 
konserwatorskiej miasta, 

• przywróceniu historycznej linii zabudowy ulic: Pl. Wyzwolenia, Kilińskiego, Ciechanowieckiej, 
Głowackiego, Powstania Styczniowego, 3-goMaja, Ogrodowej, Ściegiennego, Wesołej, Drohi-
czyńskiej, Krótkiej, Targowej, Zaszkolnej, Przybyszewskiego, Legionów Piłsudskiego, Pała-
cowej, 11 Listopada, Małopolskiej, Świętojańskiej, Żwirki i Wigury, Wysokiej, Dąbrowskiego, 
Rogińskiego, Szpitalnej, 

• projektowaniu w pierzejach rynkowych nowej zabudowy do 2 kondygnacji wysokości (od 
strony podwórza można projektować dodatkowo poddasze użytkowe) z dwuspadowymi da-
chami, a w pierzejach ulic wychodzących bezpośrednio z rynku do 1,5 wysokości, to jest par-
ter i użytkowe poddasze, 

• budowaniu, w miejscu rozebranych budynków historycznych, budynków powtarzających 
zewnętrzną formę architektoniczną obiektów rozebranych, 
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• realizacji nowej zabudowy z tradycyjnych materiałów i w swoim charakterze nawiązującej 
do tradycyjnej zabudowy Siemiatycz, to jest: 

• stosującej symetryczne, 2-spadowc lub naczółkowe dachy kryte dachówką ceramiczną lub 
blaszaną emaliowaną lub inną imitacją dachówki ceramicznej (nie stosować pokrycia da-
chów eternitem i blachą falistą), 

• dopuszczającej stosowanie okien połaciowych, 

• nie wprowadzającej asymetrycznych wielodzielnych okien typowych (stolarka okienna 
powinna być utrzymana w podziałach i proporcjach tradycyjnej), 

• stosującej tynki gładkie, jasne i nie okładanie budynków historycznych i nowych „sidin-
giem" oraz nie stosowanie różnorodności materiałowej w wykończeniu elewacji tych bu-
dynków, 

� uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich nowych inwestycji i projektów 
architektonicznych nowej zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej, 

� przedstawiana każdorazowo do uzgodnienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków zakresu 
prac porządkowych na terenach cmentarzy, 

� przed rozbiórką obiektów o wartościach historyczno-kulturowych należy wykonać do nich 
podstawową dokumentację historyczną, to jest kartę ewidencyjną zabytku architektury i budow-
nictwa (na koszt inwestora) zgodną z wymogami Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie. 

Ochrona stanowisk archeologicznych wymagać będzie: 

� wprowadzenia odpowiednich ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących ochrony obiektów archeologicznych przed dewastacją lub likwidacją, 

� egzekwowania wyżej wymienionych ustaleń planów miejscowych w wydawanych na ich podstawie 
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, 

� w przypadku wystąpienia konieczności przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania lub 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze stanowiskami archeologicznymi na 
cele inwestycyjne, należy ustalić sposób postępowania, uzgodniony z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków Archeologicznych, 

� zlecenia przebadania archeologicznego rynku i obszaru dawnego założenia, pałacowo-
ogrodowego Anny Jabłonowskiej, 

� prace ziemne na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej wymagają nadzoru Konserwatora 
Zabytków Archeologicznych, 

� wszelkich pracach ziemnych na terenie miasta należy informować Konserwatora Zabytków 
Archeologicznych w Białymstoku, 

Tworzenie nowych wartości kulturowych wymagać będzie: 

� wprowadzenia ustaleń w planach miejscowych oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu dotyczących kultywowania regionalnych form architektonicznych oraz tradycji 
materiałowych i konstrukcyjnych, 

� indywidualizowania form zabudowy i zagospodarowania przestrzeni publicznych w dostosowaniu 
do otaczającej zabudowy i krajobrazu, poprzez stosowanie ustalenia w planach miejscowych  
i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Plan ochrony zabytków gminy Perlejewo na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowany w 2010 r. 
Z opracowania wynika, że na terenie Gminy Perlejewo znajduje się pięć zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków czterema decyzjami administracyjnymi. Są to 3 zabytki nieru-
chome występują pojedynczo (obiekt sakralny, kapliczka oraz część cmentarza rzymsko-katolic-
kiego) oraz 2 zabytki nieruchome występuje w zespole (dwór wraz park z aleją dojazdową. 
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Wszystkie występują na terenie wiejskim. 

Plan ochrony zabytków gminy Perlejewo stwierdza: „Na terenie Gminy Perlejewo brak jest zabyt-
ków nieruchomych zawierających ważniejsze elementy architektoniczne, które należałoby zabez-
pieczyć. Na terenie gminy nie występują jednostki organizacyjne, które przewidują rozśrodkowa-
nie lub ewakuację zabytków ruchomych”. 

 

Studium zagospodarowania i uwarunkowania przestrzennego 
gminy Mielnik z roku 2003 r. 
W dokumencie ujęte zostały zabytki wpisane do rejestru zabytków, obiekty o charakterze zabyt-
kowym posiadające właściwości historyczne i kulturowe, cmentarze oraz stanowiska archeolo-
giczne. Podziału dokonano z uwzględnieniem poszczególnych miejscowości. Zawarto obowiązek 
ochrony obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej i obowiązek uzyskania zezwoleń Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku prac przy nich lub w ich bezpośrednim sąsiedz-
twie. 

 

3.3. Charakterystyka zasobów i analiza stanu  
dziedzictwa i krajobrazu kulturowego powiatu 
Krajobraz kulturowy i dziedzictwo niematerialne1 
Krajobraz kulturowy, podobnie jak pojęcie kultury, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: 
materialnej i niematerialnej (duchowej). Wymiar materialny krajobrazu przejawia się w widocz-
nych elementach przestrzeni, będących rezultatem działalności człowieka na danym obszarze. 
Natomiast płaszczyznę niematerialną krajobrazu kulturowego tworzą tradycje i zwyczaje, język, 
religia, pamięć o wydarzeniach historycznych itp. Zarówno materialne, jak i niematerialne elemen-
ty krajobrazu kulturowego mają swój wymiar przestrzenny. 

Powiat siemiatycki są to ziemie, które w XI wieku częściowo należały do Rusinów Poleskich  
a także do Litwinów, Jaćwingów i Książąt Mazowieckich. Jest to region o dobrze zachowanej kultu-
rze ludowej będącej wynikiem stykania się różnych kultur i religii. Przez stulecia przenikały się 
kultury słowiańskie, ruskie, litewskie, żydowskie a także w mniejszym stopniu ormiańskie i tatar-
skie. Mieszały się style życia, wierzenia, obyczaje i języki oraz gwary. Każda z tych grup wnosiła 
własne elementy kulturowe. Obecnie obszar powiatu zamieszkują obok siebie katolicy prawo-
sławni chrześcijanie, czy wyznawcy kościoła reformowanego (baptyści). Również do dnia dzisiej-
szego oprócz języka polskiego w powiecie funkcjonuje gwara poleska (zwana często swojskim 
językiem). 

Wyrazem wielowiekowej tradycji jest wiejskie budownictwo drewniane ściśle związane z obszara-
mi, na których podstawowym zajęciem było i jest rolnictwo, a któremu podporządkowany jest 
układ i rodzaj zabudowy. Wszelkie potrzeby związane z codzienną egzystencją zaspakajano wy-
twarzając potrzebne do codziennego życia sprzęty i naczynia we własnym zakresie. Stąd na 
wsiach podlaskich od wieków rozwijało się rzemiosło i rękodzieło ludowe, które w szczątkowej już 
formie przetrwało do o dnia dzisiejszego. 

Specyficznym elementem krajobrazu kulturowego powiatu siemiatyckiego są wyroby kulinarne 
oparte na produktach wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwie wiejskim (mąka żytnia, ka-
sze, ziemniaki, kapusta i różnorodne warzywa). Spośród wielu charakterystycznych potraw (cza-
sami pochodzących z Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy) należy wymienić potrawy z ziemniaków 

                                                                        
1 na podstawie: A. Kasprzyk, J. Żbikowski, Krajobraz kulturowy wsi podlaskiej jako istotny element atrakcyjności 
turystycznej regionu, Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajo-
brazu t. XXVII. s.163-169 
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(kiszka, babka, placki ziemniaczane, tołkanica), racuchy, barszcze i żury, pierogi, chłodnik i choło-
jec. Szczególnym choć już nieco zapomnianym wyrobem kulinarnym jest korowaj weselny 

W tradycyjnej kulturze ludowej istotne znaczenie miały niegdyś stroje ludowe wykonywane z lnu  
i konopi, bogato i specyficznie zdobione haftami (np. soroczka, pojas). Obecnie z całymi strojami 
lub z ich elementami spotykamy się wyłącznie przy okazji występów zespołów obrzędowo-śpie-
waczych. 

Istotnym elementem krajobrazu kulturowego są nadal obrzędy ludowe narodzinowe, pogrzebowe, 
związane z pracami na polu czy w gospodarstwie domowym, a także obrzędy weselne i zwyczaje 
ślubne np. oczepiny, podział korowaja. 

Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego podlaskiej wsi są krzyże i kapliczki przy-
drożne. Są to nie tylko symbole religijne. Często upamiętniają ważne dla mieszkańców wsi wyda-
rzenia. Dawniej ograniczały i wyznaczały „przestrzeń życia”, chroniły od złych mocy. Kapliczki są 
zarówno wyrazem pokuty jak i podziękowania za uchronienie ludności od nieszczęścia. Najczęściej 
spotykane są kapliczki murowane, we wnętrzu których znajdują się figury świętych a czasami 
misternie wykonane ołtarze. Bogactwem krajobrazu kulturowego powiatu siemiatyckiego są też 
drewniane cerkwie, kościoły i cmentarne kaplice. 

Przedstawione elementy kultury ludowej są niezaprzeczalnym dziedzictwem tego rejonu. Elemen-
ty te nadają krajobrazowi kulturowemu powiatu siemiatyckiego specyficzny w skali kraju i unika-
towy charakter, którego elementy warte są opieki. 

 

Zabytki nieruchome 
Obszar powiatu bogaty jest w różnego rodzaju zabytki, a także miejsca o charakterze historycz-
nym, które stanowią bogate źródło dziedzictwa kulturowego dla regionu. Są to zabytkowe układy 
urbanistyczne miast i wsi, różnego rodzaju budowle, dobrze zachowane i różnorodne krajobrazy 
przyrodniczo-kulturowe. 

 

Rysunek 2.  Ilość zabytków nieruchomych w poszczególnych gminach powiatu 
siemiatyckiego 
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Łączenie na terenie powiatu siemiatyckiego znajduje się 551 zabytków nieruchomych z czego 
wpisanych do rejestru zabytków jest nieco ponad 25% (141 zabytków nieruchomych). Najwięcej 
zabytków ogółem (zarówno wpisanych jak i nie wpisanych do rejestru zabytków) znajduje się  
w gminie Drohiczyn. Najmniej zabytków znajduje się w gminie Dziadkowice. Rozmieszczenie za-
bytków w ujęciu przestrzennym prezentuje rysunek 2. 

Pełne zestawienie zabytków nieruchomych powiatu siemiatyckiego znajduje się w Apendyksie 1 
niniejszego opracowania. 

 

Zabytki archeologiczne (stanowiska archeologiczne) 
Sprzyjające warunki glebowe Podlaskiego Przełomu Bugu oraz możliwości transportowe i obron-
ne, jakie stwarzała rzeka, spowodowały, że ziemie powiatu siemiatyckiego był od dawna miej-
scem intensywnego osadnictwa. Wśród zewidencjonowanych obiektów można wyróżnić m.in. 
ślady osadnictwa, punkty osadnicze, osady, grodziska, cmentarzyska ciałopalne, obozowiska.  
Na terenie powiatu zlokalizowano w sumie 920 stanowisk archeologicznych. Najwięcej z nich,  
aż 490 znajduje się na obszarze gminy Drohiczyn, z czego 20 stanowisk wpisanych jest do rejestru 
zabytków. Gmina posiadającą najwięcej stanowisk wpisanych do rejestru zabytków (32 stanowi-
ska0 jest gmina Siemiatycze. Najmniej zabytków archeologicznych znajduje się w gminie Milejczy-
ce (jedynie 9, z czego jeden jest wpisany do rejestru). Rozmieszczenie zabytków w ujęciu prze-
strzennym prezentuje rysunek 3. 

 

Rysunek 3.  Ilość zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych)  
w poszczególnych gminach powiatu siemiatyckiego 
 

 

Pełne zestawienie zabytków archeologicznych powiatu siemiatyckiego znajduje się w Apendyksie 
2 niniejszego opracowania 
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Zabytki ruchome 
Na terenie powiatu siemiatyckiego zabytki ruchome eksponowane są przede wszystkim w obiek-
tach sakralnych (kościołach i cerkwiach). Ich ekspozycją zajmują się również trzy muzea: 

1. Galeria Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, powstało w 1976 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Siemiatycz, a na początku roku 2001 przemianowano je na galerię, która dysponuje czterema 
salami wystawowymi. Trzy z nich mieszczą stałe ekspozycje prac twórców: J. Charytona, L. Wi-
sienko i R. Brzeskiego. W czwartej sali organizowane są wystawy czasowe z dziedziny malarstwa, 
grafiki, rzeźby i fotografii. 

2. Muzeum Regionalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie eksponujące zbiory 
archeologiczne i etnograficzne, malarstwo i rzeźbę. 

3. Muzeum diecezjalne w Drohiczynie, którego zbiory mieszczą się w kilku salach, w których można 
obejrzeć zabytkowe rzeźby i obrazy, a także oryginalne dokumenty królewskie podpisane przez 
Władysława IV, Jana Kazimierza i Augusta II. 

4. Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Posiada między innymi zbiory etnograficzne: pamiątki, źródła historyczne na 
temat dawnej Ziemi Mielnickiej, a przede wszystkim zamieszkujących ją osób. 

Dane dotyczące rejestru zabytków ruchomych można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok. 
 
 

3.4. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla powiatu 
Wybór zabytków o najwyższym znaczeniu dla powiatu został dokonany z wykorzystaniem eks-
perckiej metody wskaźnikowej. Eksperci Instytutu Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. do okre-
ślenia gradacji ważności zabytków posłużyli się trzema wskaźnikami. Podstawą oceny były 
wszystkie zabytki powiatu siemiatyckiego znajdujące się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Białymstoku. Ocen dokonano wykorzystując skalę Likerta – pięciostopniową skalę 
do mierzenia opinii na temat poszczególnych obiektów. Ostatecznie o istotności zabytku decydo-
wał wskaźnik zintegrowany obliczony jako średnia powyższych wskaźników cząstkowych. 

Oceny dokonano analizując: 

� atrakcyjność turystyczna, czyli właściwość zabytku wynikająca z zespołu jego cech, takich jak 
rodzaj zabytku, stan zachowania, wiek, dostępności dla zwiedzających (warianty skali: 1 – obiekt 
bardzo nieatrakcyjny, 2 – obiekt nieatrakcyjny, 3 – obiekt średnio atrakcyjny, 4 – obiekt atrakcyj-
ny, 5 – obiekt bardzo atrakcyjny); 

� znaczenie dla lokalnej tożsamości, rozumiane jako istotność z punktu widzenia podtrzymywania 
lokalnej tradycji i zgodności z krajobrazem kulturowym powiatu siemiatyckiego (warianty skali:  
1 – bardzo niskie znaczenie, 2 – niskie znaczenia, 3 – średnie znaczenie, 4 – wysokie znaczenie,  
5 – bardzo wysokie znaczenie); 

� stan techniczny (warianty skali: 1 – bardzo dobry, 2 – dobry, 3 – średni, 4 – zły, 5 – bardzo zły). 

W opracowaniu uwzględniono jedynie zabytki, których wskaźnik przekraczał wartość 2 (suma-
ryczny/ średnia). 

Należy podkreślić, że zaproponowany wskaźnik nie szereguje zabytków według ich wartości histo-
rycznej. Sugeruje on jedynie pewną istotności zabytków z punktu widzenia potrzeby zarządzania 
zasobami dziedzictwa kulturowego powiatu, łącząc trzy najistotniejsze przesłanki zarządzania 
zabytkami, tj: stan, wykorzystanie jako atrakcja turystyczna, oraz jako nośnik lokalnej tożsamości 
kulturowej. Im wyższy jest wskaźnik, tym istotniejszy z punktu widzenia rozwoju powiatu i zacho-
wania dziedzictwa kulturowego regionu jest zabytek. Wartości wskaźników cząstkowych oraz 
wskaźnika zintegrowanego przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1.  Wskaźniki cząstkowe oraz wskaźnik zintegrowany 
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gm. Miejska i gm. wiejska Siemiatycze 

Synagoga z końca XVIII wieku 3 4 5 4,0 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, konsekrowany w I połowie XVII wieku 1 5 5 3,7 

Zespół klasztorny z początku XVIII wieku 1 5 5 3,7 

Dawna oranżeria 1 4 4 3,0 

Kaplica ewangelicka z przełomu XVIII/XIX wieku 1 3 5 3,0 

Cerkiew śś. Apostołów Piotra i Pawła z 2. połowy XIX wieku 1 4 4 3,0 

Dom Talmudyczny 1 3 5 3,0 

Park podworski w Bacikach Średnich 3 2 3 2,7 

Kaplica cmentarna p. w. św. Anny z początku XIX wieku  
(przy ul. Rogińskiego)  1 3 3 2,3 

Zabytkowa cerkiew cmentarna w Rogawce 1 3 3 2,3 

gm. miejsko-wiejska Drohiczyn 

Katedra pod wezwaniem św. Trójcy Przenajświętszej wraz z budynkami 
klasztoru Jezuitów 

1 5 5 3,7 

Kościół pofranciszkański (przełom XVII i XVIII w.) z zespołem klasztornym 1 5 5 3,7 

Kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek (XVIII w. – zabytek klasy "0") 1 5 5 3,7 

Cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w. 1 4 5 3,3 

Góra Zamkowa – dawne grodzisko, dziś wspaniały punkt widokowy na 
dolinę Bugu 

1 5 2 2,7 

gm. wiejska Dziadkowice 

Przydrożne kapliczki z XIX w. i początku XX w. 3 3 4 3,3 

Cerkiew greko-katolicka, obecnie prawosławna pw. św. Michała z 1800 r. 
w Żurobicach 

1 4 3 2,7 

Kościół parafialny pw. św. Trójcy z 1802 r. w Dziadkowicach 1 3 3 2,3 

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej w Osmoli (z lat 1920-29) 1 3 3 2,3 

Kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła z 1902-1904 r.  
w Dołubowie 

1 3 3 2,3 

Kurhan – pozostałość osadnictwa 2 2 2 2,0 

gm. wiejska Grodzisk 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, drewniany z 1919 r. 2 3 3 2,7 

Zabytkowa cerkiew prawosławna z 1902 r. we wsi Czarna Cerkiewna 2 3 3 2,7 

Cmentarzysko słowiańskie z XI-XII wieku we wsi Czarna Wielka 3 1 4 2,7 

Cerkiew prawosławna z 1864 r. 1 3 3 2,3 
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gm. wiejska Mielnik 

Ruiny kościoła zamkowego z pocz. XV w. 5 4 3 4,0 

Grodzisko w Mielniku z XI w. 3 5 3 3,7 

Historyczno-urbanistyczny układ przestrzenny Mielnika 3 3 4 3,3 

Historyczno-urbanistyczny układ przestrzenny Niemirowa 3 3 4 3,3 

Kurhany w Maćkowiczach, Osłowie 2 3 4 3,0 

Grodziska w Niemirowie z XII w. 3 3 3 3,0 

Kościół drewniany w Tokarach z 1935 r. 1 4 3 2,7 

Cerkiew drewniana w Tokarach z 1912 r. 1 4 3 2,7 

Cerkiew cmentarna w Mielniku z 1777 r. (drewniana) 1 3 4 2,7 

Kościół w Niemirowie z lat 1780-90 1 4 3 2,7 

Kościół w Mielniku z 1913 r. 1 3 3 2,3 

Bożnica żydowska z I poł. XIX w. w Mielniku (obecnie własność prywatna 
mieszcząca Galerię Klub "Vava") 

1 3 3 2,3 

Cerkiew w Mielniku z 1825 r. 1 3 3 2,3 

gm. wiejska Milejczyce 

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa z XVII wieku wraz  
z XVIII-wieczną drewnianą dzwonnicą 

2 4 3 3,0 

Synagoga zbudowana w 1927 r. 4 2 3 3,0 

Cerkiew prawosławna pw. św. Barbary z XIX wieku 1 3 3 2,3 

Drewniana cerkiew cmentarna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy z 1820 r. 1 3 3 2,3 

gm. wiejska Nurzec-Stacja 

Świętą Górę Grabarkę, cmentarz grzebalny z krzyżem z XIX w., kapliczka  
z XVIII w. 

1 5 5 3,7 

Kolejowy zespół dworcowy, kaflarnia, domy z przełomu XIX i XX wieku  
w Nurcu-Stacji 

2 3 3 2,7 

Cerkiew prawosławna w Żerczycach 1 3 4 2,7 

Dwór i pozostałości budynków gospodarczych dworskich (obora kamienna, 
maślarnia, spichlerz) z przełomu XIX i XX wieku w Klukowiczach 

3 2 3 2,7 

gm. wiejska Perlejewo 

Trzy przydrożne kapliczki we wsi Twarogi Lackie 3 3 4 3,3 

Neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Perlejewie (1860-1883) 1 4 4 3,0 

Zespół zabudowań dworskich w Wiktorowie  4 2 3 3,0 

Budynek drewniany starej plebani 3 2 2 2,3 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Granne 1 3 3 2,3 
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 Opis istotnych zabytków z punktu widzenia potrzeby 
zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego powiatu 
(zgodnie z tabelą 1) 

 

 

 

Synagoga z końca XVIII wieku 
 

 

Źródło: fot.  Grzegorz Kossakowski, www.ciekawepodlasie.pl [20-08-2013] 

 

Siemiatycka synagoga miała być zadośćuczynieniem księżnej Anny Jabłonowskiej wobec gminy 
żydowskiej. Siemiatyccy Żydzi stracili swój cmentarz w wyniku przebudowy miasta, którą prze-
prowadzała księżna. Zbudowana w 1797 roku w stylu klasycystycznym według projektu Szymona 
Bogumiła Zuga. Dwukondygnacyjny murowany budynek z salą główną od wschodu, z wbudowa-
nymi galeriami z trzech stron oprócz wschodniej. Główne wejście do synagogi było przeznaczone 
dla mężczyzn; kobiety do synagogi wchodziły od południowej. Wewnątrz synagoga była urządzona 
z wielkim, prawdziwie barokowym przepychem, ściany miała pomalowane w motywy zwierzęce  
i kwiatowe. W 1824 roku została uszkodzona przez pożar. W okresie okupacji obiekt pełnił funkcję 
magazynu, w 1944 roku cenne wyposażenie synagogi zostało zniszczone. Po II wojnie światowej 
w budynku synagogi powstał dom kultury. W latach 1961-64 przeprowadzono generalny remont 
zamalowując między innymi freski ścienne2. 

 

 

                                                                        
2 Urząd Miasta w Siemiatyczach, www.siemiatycze-um.com.pl [25-07-2013]. 
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Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
 

 

Źródło: Urząd Miasta w Siemiatyczach, www.siemiatycze-um.com.pl [25-07-2013] 

 

Budynek kościoła należy do najpiękniejszych w Diecezji Drohiczyńskiej. Budowę rozpoczął w 1626 
roku Leon Sapieha, a ukończył ją w 1637 roku jego syn Kazimierz Leon Sapieha. Konsekrowany  
w 1638 roku. Usytuowany we wschodniej części miasta, za północno – wschodnim narożem ryn-
ku. Przyjął formę bazyliki z kwadratową wieżą, na której znajduje się zegar. Kolejne rozbudowy i 
uzupełnianie wyposażenia miały miejsce w latach 1713 – 1737. Po pożarze w 1754 roku budo-
wano nowe sklepienia w nawach bocznych. W czasie I i II wojny światowej kościół nie doznał 
większych uszkodzeń. Otoczony jest murowanym ogrodzeniem, w którym od zachodu znajduje się 
brama, a od wschodu i północy kaplice. Zbudowany w stylu późnorenesansowo – barokowym, 
fasada zaś w stylu późnobarokowym. Utrzymany jest w kolorystyce biało-kremowej. Kościół jest 
trzynawowy. Główne wejście prowadzi przez kruchtę, od południa przylega do kościoła zakrystia, 
przy północnej ścianie prezbiterium znajduje się piętrowa przybudówka pełniąca dawniej funkcje 
skarbczyku i pomieszczeń gospodarczych. Kościół przykryty jest dachem dwuspadowym w części 
nawy głównej i jednospadowym nad nawami bocznymi i kruchtą, czterospadowym nad zakrystią. 
Sklepienie nad nawą główna jest kolebkowe, nad bocznymi krzyżowe, w prezbiterium zaś znajduje 
się sklepienie kolebkowe ozdobione geometryczna stiukową dekoracją tzw. sztukateria lubelską. 
Wieże kościoła uwieńczona hełmem. Dzwonnica kościoła wybudowana została w latach 1723-
1725 roku. Kościół po pożarze miasta odnowiła w 1777 roku księżna Anna Jabłonowska. We-
wnątrz kościoła znajdują się organy z XVIII wieku. Regencyjny ołtarz zaprojektowany został przez 
Karola Antonia Baya, a wykonany przez pracownię rzeźbiarską Bartłomieja Michała Bernatowicza 
w latach 1729-1730. Ołtarz jest jednokondygnacjowy na cokole bogato zdobionym ornamental-
nie. W podobnym stylu utrzymane są barokowe ołtarze boczne, które wraz z rzeźbami, obrazami 
olejnymi, tabernakulami, tkaninami wpisane zostały do rejestru zabytków. W zakrystii znajduje się 
późnogotycki krucyfiks z 1400 roku zachowany po pożarze jeszcze drewnianego kościoła.3 

                                                                        
3 Ibidem. 
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Zespół klasztorny z początku XVIII wieku 
 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, www.siemiatycze.pl [25-07-2013] 

 

Zabytek, który w swoim kształcie i pałacowym założeniu architektonicznym nawiązuje do najlep-
szych europejskich wzorów późnego baroku. Elewacja budynku posiada niezaprzeczalną unikalną 
wartość architektoniczną, gdyż należy do nielicznej w Polsce grupy fasad kolumnowych. Dziedzi-
niec pałacu otoczony jest murem, w którego faliste ściany wkomponowane były dzwonnice.  
Budynek jest centralnym akcentem architektonicznym miasta. Murowany, tynkowany, malowany 
w kolorach białym i kremowym, dwukondygnacjowy na olanie czworoboku, pierwotnie cztero-
skrzydłowy, z czego do dziś zachowały się tylko trzy skrzydła. Budynek łączy się z kościołem 
parafialnym krytym łącznikiem. Ogrodzenie wokół klasztoru i mur okalający kościół są unikalne  
w swym założeniu architektonicznym na skalę europejską. W murze od strony zachodniej znajduje 
się brama główna, której najwyższym akcentem jest figura św. Michała Archanioła – na tym miej-
scu od 1864 roku, uprzednio zdobiąca jedną z czterech bram ratusza.4 

 

                                                                        
4 Ibidem. 
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Katedra pod wezwaniem św. Trójcy Przenajświętszej  
wraz z budynkami klasztoru Jezuitów 
 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, www.siemiatycze.pl [25-07-2013] 

 

W 1392 r. drewniany kościół p. w. Świętej Trójcy ufundował Władysław Jagiełło. W 1555 r. muro-
wany kościół farny p. w. św. Trójcy ufundowali mieszczanie drohiczyńscy. Zasadniczy zrąb murów 
pochodzi z początku XVIII w. Po sprowadzeniu jezuitów w 1654 r. i ufundowaniu kolegium powstał 
tu ważny ośrodek edukacji młodzieży. Kolegium zniszczono w latach I wojny światowej. Restaura-
cję przeprowadzono po 1918 r. jednak okupacja sowiecka i niemiecka powtórnie doprowadziła 
kościół wraz z sąsiadującymi budynkami do ruiny. Zespół odbudowano po wojnie. W południowym 
i wschodnim skrzydle klasztoru mieści się Kuria Diecezjalna. W budynku kolegium jezuickiego 
mieści się obecnie Seminarium Duchowne5. 
 

                                                                        
5 Urząd Miasta w Drohiczynie; www.drohiczyn.pl [26-07-2013]. 
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Zespół Klasztorny Franciszkanów 
 

 

Źródło: fot.  D.  Szymański;  Urząd Miasta w Drohiczynie, www.drohiczyn.pl [26-07-2013]. 

 

Zespół klasztorny składa się z kilku obiektów. Najważniejszym jest kościół p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, późnobarokowy z potężną wieżą-dzwonnicą. Podobnie jak inne zabytki 
Drohiczyna był on wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Według niepoświadczonej tradycji 
zgromadzenie zakonne franciszkanów osadziło się w Drohiczynie w 1350r. W 1409r. wielki książę 
litewski Witold uposażył wybudowany wówczas drewniany klasztor i kościół. Klasztor franciszkań-
ski spełniał wówczas poza wszystkimi funkcjami religijnymi także funkcję ośrodka życia kultural-
nego i towarzyskiego szlachty ziemi drohickiej. Murowany kościół powstał w I ćwierci wieku XVII. 
W 1730 r. wzniesiono nową fasadę i kościół otrzymał nowy ołtarz. W końcu XVIII w. wybudowano 
kaplicę Matki Boskiej Loretańskiej. W 1832 r. nastąpiła kasata zakonu. Przebudowano go ok. 1840 r. 
na cerkiew prawosławną, a w budynkach klasztornych zamieszkały mniszki prawosławne.  
Ok. 1865 r. mniszki przeniosły się do klasztoru benedyktynek a klasztor zamieniono na koszary.  
W XIX w. kościół był już mocno zdewastowany. Po odzyskaniu niepodległości zawiązał się komitet 
odbudowy kościoła. Prace przy jego rekonstrukcji trwały do 1930 r. W czasie okupacji sowieckiej 
ponownie nastąpiła dewastacja kościoła. Trwający trzy doby pożar dachu rozpoczęty 22 VI 1941 r. 
strawił poszycie kościoła i dzwonnicy. Dopiero 15.08.1949r. nastąpiła rekoncyljacja kościoła. Po-
nownie jego odbudowa była związana z aktywną postawą duchownych i mieszkańców Drohiczyna. 
Gruntowne prace rekonstrukcyjne we wnętrzu świątyni trwały do 1963 r. Kościół posiada niezwy-
kle jasne barokowe wnętrze. Jest to trójnawowa bazylika, której nawa główna jest sklepiona skle-
pieniem kolebkowym z lunetami. Obok kościoła znajdują się zabudowania poklasztorne z lat 
1730-51, mieszczące w latach 1922-1939 gimnazjum im J.I. Kraszewskiego obecnie zaś liceum 
ogólnokształcące.6 

                                                                        
6 Ibidem. 
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Barokowy Zespół Klasztorny Benedyktynek 
 

 

Źródło: fot.  Tomasz Nowacki;  Urząd Miasta w Drohiczynie, www.drohiczyn.pl [26-07-2013]. 

 

Barokowy Zespół Klasztorny Benedyktynek (XVIII w. – zabytek klasy "0") składa się z kościoła p.w. 
Wszystkich Świętych i klasztoru. W roku 1621 przy kościele p.w. Wszystkich Świętych, istniejącym 
od 1560 r. Wojciech Niemira osadził zakonnice benedyktynki, sprowadzone tu z Torunia. Kościół 
wzniesiono w latach 1734-1738. Jego fundatorem był Wiktoryn Kuczyński. Zakonnice tego klasz-
toru prowadziły nauczanie dziewcząt ze środowiska szlacheckiego. Mimo ograniczeń benedyktyn-
ki drohiczyńskie prowadziły swą oświatową działalność, aż do kasaty zakonu w 1865 r. W końcu 
XIX w. klasztor wraz z kościołem były poważnie zdewastowane. Wtedy to dziedziczka pobliskiego 
Korczewa Krystyna Ostrowska rozpoczęła starania o odbudowę kościoła i klasztoru Panien Bene-
dyktynek. W 1919 r. zawiązał się Komitet Odbudowy Kościoła i Klasztoru Sióstr Benedyktynek. 
Dzięki działalności komitetu także w okresie międzywojennym wyremontowano sklepienia, wsta-
wiono okna i ułożono posadzki. W owym czasie był to kościół szkolny. Kościół pośród innych za-
bytków miasta wyróżnia się piękną rokokową fasadą.7 

 

                                                                        
7 Ibidem 
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Ruiny kościoła zamkowego 
 

 

Źródło: Urząd Gminy Mielnik, www.mielnik.compl [28-07-2013] 

 

Ruiny kościoła zamkowego z pocz. XV w. Ruiny kościoła usytuowane na tzw. kiedyś zamku niskim 
znajdują się u podnóża grodziska. Kościół ufundowany został prawdopodobnie przez Wielkiego 
Księcia Witolda w 1420 roku. Był wielokrotnie burzony w czasie wojen i odbudowywany. Osta-
tecznie spalony w 1915 roku. Pomimo, że z całej budowli nie zachowało się do dzisiejszych cza-
sów zbyt wiele, to łatwo zauważyć, że budowla jest orientowana, późnogotycka, murowana  
z cegły z użyciem kamieni polnych. Zaznacza się rzut na planie prostokąta, który jest dobrze wi-
doczny mimo złego stanu świątyni. Od strony południowej przylegają fragmenty prostokątnej 
zakrystii, a w głównej elewacji zachodniej znajduje się fragment gotyckiego portalu8. 

 

                                                                        
8 Urząd Gminy Mielnik, www.mielnik.com.pl [28-07-2013] 
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Góra zamkowa 

 

Źródło: Urząd Gminy Mielnik, www.mielnik.com.pl [28-07-2013] 

 

Góra zamkowa z grodziskiem z XI-XII w Mielniku. Góra zamkowa z grodziskiem i dobrze widoczną 
fosą wznosi się 80 m nad poziom rzeki Bug. Na jego stokach stromo opadających w kierunku doli-
ny Bugu, zachowane są fragmenty murów z kamieni polnych. Jest to pamiątka po stojącym tam 
niegdyś zamku mielnickim. Gród wczesnośredniowieczny najprawdopodobniej zastąpiły w wieku 
XV drewniane zabudowania zamku górnego oraz drewniany zamek dolny z murowaną wieżą – 
spalone w 1656 roku przez Szwedów, nie zostały odbudowane. Na szczycie wzgórza znajdują się 
pozostałości murowanej kapliczki, zbudowanej w 1865 roku dla uczczenia ocalenia cara Aleksan-
dra II, rozebranej w 1927 roku. Dziś jest to wspaniałe miejsce widokowe.9 

 

                                                                        
9 Ibidem. 
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Cerkiew Przemienienia Pańskiego, Święta Góra Grabarka 
 

 

Źródło: fot.  Jan Bogdan Boczko, www.ciekawepodlasie.pl [20-08-2013] 

 

Święta Góra Grabarka jest najważniejszym ośrodkiem życia religijnego prawosławnych w Polsce. 
Według legendy sanktuarium powstało tu już w XIII w., kiedy to na Górze Grabarce schowano 
przed Tatarami cudowną ikonę Spasa Izbawnika. Na ogół wymienia się jednak datę 1710r., kiedy 
to schroniła się tam przed epidemią cholery grupa wiernych, którzy ocaleli. Źródło, z którego 
wierni pili wodę po dziś dzień uważane jest za cudowne. Pierwotna cerkiew pw. Przemienienia 
Pańskiego była przeniesiona z Mielnika w drugiej dekadzie XVIII w. W 1886 r. uległa gruntownej 
przebudowie. W roku 1947 powstał na Św. Górze Grabarce, pierwszy w Polsce żeński klasztor 
prawosławny pw. Śww. Marty i Marii. Po II wojnie światowej gdy na naszych ziemiach znacznie 
zmniejszyła się liczba prawosławnych sanktuariów, rola Grabarki wzrosła. W roku 1956 klasztor 
rozbudowano, wzniesiono także drewnianą cerkiew pw. Ikony Matki Boskiej Wszystkich Strapio-
nych Radość. Cerkiew z XVIII w. spłonęła po umyślnym podłożeniu ognia w dniu 12.07.1990 r. 
Odbudowano ją jako kopię, ale już murowaną i jedynie oszalowaną od zewnątrz.10. 

 

                                                                        
10 Urząd Gminy Nurzec-Stacja, www.nurzec-stacja.eu, [27-07-2013] 
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4. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego 
powiatu siemiatyckiego 
 

 

 

 

4.1. Stan zachowania zabytków 
Stan zachowania zabytków nieruchomych 
Z obiektów architektury i budownictwa wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu sie-
miatyckiego najlepiej zachowane są obiekty będące własnością kościoła. Również obiekty, które 
nierozłącznie związane są z turystyką regionu są w dobrym stanie. Nieco gorzej prezentują się 
zabytki będące własnością prywatną. 

 

Stan zachowania zabytków ruchomych 
Zabytki ruchome to wyposażenie świątyń, które są stosunkowo dobrze zachowane. 

Wszelkie prace przy obiektach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków wy-
magają pozwolenia konserwatora po uprzednim uzgodnieniu ich zakresu w Wojewódzkim Urzę-
dzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. 

 

Stan zachowania zabytków archeologicznych oraz istotne 
zagrożenia dla zabytków archeologicznych 
Stanowiska archeologiczne podlegają stałym zagrożeniom. Z każdym rokiem, wraz z rozwojem 
technologii, intensyfikacją działalności produkcyjnej, gospodarczej i rolniczej rośnie stopień ich 
zagrożenia. 

W myśli art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) wszystkie zabytki archeologiczne – 
bez względu na stan zachowania podlegają ochronie i opiece. Należy pamiętać, że zasięg stano-
wisk archeologicznych został wyznaczony na mapach na podstawie badań powierzchniowych. 
Jednak nie może on odpowiadać dokładnie zasięgowi występowania pozostałości osadnictwa 
pradziejowego pod ziemią. Dlatego należy traktować go zawsze orientacyjnie. 

Najlepiej zachowane będą stanowiska położone na nieużytkach, terenach niezabudowanych oraz 
terenach zalesionych. Należy przypomnieć, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi nakłada na każdego, kto zamierza realizować nowe zalesienia lub zmianę charakteru dotych-
czasowej działalności leśnej na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, obowiązek 
pokrycia kosztów badań archeologicznych i ich dokumentacji. 

Dużym zagrożeniem dla stanowisk archeologicznych są inwestycje budowlane i przemysłowe, 
nielegalna eksploatacja żwirowni. Istotnym zagrożeniem jest również działalność rolnicza zwłasz-
cza intensywna orka. 
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Do innego rodzaju zagrożeń należy działalność nielegalnych poszukiwaczy. Zagrażają oni przede 
wszystkim cmentarzyskom oraz stanowiskom o własnej formie krajobrazowej, jak grodziska czy 
fortyfikacje ziemne oraz pozostałości z okresu II wojny światowej. 

Dlatego dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na obszarach występowania 
stanowisk archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, podczas inwestycji związanych z robotami 
ziemnymi, wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwole-
niem na badania archeologiczne Wojewódzkiego Konserwatora w Białymstoku przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę lub przed rozpoczęciem prac ziemnych. 

 

Stan zachowania układów urbanistycznych 
Przebudowa układów urbanistycznych, ruralistycznych i założeń pałacowo-parkowych prowadzi 
często do naruszenia średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych. W związku z tym 
wszystkie prace ziemne wymagają jednoczesnego prowadzenia badań archeologicznych. Wyniki 
badań często stanowią jedyną dokumentację następujących po sobie faktów osadniczych. 

 

4.2. Analiza szans i zagrożeń 
W poniższej tabeli zawarto analizę silnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń uwarunkowań 
mających istotny wpływ na ochronę zabytków powiatu 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

• dobry stan większości zabytków sakralnych, 

dobry stan zabytków nierozłącznie związanych z tury-
styką regionu, 

• dobry stan zabytków ruchomych znajdujących się na 
wyposażeniu świątyń, 

• różnorodność kulturowa zabytków i miejsc 
o charakterze historycznym. 

• brak miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, 

• brak programów opieki nad zabytkami w gminach z 
terenu powiatu, 

• słaba infrastruktura turystyczna i obsługa szlaków tury-
stycznych, 

• niska świadomość społeczna o prawnych zobowiąza-
niach właścicieli do należytego utrzymania obiektów histo-
rycznych, 

• zły lub średni stan części zabytków znajdujących się w 
prywatnych rękach, 

• brak współdziałania pomiędzy poszczególnymi jednost-
kami samorządu terytorialnego w promowaniu atrakcyj-

ności kulturowej powiatu. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• rozwój agroturystyki i moda kulturę pogranicza, 

• budowa parku historycznego Trylogia w Mielniku , 

• możliwość finansowania prac konserwatorskich 
i remontowych obiektów zabytkowych ze środków 

finansowych pochodzących z różnych środków UE i 

innych programów, 

• rozwój inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządo-
wych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 

• pogarszający się stan stanowisk archeologicznych wyni-
kający z intensyfikacji działalności produkcyjnej i rolniczej, 

• pogarszający się stan techniczny zabytków spowodowa-
ny niewłaściwym użytkowaniem, uzgodnień konserwator-
skich, 

• niewłaściwa przebudowa układów urbanistycznych i 
ruralistycznych, 

• wypieranie tradycyjnej architektury drewnianej zabudo-
wą murowaną, 

• zbyt mała ilość działań mających na celu promocję na 
rzecz ochrony, konserwacji i rewaloryzacji zabytków, 

• brak środków na ich renowację. 

 



 

41    Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego na lata 2013-2017 

Do silnych stron jakości dziedzictwa kulturowego regionu należy przede wszystkim jego duże 
zróżnicowanie wynikające z historycznego zróżnicowania kulturowego regionu. Mocną strona jest 
również stan ważnych obiektów architektury i budownictwa wpisanych do rejestru zabytków na 
terenie powiatu siemiatyckiego. Najlepiej zachowane są obiekty będące własnością Kościoła Ka-
tolickiego i Kościoła Prawosławnego. Również zabytki ruchome znajdujące się na wyposażeniu 
świątyń oraz obiekty, które nierozłącznie związane są z turystyką regionu są stosunkowo dobrze 
zachowane. 

Niestety gorzej prezentują się zabytki będące własnością prywatną. Stanowiska archeologiczne 
podlegają stałym zagrożeniom. Z każdym rokiem, wraz z rozwojem technologii, intensyfikacją 
działalności produkcyjnej, gospodarczej i rolniczej rośnie stopień ich zagrożenia. 

W myśli art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) wszystkie zabytki archeologiczne – 
bez względu na stan zachowania podlegają ochronie i opiece. Należy pamiętać, że zasięg stano-
wisk archeologicznych został wyznaczony na mapach na podstawie badań powierzchniowych. 
Jednak nie może on odpowiadać dokładnie zasięgowi występowania pozostałości osadnictwa 
pradziejowego pod ziemią. Dlatego należy traktować go zawsze orientacyjnie. 

Najlepiej zachowane będą stanowiska położone na nieużytkach, terenach niezabudowanych oraz 
terenach zalesionych. Należy przypomnieć, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi nakłada na każdego, kto zamierza realizować nowe zalesienia lub zmianę charakteru dotych-
czasowej działalności leśnej na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, obowiązek 
pokrycia kosztów badań archeologicznych i ich dokumentacji. 

Dużym zagrożeniem dla stanowisk archeologicznych są inwestycje budowlane i przemysłowe, 
nielegalna eksploatacja piaśnic i żwirowni. Istotnym zagrożeniem jest również działalność rolnicza 
zwłaszcza intensywna orka. 

Do innego rodzaju zagrożeń należy działalność nielegalnych poszukiwaczy. Zagrażają oni przede 
wszystkim cmentarzyskom oraz stanowiskom o własnej formie krajobrazowej, jak grodziska czy 
fortyfikacje ziemne oraz pozostałości z okresu II wojny światowej. 

Przebudowa układów urbanistycznych, ruralistycznych i założeń pałacowo-parkowych prowadzi 
często do naruszenia średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych. W związku z tym 
wszystkie prace ziemne wymagają jednoczesnego prowadzenia badań archeologicznych. Wyniki 
badań często stanowią jedyną dokumentację następujących po sobie faktów osadniczych. 

Na obszarze powiatu siemiatyckiego funkcjonuje 9 gmin. Nie wszystkie gminy posiadają opraco-
wane plany zagospodarowania przestrzennego, będące prawem miejscowym. Z punktu widzenia 
ochrony konserwatorskiej jest to istotne zagrożenie dla zabytków. Ustalenie ochrony w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest jedną z czterech form ochrony wymie-
nionej w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Brak szczegółowych zapisów 
dotyczących ochrony zabytków ujętych w ewidencji może spowodować daleko idące przekształ-
cenia przestrzenne, kubaturowe, materiałowe i architektoniczne. Dlatego też inwestycje realizo-
wane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy czy decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego muszą być każdorazowo uzgadniane z urzędem konserwatorskim. 

Tradycyjne budownictwo wiejskie na obszarze powiatu ulega mniej lub bardziej dynamicznej 
zmianie. Nowatorskie trendy gospodarowania często niszczą lub eliminują pozostałości dawnej 
architektury budowlanej, szczególnie drewnianej. 

Uświadomienie sobie wartości historycznej zabytku, reguł i zasad postępowania przy jego reno-
wacji to zagadnienie, które rzutuje w sposób czytelny na prowadzenie prac remontowych. Istot-
nym zagrożeniem dla substancji zabytkowej jest często brak zrozumienia i wiedzy u części właści-
cieli obiektów. Najistotniejsze na dzień dzisiejszy są możliwości finansowania prac przy obiektach 
zabytkowych przez różne kategorie osób i instytucji nimi władającymi, gdzie często realne potrze-
by znacznie przekraczają przeznaczony budżet. 
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5. Założenia programowe 
 

 

 

 

5.1. Ustawowe cele programu opieki nad zabytkami 
Artykuł 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyznacza 
obligatoryjne cele jakie musza poprzez program realizować jednostki samorządu terytorialnego. 
Należą do nich: 

1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z kon-
cepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 

2. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej. 

3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycz-
nych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na 
opiekę nad zabytkami. 

6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 
związane z wykorzystaniem tych zabytków. 

7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 
zabytkami. 

 

 

5.2. Priorytetowe cele i zadania Programu Opieki  
nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego 
Według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podstawową rolę w zarządzaniu 
dziedzictwem kulturowym na danym terenie odgrywają gminy. Organy powiatu mają prowadzić 
działania o charakterze ponadgminnym, a zakres kompetencji i zadań powiatu w tej kwestii jest 
dość ograniczony (określony w art. 103 ustawy). Zważywszy ten fakt, wydaje się, że organy po-
wiatu powinny przede wszystkim inicjować działalność edukacyjną i popularyzatorską, skierowaną 
zarówno do społeczności lokalnej, jak i na zewnątrz. Powiat powinien prowadzić działania wspie-
rające gmin, na wniosek zainteresowanych podmiotów, w zagospodarowaniu miejsc atrakcyjnych 
turystycznie, m. in. infrastruktury, oznakowania historycznie udokumentowanych szlaków kultu-
rowych, ścieżek edukacyjnych, tras rowerowych itp. Powinien prowadzić również działania koor-
dynujące zarządzanie opieką nad zabytkami w poszczególnych gminach oraz podejmować współ-
praca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony i promocji zasobów kulturo-
wych powiatu. 

Przedstawione w poniższej tabeli cele i zadania powiatu, kompatybilne są z ustawowymi celami 
jakie powinien realizować program opieki nad zabytkami oraz wynikają ze specyficznej roli powia-
tu w procesie kształtowania i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. 
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Tabela 2. Cele i działania Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego 
 

lp Działanie 
Podmiot 
współdziałający 

Termin 
realizacji 

CEL PRIORYTETOWY 1: ŚWIADOME KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

1. 
Egzekwowanie zapisów dotyczących działalności inwestycyjnej na obsza-
rach objętych ochroną określonych w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego (głównie w zakresie charakteru i funkcji zabudowy) 

prywatni inwe-
storzy 

2013 – 2017 

2.  
Podjęcie starań o uzyskanie środków zewnętrznych  
na rewaloryzację zabytków będących własnością powiatu 

– 2013 – 2017 

3. 
Ustanowienie społecznych opiekunów zabytków w ramach realizacji 
zadań własnych powiatu; prowadzenie listy społecznych opiekunów zabyt-
ków; 

mieszkańcy 
powiatu 

2013 – 2014 

4. 
Prowadzenie prac remontowo – konserwatorskich przy obiektach zabyt-
kowych stanowiących własność powiatu 

– 2013 – 2017 

5. 
Opracowanie planu systematycznych kontroli stanu utrzymania i sposobu 
użytkowania obiektów zabytkowych znajdujących się w zasobach powia-
towych, 

– 2013 – 2014 

6.  
Stworzenie programu odnowy wsi: wspieranie rewaloryzacji historycznych 
układów ruralistycznych i kształtowanie kierunków rozwoju zespołów 
wiejskich pod kątem zachowania charakterystycznych cech regionalnych 

– 2013 – 2017 

CEL PRIORYTETOWY 2: POPULARYZACJA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU I EDUKACJA NA TEMAT 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU 

1. 
Ciągła aktualizacja informacji o najcenniejszych zabytkach powiatu na 
stronie internetowej powiatu 

– 2013 – 2017 

2. Udostępnienie na stronie internetowej powiatu ewidencji zabytków 
Wojewódzki 
Konserwator 
Zabytków 

2013 – 2014 

3. 
Uzupełnienie dokumentacji fotograficznej zabytków ruchomych i nieru-
chomych i krajobrazu kulturowego powiatu siemiatyckiego 

pasjonaci foto-
grafii regionu 

2013 – 2017 

3.  Kontrola oznakowania szlaków turystycznych 
organizacje 
turystyczne 

2013 – 2017 

4. 
Tworzenie nowych szlaków tematycznych i kulturowych i włączanie ich w 
sieć istniejących szlaków o zasięgu ponadregionalnym 

organizacje 
turystyczne 

2013 – 2017 

5. 
Organizowanie w ramach zajęć szkolnych wycieczek krajoznawczych, 
prezentacja najcenniejszych obiektów zabytkowych, organizowanie kon-
kursów związanych z tematyką zabytków w regionie 

szkoły 2013 – 2017 

CEL PRIORYTETOWY 3: KOORDYNACJA DZIAŁAŃ Z ZAKERSU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA TERENIE POWIATU 

1. 
Monitoring sporządzania gminnych ewidencji zabytków (zadanie wynikają-
ce z art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 

gminy 2013 – 2014 

2.  
Cykliczne konsultacje z przedstawicielami gmin w celu wypracowania 
wspólnej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego 

gminy 2013 – 2017 

3. 
Zapoznawanie właścicieli i dysponentów obiektów zabytkowych z możli-
wościami uzyskania dotacji i środków pozabudżetowych na określone 
zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami 

właściciele 
zabytków 

2013 – 2017 

4. 
Merytoryczna pomoc przy wypełnianiu aplikacji o środki na odnowę zabyt-
ków 

właściciele 
zabytków 

2013 – 2017 
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6. Instrumentarium realizacji Programu 
Opieki nad Zabytkami Powiatu  
Siemiatyckiego 
 

 

 

 

Realizacja programu odbywać się będzie poprzez zespół działań władz powiatu na rzecz osiągnię-
cia celów w nim przyjętych. Samorząd ma oddziaływać na różne podmioty związane z obiektami 
zabytkowymi, w tym również na mieszkańców powiatu. Zakłada się, że w realizacji programu wy-
korzystane zostaną następujące grupy instrumentów: 

� Instrumenty prawne polegających na uwzględnianiu zapisów niniejszego Programu przy tworzeniu 
innych dokumentów prawa miejscowego, a w szczególności: 

• dokumenty wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku wynika-
jące z przepisów ustawowych, 

• uchwały Rad Gmin; 

� Instrumenty finansowe: polegających na finansowaniu wszelkich działań zawartych w Programie 
ze środków budżetu powiatu oraz ze środków zewnętrznych pozyskiwanych przez pwiat. Prace 
konserwatorskie przy obiektach należących do osób prywatnych, będzie wymagała zaangażowa-
nia środków prywatnych; 

� Instrumenty społeczne, polegające na edukacja i tworzenie świadomości potrzeby istnienia i och-
rony dziedzictwa kulturowego w lokalnej społeczności oraz rozwijaniu współpraca z organizacjami 
społecznymi zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego; 

� Koordynacja i kontrola, polegająca na gromadzeniu stale weryfikowanej i aktualizowanej wiedzy  
o stanie zachowania obiektów, prowadzonych prac remontowych i konserwatorskich oraz wyzna-
czeniu w ramach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach osoby koordynującej 
realizację poszczególnych zadań wynikających z ustaleń tego programu. 
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7. Monitorowanie realizacji  
Programu Opieki nad Zabytkami  
Powiatu Siemiatyckiego 
 

 

 

 

Obowiązek prowadzenia kontroli stanu realizacji Programu Opieki nad Zabytkami wynika  
z art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Zgodnie z cytowaną ustawą Starosta ma obowiązek sporządzenia sprawozdania ze stanu realizacji 
Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego na lata 2013−2016 i przedstawić je 
Radzie Powiatu w cyklu dwuletnim. Następnie sprawozdania te powinny być przekazywane Gene-
ralnemu Konserwatorowi Zabytków i Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,  
w celu ich wykorzystania przy aktualizacji i korekcie aktualnego, oraz opracowywaniu kolejnego, 
Krajowego i Wojewódzkiego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. 

Celem monitoringu jest zbieranie i analiza informacji dotyczących realizacji Programu na każdym 
etapie wdrażania. Proces monitorowania polega na przyglądaniu się zmianom, jakie zachodzą  
w wyniku realizacji celów programu przez zdefiniowane w nim kierunki działań, na analizie zebra-
nych danych i opracowaniu sprawozdań. Stanowi on podstawę oceny uzyskanych efektów oraz 
podejmowania ewentualnych inicjatyw korygujących i propozycji zmian. 

 

 

lp Działanie Wskaźnik poziomu realizacji Pożądany trend 

1 

Egzekwowanie zapisów dotyczących działalności inwesty-
cyjnej na obszarach objętych ochroną określonych w miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego 
(głównie w zakresie charakteru i funkcji zabudowy) 

ilość wydanych decyzji optymalizacja 

2 
Podjęcie starań o uzyskanie środków zewnętrznych na 
rewaloryzację zabytków będących własnością powiatu 

Wielkość uzyskanych środków 
ze źródeł zewnętrznych 

maksymalizacja 

3 
Ustanowienie społecznych opiekunów zabytków w ramach 
realizacji zadań własnych powiatu; prowadzenie listy spo-
łecznych opiekunów zabytków 

Ilość opiekunów społecznych maksymalizacja 

4 
Prowadzenie prac remontowo – konserwatorskich przy 
obiektach zabytkowych stanowiących własność powiatu 

Wartość finansowa wykonanych 
prac remontowo-
konserwatorskich przy zabyt-
kach oraz liczba obiektów pod-
danych ww. pracom 

maksymalizacja 

5 
Opracowanie planu systematycznych kontroli stanu utrzy-
mania i sposobu użytkowania obiektów zabytkowych znaj-
dujących się w zasobach powiatowych 

Opracowany plan optymalizacja 
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lp Działanie Wskaźnik poziomu realizacji Pożądany trend 

6 

Stworzenie programu odnowy wsi, którego celem będzie 
wspieranie rewaloryzacji historycznych układów rurali-
stycznych i kształtowanie kierunków rozwoju zespołów 
wiejskich pod kątem zachowania charakterystycznych cech 
regionalnych 

Opracowany program optymalizacja 

7 
Ciągła aktualizacja informacji o zabytkach powiatu na 
stronie internetowej powiatu 

Ilość informacji o zabytkach 
powiatu 

maksymalizacja 

8 
Udostępnienie na stronie internetowej wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków 

Udostępnię i liczba aktualizacji maksymalizacja 

9 
Uzupełnienie dokumentacji fotograficznej zabytków ru-
chomych i nieruchomych i krajobrazu kulturowego powiatu 
siemiatyckiego 

Ilość zdjęć dostępnych w bazie 
danych powiatu 

maksymalizacja 

10 Kontrola oznakowania szlaków turystycznych 
Stan oznakowania szlaków 
turystycznych i obiektów zabyt-
kowych 

maksymalizacja 

11 
Tworzenie nowych szlaków tematycznych i kulturowych i 
włączanie ich w sieć istniejących szlaków o zasięgu po-
nadregionalnym 

Ilość nowych szlaków optymalizacja 

12 

Organizowanie w ramach zajęć szkolnych wycieczek krajo-
znawczych, prezentacja najcenniejszych obiektów zabyt-
kowych, organizowanie konkursów związanych z tematyką 
zabytków w regionie 

Ilość zorganizowanych w szko-
łach wycieczek 

maksymalizacja 

13 
Monitoring sporządzania gminnych ewidencji zabytków 
(zadanie wynikające z art. 22 ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami) 

Ilość gmin posiadających gmin-
ną ewidencję zabytków 

maksymalizacja 

14 
Cykliczne konsultacje z przedstawicielami gmin w celu 
wypracowania wspólnej polityki ochrony dziedzictwa kultu-
rowego 

Liczba konsultacji i spotkań 
roboczych dotyczących proble-
matyki dziedzictwa kulturowego 

maksymalizacja 

15 

Zapoznawanie właścicieli i dysponentów obiektów zabyt-
kowych z możliwościami uzyskania dotacji i środków 
pozabudżetowych na określone zadania z zakresu ochrony i 
opieki nad zabytkami 

Liczba konsultacji i spotkań 
dotyczących możliwości uzyska-
nia dotacji na ochronę zabytków 
przez podmioty prywatne  

optymalizacja 

16 
Merytoryczna pomoc przy wypełnianiu aplikacji o środki na 
odnowę zabytków 

Ilość wspólnie wypełnionych 
wniosków 

maksymalizacja 
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8. Możliwości finansowania zadań  
z zakresu ochrony zabytków 
 

 

 

 

 

Ustawowy obowiązek utrzymania zabytku we właściwym stanie (prowadzenie prac remontowych, 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych) spoczywa na właścicielu. Istnieje możli-
wość dofinansowania tych działań ze środków zewnętrznych. Partnerem w realizacji zadań mogą 
być także jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiat). 

Potencjalne źródła finansowania to: 

� budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego; 

� budżet Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku; 

� budżet Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

� środki z Unii Europejskiej; 

� inne środki zewnętrzne. 

 

 

8.1. Budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego udziela dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podla-
skiego. Dacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na prace lub roboty 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych (w okre-
ślonych przypadkach do 100% wartości zadania). 

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także 
podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania    wieczystego, 
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja 
nie może być udzielona na finansowanie prac przy zabytku, który stanowi mienie Województwa 
Podlaskiego oraz jego jednostek organizacyjnych lub znajdujących się w ich trwałym zarządzie. 

Ze środków Urzędu Marszałkowskiego możliwe jest także dofinansowanie zadań nieinwestycyj-
nych, a w szczególności: 

� przedsięwzięcia kulturalne o wysokiej randze artystycznej, 

� publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę i badania z zakresu ochrony zabytków, historii i kul-
tury regionu, 

� tworzenie i powiększanie kolekcji muzealnych i sztuki współczesnej, 

� dziedzictwo kulturowe i kultura współczesna, 

� edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, 

� dialog międzykulturowy, 
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� kreowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich wspomagających 
rozwój demokracji, 

� wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na tere-
nie województwa podlaskiego. 

Informacje na temat aktualnych konkursów znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
www.wrotapodlasia.pl. 

 

 

8.2. Budżet Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Białymstoku 
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego odbywa się na zasadzie 
dotacji. Może ona zostać udzielona na dofinansowanie: 

� nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku, 
ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, 

� nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru, przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok 
złożenia wniosku (tzw. refundacja) po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót, określonych  
w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, ustalonych na podstawie 
kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Szczegółowy wykaz zadań możliwych do zrealizowania w ramach dotacji obejmuje: 

� sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 

� przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, 

� wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 

� opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 

� wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

� sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 

� zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 

� stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym 
dla zachowania tego zabytku, 

� odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworze-
nie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 

� odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 
oryginalnej substancji tej przynależności; odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym 
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien  
i rur spustowych, 

� modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 

� wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

� uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych, 

� działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego 
układu parku lub ogrodu, 
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� zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy 
zabytku wpisanym do rejestru, 

� zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

Dotacja jest udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (w określo-
nych przypadkach dofinansowanie może wynieść 100% wartości nakładów). 
Istnieją dwa terminy zgłaszania wniosków o udzielenie dotacji: 

� do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona (na dofinansowanie prac, które zosta-
ną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji), 

� do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona (na dofinansowanie prac przeprowa-
dzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku). 

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku na dotację znajdują się w Regulaminie udzielania 
dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach dostępnym na stronie internetowej www.wosoz. 
pbip.pl. 

 

 

8.3. Budżet Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego 
Szczegółowa informacja na temat możliwości finansowania w ramach programów Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego została zawarta w tabeli 3. 

 

 

Tabela 3.  Możliwości dofinansowania zadań związanych z ochroną zabytków w ramach 
programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 

Nazwa programu: „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków” 

Cel programu:  Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwa-
cję i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na 
cele publiczne. Istotnym celem priorytetu jest kierowanie pomocy dla cennych obiek-
tów położonych na terenach uboższych gospodarczo i turystycznie, czego efektem 
będzie zwiększenie dostępności do zabytków, podniesienie atrakcyjności regionów 
i wykorzystania przez nie potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kultu-
rowym. 

Terminy naboru: I nabór – do dnia 31 października 2013 r. 

II nabór – do dnia 31 marca 2014 r. 

Wysokość dofinansowania:  do 100 % wartości zadania 

Kwalifikujące się zadania: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinanso-
wania, 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok 
złożenia wniosku. 

Nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich. 
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Beneficjenci: osoby fizyczne, 

jednostki samorządu terytorialnego, 

inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisa-
nego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. 

Nazwa programu: „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych” 

Cel programu:  Wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archi-
waliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych po-
znawczo projektów wystawienniczych. 

Terminy naboru: I nabór – do dnia 30 listopada 2013 r. 

II nabór – do dnia 31 marca 2014 r. 

Wysokość dofinansowania:  do 100 % wartości zadania 

Kwalifikujące się zadania: organizacja czasowych wystaw muzealnych, 

modernizacja stałych wystaw muzealnych, 

tworzenie stałych wystaw muzealnych, 

publikacja katalogów do wystaw muzealnych, 

konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzy-
kaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego, 

zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich. 

Beneficjenci: samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez 
ministra i jednostki samorządu terytorialnego, 

organizacje pozarządowe, 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

Nazwa programu: „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” 

Cel programu:  Ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez 

wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania 
archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opraco-
wanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. 

Terminy naboru: I nabór – do dnia 30 listopada 2013 r. 

II nabór – do dnia 31 marca 2014 r. 

Wysokość dofinansowania:  do 85% budżetu zadania 

Kwalifikujące się zadania: ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchnio-
wych, w tym kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski 
oraz weryfikacja badań dotychczasowych, 

nieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź realizowa-
nymi inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt, 

opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzo-
nych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach 
tych badań zabytków, 

Beneficjenci: samorządowe instytucje kultury, 

państwowe instytucje kultury, 

organizacje pozarządowe, 

publiczne uczelnie akademickie, 

niepubliczne uczelnie akademickie, 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
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Nazwa programu: „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” 

Cel programu:  Zainicjowanie kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa 
kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych 
i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery finansów 
publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni 
publicznych. Proces ten w sposób szczególny winien uwzględniać właściwy stan 
zachowania i bezpieczeństwo zbiorów przeznaczonych do digitalizacji. 

Terminy naboru: I nabór – do dnia 30 listopada 2013 r. 

II nabór – do dnia 31 marca 2014 r. 

Wysokość dofinansowania:  do 80 % budżetu zadania 

Kwalifikujące się zadania: digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowa-
dzenie niezbędnych prac konserwatorskich, 

udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych 
lub/oraz sieci rozległych (Internetu) poprzez portale internetowe, 

przechowywanie zasobów cyfrowych z zapewnieniem trwałości i bezpieczeństwa 
danych cyfrowych. 

Beneficjenci: organizacje pozarządowe, 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, 

uczelnie publiczne. 

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego istnieje możliwość finansowania 
także zadań nieinwestycyjnych, związanych z promocją dziedzictwa kulturowego oraz edukacją (w 
tym programy: Wydarzenia artystyczne, Kolekcje, Promocja literatury i czytelnictwa, Edukacja, 
Kultura ludowa). Informacje o aktualnych konkursach dostępne są na stronie internetowej: 
www.www.mkidn.gov.pl. 

 

 

8.4. Środki z Unii Europejskiej 
Budżet Unii Europejskiej przyznany Polsce na lata 2014-2020 jest w fazie planowania i konsulta-
cji. Nie ma jeszcze informacji na temat szczegółowego podziału środków w ramach programów, 
priorytetów oraz brakuje informacji o możliwych konkursach. Poniższe informacje mają więc cha-
rakter poglądowy i wymagają uszczegółowienia po 2014 roku. 

Finansowanie zadań nieinwestycyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego będzie możli-
wa w ramach programów: 

� Kreatywna Europa – ma zapewniać kompleksowe wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych,  
w tym dla sektora audiowizualnego. Zgodnie z propozycją, program Kreatywna Europa zawierać 
będzie komponenty Kultura i Media będące następcami istniejących w chwili obecnej osobnych 
programów Kultura, Media i Media Mundus oraz komponent dotyczący nowego instrumentu gwa-
rancyjnego, 

� Europa dla Obywateli – składać się ma z dwóch komponentów: „Pamięć o przeszłości i obywa-
telstwo europejskie” oraz „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie”. 

Dofinansowanie działań inwestycyjnych możliwe będzie w ramach programu stanowiącego konty-
nuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych takich jak: Program Roz-
wój Polski Wschodniej czy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Program 
Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
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8.5. Inne środki zewnętrzne 
Fundusze Norweskie i EOG 2009-2014 
Realizację projektów z zakresu kultury możliwa jest w ramach priorytetów: 

Promowanie różnorodności kulturowej i  artystycznej w ramach 
europejskiego dziedzictwa kulturowego 

W ramach programu realizowane są projekty nieinwestycyjne, których celem jest poszerzenie 
oferty kulturalnej i różnorodności prezentowanych wydarzeń artystycznych, realizowanych  
w ramach projektów partnerskich z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Program 
realizowany jest we współpracy MKiDN z Norweską Radą Sztuki (Arts Council Norway). 

W ramach możliwa jest realizacja następujących zadań: 

� organizacja wydarzeń artystycznych, 

� wspieranie współpracy oraz wymiany artystów oraz współpracy szkół i uczelni artystycznych, 

� współpraca ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, 

� współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów. 

Program umożliwia rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych 
praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem  
i Norwegią. 

Uprawnieni beneficjenci: państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe; pu-
bliczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne; uczelnie publiczne; archiwa państwowe; jed-
nostki samorządu terytorialnego i ich związki; organizacje pozarządowe ze sfery kultury. 

Wartość dofinansowania: 

� Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu, 

� Wymagany wkład własny – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Konserwacja i  rewital izacja dziedzictwa kulturowego 

Program ma na celu wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu konserwacji i rewitalizacji dzie-
dzictwa kulturowego ( nieruchomego oraz ruchomego), dokumentacji historii kultury poprzez 
digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym poten-
cjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny. Projekty o minimalnej wartości dofinansowania 
1 mln euro muszą zapewniać publiczny dostęp do kultury. 

Całkowita alokacja Programu wynosi 70 588 235 euro, z czego 60 000 000 euro pochodzi ze 
środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014, a 10 588 235 euro zostaje zapew-
nione przez stronę polską. W ramach Programu realizowane będą projekty, z których udzielane 
będą granty o wartości nie mniejszej niż 1 mln euro na realizację. Na realizację projektów z zakre-
su dokumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych, zostanie przezna-
czone 5% alokacji. 

 

Fundusz Wyszehradzki 
Podstawowym celem działalności funduszu jest promocja współpracy regionalnej pomiędzy Pol-
ską, Węgrami, Czechami i Słowacją poprzez wspieranie rozwoju wspólnych projektów kulturo-
wych, naukowych i edukacyjnych, a także wymiany młodzieżowej i współpracy transgranicznej. 
Fundusz wspiera projekty z następujących dziedzin: 
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1. Współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje). 

2. Współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania). 

3. Edukacja (np. seminaria, szkoły letnie). 

4. Wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci). 

5. Współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw dotyczące rejonów przygranicznych  
w odległości nie większej niż 50 km od granicy). 

6. Promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi). 

Cztery razy do roku (1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia) rozpatrywana jest pomoc w po-
staci tzw. „małych” grantów, ich wysokość sięga 5000 euro. Zaś dwa razy w roku (15 marca i 15 
września) Fundusz udziela dotacji w postaci „standardowych” grantów, wysokość ich zaczyna się 
od 5001 euro i z reguły nie przekracza 20 000–30 000 euro. 

Aktualne informacje na temat możliwych źródeł finansowania zadań z zakresu ochrony dziedzic-
twa kulturowego znajdują się w informatorze: „Możliwości finansowania działań kulturalnych” 
(www.wrotapodlasia.pl). 
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Apendyks 1.  
Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych  
znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji  
zabytków 
 

 

 

Gmina Drohiczyn 
 

l.p miejscowość zabytek adres 

nr rejestru 

(jeśli obiekt jest 
wpisany do 
rejestru) 

1 Arbasy kapliczka  296 z 25.11.1966 r. 

2 Arbasy Duże dom mieszkalny (chałupa) nr 7 Arbasy Duże nr 7  

3 Arbasy Duże budynek mieszkalny nr 35 Arbasy Duże nr 35  

4 Arbasy duże dom mieszkalny nr 33 Arbasy Duże nr 33  

5 Bryki dom mieszkalny (chałupa) nr 22 Bryki nr 22  

6 Bryki obora nr 23 Bryki nr 23  

7 Bryki park dworski   

8 Bujaki kapliczka murowana   

9 Bużyski stodoła nr 29 Bużyski nr 29  

10 Bużyski dom mieszkalny (chałupa) nr 36 Bużyski nr 36  

11 Bużyski dom mieszkalny nr 39 Bużyski nr 39  

12 Bużyski dom mieszkalny (chałupa) nr 48 Bużyski nr 48  

13 Bużyski stodoła nr 51 Bużyski nr 51  

14 Chechłowo dom mieszkalny nr 3 Chechłowo nr 3  

15 Chechłowo dom mieszkalny nr 7 Chechłowo nr 7  

16 Chechłowo budynek gospodarczy -spichlerz i kurnik Chechłowo nr 12  

17 Chechłowo stodoła nr 19 Chechłowo nr 19  

18 Chechłowo spichlerz z piwnicą w zagrodzie nr 30 Chechłowo nr 30  

19 Chechłowo spichlerz nr 32 Chechłowo nr 32  

20 Chechłowo zespół zagrody nr 38 Chechłowo nr 38  

21 Chechłowo dom mieszkalny (chałupa) w zagrodzie nr 38 Chechłowo nr 38  

22 Chechłowo budynek gospodarczy (obora) w zagrodzie nr 
38 

Chechłowo nr 38  

23 Chechłowo budynek gospodarczy (spichlerz) w zagrodzie 
nr 38 

Chechłowo nr 38  
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24 Chechłowo budynek mieszkalny nr 40/40a Chechłowo nr 40/40 
a 

 

25 Chechłowo budynek gospodarczy w zagrodzie nr 40a Chechłowo nr 40 a  

26 Chrołowice zespół zagrody nr 1 Chrołowice nr 1  

27 Chrołowice budynek mieszkalny ( chałupa) w zagrodzie 
nr 1 

Chrołowice nr 1  

28 Chrołowice obora nr 8 Chrołowice nr 8  

29 Chrołowice budynek szkolny nr 9 Chrołowice nr 9  

30 Drohiczyn teren części miasta  73 (79) z dn. 
.01.1957 r. 

31 Drohiczyn założenie klasztorne Panien Benedyktynek, z 
lat 1734-1738, rozebrane na pocz. XX w. 
częściowo odbudowane w latach 1958-1965, 
oraz teren założenia stanowiący część działki 
o nr geod. 554/2 

 A-425 z dn. 
6.06.2012 r. 

32 Drohiczyn kościół p.w. Wszystkich Swiętych ul. Benedyktyńska 
nr 6 

A-40 (d. 267) z dn. 
10.11.1966 r. 

33 Drohiczyn budynek klasztorny w zespole klasztornym 
Panien Benedyktynek 

ul. Benedyktyńska 
nr 6 

A-425 z dn. 
6.06.2012 r. 

34 Drohiczyn cerkiew prawosławna par. p.w. św. Mikołaja pl. Kościuszki nr 7 A-41 (d. 275) z dn. 
11.11.1966 r. 

35 Drohiczyn cmentarz przy cerkwi prawosławnej p.w. św. 
Mikołaja 

  

36 Drohiczyn brama główna w ogrodzeniu pl. Kościuszki nr 7  

37 Drohiczyn zespól klasztorny jezuitów ul. Kościelna nr 10  

38 Drohiczyn kościół klasztorny Jezuitów, następnie Pija-
rów, ob. par. p.w. Trójcy Przenajświętszej 

ul. Kościelna nr 10 266 z dn. 
10.11.1966 r. 

39 Drohiczyn d. klasztor jezuitów – skrzydło wsch. ul. Kościelna nr 10 271 z dn. 
11.11.1966 r. 

40 Drohiczyn d. klasztor ob. siedziba Kurii Biskupiej ul. Kościelna nr 10 271 z dn. 
11.11.1966 r. 

41 Drohiczyn dzwonnica przy kościele jezuitów ul. Kościelna nr 10 274 z dn. 
11.11.1966 r. 

42 Drohiczyn budynek gospodarczy ul. Kościelna nr 10 273 z dn. 
11.11.1966 r. 

43 Drohiczyn d. kolegium, ob. Wyższe Seminarium Du-
chowne 

ul. Kościelna nr 10 272 z dn. 
11.11.1966 r. 

44 Drohiczyn zespół klasztorny Franciszkanów ul. Kraszewskiego 
nr 2/4 

 

45 Drohiczyn kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (Francisz-
kanów) 

ul. Kraszewskiego 4 270 z dn. 
10.11.1966 r. 

46 Drohiczyn cmentarz pofranciszkański przy kościele p.w. 
Wniebowzięcia NMP 

  

47 Drohiczyn dzwonnica zespołu klasztornego Franciszka-
nów 

ul. Kraszewskiego 
nr 2 

268 z dn. 
10.11.1966 r. 

48 Drohiczyn d. klasztor Franciszkanów, skrzydło pn., ob. 
LO 

ul. Kraszewskiego 
nr 4 

269 z dn. 
10.11.1966 r. 
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49 Drohiczyn d. klasztor Franciszkanów, skrzydło wsch., 
ob. LO 

ul. Kraszewskiego 
nr 4 

269 z dn. 
10.11.1966 r. 

50 Drohiczyn d. klasztor Franciszkanów, skrzydło zach., ob. 
szkoła podstawowa 

ul. Kraszewskiego 
nr 4 

269 z dn. 
10.11.1966 r 

51 Drohiczyn dom w zespole klasztornym Pofranciszkań-
skim 

ul. Kraszewskiego 
nr 4 

276 z 
dn.14.11.1966 r. 

52 Drohiczyn stróżówka z bramą ul. Kraszewskiego 
nr 4 

277 z dn. 
14.11.1966 r. 

53 Drohiczyn internat Męski ul. Kraszewskiego 
nr 4 

 

54 Drohiczyn internat Żeński ul. Kraszewskiego 
nr 4 

 

55 Drohiczyn cmentarz parafialny rzymsko-katolicki p.w. 
św. Trójcy 

  

56 Drohiczyn cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. 
Trójcy Przenajświętszej 

  

57 Drohiczyn cmentarz żydowski  A-121 z dn. 
18.11.2004 r. 

58 Drohiczyn kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena 
(przy drodze do Kłyszówki i Minczewa) 

 299 z dn. 
25.11.1966 r. 

59 Drohiczyn plebania pl. Kościuszki nr 7  

60 Drohiczyn dom nr 23 pl. Kościuszki nr 23 278 z dn. 
14.10.1966 r. 

61 Drohiczyn dom nr 24 pl. Kościuszki nr 24  

62 Drohiczyn dom nr 22 ul. Mickiewicza nr 
22 

 

63 Drohiczyn góra zamkowa   

64 Kłyżówka budynek mieszkalny (chałupa) w zagrodzie nr 
5 

Kłyżówka nr 5  

65 Kłyżówka dom mieszkalny nr 18 Kłyżówka nr 18  

66 Kłyżówka spichlerz w zagrodzie nr 18 Kłyżówka nr 18  

67 Kłyżówka dom mieszkalny nr 19 Kłyżówka nr 19  

68 Kłyżówka zespół obiektów (zagroda) nr 22 Kłyżówka nr 22  

69 Koczery obora w zagrodzie nr 1 Koczery nr 1  

70 koczery obora w zagrodzie nr 2 Koczery nr 2  

71 Koczery spichlerz w zagrodzie nr 2 Koczery nr 2  

72 Koczery dom mieszkalny w zagrodzie nr 4 Koczery nr 4  

73 Koczery zagroda nr 8 Koczery nr 8  

74 Koczery budynek mieszkalny nr 8 Koczery nr 8  

75 Koczery obora nr 8/I Koczery nr 8  

76 Koczery obora nr 8/II Koczery nr 8  

77 Lisowo chałupa w zagrodzie nr 38 Lisowo nr 38  

78 Milewo dom mieszkalny (chałupa) nr 76 Milewo nr 76  

79 Milewo obora i wozownia nr 76 Milewo nr 76  
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80 Milewo chałupa w zagrodzie nr 86 Milewo nr 86  

81 Miłkowice 
Janki 

dom mieszkalny nr 9 Miłkowice Janki 9  

82 Miłkowice 
Janki 

dom mieszkalny nr 12 Miłkowice Janki 12  

83 Miłkowice 
Maćki 

kościół parafialny p.w. św. Rocha  283 z dn. 
18.11.1966 r. 

84 Miłkowice 
Maćki 

dzwonnica   

85 Miłkowice 
Maćki 

kaplica grobowa Smorczewskich na cmenta-
rzu rzymskokatolickim 

 303 z dn. 
25.11.1966 r. 

86 Miłkowice 
Maćki 

kaplica ze studnią  304 z dn. 
25.11.1966 r. 

87 Miłkowice 
Stawki 

spichlerz w zagrodzie nr 2 Miłkowice Stawki nr 
2 

 

88 Miłkowice 
Stawki 

zagroda nr 4 Miłkowice Stawki nr 
4 

 

89 Miłkowice 
Stawki 

dom mieszkalny ( chałupa) nr 4 Miłkowice Stawki nr 
4 

 

90 Miłkowice 
Stawki 

spichlerz nr 4 Miłkowice Stawki nr 
4 

 

91 Miłkowice 
Maćki 

cmentarz przy kościele p.w. św. Rocha   

92 Miłkowice 
Maćki 

cmentarz parafii rzymskokatolickiej   

93 Minczewo zagroda nr 9 Minczewo nr 9  

94 Minczewo parnik i piwnica w zagrodzie nr 9 Minczewo nr 9  

95 Minczewo stodoła nr 9 Minczewo nr 9  

96 Minczewo obora nr 9 Minczewo nr 9  

97 Minczewo – 
Milewo 

schron do ognia czolowego 62 Brzeskiego 
Rejonu Umocnionego 

  

98 Minczewo – 
Milewo 

schron do ognia czołowego armaty ppanc i 
ckm w 62 Brzeskim Rejonie Umocnionym 

  

99 Minczewo – 
Milewo 

schron jednoizbowy 62 Brzeskeigo Rejonu 
Umocninego 

  

100 Minczewo – 
Milewo 

schron jednoizbowy II do ognia 62 Brzeskiego 
Rejonu umocnionego 

  

101 Minczewo – 
Milewo 

schron do ognia czołowego II 62 Brzeskiego 
Rejonu Umocnionego 

  

102 Minczewo – 
Milewo 

schron do ognia czołowego III 62 Brzeskiego 
Rejonu umocnionego 

  

103 Minczewo – 
Milewo 

schron pozorny 62 Brzeskiego Rejonu Umoc-
nionego 

  

104 Minczewo – 
Milewo 

schron jednoizbowy do ognia czolowewgo 
CKM 62 Brzeskiego Rejonu umocnionego 

  

105 Minczewo – 
Milewo 

schron do ognia jednobocznego 62 Brzeskie-
go Rejonu umocnionego 
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106 Minczewo – 
Milewo 

działobitnia kazamatowa 62 Brzeskiego 
Rejonu Umocnionego 

  

107 Narojki cerkiew parafialna p.w śś. Kosmy i Damiana  A-29 z dn. 
25.03.2002 r. 

108 Narojki cmentarz przy cerkwi p.w. św. Kosmy i Da-
miana 

  

109 Narojki cmentarz parafii prawosławnej w Narojkach   

110 Narojki dom murowany nr 4 Narojki nr 4  

111 Obniż Mały dom mieszkalny nr 6 Obniż Mały nr 6  

112 Obniż Mały budynek gospodarczy (stodoła ze spichle-
rzem) nr 6 

Obniż Mały nr 6  

113 Obniż wielki budynek gospodarczy (obora) nr 65 Obniż Wielki nr 65  

114 Obniż wielki stodoła nr 65 Obniż Wielki nr 65  

115 Ostrożany rozplanowanie przestrzenne wsi  587 z dn. 
23.03.1988 r. 

116 Ostrożany Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP  A-42 z dn. 
18.11.1966 r. 

117 Ostrożany dzwonnica przy kościele p.w. NNMP  A-42 z dn. 
18.11.1966 r. 

118 Ostrożany cmentarz przykościelny parafii rzymskokato-
lickiej p.w. Narodzenia NMP 

  

119 Ostrożany cmentarz parafii rzymskokatolickiej w Ostro-
żanach 

 587 z dn. 
23.03.1988 r. 

120 Ostrożany park  655 z dn. 
29.12.1987 r. 

121 Putkowice 
Nadolne 

dom mieszkalny nr 15 Putkowice Nadolne 
nr 15 

 

122 Putkowice 
Nadolne 

dom mieszkalny nr 32 Putkowice Nadolne 
nr 32 

 

123 Putkowice 
Nagórne 

dom mieszkalny nr 2 Putkowice Nagórne 
nr 2 

 

124 Putkowice 
Nagórne 

budynek gospodarczy (stodoła) w zagrodzie 
nr 2 

Putkowice Nagórne 
nr 2 

 

125 Putkowice 
Nagórne 

dom mieszkalny nr 12 Putkowice Nagórne 
nr 12 

 

126 Putkowice 
Nagórne 

dom mieszkalny w zagrodzie nr 18 Putkowice Nagórne 
nr 18 

 

127 Runice dom mieszkalny nr 4 Runice nr 4  

128 Runice dom mieszkalny nr 6 Runice nr 6  

129 Runice budynek mieszkalny ( chałupa ) w zagrodzie 
nr 10 

Runice nr 10  

130 Runice budynek mieszkalny w zagrodzie nr 26 Runice nr 26  

131 Runice budynek mieszkalny ( chałupa) w zagrodzie 
nr 33 

Runice nr 33  

132 Runice schron do ognia bocznego dla I armaty ppanc 
i I ckm w Węźle Obrony Runice 62 Brzeskiego 
Rejonu Umocnionego 
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133 Runice schron do ognia bocznego dla I armaty ppanc 
i I ckm w Węźle Obrony Runice 62 Brzeskiego 
Rejonu Umocnionego 

  

134 Runice schron do ognia czołowego typu uproszczo-
nego dla 2 ckm. W Węźle Obrony "Runice" 62 
Brzeskiego Rejonu Umocnionego 

  

135 Runice schron do ognia czołowego dla 3 rkm w 
Węźle Obrony "Runice" 62 Brzeskiego Rejonu 
Umocnionego 

  

136 Runice schron do ognia bocznego dla 1 armaty 
ppanc sprzężonej z ckm i 1 ckm oraz 1 rkm 
obrony wejścia. W węźle Runice 62 Brzeskie-
go Rejonu Umocnionego 

  

137 Runice schron do ognia bocznego dla 2 rkm w Węźle 
Obrony "Runice" 62 Brzeskiego Rejonu 
Umocnionego 

  

138 Sady cmentarz parafialny rzymskokatolicki   

139 Sady cmentarz parafialny rzymskokatolicki ob. 
kościelisko 

  

140 Sady dom mieszkalny ( chałupa) nr 3 Sady nr 3  

141 Sady dom mieszkalny nr 6 Sady nr 6  

142 Sady zagroda nr 14 Sady nr 14  

143 Sady chałupa w zagrodzie nr 14 Sady nr 14  

144 Sady obora nr 30 Sady nr 30  

145 Sady dom mieszkalny nr 30 Sady nr 30  

146 Smarklice dom mieszkalno – gospodarczy nr 30 Smarklice nr 30  

147 Smarklice budynek gospodarczy- chlew i sieczkarnia Smarklice nr 31  

148 Smarklice budynek gospdoarczy-stodoła ze spichle-
rzem nr 31 

Smarklice nr 31  

149 Sytki dom mieszkalny nr 5 Sytki nr 5  

150 Sytki dom mieszkalny nr 7 Sytki nr 7  

151 Sytki dom mieszkalny nr 12 Sytki nr 12  

152 Sytki stodoła nr 16 Sytki nr 16  

153 Śledzianów zespół kościoła parafialnego p.w. śś. Piotra i 
Pawła 

 A-48 (d. 835) z dn. 
14.10.1997 r. 

154 Śledzianów kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła  A-48 (d. 835) z dn. 
14.10.1997 r. 

155 Śledzianów dzwonnica przy Kościele Parafialnym p.w. 
św. Piotra i Pawła 

 A-48 (d. 835) z dn. 
14.10.1997 r. 

156 Śledzianów cmentarz przykościelny parafii p.w. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 

 A-48 (d. 835) z dn. 
14.10.1997 r. 

157 Śledzianów cmentarz parafii rzymskokatolickiej   

158 Śledzianów plebania  A-48 z dn. 
14.10.1997 r. 

159 Śledzianów dom mieszkalny nr 7 Śledzianów nr 7  

160 Śledzianów dom mieszkalny nr 10 Śledzianów nr 10  



 

61    Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego na lata 2013-2017 

161 Śledzianów dom mieszkalny nr 26 Śledzianów nr 26  

162 Śledzianów dom mieszkalny nr 27 Śledzianów nr 27  

163 Śledzianów dom mieszkalny nr 29 Śledzianów nr 29  

164 Śledzianów dom mieszkalny nr 30 Śledzianów nr 30  

165 Śledzianów budynek mieszkalny nr 47 Śledzianów nr 47  

166 Tonkiele cmentarz wojenny   

167 Werzchuca 
Nagórna 

zagroda nr 32 Wierzchuca Nagórna 
nr 32 

 

168 Werzchuca 
Nagórna 

dom mieszkalny nr 32 Wierzchuca Nagórna 
nr 32 

 

169 Werzchuca 
Nagórna 

obora w zagrodzie nr 32 Wierzchuca Nagórna 
nr 32 

 

170 Werzchuca 
Nagórna 

dom mieszkalny nr 62 Wierzchuca Nagórna 
nr 62 

 

171 Werzchuca 
Nagórna 

dom mieszkalny nr 77 Wierzchuca Nagórna 
nr 77 

 

172 Werzchuca 
Nagórna 

budynek gospodarczy nr 62 Wierzchuca Nagórna 
nr 62 

 

173 Wólka Zamko-
wa 

budynek mieszkalny nr 9 Wólka Zamkowa nr 
9 

 

174 Wólka Zamko-
wa 

budynek mieszkalny nr 16 Wólka Zamkowa nr 
16 

 

175 Wólka Zamko-
wa 

budynek mieszkalny w zagrodzie nr 23 Wólka Zamkowa nr 
23 
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Gmina Dziadkowice 
 

l.p miejscowość zabytek adres 

nr rejestru 

(jeśli obiekt jest 
wpisany do rejestru) 

1 Dołubowo kościół parafialny p.w. św. Apostołów 
Piotra i Pawła z otoczeniem w granicach 
działki nr 125/12 

 A-46 (d. 792) z 
dn.14.10.1994 r. 

2 Dołubowo kostnica przy kościele parafialnym p.w. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 

 792 z 14.10.1994 

3 Dołubowo cmentarz przy kościele katolickim p.w. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 

  

4 Dołubowo brama główna, brama boczna, kapliczki i 
mur ogrodzeniowy przy kościele parafial-
nym p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 

 792 z 14.10.1994 

5 Dołubowo cmentarz nieczynny parafii rzymskokato-
lickiej 

  

6 Dołubowo cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 

  

7 Dołubowo dwór  629 z dn. 30.12.1986 r. 

8 Dołubowo park dworski  402 z dn. 2.08.1977 r. 

9 Dziadkowice zespół kościoła par. p.w. św. Trójcy   

10 Dziadkowice kościół parafialny p.w. św. Trójcy  A-44 (d.279) z dn. 
14.11.1966 r. 

11 Dziadkowice dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. 
św. Trójcy 

 A-44 (d. 280) z dn. 
14.11.1966 r. 

12 Dziadkowice plebania  A-44 (d. 552) z dn. 
30.12.1983 r. 

13 Dziadkowice cmentarz przy kościele p.w. św. Trójcy   

14 Dziadkowice cmentarz parafii katolickiej p.w. św. Trójcy   

15 Dziadkowice kaplica cmentarna p.w. św. Anny  A-43 (d. 281) z dn. 
18.11.1966 r. 

16 Hornowo cmentarz parafii katolickiej p.w. Matki 
Boskiej Bolesnej w Osmoli 

  

17 Osmola kościół parafialny p.w. MB Bolesnej  A-45 (d.530) z dn. 
15.12.1982 r. 

18 Osmola brama w ogrodzeniu   

19 Żurobice cerkiew prawosławna filialna. p.w. św. 
Michała Archanioła 

 A-47(d. 295) z dn. 
25.11.1966 r. 

20 Żurobice cmentarz przy cerkwi p.w. św. Michala   

21 Żurobice cmentarz parafii prawosławnej p.w. św. 
Michała 

  

 

 



 

63    Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego na lata 2013-2017 

Gmina Grodzisk 
 

l.p miejscowość zabytek adres 

nr rejestru 

(jeśli obiekt jest 
wpisany do rejestru) 

1 Biszewo park dworski   

2 Bogusze Stare dom mieszkalny nr 5 Bogusze Stare nr 5  

3 Bogusze Stare dom mieszkalny nr 8 Bogusze Stare nr 8  

4 Czaje kapliczka  127 z dn. 11.08.1958 r. 

5 Czarna Cer-
kiewna 

cerkiew prawosławna parafialna 
p.w. Opieki MB 

 841 z dn. 30.07.1998 r. 

6 Czarna Cer-
kiewna 

cmentarz przycerkiewny p.w. 
Matki Bożej Orędowniczki 

  

7 Czarna Cer-
kiewna 

cmentarz parafii prawosławnej 
p.w. Matki Bożej Orędowniczki 

  

8 Czarna Cer-
kiewna 

chałupa nr 39 Czarna Cerkiewna nr 39  

9 Czarna Średnia lamus w zagrodzie nr 48 Czarna Średnia nr 48  

10 Czarna Średnia chałupa w zagrodzie nr 57 Czarna Średnia nr 57  

11 Czarna Średnia chlew w zagrodzie nr 61 Czarna Średnia nr 61  

12 Czarna Średnia chałupa nr 70 Czarna Średnia nr 70  

13 Czarna Średnia stajnia w zagrodzie nr 75 Czarna Średnia nr 75  

14 Czarna Wielka zespół cmentarza prawosławnego 
z cerkwią i dzwonnicą 

  

15 Czarna Wielka cerkiew prawosławna cmentarna 
p.w. MB Kazańskiej 

 297 z dn. 25.11.1966 r. 

16 Czarna Wielka cmentarz prawoslawny przy 
Kaplicy p.w. Matki Boskiej Kazań-
skiej 

  

17 Grodzisk zespół kościoła parafialnego – 
dzwonnica 

  

18 Grodzisk kościół parafialny p.w. NMP  282 z dn. 18.11.1966 r. 

19 Grodzisk dzwonnica przy kościele parafial-
nym p.w. Wniebowzięcia NMP 

  

20 Grodzisk cmentarz przy kościele rzymsko-
katolickim p.w. Wniebowzięcia 
NMP 

  

21 Grodzisk cerkiew prawosławna parafialna 
p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy 

 781 z dn. 20.01.1994 r. 

22 Grodzisk cmentarz przycerkiewny parafii 
prawosławnej p.w. św. Mikołaja 

  

23 Grodzisk cmentarz parafii p.w. św. Mikołaja   

24 Grodzisk cmentarz parafialny p.w. Wniebo-
wzięcia NMP 

  

25 Grodzisk kapliczka   
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26 Grodzisk wiatrak   

27 Grodzisk park dworski   

28 Jaszczołty chałupa w zagrodzie nr 2 Jaszczołty nr 2  

29 Koryciny gajówka "Wdowin" ul. Olendzka 31  

30 Kosianka Boru-
ty 

chałupa nr 2 Kosianka Boruty nr 2  

31 Kosianka Stara chałupa nr 10   

32 Krynki Borowe chałupa nr 7 Krynki Borowe nr 7 545 z dn. 24.11.1983 r. 

33 Mierzynówka kapliczka przydrożna przy drodze 
z Grodziska do Czarnej Średniej 

 302 z dn. 25.11.1966 r. 

34 Niewiarowo-
Przybki 

chałupa w zagrodzie nr 8 Niewiarowo-Przybki nr 8  

35 Siemiony stodoła w zagrodzie nr 14 Siemiony nr 14  

36 Siemiony obora w zagrodzie nr 14 Siemiony nr 14  

37 Siemiony park dworski   

38 Targowisk park dworski   

39 Żale dom mieszkalny nr 5 Żale nr 5  

40 Żery Bystre dom mieszkalny nr 5 Żery Bystre nr 5  

41 Żery Bystre dom mieszkalny nr 8 Żery Bystre nr 8  

42 Żery-Czubiki dom mieszkalny nr 11 Żery-Czubiki nr 11  

43 Żery-Czubiki dom mieszkalny nr 12 Żery-Czubiki nr 12  

44 Żery-Czubiki dom mieszkalny nr 13 Żery-Czubiki nr 13  

45 Żery-Pilaki spichlerz w zagrodzie nr 8 Żery-Pilaki nr 8  

46 Żery-Pilaki stodoła w zagrodzie nr 10 Żery-Pilaki nr 10  

 

Gmina Mielnik 
 

l.p miejscowość zabytek adres 

nr rejestru 

(jeśli obiekt jest 
wpisany do rejestru) 

1 Mętna budynek gospodarczyw zagrodzie 
nr 2 

Mętna nr 2  

2 Mętna spichlerz w zagrodzie nr 3 Mętna nr 3  

3 Mętna chałupa nr 3 (d. 5A) Mętna nr 3 (d. 5A) 439 z dn. 30.03.1979 r. 

4 Mielnik układ przestrzenny  477 z dn.17.12.1979 r. 

5 Mielnik Kościół Parafialny p.w. Przemie-
nienia Pańskiego 

 A-32 z dn. 26.09.2002 r. 

6 Mielnik kościół parafialny (ruiny)p.w. św. 
Trójcy 

 A-107 (d. 83 (89) z dn. 
24.01.1957 r. 

7 Mielnik cmentarz rzymskokatolicki przy-
kościelny p.w. Przemienienia 
Pańskiego 
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8 Mielnik cerkiew prawosławna p.w. Naro-
dzenia NMP 

 598 z dn. 17.04.1985 r. 

9 Mielnik cmentarz przycerkiewny prawo-
sławny p.w. Narodzenia Matki 
Boskiej Przeczystej 

  

10 Mielnik cmentarz rzymskokatolicki parafii 
p.w. Przemienienia Pańskiego 

  

11 Mielnik cmentarz rzymskokatolicki para-
fialny p.w. Św. Rocha 

  

12 Mielnik cmentarz prawosławny parafii 
p.w. Narodzenia Matki Boskiej 
Przeczystej przy Kaplicy Matki 
Boskiej Opiekuńczej 

  

13 Mielnik kaplica prawosławna cmentarna 
p.w. Matki Boskiej Opiekunczej 

 599 z dn. 28.06.1985 r. 

14 Mielnik cmentarz żydowski   

15 Mielnik ruiny kaplicy prawosławnej   

16 Mielnik synagoga Pl. Kościuszki 829 z dn. 27.05.1997 r. 

17 Mielnik cmentarz prawosławny d. unicki 
p.w. Zmartwychwstania Pańskie-
go 

  

18 Mielnik plebania Brzeska 69 301 z dn. 25.11.1966 r. 

19 Mielnik góra zamkowa   

20 Niemirów układ przestrzenny  441 z dn. 14.04.1978 r. 

21 Niemirów kościół parafialny p.w. św. Stani-
sława BPA i Męczennika 

 305 z dn. 25.11.1966 r. 

22 Niemirów brama – dzwonnica przy kościele 
p.w. św. Stanisława BPA 

 306 z dn. 26.11.1966 r. 

23 Niemirów cmentarz rzymskokatolicki ob. 
przykościelny 

  

24 Niemirów cmentarz żydowski   

25 Niemirów cmentarz rzymskokatolicki   

26 Niemirów cmentarz parafii p.w. św. Stani-
sława Bpa 

  

27 Sutno park dworski   

28 Tokary kościół parafialny p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego 

 A-65 (d. 632) z dn. 
31.12.1986 r. 

29 Tokary cmentarz przykościelny parafii 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego 

  

30 Tokary cerkiew prawosławna cmentarna 
p.w. Matki Bożej Wszystkich 
Strapionych Radość 

 A-64 (d. 590) z dn. 
28.12.1984 r. 

31 Tokary cmentarz przycerkiewny   

32 Tokary cmentarz parafii prawosławnej 
p.w. Matki Boskiej Wszystkich 
Strapionych Radości 
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33 Tokary cmentarz katolicki parafii p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 

  

34 Wajków cmentarz wojenny mogiła żołnie-
rza AK 

  

35 Wajków cmentarz – kapliczysko   

36 Tokary plebania przy kościele parafial-
nym p.w. Podwyższenia Krzyża 
Św. 

  

37 Tokary szkoła  633 z dn. 31.12.1986 r. 

38 Tokary chałupa w zagrodzie nr 47 Tokary 47  

39 Tokary stodoła w zagrodzie nr 47 Tokary 47  

40 Tokary chlew w zagrodzie nr 47 Tokary 47  

41 Tokary dom nr 50 Tokary nr 50 591 z dn. 31.12.1984 r. 

42 Tokary chałupa nr 71 Tokary 71  

43 Tokary chałupa nr 78 Tokary 78  

44 Tokary chałupa nr 89 Tokary 89  

 

Gmina Milejczyce 
 

l.p miejscowość zabytek adres 

nr rejestru 

(jeśli obiekt jest 
wpisany do rejestru) 

1 Biełki cmentarz parafii prawosławnej 
p.w. Przemienienia Pańskiego w 
Sasinach 

  

2 Milejczyce układ przestrzenny miejscowości i 
teren placyku wokół cerkwi para-
fialnej p.w. św. Barbary 

 560 z dn. 24.06.1986 r. i 
z dn. 25.05.1994 r. 

3 Milejczyce kościół parafialny p.w. św. Stani-
sława Biskupa 

 98 z dn. 20.12.1957 r. 

4 Milejczyce dzwonnica przy kościele p.w. św. 
Stanisława Bpa 

 99 z dn. 7.01.1958 r. 

5 Milejczyce cmentarz przykościelny parafii 
p.w. św. Stanisława Biskupa 

  

6 Milejczyce cerkiew parafialna parafialna p.w. 
św. Barbary 

 497 z dn. 26.03.1980 r. 

7 Milejczyce cmentarz przycerkiewny p.w. św. 
Barbary 

  

8 Milejczyce cerkiew prawosławna cmentarna  496 z dn. 26.03.1980 r. 

9 Milejczyce d. bożnica ul. Borowika nr 1 A-135 (d. 786) z dn. 
10.05.1994 r. 

10 Milejczyce cmentarz wielowyznaniowy  560 z dn. 24.06.1986 i z 
dn. 25.05.1994 r. 

11 Milejczyce teren dawnego cmentarza żydow-
skiego 

 560 z dn. 24.06.1986 i z 
dn. 25.05.1994 r. 
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12 Milejczyce cmentarz parafialny p.w. św. 
Stanisława Bpa Męczennika 

  

13 Milejczyce cmentarz parafii prawosławnej 
p.w. św. Mikołaja 

  

14 Milejczyce cmentarz żołnierzy armii radziec-
kiej 

  

15 Milejczyce chałupa ul. Mała nr 10  

16 Milejczyce chałupa nr 12 ul. Św. Barbary nr 12 489 z dn. 9.04.1987 r. 

17 Milejczyce chałupa nr 50 ul. Zabłocka nr 50 490 z dn. 16.05.1980 r. 

18 Pokaniewo zespół dworsko-ogrodowy   

19 Pokaniewo gorzelnia w zespole   

20 Pokaniewo komin w zespole   

21 Pokaniewo park dworski   

22 Rogacze cerkiew prawosławna parafialna 
p.w. Narodzenia NMP z otocze-
niem w granicach dz. Nr 160 

 A-235 z dn. 16.06.2009 r. 

23 Rogacze cmentarz przycerkiewny parafii 
prawosławnej p.w. Narodzenia 
NMP 

  

24 Rogacze cmentarz prawosławny par. p.w. 
Narodzenia NMP 

  

25 Sobiatyno cerkiew prawosławna cmentarna 
p.w. Św. Piotra i Pawła 

 A-109 z dn. 8.08.1972 

26 Sobiatyno cerkiew prawosławna filialna p.w. 
Opieki Matki Bożej 

  

27 Sobiatyno cmentarz parafii prawosławnej 
p.w. Przemienienia Pańskiego w 
Sasinach 

 A-109 z dn. 8.08.1972 

28 Sobiatyno ogrodzenie cmentarza prawo-
sławnego 

 A-109 z dn. 8.08.1972 

29 Wałki park dworski   

 

Gmina Nurzec – Stacja 
 

l.p miejscowość zabytek adres 

nr rejestru 

(jeśli obiekt jest 
wpisany do rejestru) 

1 Chanie stodoła nr 17 Chanie nr 17  

2 Chanie chlew nr 16 Chanie nr 16  

3 Grabarka zespół klasztorny prawosławny 
(las z terenem wzgórza klasztor-
nego i zespołem krzyży) 

 405 z dn. 15.09.1977 r. 

4 Grabarka cerkiew p.w. Przemienienia Pań-
skiego 

 404 z dn. 5. 08.1977 r. i 
16.06.1977 r. 
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5 Grabarka cmentarz grzebalny prawosławny 
p.w. Przemienienia Pańskiego 

 405 z dn. 15.09.1977 r. 

6 Grabarka budynek klasztorny p.w. św. 
Marty 

 405 z dn. 15.09.1977 r. 

7 Grabarka budynek klasztorny-dawna stró-
żówka 

  

8 Grabarka studnia-kapliczka   

9 Klukowicze zespół dworsko-ogrodowy  A-58 z dn. 27.08.2003 r. 

10 Klukowicze dwór w zespole dworsko-
ogrodowym 

 A-58 z dn. 27.08.2003 r. 

11 Klukowicze maślarnia w zespole dworsko-
ogrodowym 

 A-58 z dn. 27.08.2003 r. 

12 Klukowicze Obora w zespole dworsko-
ogrodowym 

 A-58 z dn. 27.08.2003 r. 

13 Klukowicze Spichlerz  A-58 z dn. 27.08.2003 r. 

14 Klukowicze Obora II w zespole dworsko-
ogrodowym 

 A-58 z dn. 27.08.2003 r. 

15 Moszczna 
Pańska 

chałupa nr 2 Moszczna Pańska nr 23  

16 Klukowicze część parku wraz z terenem d. 
stawów 

 A-58 z dn. 27.08.2003 r. 

17 Nurczyk dom mieszkalny nr 19 Nurczyk nr 19  

18 Nurczyk park dworski   

19 Nurzec Stacja cmentarz parafii rzymskokatolic-
kiej p.w. Matki Boskiej Często-
chowskiej w Nurcu 

  

20 Nurzec-Stacja zespół dworca kolejowego – 
dworzec kolejowy 

 A-59 z dn. 28.08.2003 r. 

21 Nurzec-Stacja wieża ciśnień w zespole dworca 
kolejowego 

 A-59 z dn. 28.08.2003 r. 

22 Nurzec-Stacja park dworski   

23 Siemichocze cmentarz tzw. szwedzki   

24 Sycze stacja kolejowa   

25 Telatycze cerkiew prawosławna parafialna 
p.w. św. Kosmy i Damiana 

 A-13 z dn.24.11.2000 r. 

26 Telatycze cmentarz przycerkiewny parafii 
p.w. św. Kosmy i Damiana 

  

27 Telatycze cerkiew cmentarna p.w. Ścięcia 
Głowy św. Jana Chrzciciela 

  

28 Telatycze cmentarz parafii prawosławnej 
p.w. św. Kosmy i Damiana 

  

29 Telatycze kapliczka p.w. św. Andrzeja Boboli   

30 Zabłocie park dworski   

31 Zalesie dróżniczówka   

32 Żerczyce cerkiew prawosławna parafialna 
p.w. św. Dymitra Sołuńskiego 

 A-329 z dn. 15.12.2010 r. 
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33 Żerczyce cmentarz przy cerkwi p.w. św. 
Dymitra 

  

34 Żerczyce cmentarz parafii prawosławnej 
p.w. św. Dymitra 

  

 

Gmina Perlejewo 
 

l.p miejscowość zabytek adres 

nr rejestru 

(jeśli obiekt jest 
wpisany do rejestru) 

1 Granne kapliczka przy kościele parafial-
nym p.w. św. Jana Chrzciciela 

 298 z dn. 25.11.1966 r. 

2 Kruzy młyn motorowy Kruzy nr 18  

3 Leszczka Mała Młyn Leszczka Mała nr 54  

4 Perlejewo kościół parafialny p.w. Przemie-
nienia Pańskiego 

 69 z dn. 29.04.1980 r. 

5 Perlejewo cmentarz parafialny rzymskoka-
tolicki (część) 

 A-129 (d. 335) z dn. 
21.11.1987 r. 

6 Twarogi Lackie budynek szkolny nr 29 Twarogi Lackie nr 29  

7 Twarogi Lackie chałupa nr 2 Twarogi Lackie nr 2  

8 Twarogi Lackie chałupa nr 6 Twarogi Lackie nr 6  

9 Twarogi Lackie chałupa nr 13 Twarogi Lackie nr 13  

10 Twarogi Lackie chałupa nr 14 Twarogi Lackie nr 14  

11 Twarogi Lackie chałupa nr 16 Twarogi Lackie nr 16  

12 Twarogi Lackie chałupa nr 17 Twarogi Lackie nr 17  

13 Twarogi Lackie chałupa nr 19 Twarogi Lackie nr 19  

14 Twarogi Lackie chałupa nr 20 Twarogi Lackie nr 20  

15 Twarogi Lackie chałupa nr 21 Twarogi Lackie nr 21  

16 Twarogi Lackie chałupa nr 23 Twarogi Lackie nr 23  

17 Twarogi Lackie chałupa nr 28 Twarogi Lackie nr 28  

18 Twarogi Lackie chałupa nr 31 Twarogi Lackie nr 31  

19 Twarogi Lackie chałupa nr 34 Twarogi Lackie nr 34  

20 Twarogi Lackie chałupa nr 36 Twarogi Lackie nr 36  

21 Twarogi Lackie chałupa nr 37 Twarogi Lackie nr 37  

22 Twarogi Lackie chałupa nr 38 Twarogi Lackie nr 38  

23 Twarogi Lackie dom mieszkalny nr 39 Twarogi Lackie nr 39  

24 Twarogi Lackie dom mieszkalny nr 41 Twarogi Lackie nr 41  

25 Twarogi Lackie dom mieszkalny nr 48 Twarogi Lackie nr 48  

26 Twarogi Lackie dom mieszkalny nr 49 Twarogi Lackie nr 49  

27 Twarogi Lackie budynek mieszkalny nr 51 Twarogi Lackie nr 51  

28 Twarogi Mazury dom mieszkalny nr 9 Twarogi Mazury nr 9  
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29 Twarogi Mazury dom mieszkalny nr 10 Twarogi Mazury nr 10  

30 Twarogi Ruskie dom mieszkalny nr 1 Twarogi Ruskie nr 1  

31 Twarogi Ruskie dom mieszkalny nr 2 Twarogi Ruskie nr 2  

32 Twarogi Ruskie dom mieszkalny nr 14 Twarogi Ruskie nr 14  

33 Wiktorowo dwór w zespole dworskim  219 z dn. 16.12.1985 r. 

34 Wiktorowo park w zespole dworskim  dn. 16.12.1985 r. 

 

Gmina Siemiatycze 
 

l.p miejscowość zabytek adres 

nr rejestru 

(jeśli obiekt jest 
wpisany do rejestru) 

1 Altajn park dworski   

2 Baciki Bliższe stodoła nr 5 Baciki Bliższe nr 5  

3 Baciki Średnie kaplica w zespole dworsko-
parkowym 

 828 z dn. 20.05.1977 r. 

4 Baciki Średnie obora w zespole dworsko-
parkowym 

 828 z dn. 20.05.1997 r. 

5 Baciki Średnie garaż w zespole dworsko-
parkowym 

 828 z dn. 20.05.1997 r. 

6 Baciki Średnie chałupa w zagrodzie nr 15 Baciki Średnie nr 15  

7 Baciki Średnie budynek gospodarczy w zagrodzie 
nr 15 

Baciki Średnie nr 15  

8 Baciki Średnie chlew w zagrodzie nr 22 Baciki Średnie nr 22  

9 Baciki Średnie stodoła nr 27 Baciki Średnie nr 27  

10 Baciki Średnie park dworski  640 z dn. 29.03.1988 r. 

11 Cecele kapliczka   

12 Cecele chałupa w zagrodzie nr 8 Cecele nr 8  

13 Cecele spichlerz w zagrodzie nr 8 Cecele nr 8  

14 Czartajew park dworski   

15 Czartajew 
Podleśny 

park dworski   

16 Kajanka chalupa w zagrodzie nr 7 Kajanka nr 7  

17 Kajanka dom mieszkalny w zagrodzie nr 8 Kajanka nr 8  

18 Kajanka chałupa w zagrodzie nr 17 Kajanka nr 17  

19 Kajanka dom mieszkalny w zagrodzie nr 
32 

Kajanka nr 32  

20 Klukowo chałupa w zagrodzie nr 17 Klukowo nr 17 549 z dn. 28.12.1983 r. 

21 Kłopoty Stani-
sławy 

kościół parafialny p.w. Matki 
Boskiej Różańcowej 

  

22 Kłopoty Stani-
sławy 

dzwonnica bramna przy kościele   
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23 Kłopoty Stani-
sławy 

cmentarz przykościelny parafii 
rzymskokatolickiej p.w. Matki 
Boskiej Różańcowej 

  

24 Kłopoty Stani-
sławy 

cmentarz katolicki parafii p.w. 
Matki Boskiej Różańcowej 

  

25 Kłopoty-Bujny chałupa w zagrodzie nr 19 Kłopoty-Bujny nr 19  

26 Korzeniówka 
Duża 

dom w zagrodzie nr 5 Korzeniówka nr 5  

27 Korzeniówka 
Duża 

spichlerz w zagrodzie nr 5 Korzeniówka Duża nr 5  

28 Korzeniówka 
Duża 

chałupa w zagrodzie nr 10 Korzeniówka Duża nr 10  

29 Krasewice-
Jagiełki 

zagroda Krasewice-Jagiełki nr 9  

30 Krasewice-
Jagiełki 

obora w zagrodzie nr 9 Krasewice-Jagiełki nr 9  

31 Krupice zagroda Krupice nr 41  

32 Krupice budynek mieszkalny w zagrodzie 
nr 1 

Krupice nr 1 548 z dn. 27.12.1983 r. 

33 Krupice chałupa w zagrodzie nr 41 Krupice nr 41  

34 Krupice budynek gospodarczy w zagrodzie 
nr 41 

Krupice nr 41  

35 Krupice zagroda Krupice nr 53  

36 Krupice chałupa w zagrodzie nr 53 Krupice nr 53  

37 Krupice budynek gospodarczy w zagrodzie 
nr 53 

Krupice nr 53  

38 Krupice park dworski   

39 Kułygi zagroda Kułygi nr 3  

40 Kułygi chałupa w zagrodzie nr 3 Kułygi nr 3  

41 Kułygi budynek inwentarski w zagrodzie 
nr 3 

Kułygi nr 3  

42 Kułygi stodoła w zagrodzie nr 3 Kułygi nr 3  

43 Rogawka zespół cerkwi cmentarnej para-
fialnej p.w. Nie Ręka Ludzką 
Uczynionego Obrazu Zbawiciela i 
św. Szymona Slupnika 

  

44 Rogawka cerkiew cmentarna parafialna 
p.w. Nie Ręką Ludzką Uczynione-
go Obrazu Zbawiciela i św. Szy-
mona Słupnika 

 731 z dn. 29.12.1989 r. 

45 Rogawka dzwonnica cerkiewna   

46 Rogawka d. szkoła podstawowa  589 z dn. 28.12.1984 r. 

47 Rogawka zagroda Rogawka nr 34  

48 Rogawka chałupa w zagrodzie nr 34 Rogawka nr 34  

49 Rogawka stodoła w zagrodzie nr 34 Rogawka nr 34  

50 Rogawka chałupa w zagrodzie nr 56 Rogawka nr 56  
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51 Sikwy Małe budynek mieszkalny nr 4 Sikwy Małe nr 4  

52 Sikwy Małe chałupa nr 6 Sikwy Małe nr 6 547 z dn. 27.12.1983 r. 

53 Sikwy Małe budynek mieszkalny nr 22 Sikwy Małe nr 22  

54 Słochy Anno-
polskie 

cmentarz epidemiczny   

55 Słochy Anno-
polskie 

zagroda nr 14 Słochy Annopolskie nr 14  

56 Słochy Anno-
polskie 

chałupa w zagrodzie nr 14 Słochy Annopolskie nr 14  

57 Stare Krasewi-
ce 

budynek mieszkalny w zagrodzie 
nr 3 

Krasewice Stare nr 3  

58 Stare Krasewi-
ce 

budynek gospodarczy w zagrodzie 
nr 3 

Krasewice Stare nr 3  

59 Stare Krasewi-
ce 

spichlerz w zagrodzie nr 3 Krasewice Stare nr 3  

60 Stare Moczydły dom w zagrodzie nr 11 Stare Moczydły nr 11  

61 Stare Moczydły chałupa w zagrodzie nr 18 Stare Moczydły nr 18  

62 Tołwin budynek mieszkalny w zagrodzie 
nr 13 

Tołwin nr 13  

63 Turna Duża cmentarz – cmentarz wojenny 
żołnierzy rosyjskich z I wojny 
światowej 

  

64 Turna Duża chałupa w zagrodzie nr 3 Turna Duża nr 3  

65 Turna Mała chlew w zagrodzie nr 16 Turna Mała nr 16  

66 Wiercień Duży budynek mieszkalny w zagrodzie 
nr 13 

Wiercień Duży nr 13  

67 Wiercień Duży chałupa w zagrodzie nr 20 Wiercień Duży nr 20  

68 Wiercień Duży stodoła w zagrodzie nr 27 Wiercień Duży nr 27  

69 Wiercień Duży zagroda nr 31 Wiercień Duży nr 31  

70 Wiercień Duży chałupa w zagrodzie nr 31 Wiercień Duży nr 31  

71 Wiercień Duży budynek gospodarczy w zagrodzie 
nr 31 

Wiercień Duży nr 31  

72 Wólka n Bu-
giem 

dom drewniany nr 6 Wólka n Bugiem nr 6  

73 Wólka n Bu-
giem 

chałupa w zagrodzie nr 6 Wólka n Bugiem nr 25  
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Miasto Siemiatycze 
 

l.p miejscowość zabytek adres 

nr rejestru 

(jeśli obiekt jest 
wpisany do rejestru) 

1 Siemiatycze teren części miasta  78 z dn. 25.01.1957 r. 

2 Siemiatycze zespół cerkwi parafialnej p.w. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 

Powstania Styczniowego 
nr 1 

A-110 (d. 807) z dn. 
7.12.1995 r. 

3 Siemiatycze cerkiew prawosławna parafialna 
p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 

Powstania Styczniowego 
nr 1 

A-110 (d. 807) z dn. 
7.12.1995 r. 

4 Siemiatycze cmentarz przycerkiewny przy 
cerkwi p.w. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła 

 A-110 (d. 807) z dn. 
7.12.1995 r. 

5 Siemiatycze stróżówka w zespole cerkwi 
parafialnej p.w. Ap. Piotra i Pawła 

Powstania Styczniowego 
nr 1 

A-110 (d. 807) z dn. 
7.12.1995 r. 

6 Siemiatycze plebania prawosławna Ciechanowiecka nr 18 730 z dn. 29.12.1989 r. 

7 Siemiatycze zespół klasztorny Misjonarzy, ob. 
kościoła parafialnego p.w. Wnie-
bowzięcia NMP 

3 go Maja nr 5  

8 Siemiatycze klasztor misjonarzy, ob. plebania i 
dom opieki społecznej 

3 go Maja nr 5 49 z dn. 30.03.1956 r. 

9 Siemiatycze kościół parafialny p.w. Wniebo-
wzięcia NMP 

3 go Maja nr 5 47 z dn. 30.03.1956 r. 

10 Siemiatycze cmentarz parafii rzymsko-
katolickiej p.w. Wniebowzięcia 
NMP ob. przykościelny 

  

11 Siemiatycze dzwonnica w zespole misjonarzy 3 go Majanr 5 48 z dn. 30.04.1956 r. 

12 Siemiatycze galeria-brama w zespole pomi-
sjonarskim 

3 go Maja nr 5 289 z dn. 19.11.1966 r. 

13 Siemiatycze ogrodzenie ze stacjami Męki 
Pańskiej – zespołu misjonarzy 

3 go Maja nr 5 307 z dn. 26.11.1966 r. 

14 Siemiatycze ogrodzenie z trzema bramami w 
zespole cerkwi 

 A-110 (d. 807) z dn. 
7.12.1995 r. 

15 Siemiatycze synagoga Zaszkolna nr 1 137 z dn. 9.12.1958 r. 

16 Siemiatycze dom talmudyczny Pałacowa nr 10 A-142 (d. 663) z dn. 
19.10.1992 r. 

17 Siemiatycze cmentarz epidemiczny   

18 Siemiatycze cmentarz ewangelicki ob. Prawo-
sławny 

 A-142 (d. 663) z dn. 
19.10.1992 r 

19 Siemiatycze cmentarz komunalny   

20 Siemiatycze cmentarz parafii katolickiej p.w. 
Wniebowzięcia Matki Bożej 

 A-111 (d. 663) z dn. 
29.03.1988 r. 

21 Siemiatycze cmentarz prawosławny parafii 
p.w. Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła 
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22 Siemiatycze cmentarz żołnierski z I wojny 
światowej żołnierzy niemieckich i 
rosyjskich 

 664 z dn. 30.12.1988 r. 

23 Siemiatycze cmentarz żydowski ul. Polna A-3 z dn. 24.11.1999 r. 

24 Siemiatycze cmentarz żydowski   

25 Siemiatycze kaplica cmentarna ewangelicka ul. Zagumienna 443 z dn. 9.06.1979 r. 

26 Siemiatycze kościół cmentarny p.w. Św. Anny ul. Ciechanowiecka 290 z dn. 19.11.1966 r. 

27 Siemiatycze zespół cmentarzy ul. Ciechanowiecka A-111 (d. 322) z dn. 
29.03.1988 r. 

28 Siemiatycze d. oranżeria ob. szkoła muzyczna ul. Legionów Piłsudskiego 291 z dn. 19.11.1966 r. 

29 Siemiatycze ogrodzenie d. załozenia pałaco-
wego 

 322 z dn. 7.08.1968 r. 

30 Siemiatycze zespół zakładu kaflarskiego nr 1 ul. Wysoka nr 11 756 z dn. 29.12.1992 r. 

31 Siemiatycze dworzec kolejowy ul. Kolejowa  

32 Siemiatycze budynek mieszkalny w zakładzie 
kaflarskim nr 1 

ul. Wysoka nr 11  

33 Siemiatycze budynek wyrobowni gliny w 
zakładzie kaflarskim nr 1 

ul. Wysoka nr 11 756 z dn. 29.12.1992 r. 

34 Siemiatycze budynek dwukondygnacyjny z 
piecami kasselskimi w zakładzie 
kaflarskim nr 1 (skreślona z 
rejestru parterowa część z pieca-
mi kasselskimi) 

ul. Wysoka nr 11 756 z dn. 29.12.1992 r. 

35 Siemiatycze dom mieszkalny nr 15 11 Listopada nr 15  

36 Siemiatycze dom mieszkalny nr 16 a 11 Listopada nr 16a  

37 Siemiatycze dom mieszkalny nr 32 11 Listopada nr 32  

38 Siemiatycze dom mieszkalny nr 34 11 Listopada nr 34  

39 Siemiatycze budynek mieszkalny 11 Listopada nr 73  

40 Siemiatycze dom mieszkalny 11 Listopada 117  

41 Siemiatycze dom mieszkalny 11 Listopada 119  

42 Siemiatycze obora 11 Listopada 119  

43 Siemiatycze budynek gospodarczy nr 119 11 Listopada 119  

44 Siemiatycze dom mieszkalny nr 121 11 Listopada 121  

45 Siemiatycze dom mieszkalny nr 133 11 Listopada 133  

46 Siemiatycze dom mieszkalny nr 137 11 Listopada 137  

47 Siemiatycze dom mieszkalny nr 145 11 Listopada 145  

48 Siemiatycze dom mieszkalny nr 149 11 Listopada 149  

49 Siemiatycze dom mieszkalny nr 171 11 Listopada 171  

50 Siemiatycze budynek mieszkalny 11 Listopada 181  

51 Siemiatycze dom mieszkalny nr 32 Drohiczyńska nr 32  

52 Siemiatycze dom nr 8 Głowackiego nr 8  

53 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 11 Grodzieńska nr 11  

54 Siemiatycze zespół zagrody nr 14 Grodzieńska nr 14  
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55 Siemiatycze budynek gospodarczy (stodoła II) 
nr 14 

Grodzieńska nr 14  

56 Siemiatycze budynek gospodarczy (stodoła III) Grodzieńska 14  

57 Siemiatycze budynek gospodarczy (obora) nr 
14 

Grodzieńska nr 14  

58 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 14 Grodzieńska nr 14  

59 Siemiatycze budynek gospodarczy (stodoła I) 
nr 14 

Grodzieńska nr 14  

60 Siemiatycze dom mieszkalny nr 42 Jana Pawła II nr 42  

61 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 3 Krasickiego nr 3  

62 Siemiatycze dom mieszkalno-gospodarczy Krasickiego 18  

63 Siemiatycze dom mieszkalny nr 12 Kilińskiego nr 12  

64 Siemiatycze dom mieszkalny nr 13 Kilińskiego nr 13  

65 Siemiatycze dom mieszkalny nr 17 Kilińskiego nr 17  

66 Siemiatycze dom mieszkalny nr 21 Kilińskiego nr 21  

67 Siemiatycze budynek gospodarczy (obora) nr 
22 

Kilińskiego 22  

68 Siemiatycze dom mieszkalny nr 25 Kilińskiego nr 25  

69 Siemiatycze dom mieszkalny nr 26 Kilińskiego nr 26  

70 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 33 Kilińskiego nr 33  

71 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 35 Kilińskiego nr 35  

72 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 41 Kilińskiego nr 41  

73 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 55 Kilińskiego nr 55  

74 Siemiatycze dom mieszkalny nr 57 Kilińskiego nr 57  

75 Siemiatycze dom mieszkalny nr 4 Krótka nr 4  

76 Siemiatycze dom mieszkalny nr 6 Krótka nr 6  

77 Siemiatycze dom nr 14 Pałacowa nr 14 292 z dn. 19.11.1966 r. 

78 Siemiatycze dom nr 16 Pałacowa nr 16 710 z dn. 25.10.1988 r. 

79 Siemiatycze dom nr 19 Pałacowa nr 19 712 z dn. 3.11.1988 r. 

80 Siemiatycze dom mieszkalny nr 22 Pałacowa nr 22  

81 Siemiatycze dom mieszkalny nr 23 Pałacowa nr 23  

82 Siemiatycze dom nr 24 Pałacowa nr 24 820 z dn. 27.09.1996 r. 

83 Siemiatycze dom mieszkalny nr 25 Pałacowa nr 25  

84 Siemiatycze dom mieszkalny nr 3 Świętojańska nr 3  

85 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 9 Świętojańska nr 9  

86 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 18 Świętojańska nr 18  

87 Siemiatycze stodoła nr 1 Wąska nr 1  

88 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 4 Wąska nr 4  

89 Siemiatycze dom mieszkalny nr 13 Wesoła nr 13  

90 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 21/21 a Wesoła nr 21/21a  

91 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 22 Wesoła nr 22  
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92 Siemiatycze dom mieszkalny nr 26 Wesoła nr 26  

93 Siemiatycze budynek mieszkalny nr 5 Zaszkolna nr 5  

94 Siemiatycze park poklasztorny   

95 Siemiatycze park jabłonowskich   
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Apendyks 2.  
Wykaz zabytków archeologicznych (stanowisk  
archeologicznych) ujętych się w wojewódzkiej  
ewidencji zabytków 
 

Gmina Drohiczyn 
 
I. Wpisane do rejestru zabytków: 
 

Bużyski, st. 1, grodzisko wczesnośredniowieczne 

  Nr rej.C-23, dec. nr 670-1/44/73 z dn. 03.12.1973 r. 

Drohiczyn, st. 1, osada wczesnośredniowieczna "zachodnia" 

  Nr rej. C-25, decyzje z dn. 30.11.1970 r. nr: 670-1/33/70, 670-1/34/70, 

   670-1/35/70, 670-1/36/70, 670-1/37/70, 670-1/38/70, 670-1/39/70, 

  670-1/40/70, 670-1/41/70, 670-1/42/70, 670-1/43/70, 670-1/44/70, 

 670-1/45/70, 670-1/46/70, 670-1/47/70, 670-1/48/70, 670-1/49/70, 

  670-1/49/70, 670-1/50/70, 670-1/51/70, 670-1/52/70 

Drohiczyn, st. 2, grodzisko wczesnośredniowieczne zw. "Góra Zamkowa" 

  Nr rej. C-26, dec. nr X-1/17/32/66 z dn. 20.10.1966 r. 

Drohiczyn, st. 17, kurhan 

  Nr rej. 236/A, dec. nr 670-1/26/78 z dn. 27.12.1978 r. 

Drohiczyn, st. 3, osada wczesnośredniowieczna tzw. "wschodnia" 

  Nr rej.C-27, dec. nr KZA-535-1/10/95 z dn. 26.09.1995 r. 

6. Lisowo Janówek, st. 1, kurhan wczesnośredniowieczny 

  kurhan wczesnośredniowieczny 

  Nr rej. C-102 dec. nr 670-1/45/73 z dn. 03.12.1973 r. 

7. Lisowo Janówek, st. 2, kurhan wczesnośredniowieczny 

  Nr rej. C-103 dec. nr 670-1/32/75 z dn. 09.12.1975 r. 

8. Lisowo Janówek, st. 3, cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne 

  Nr rej. 215/A dec. nr 670-1/45/75 z dn. 18.12.1975 r. 

  Nr rej. 215/1 – A dec. nr 670-1/37/76 z dn. 23.11.1976 r. 

  Nr rej. 215/2 – A dec. nr 670-1/38/76 z dn. 23.11.1976 r. 

9. Lisowo Janówek, st. 4, kurhan wczesnośredniowieczny 

  Nr rej. C-104 dec. nr 670-1/43/75 z dn. 18.12.1975 r. 
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10. Lisowo Janówek, st. 5, cmentarzysko kurhanowe (11 kurhanów) 

  Nr rej. C-105 dec. nr 670-1/41/76 z dn. 23.11.1976 r. 

11. Miłkowice Maćki, st. 2, cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne 

  Nr rej. 216/A dec. nr 670-1/40/76 z dn. 28.11.1976 r. 

12. Miłkowice Maćki, st. 1, cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach 

kamiennych zw. „Swatowskie Mogiłki” 

  Nr rej. 267/A dec. nr 535-1/37/89 z dn. 21.12.1989 r. 

13. Mińczewo, st. 2, osada wydmowa z epoki kamienia 

  Nr rej. 226/1 – A dec. nr 670-1/30/77 z dn. 22.12.1977 r. 

  Nr rej. 226/2 – A dec. nr 670-1/31/77 z dn. 22.12.1977 r. 

  Nr rej. 226/3 – A dec. nr 670-1/32/77 z dn. 22.12.1977 r. 

  Nr rej. 226/4 – A dec. nr 670-1/33/77 z dn. 22.12.1977 r. 

  Nr rej. 226/5 – A dec. nr 670-1/34/77 z dn. 22.12.1977 r. 

  Nr rej. 226/6 – A dec. nr 670-1/35/77 z dn. 22.12.1977 r. 

  Nr rej. 226/7 – A dec. nr 670-1/36/77 z dn. 22.12.1977 r. 

  Nr rej. 226/8 – A dec. nr 670-1/37/77 z dn. 22.12.1977 r. 

  Nr rej. 226/9 – A dec. nr 670-1/38/77 z dn. 22.12.1977 r. 

14. Narojki, st. 1, cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych 

  Nr rej. 40/A decyzje z dn. 20.10.1966 r., nr: X-1/25/66, X-1/25/II/66, 

  X-1/25/III/66 

15. Sady, st. 2, cmentarzysko kurhanowe /2 kurhany/ 

  Nr rej. 105/A dec. nr 670-1/27/69 z dn. 12.11.1969 r. 

16. Sady, st. 3, cmentarzysko kurhanowe /2 kurhany/ 

  Nr rej. 237/A dec. nr 670-1/27/78 z dn. 27.12.1978 r. 

17. Smarklice, st. 1, cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne 

  Nr rej. 264/A dec. nr 535-1/8/88 z dn. 22.03.1988 r. 

  Nr rej. 265/A dec. nr 535-1/9/88 z dn. 22.03.1988 r. 

18. Smarklice, st. 2, cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych 

  Nr rej. 266/A dec. nr 535-1/10/88 z dn. 22.03.1988 r. 

19. Tonkiele, st. 1, osada ludności kultury łużyckiej z ep.brązu i wcz.ep.żelaza 

  Nr rej. 246/A dec. nr 670-1/19/79 z dn. 27.12.1979 r. 

20. Zajęczniki, st. 1, cmentarzysko kurhanowe 

  Nr rej. 100/A dec. nr 670-1/23/69 z dn. 12.11.1969 r. 
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II .  Nie wpisane do rejestru zabytków:  
 

Lp. Miejscowość Numer obszaru AZP 
Nr stanowiska  
w miejscowości 

Nr stanowiska  
na obszarze 

1. ARBASY 50-81 1 4 

2. ARBASY 50-81 2 5 

3. ARBASY 50-81 3 6 

4. ARBASY 50-81 4 7 

5. ARBASY 50-81 5 8 

6. ARBASY 50-81 6 9 

7. ARBASY 50-80 7 2 

8. ARBASY 50-80 8 3 

9. ARBASY 50-80 9 4 

10. ARBASY 50-80 10 5 

11. ARBASY 50-80 11 6 

12. ARBASY 50-80 12 7 

13. ARBASY 50-81 13 10 

14. ARBASY 50-81 14 11 

15. ARBASY 50-80 15 8 

16. ARBASY 50-80 16 9 

17. ARBASY 50-80 17 10 

18. ARBASY 50-80 18 11 

19. ARBASY („ŁĘK”) 50-81 19 12 

20. ARBASY 50-81 20 13 

21. ARBASY 50-81 21 14 

22. ARBASY 50-81 22 15 

23. ARBASY 50-81 23 16 

24. ARBASY 50-81 24 17 

25. ARBASY 50-81 25 18 

26. ARBASY 50-81 26 19 

27. ARBASY 50-81 27 20 

28. BRYKI 51-82 1 6 

29. BRYKI 51-82 2 7 

30. BRYKI 51-82 3 8 

31. BRYKI 51-82 4 9 

32. BRYKI 51-82 5 10 

33. BRYKI 51-82 6 11 

34. BRYKI 51-82 7 12 

35. BRYKI 51-82 8 13 
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36. BRYKI 51-82 9 14 

37. BRYKI 51-82 10 15 

38. BUJAKI 52-82 1 - 

39. BUJAKI 52-82 2 15 

40. BUJAKI 52-82 3 16  

41. BUJAKI 52-82 4 17 

42. BUJAKI 52-82 5 11 

43. BUJAKI 52-82 6 18 

44. BUJAKI 52-82 7 19 

45. BUJAKI 52-82 8 20 

46. BUJAKI 52-82 9 21 

47. BUJAKI 52-82 10 22 

48. BUJAKI 52-82 11 23 

49. BUJAKI 52-82 12 24 

50. BUJAKI 52-82 13 25 

51. BUJAKI 52-82 14 26 

52. BUJAKI 52-82 15 27 

53. BUJAKI 52-82 16 28 

54. BUJAKI 52-82 17 29 

55. BUJAKI 52-82 18 30 

56. BUJAKI 52-82 19 31 

57. BUJAKI 52-82 20 32 

58. BUJAKI 52-82 21 33 

59. BUJAKI 52-82 22 34 

60. BUJAKI 52-82 23 35 

61. BUJAKI 52-82 24 36 

62. BUJAKI 52-82 25 37 

63. BUJAKI 52-82 26 38 

64. BUJAKI 52-82 27 39 

65. BUŻYSKI 51-80 2 - 

66. BUŻYSKI 51-80 3 - 

67. BUŻYSKI 51-81 5 7 

68. BUŻYSKI 51-81 6 8 

69. BUŻYSKI -„ZAJEZIERZE” 51-80 7 2 

70. BUŻYSKI- „BŁONIE” 51-80 8 3 

71. BUŻYSKI – „BŁONIE” 51-80 9 4 

72. BUŻYSKI 50-80 10 1 

73. BUŻYSKI 51-81 11 9 

74. BUŻYSKI 51-80 12 5 

75. BUŻYSKI 50-80 13 12 
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76. BUŻYSKI 50-80 14 13 

77. BUŻYSKI 50-80 15 14 

78. BUŻYSKI 50-80 16 15 

79. BUŻYSKI 50-80 17 16 

80. BUŻYSKI 50-80 18 17 

81. BUŻYSKI 50-80 19 18 

82. BUŻYSKI 50-80 20 19 

83. BUŻYSKI 50-80 21 20 

84. BUŻYSKI 50-80 22 21 

85. BUŻYSKI 50-80 23 22 

86. BUŻYSKI 50-80 24 23 

87. BUŻYSKI 50-80 25 24 

88. BUŻYSKI 51-81 26 10 

89. BUŻYSKI 51-81 27 11 

90. BUŻYSKI 51-81 28 12 

91. BUŻYSKI 51-81 29 13 

92. BUŻYSKI 51-81 30 14 

93. BUŻYSKI 51-81 31 15 

94. BUŻYSKI 51-81 32 16 

95. BUŻYSKI 51-81 33 17 

96. BUŻYSKI 51-81 34 18 

97. BUŻYSKI 51-81 35 19 

98. BUŻYSKI 51-81 36 20 

99. BUŻYSKI 51-81 37 21 

100. BUŻYSKI 51-81 38 22 

101. BUŻYSKI 51-81 39 23 

102. BUŻYSKI 51-81 40 24 

103. BUŻYSKI 51-81 41 25 

104. BUŻYSKI 51-81 42 26 

105. BUŻYSKI 51-81 43 27 

106. BUŻYSKI 51-80 44 28 

107. BUŻYSKI 51-80 45 7 

108. BUŻYSKI 51-80 46 8 

109. BUŻYSKI 51-80 47 9 

110. BUŻYSKI 51-80 48 10 

111. BUŻYSKI 51-80 49 11 

112. BUŻYSKI 51-80 50 12 

113. BUŻYSKI 51-80 51 13 

114. BUŻYSKI 51-80 52 14 

115. BUŻYSKI 51-80 53 15 
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116. BUŻYSKI 51-80 54 16 

117. BUŻYSKI 51-80 55 17 

118. BUŻYSKI 51-80 56 18 

119. BUŻYSKI 51-80 57 19 

120. BUŻYSKI 51-80 58 20 

121. BUŻYSKI 51-80 59 21 

122. BUŻYSKI 51-80 60 22 

123. BUŻYSKI 51-80 61 23 

124. BUŻYSKI 51-80 62 24 

125. BUŻYSKI 51-80 63 25 

126. BUŻYSKI 51-80 64 26 

127. BUŻYSKI 51-80 65 27 

128. BUŻYSKI 51-80 66 28 

129. BUŻYSKI 51-80 67 29 

130. BUŻYSKI 51-80 68 30 

131. BUŻYSKI 51-80 69 31 

132. BUŻYSKI 51-80 70 32 

133. BUŻYSKI 51-80 71 33 

134. BUŻYSKI 51-81 72 28 

135. CHECHŁOWO 50-81 1 21 

136. CHECHŁOWO 50-81 2 22 

137. CHECHŁOWO 50-81 3 23 

138. CHECHŁOWO- „DOBITKA” 50-81 4 24 

139. CHROŁOWICE 52-81 1 45 

140. CHROŁOWICE 52-81 2 46 

141. CHROŁOWICE 52-81 3 47 

142. CHROŁOWICE 52-81 4 50 

143. CHROŁOWICE 52-81 5 - 

144. CHUTKOWICE 52-81 1 38 

145. CHUTKOWICE 52-81 2 39 

146. CHUTKOWICE 52-81 3 40 

147. CHUTKOWICE 52-81 4 41 

148. CHUTKOWICE 52-81 5 42 

149. CHUTKOWICE 52-81 6 43 

150. CHUTKOWICE 52-81 7 44 

151. DROHICZYN 53-82 4 4 

152. DROHICZYN- „BIELNIK”  
3 82

5 5 

153. DROHICZYN- „WÓJTOWIZNA 53-82 6 6 

154. DROHICZYN- „CEGIELNIA” 53-82 7 7 

155. DROHICZYN- „ZDUNKA” 53-82 8 8 
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156. DROHICZYN- „KOZIE ROWY” 53-82 9 9 

157. DROHICZYN 53-82 10 10 

158. DROHICZYN 53-82 11 11 

159. DROHICZYN- „SOWA” 53-82 12 12 

160. DROHICZYN- „KOZARÓWKA” 53-82 13 13 

161. DROHICZYN 52-82 14 1 

162. DROHICZYN- „SZUBIENICA” 52-82 15 2 

163. DROHICZYN 53-81 16 1 

164. DROHICZYN 53-82 18 14 

165. DROHICZYN 53-82 19 15 

166. DROHICZYN 53-82 20 16 

167. DROHICZYN 53-82 21 17 

168. DROHICZYN 53-82 22 18 

169. DROHICZYN 53-82 23 - 

170. DROHICZYN 53-82 24 - 

171. DROHICZYN 53-82 25 - 

172. DROHICZYN 53-82 26 - 

173. DROHICZYN 53-82 27 - 

174. DROHICZYN 53-82 28 - 

175. DROHICZYN 53-82 29 - 

176. DROHICZYN 53-82 30 - 

178. DROHICZYN 53-82 31 - 

179. DROHICZYN 52-81 32 1 

180. DROHICZYN 53-81 33 2 

181. DROHICZYN 53-81 34 3 

182. DROHICZYN 53-81 35 4 

183. DROHICZYN 53-81 36 5 

184. DROHICZYN 53-81 37 6 

185. DROHICZYN 53-81 38 7 

186. DROHICZYN 53-81 39 8 

187. DROHICZYN- „GLINA” 53-81 40 9 

188. DROHICZYN 53-81 41 10 

189. DROHICZYN 52-82 42 4 

190. DROHICZYN 52-82 43 40 

191. DROHICZYN- „ZYGMUNTÓW-
KA” 

52-82 44 41 

192. DROHICZYN 52-82 45 42 

193. DROHICZYN- „ZYGMUNTÓW-
KA” 

52-82 46 43 

194. DROHICZYN- „ZYGMUNTÓW-
KA”  

52-82 47 44 
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195. DROHICZYN 52-82 48 45 

196. DROHICZYN 52-82 49 46 

197. DROHICZYN 52-82 50 47 

198. DROHICZYN 52-82 51 48 

199. DROHICZYN 52-82 52 49 

200. DROHICZYN 52-82 53 50 

201. DROHICZYN  52-82   54   51  

202. DROHICZYN 52-82 55 52 

203. DROHICZYN 52-82 56 53 

204. DROHICZYN- rynek 52-82 57 - 

205. DROHICZYN- Kuria Biskupia 52-82 58 - 

206. DROHICZYN- Zespół pofran-
ciszkański 

 53-82 59 - 

207. DROHICZYN- ul.Kluka 2 53-82 60 - 

208. DROHICZYN 52-82 61 109 

209. KLEPACZE 50-82 1 10 

210. KLEPACZE 50-82 2 9 

211. KLEPACZE 50-82 3 11 

212. KLEPACZE 50-82 4 12 

213. KŁYŻÓWKA 52-81 1 21 

214. KŁYŻÓWKA 52-81 2 22 

215. KŁYŻÓWKA 52-81 3 23 

216. KŁYŻÓWKA 52-81 4 24 

217. KŁYŻÓWKA 52-81 5 25 

218. KŁYŻÓWKA 52-81 6 26 

219. KŁYŻÓWKA 52-81 7 27 

220. KŁYŻÓWKA 52-81 8 - 

221. KŁYŻÓWKA 52-81 9 - 

222. KŁYŻÓWKA 52-81 10 - 

223. KŁYŻÓWKA- „DALIŁĄKA” 52-81 11 - 

224. KŁYŻÓWKA 52-82 12 8 

225. KŁYŻÓWKA 52-82 13 55 

226. KŁYŻÓWKA 52-82 14 56 

227. KŁYŻÓWKA 52-82 15 57 

228. KŁYŻÓWKA 52-82 16 58 

229. KŁYŻÓWKA 52-82 17 59 

230. KŁYŻÓWKA 52-82 18 60 

231. KŁYŻÓWKA 52-82 19 61 

232. KŁYŻÓWKA 52-82 20 62 

233. KŁYŻÓWKA 52-82 21 9 
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234. KOCZERY 52-82 1 - 

235. KOCZERY 52-82 2 - 

236. KOCZERY 52-82 3 10 

237. KOCZERY 52-82 4 63 

238. KOCZERY 52-82 5 64 

239. KOCZERY 52-82 6 65 

240. KOCZERY 52-82 7 66 

241. LISOWO 51-81 1 29 

242. LISOWO 51-81 2 30 

243. LISOWO 51-81 3 31 

244. LISOWO 51-81 4 32 

245. LISOWO 51-81 5 33 

246. LISOWO-JANÓWEK 52-81 6 34 

247. LISOWO-JANÓWEK 52-81 7 35 

248. LISOWO-JANÓWEK 52-81 8 36 

249. LISOWO-JANÓWEK 52-81 9 37 

250. LISOWO-JANÓWEK 52-82 10 54 

251. ŁOPUSZE 50-82 1 13 

252. ŁOPUSZE 50-82 2 14 

253. ŁOPUSZE 50-82 3 15 

254. MINCZEWO – „BIAŁE GÓRY” 52-81 1 28 

255. MINCZEWO 52-81 3 30 

256. MINCZEWO 52-81 4 31 

257. MINCZEWO 52-81 5 32 

258. MINCZEWO 52-81 6 - 

259. MINCZEWO 52-81 7 - 

260. MIŁKOWICE-JANKI 51-82 1 24 

261. MIŁKOWICE-JANKI 51-82 2 25 

262. MIŁKOWICE-JANKI 51-82 3 33 

263. MIŁKOWICE-MAĆKI 51-82 3 26 

264. MIŁKOWICE-MAĆKI 51-82 4 27 

265. MIŁKOWICE-MAĆKI 51-82 5 28 

266. MIŁKOWICE-MAĆKI 51-82 6 29 

267. MIŁKOWICE-MAĆKI 51-82 7 30 

268. MIŁKOWICE-MAĆKI 51-82 8 31 

269. MIŁKOWICE-STAWKI 51-81 1 34 

270. MIŁKOWICE-STAWKI 51-81 2 35 

271. NAROJKI 51-82 2 22 

272. NAROJKI 51-82 3 18 

273. NAROJKI 51-82 4 19 
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274. NAROJKI 51-82 5 17 

275. NAROJKI 51-82 6 20 

276. NAROJKI 51-82 7 21 

277. OBNIŻE 50-81 1 1 

278. OBNIŻE 50-81 2 2 

279. OBNIŻ MAŁY 50-81 3 25 

280. OBNIŻ MAŁY 50-81 4 26 

281. OBNIŻE 50-81 5 27 

282. OBNIŻE 50-81 6 28 

283. OBNIŻE 51-81 7 36 

284. OBNIŻE 51-81 8 37 

285. OBNIŻE 51-81 9 38 

286. OSTROŻANY 50-82 1 - 

287. OSTROŻANY 50-82 2 - 

288. OSTROŻANY 50-82 3 2 

289. OSTROŻANY 50-82 4 3 

290. OSTROŻANY 50-82 5 - 

291. PUTKOWICE NADOLNE 52-81 1 48 

292. PUTKOWICE NADOLNE 52-81 2 49 

293. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 3 - 

294. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 4 - 

295. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 5 40 

296. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 6 41 

297. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 7 42 

298. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 8 43 

299. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 9 44 

300. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 10 45 

301. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 11 46 

302. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 12 47 

303. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 13 48 

304. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 14 49 

305. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 15 50 

306. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 16 51 

307. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 17 1 

308. PUTKOWICE NADOLNE 51-81 18 39 

309. PUTKOWICE NAGÓRNE 51-81 1 52 

310. PUTKOWICE NAGÓRNE 51-81 2 53 

311. PUTKOWICE NAGÓRNE 51-81 3 54 

312. ROTKI 51-81 1 55 

313. ROTKI 51-81 2 56 
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314. ROTKI 51-81 3 57 

315. ROTKI 51-81 4 58 

316. ROTKI 51-81 5 59 

317. ROTKI 51-81 6 60 

318. RUNICE 52-81 1 14 

319. RUNICE 52-81 2 15 

320. RUNICE 52-81 3 16 

321. RUNICE 52-81 4 17 

322. RUNICE 52-81 5 18 

323. RUNICE 52-81 6 19 

324. RUNICE 52-81 7 20 

325. RUNICE 52-81 8 - 

326. RUNICE 52-81 9 - 

327. RUNICE 52-81 10 - 

328. RUNICE 52-81 11 - 

329. RUNICE 52-81 12 - 

330. RUNICE 52-81 13 - 

331. RUNICE 52-81 14  

332. SADY 52-82 1 104 

333. SADY 52-82 4 69 

334. SADY 52-82 5 70 

335. SADY 52-82 6 71 

336. SADY 52-82 7 72 

337. SADY 52-82 8 73 

338. SADY 52-82 9 74 

339. SADY 52-82 10 75 

340. SADY 52-82 11 76 

341. SADY 52-82 12 77 

342. SADY 52-82 13 78 

343. SADY 52-82 14 79 

344. SIEKIERKI 50-81 1 29 

345. SIENIEWICE- „OBNÓWEK” 52-82 1 14 

346. SIENIEWICE 52-82 2 80 

347. SIENIEWICE 52-82 3 81 

348. SIENIEWICE 52-82 4 82 

349. SIENIEWICE 52-82 5 83 

350. SIENIEWICE 52-82 6 84 

351. SIENIEWICE 52-82 7 85 

352. SIENIEWICE 52-82 8 86 

353. SIENIEWICE 52-82 9 87 
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354. SIENIEWICE 52-82 10 88 

355. SIENIEWICE 52-82 11 89 

356. SIENIEWICE 52-82 12 90 

357. SMARKLICE 50-82 3 6 

358. SMARKLICE 50-82 4 7 

359. SMARKLICE 50-82 5 8 

360. SMARKLICE KOL. 50-81 6 30 

361. SMARKLICE 50-82 7 znaleziska luźne 

362. SMARKLICE 50-82 8 

363. SMARKLICE 51-82 9 1 

364. SMARKLICE 51-82 10 2 

365. SMARKLICE 51-82 11 3 

366. SMARKLICE 51-82 12 4 

367. SMARKLICE 51-82 13 5 

368. SMORCZEWO 50-81 1 31 

369. SYTKI 52-82 1 91 

370. SYTKI 52-82 2 92 

371. SYTKI 52-82 3 93 

372. SYTKI 52-82 4 94 

373. SYTKI 52-82 5 95 

374. SYTKI 52-82 6 96 

375. SYTKI 52-82 4 94 

376. SYTKI 52-82 7 97 

377. SYTKI 52-82 8 98 

378. SYTKI 52-82 9 99 

379. SYTKI 52-82 10 100 

380. SYTKI 52-82 11 101 

381. SYTKI 52-82 12 102 

382. SYTKI 52-82 13 103 

383. SYTKI 52-82 14 104 

384. ŚLEDZIANÓW 50-81 1 3 

385. ŚLEDZIANÓW 50-81 2 32 

386. ŚLEDZIANÓW 50-81 3 33 

387. ŚLEDZIANÓW 50-81 4 34 

388. ŚLEDZIANÓW 50-81 5 35 

389. ŚLEDZIANÓW 50-81 6 36 

390. ŚLEDZIANÓW 50-81 7 37 

391. ŚLEDZIANÓW 50-81 8 38 

392. ŚLEDZIANÓW 50-81 9 39 

393. ŚLEDZIANÓW 50-81 10 40 
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394. ŚLEDZIANÓW 50-81 11 41 

395. ŚLEDZIANÓW 50-81 12 42 

396. ŚLEDZIANÓW 50-81 13 43 

397. ŚLEDZIANÓW 50-81 14 44 

398. ŚLEDZIANÓW 50-81 15 45 

399. ŚLEDZIANÓW 50-81 16 46 

400. ŚLEDZIANÓW 50-81 17 47 

401. ŚLEDZIANÓW 50-81 18 48 

402. ŚLEDZIANÓW 50-81 19 - 

403. ŚLEDZIANÓW 50-81 20 - 

404. ŚLEDZIANÓW 50-81 21 - 

405. ŚLEDZIANÓW 51-81 22 61 

406. ŚLEDZIANÓW 51-81 23 62 

407. ŚLEDZIANÓW 51-81 24 63 

408. ŚLEDZIANÓW 51-81 25 64 

409. ŚLEDZIANÓW 51-81 26 65 

410. ŚLEDZIANÓW 51-81 27 66 

411. ŚLEDZIANÓW 51-81 28 67 

412. ŚLEDZIANÓW 51-81 29 68 

413. ŚLEDZIANÓW 51-81 30 69 

414. ŚLEDZIANÓW 51-81 31 70 

415. TONKIELE 52-81 2 51 

416. TONKIELE 52-81 3 52 

417. TONKIELE 52-81 4 53 

418. TONKIELE 52-81 5 54 

419. TONKIELE 52-81 6 55 

420. TONKIELE 52-81 7 - 

421. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 1 - 

422. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 2 - 

423. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 3 - 

424. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 4 - 

425. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 5 - 

426. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 6 2 

427. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 7 3 

428. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 8 71 

429. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 9 72 

430. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 10 73 

431. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 11 74 

432. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 12 75 

433. WIERZCHUCA NADBUŻNA 51-81 13 76 
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434. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 1 - 

435. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 2 - 

436. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 3 4 

437. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 4 5 

438. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 5 6 

439. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 6 77 

440. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 7 78 

441. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 8 79 

442. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 9 80 

443. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 10 81 

444. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 11 82 

445. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 12 83 

446. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 13 84 

447. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 14 85 

448. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 15 86 

449. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 16 87 

450. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 17 88 

451. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 18 89 

452. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 19 90 

453. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 20 91 

454. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 21 92 

455. WIERZCHUCA NAGÓRNA 51-81 22 93 

456. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 1 2 

457. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 2 3 

458. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 3 4 

459. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 4 5 

460. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 5 6 

461. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 6 7 

462. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 7 8 

463. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 8 9 

464. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 9 10 

465. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 10 11 

466. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 11 12 

467. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 12 13 

468. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 13 - 

469. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 14 - 

470. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 15 - 

471. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 16 - 

472. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 17 - 

473. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 18 - 
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474. WÓLKA ZAMKOWA 53-81 19 - 

475. WÓLKA ZAMKOWA 53-81 20 11 

476. WÓLKA ZAMKOWA 53-81 21 12 

477. WÓLKA ZAMKOWA 53-81 22 13 

478. WÓLKA ZAMKOWA 53-81 23 14 

479. WÓLKA ZAMKOWA 53-81 24 15 

480. WÓLKA ZAMKOWA 53-81 25 16 

481. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 26 56 

482. WÓLKA ZAMKOWA 52-81 27 57 

483. ZAJĘCZ NIKI 53-82 2 20 

484. ZAJĘCZNIKI 53-82 3  

485. ZAJĘCZNIKI 53-82 4 21 

486. ZAJĘCZNIKI 53-82 5 22 

487. ZAJĘCZNIKI 53-82 6 23 

488. ZAJĘCZNIKI 53-82 7 24 

489. ZAJĘCZNIKI 53-83 8 5 

490. ZAJĘCZNIKI 53-83 9 6 
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Gmina Dziadkowice 
 

I .  Wpisane do rejestru zabytków: 
 

1. Smolugi, st. 1- wpisane do rejestru zabytków: 

  cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych 

  Nr rej. 171 dec. nr 670-1/19/72 i 670-1/20/72 z dn. 24.06.1972 r. 

 

II .  Nie wpisane do rejestru zabytków:  
 

Lp. Miejscowość Numer obszaru AZP 
Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska na 
obszarze 

1. HORNOWO 49-85 3 8 

2. HORNOWO 49-85 4 9 

3. MALEWICE 49-85  1 1 

4. MALEWICE 49-85 2 2 

5. MALEWICE 49-85 3 3 

6. MALEWICE 49-85 4 4 

7. MALEWICE 49-85 5 5 

8. MALEWICE 49-85 6 6 

9. MALINOWO 50-83 1 5 

10. MALINOWO 50-83 2 7 

11. MALINOWO 50-83 3 8 

12. MALINOWO 50-83 4 9 

13. OSMOLA 49-85 1 1 

14. ŻUROBICE 50-84 1 

15. ŻUROBICE 50-84 2 3 

16. ŻUROBICE 50-84 3 4 
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Gmina Grodzisk 
 

I .  Wpisane do rejestru zabytków: 
1. Aleksandrowo, st. 1, cmentarzysko kurhanowe, Nr rej. 213/A dec. Nr 670-1/42/75 z dn. 9.12.1975 r. 

2. Aleksandrowo, st. 3, kurhan, Nr rej. 212/A dec. Nr 670-1/41/75 z dn 9.12.1975 r. 

3. Czarna Cerkiewna, cmentarzysko kurhanowe /2 kurhany/ zw. „Cerkiewisko, Nr rej. 101/A dec. Nr 670-

1/24/69 z dn. 12.11.1969 r. 

4. Czarna Cerkiewna, kurhan, nr rej. 102/A, dec. Nr 670-1/24A/69 z dn. 12.11.1969 r. 

5. Czarna Cerkiewna, kurhan, nr rej. 103/A, dec. nr 670-1/25/69 z dn. 12.11.1969 r. 

6. Czarna Cerkiewna, kurhan, nr rej. 104/A, dec. Nr 670-1/26/69 z dn. 12.11.1969 r. 

7. Czarna Średnia, st. 1, cmentarzysko z grobami w obwodach kamiennych, nr rej. 131/A dec. Nr 67-1/29/70 z 

dn. 30.11.1970 r., nr rej. 131/2-A dec. Nr 670-1/30/70 z dn. 30.11.1970 r. 

8. Czarna Wielka, st. 1, cmentarzysko z grobami w obwodach kamiennych nr rej. C-100 dec. Nr KI.X-

1/4/202/65 z dn. 16.06.1965 r., dec. nr 535-1/5/81 z dn. 6.10.1981 r. 

9. Czarna Wielka, 2 kurhany, nr rej. 72 dec. nr 670-1/23/68 z dn. 25.10.1968 r. 

10. Czarna Wielka, kurhan, nr rej. 74 dec. nr 670-1/25/68 z dn. 25.10.1968 

11. Czarna Wielka, st. 4, kurhan nr rej. 80 dec. nr 670-1/33/68 z dn. 5.11.1968 r. 

12. Czarna Wielka, st. 5, 2 kurhany nr rej. 81 dec. nr 670-1/34/68 z dn. 5.11.1968, dec. nr 670-1/18/75 z dn. 

23.04.1975 r. 

13. Czarna Wielka, st. 5, kurhan, nr rej. 82 dec. nr 670-1/35/68 z dn. 5.11.1968 r. 

14. Czarna Wielka, st. 6, kurhan wczesnośredniowieczny, nr rej. 83 dec. nr 670-1/36/68 z dn. 5.11.1968 r. 

15. Czarna Wielka, st. 7, kurhan wczesnośredniowieczny, nr rej. 204/A dec. nr 670-1/19/75 z dn. 23.04.1975 r. 

16. Czarna Wielka, st. 8, kurhan wczesnośredniowieczny, nr rej. 73 dec. nr 670-1/24/68 z dn. 25.10.1968 r. 

17. Czarna Wielka, st. 9, kurhan wczesnośredniowieczny, nr rej. 261/A dec. nr 535-1/15/81 z dn. 6.10.1981 r. 

18. Czarna Wielka, st. 11, kurhan wczesnośredniowieczny, nr rej. 262/A dec. nr 535-1/16/81 z dn. 6.10.1981 r. 

19. Grodzisk, st. 1, grodzisko, nr rej. 68/A, dec. nr 670-1/19/68 z dn. 25.10.1968 r. 

20. Koryciny, cmentarzysko kurhanowe, nr rej. 169/A, dec. nr 670-1/17/72 z dn. 10.06.1972 r 

21. Koryciny, st. 2, cmentarzysko kurhanowe, nr rej. 170/A dec. nr 670-1/18/72 r. 

22. Koryciny, st. 3, kurhan, nr rej. 208/A, dec. nr 670 -1/37/75 z dn. 9.12.1975 r. 

23. Żale, st. 1, cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych, nr rej. 172/A dec, nr 670-

1/24/72 z dn. 7.09.1972 r., nr rej. 172/2-A dec. nr 670-1/25/72 z dn. 7.09.1972 r. 
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II .  Nie wpisane do rejestru zabytków:  
 

Lp. Miejscowość 
Numer obszaru 
AZP 

Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska na 
obszarze 

1. Małyszczyn 47-82 1 10 

2. Małyszczyn 47-82 2 17 

3. Koryciny 47-82 15 18 

4. Koryciny 47-83 9 9 

5. Koryciny 47-83 8 8 

6. Koryciny 47-83 7 7 

7. Koryciny 47-83 6 6 

8. Koryciny 47-83 5 5 

9. Koryciny 47-83 4 4 

10. Koryciny 47-83 3 3 

11. Koryciny 47-83 2 2 

12. Koryciny 47-83 1 1 

13. Koryciny 47-83 10 10 

14. Koryciny 47-83 11 11 

15. Koryciny 47-83 12 12 

16. Koryciny 47-83 13 13 

17. Koryciny 47-83 14 19 

18. Koryciny 47-83 15 20 

19. Krynki Miklasy 48-82 1 5 

20. Porzeziny Mendle 48-82 1 1 

21. Sypnie Nowe 48-82 1 2 

22. Sypnie Nowe 48-82 2 3 

23. Żery Czubiki 48-82 1 4 

24. Czarna Cerkiewna 48-83 2 9 

25. Czarna Cerkiewna 48-83 1 12 

26. Czarna Cerkiewna 48-83 3 3 

27. Czarna Cerkiewna 48-83 4 10 

28. Czarna Cerkiewna 48-83 5 33 

29. Czarna Cerkiewna 48-83 6 2 

30. Czarna Cerkiewna 48-83 7 4 

31. Czarna Cerkiewna 48-83 8 5 

32. Czarna Cerkiewna 48-83 9 6 

33. Czarna Cerkiewna 48-83 10 8 

34. Czarna Cerkiewna 48-83 11 11 

35. Czarna Cerkiewna 48-83 12 13 
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36. Czarna Cerkiewna 48-83 13 14 

37. Czarna Cerkiewna 48-83 2 15 

38. Czarna Cerkiewna 48-83 3 16 

39. Czarna Cerkiewna 48-83 7 31 

40. Czarna Cerkiewna 48-83 14 29 

41. Czarna Cerkiewna 48-83 15 

42. Czarna Średnia 48-83 4 21 

43. Czarna Średnia 48-83 5 22 

44. Czarna Średnia 48-83 6 23 

45. Czarna Wielka 48-83 12 17 

46. Czarna Wielka 48-83 13 18 

47. Czarna Wielka 48-83 14 19 

48. Czarna Wielka 48-83 15 20 

49. Kozłowo 48-83 1 32 

50. Siemiony 48-83 1 1 

51. Siemiony 48-83 2 25 

52. Siemiony 48-83 3 26 

53. Siemiony 48-83 4 27 

54. Siemiony 48-83 5 28 

55. Siemiony 48-83 6 7 

56. Bogusze-Litewka 49-82 1 4 

57. Drohlin 49-82 1 5 

58. Drohlin 49-82 2 6 

59. Grodzisk 49-82 1 1 

60. Grodzisk 49-82 2 - 

61. Krakówki Włodki 49-82 1 3 

62. Niemiarowo Grzybki 49-82 1 7 

63. Żale 49-82 1 2 

64. Aleksandrowo 49-83 1 14 

65. Aleksandrowo 49-83 2 12 

66. Aleksandrowo 49-83 3 13 

67. Czarna Wielka 49-83 2 2 

68. Czarna wielka 49-83 3 3 

69. Czarna Wielka 49-83 4 4 

70. Czarna Wielka 49-83 5 5 

71. Czarna Wielka 49-83 6 6 

72. Czarna Wielka 49-83 7 7 

73. Grodzisk 49-83 17 11 

74 Makarki 49-83 15 1 

75 Makarki 49-83 2 16 
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76 Niewiarowo-Sochy 49-83 1 17 

77 Czarna Wielka 49-83 8 8 

78 Czarna Wielka 49-83 9 9 

79 Czarna Wielka 49-83 10 10 

80 Czarna Wielka 49-83 11 11 

81 Jaszczołty 50-82 1 1 

82 Kamianka 50-82 1 21 

83 Kamianka 5082 2 - 

84 Kamianka 50-82 3 - 

85 Morze 50-82 1 16 

86 Morze 50-82 2 17 

87 Morze 50-82 3 18 

88 Morze 50-82 4 19 

89 Stadniki 50-82 1 20 

90 Stadniki 50-82 2 22 

91 Krynki Sobole 50-83 1 2 

92 Krynki Sobole 50-83 2 3 

93 Krynki Sobole 50-83 3 6 

94 Rybałty 50-83 1 4 
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Gmina Mielnik 
 

I .  Wpisane do rejestru zabytków: 
 

1. Mielnik, st. 1- grodzisko wczesnośredniowieczne zw. „Góra Zamkowa” 

  Nr rej.C-29 dec. nr Kl. X-1/3/205/66 z dn. 07.03.1966 r. 

2. Niemirów, st. 1- grodzisko wczesnośredniowieczne zw. "Góra Zamkowa" 

  Nr rej.C-22 dec. nr 670-1/12/67 z dn. 29.11.1967 r. 
 

II .  Nie wpisane do rejestru zabytków:  
 

Lp. Miejscowość Numer obszaru AZP 
Nr stanowiska  
w miejscowości 

Nr stanowiska  
na obszarze 

1. MAĆKOWICZE 53-84 1  

2. MAĆKOWICZE 53-84 2  

3. MAĆKOWICZE 53-84 3 12 

4. MAĆKOWICZE 53-84 4 13 

5. MAĆKOWICZE 53-84 5 14 

6. MAĆKOWICZE 53-84 6 15 

7. MAĆKOWICZE 53-84 7 16 

8. MAĆKOWICZE 53-84 8 11 

9. MAĆKOWICZE 53-85 9 9 

10. MĘTNA 54-86 1 1 

11. MIELNIK 54-85 3 4 

12. MIELNIK 54-85 4 5 

13. MIELNIK 54-85 5 6 

14. MIELNIK 54-85 6 10 

15. MIELNIK 54-85 7 11 

16. MIELNIK 54-85 8 12 

17. MIELNIK 54-85 10  

18. MIELNIK 54-86 11 2 

19. MIELNIK 54-86 12 3 

20. MIELNIK 54-86 13 4 

21. MIELNIK 54-86 14 5 

22. MIELNIK 54-86 15 6 

23. MIELNIK, ul. Brzeska 64 54-85 16  

24. MOSZCZONA KRÓLEWSKA  53-85 1 6 
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25. MOSZCZONA KRÓLEWSKA  53-85 2 8 

26. NIEMIRÓW 55-86 3 2 

27. NIEMIRÓW 55-86 4 3 

28. NIEMIRÓW 55-87 6 1 

29. NIEMIRÓW 55-87 7 2 

30. NIEMIRÓW 55-87 8 3 

31. NIEMIRÓW 55-86 9 4 

32. NIEMIRÓW 55-87 10 4 

33. NIEMIRÓW 55-86 11 5 

34. NIEMIRÓW 55-86 12 6 

35. NIEMIRÓW 55-86 13 7 

36. NIEMIRÓW 55-86 14 8 

37. NIEMIRÓW 55-86 15 9 

38. NIEMIRÓW 55-86 16 10 

39. NIEMIRÓW 55-86 17 11 

40. OKSIUTYCZE 52-85 1 2 

41. OKSIUTYCZE 52-85 2 3 

42. OKSIUTYCZE 52-85 3 4 

43. OKSIUTYCZE 52-85 4 17 

44. OKSIUTYCZE 52-85 5 19 

45. OSŁOWO 54-85 1 2 

46. OSŁOWO 54-85 2 7 

47. OSŁOWO 54-85 3 8 

48. OSŁOWO 54-85 4 9 

49. OSŁOWO 54-85 5 3 

50. OSŁOWO (kol.) 53-85 6 1 

51. OSŁOWO (kol.) 53-85 7 2 

52. OSŁOWO (kol.) 53-85 8 3 

53. OSŁOWO (kol.) 53-85 9 5 

54. PAWŁOWICZE 52-85 1 1 

55. PAWŁOWICZE 52-85 2 18 

56. RADZIWIŁŁÓWKA 53-85 2 4 

57. RADZIWIŁŁÓWKA 53-86 3 1 

58. RADZIWIŁŁÓWKA 53-86 4 7 

59. STANKOWICZE 53-84 2 10 

60. SUTNO 55-86 2 12 

61. SUTNO 55-86 3 13 

62. SUTNO 55-86 4 14 

63. SUTNO 55-86 5 15 

64. SUTNO 55-86 6 16 
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65. SUTNO 55-86 7 17 

66. SUTNO 55-86 8 18 

67. SUTNO 55-86 9 19 

68. SUTNO 54-86 10 7 

69. SUTNO 54-86 11 8 

70. SUTNO 54-86 12 9 

71. SUTNO 54-86 13 10 

72. SUTNO 54-86 14 11 

73. TOKARY 53-87 1 1 

74. WAJKÓW 55-86 1 20 

75. WAJKÓW 55-86 2 21 

76. WAJKÓW 55-86 3 22 

77. WAJKÓW 55-86 4 23 

78. WAJKÓW 55-86 5 24 

79. WAJKÓW 55-86 6 25 

80. WAJKÓW 55-86 7 26 

81. WAJKÓW 55-86 8 27 

82. WAJKÓW 55-86 9 28 

83. WAJKÓW 55-86 10 29 

84. WAJKÓW 55-86 11 30 

85. WAJKÓW 55-86 12 31 

86. WAJKÓW 55-86 13 32 

87. WAJKÓW 55-86 14 33 

88. WAJKÓW 55-86 15 34 

89. WAJKÓW 55-86 16 35 

90. WAJKÓW 55-86 17 36 

91. WILANOWO 53-87 1 2 

92. WILANOWO 53-87 2 3 

93. WILANOWO 53-87 3 4 

94. WILANOWO 53-87 4 5 

95. WILANOWO 53-87 5 znalezisko luźne 
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Gmina Milejczyce 

 

I .  Wpisane do rejestru zabytków: 
 

1. Milejczyce, st. 1- kurhan 

  Nr rej. 210/A dec. nr 670-1/39/75 z dn. 09.12.1975 r. 

 

II .  Nie wpisane do rejestru zabytków:  
 

Lp. Miejscowość 
Numer obszaru 
AZP 

Nr stanowiska 
w miejscowości 

Nr stanowiska  
na obszarze 

1. LUBIEJKI 49-85 1 18 

2. POKANIEWO (WA ŁY) 49-85 1 17 

3. POKANIEWO (WA ŁY) 49-85 2 15 

4. POKANIEWO (WA ŁY) 49-85 3 16 

5. WAŁKI (GAJ) 49-85 1 10 

6. WAŁKI  49-85 2 11 

7. WAŁKI  49-85 3 12 

8. WAŁKI 49-85 4 13 
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Gmina Nurzec – Stacja 
 

I .  Wpisane do rejestru zabytków: 
 

Klukowicze, st. 1, grodzisko wczesnośredniowieczne zw. „Krepost” 

  Nr rej.C-21, dec. nr 670-1/20/70 z dn. 10.11.1970 r. 

 

II .  Nie wpisane do rejestru zabytków:  
 

Lp. Miejscowość 
Numer obszaru  
AZP 

Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska 
 na obszarze 

1. BORYSOWSZCZYZNA 52-86 1 1 

2. GRABARKA 52-85 1 6 

3. MOSZCZONA PAŃSKA 52-85 1 10 

4. MOSZCZONA PAŃSKA 52-85 2 14 

5. MOSZCZONA PAŃSKA 52-85 3 15 

6. MOSZCZONA PAŃSKA 52-85 4 16 

7. SOKOLE 52-85 1 7 

8. SOKOLE 52-85 2 11 

9. SOKOLE 52-85 3 12 

10. SYCZE 52-85 1 8 

11. SYCZE 52-85 2 9 

12. SZUMIŁÓWKA 52-85 1 5 

13. WERPOL 52-86 1 2 

14. WERPOL 52-86 2 3 
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Gmina Perlejewo 
 

I .  Wpisane do rejestru zabytków: 
 

1. Miodusy Pokrzywne – kurhan 

  Nr rej. 199/A (biał.), A-167 (łomż.) dec. 670-1/29/74 z dn. 28.10.1974 

 

II .  Nie wpisane do rejestru zabytków:  
 

Lp. Miejscowość 
Numer obszaru 
AZP 

Nr stanowiska  
w miejscowości 

Nr stanowiska  
na obszarze 

1. CZARKÓWKA DUŻA 49-81 1 10 

2. GŁODY 49-80 1 3 

3. GŁODY 49-80 2 10 

4. GŁODY 49-80 3 11 

5. GŁODY 49-80 4 12 

6. GŁODY 49-80 5 13 

7. KRUZY 49-80 1 1 

8. LESZCZKA DUŻA 49-81 1 12 

9. LESZCZKA DUŻA 49-81 2 14 

10. LESZCZKA DUŻA 49-81 3 15 

11. LESZCZKA MAŁA 49-81 1 1 

12. LESZCZKA MAŁA 49-81 2 2 

13. LEŚNIKI 49-80 1 2 

14. MIODUSY INOCHY 50-81 1 7 

15. MIODUSY POKRZYWNE 50-81 1 2 

16. OSNÓWKA 50-81 1 8 

17. OSNÓWKA 50-81 2 9 

18. OSNÓWKA 50-81 3 10 

19. OSNÓWKA 50-81 4 11 

20. OSNÓWKA 50-81 5 12 

21. OSNÓWKA 50-81 6 13 

22. OSNÓWKA  50-81 7 14 

23. OSNÓWKA 50-81 8 15 

24. OSNÓWKA 50-81 9 16 

25. OSNÓWKA 50-81 10 17 

26. OSNÓWKA 50-81 11 18 

27. OSNÓWKA 50-81 12 19 

28. OSNÓWKA 50-81 13 20 
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29. PEŁCH 49-80 1 7 

30. PEŁCH 49-80 2 8 

31. PEŁCH 49-80 3 9 

32. PEŁCH 49-80 4 15 

33. PERLEJEWO 49-81 1 4 

34. PERLEJEWO 49-81 2 9 

35. PERLEJEWO 49-81 3 13 

36. PERLEJEWO 50-81 4 6 

37. PONIATY 49-81 1 16 

38. TWAROGI LACKIE 49-81 1 3 

39. TWAROGI LACKIE  49-81 2 5 

40. TWAROGI LACKIE 49-81 3 6 

41. TWAROGI LACKIE 49-81 4 7 

42. TWAROGI LACKIE 50-81 5 1 

43. TWAROGI LACKIE 50-81 6 3 

44. TWAROGI LACKIE 50-81 7 4 

45. TWAROGI LACKIE 50-81 8 5 

46. TWAROGI LACKIE 50-81 9 21 

47. TWAROGI WYPYCHY 50-81 1 8 
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Gmina Siemiatycze 
 

I .  Wpisane do rejestru zabytków: 
  
Baciki Dalsze, st. 1, gm. Siemiatycze 
  kurhan wczesnośredniowieczny 
  Nr rej. C-96 dec. nr 535-1/23/80 z dn. 11.09.1980 r. 

Baciki Dalsze, st. 2, gm. Siemiatycze 
  kurhan wczesnośredniowieczny 
  Nr rej. C-97 dec. nr 535-1/22/80 z dn. 11.09.1980 r. 

Baciki Średnie, st. 1, gm. Siemiatycze 
  kurhan wczesnośredniowieczny zw. „kapliczka” 
  Nr rej. C-98 dec. nr 535-1/26/80 z dn. 11.09.1980 r. 

Baciki Średnie, st. 2, gm. Siemiatycze 
  kurhan wczesnośredniowieczny 
  Nr rej. C-99 dec. nr 535-1/27/80 z dn. 11.09.1980 r. 

Cecele, st. 3, gm. Siemiatycze 
  cmentarzysko kurhanowe 
  Nr rej. 38/A dec. nr X-1/23a/37/66 z dn. 20.10.1966 r. 
  Nr rej. 38/A dec. nr 535-1/8/81 z dn. 06.10.1981 r. 

Cecele, st. 4, gm. Siemiatycze 
  kurhan 
  Nr rej. 37/A dec. nr X-1/22/37/66 z dn. 20.10.1966 r. 

Czartajew, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  cmentarzysko wczesnośredniowieczne z grobami w obudowach kamiennych 
  Nr rej. 106/A dec. nr 670-1/28/69 z dn. 12.11.1969 r. 
  Nr rej. 37/A dec. nr 535-1/9/81 z dn. 06.10.1981 r. 

Korzeniówka Mała, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych 
  Nr rej. 66/A dec. nr 670-1/17/68 z dn. 25.10.1968 r. 

Krasewicze Czerepy, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych 
  Nr rej. 36/A dec. nr X-1/21/66 z dn. 20.10.1966 r. 
   i dec. nr 535-1/7/81 z dn. 06.10.1981 r. (aktualizacja) 

Krasewicze Stare, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  kurhan 
  Nr rej. 222/A dec. nr 670-1/56/76 z dn. 29.12.1976 r. 

Krupice, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
   północna część cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w obudowach kamiennych 
  Nr rej. 34 dec. nr X-1/20/34/66 z dn. 20.10.1966 r. 

Krupice, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  południowa część cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w obudowach kamiennych 
  Nr rej. 35 dec. nr X-1/19/35/66 z dn. 20.10.1966 r. 
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Krupice, st. 2, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
   pozostałość cmentarzyska wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych 
  Nr rej. 64/A dec. nr 670-1/15/68 z dn. 14.09.1968 r. 
  i dec. nr 670-1/34/79 z dn. 27.12.1979 r.(aktualizacja) 

Krupice, st. 3, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  cmentarzysko kurhanowe (7 kurhanów) 
  Nr rej. 65/A dec. nr 670-1/16/68 z dn. 14.09.1968 r. 
  i dec. nr 670-1/35/79 z dn. 27.12.1979 r. 

Krupice, st. 3A, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  kurhan 
  Nr rej. 62/A dec. nr 670-1/13/68 z dn. 14.09.1968 r. 
  i dec. nr 670-1/31/79 z dn. 31.12.1979 r. (aktualizacja) 
 
Krupice, st. 3B, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  kurhan 
  Nr rej. 63/A dec. nr 670-1/14/68 z dn. 14.09.1968 r. 
   i dec. nr 670-1/33/79 z dn. 27.12.1979 r. (aktualizacja) 
 
Krupice, st. 7, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  osada z okresu wpływów rzymskich 
  Nr rej. 250/1/A dec. nr 535-1/7/80 z dn. 23.05.1980 r. 
  Nr rej. 250/2/A dec. nr 535-1/8/80 z dn. 23.05.1980 r. 
  Nr rej. 250/3/A dec. nr 535-1/9/80 z dn. 23.05.1980 r. 
 
Maćkowicze, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  osada wczesnośredniowieczna 
  Nr rej. 247/A dec. nr 670-1/20/79 z dn. 27.12.1979 r. 
 
Rogawka, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych 
 
Rogawka, st. 2, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  grodzisko wczesnośredniowieczne 
  Nr rej.C-85, dec. nr X-1/18/66 z dn. 20.10.1966 r. 
    dec. nr 670-1/36/79 z dn. 27.12.1979 r. 
 
Rogawka, st. 3, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  kurhan wczesnośredniowieczny 
  Nr rej. C-24 dec. nr 670-1/18/79 z dn.27.12.1979 r. 
 
Romanówka, st. 2, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  kurhan 
  Nr rej. 211/A dec. nr 670-1/40/75 z dn. 09.12.1975 r. 
 
Romanówka, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  cmentarzysko kurhanowe /2 kurhany/ 
  Nr rej. 257/A dec. nr 535-1/24/80 z dn. 11.09.1980 r. 
 
Romanówka, st. 3, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  cmentarzysko wczesnośredniowieczne z grobami w obudowach kamiennych 
  Nr rej. 258/A dec. nr 535-1/25/80 z dn. 11.09.1980 r. 
 
Skiwy Małe kol., st. 1, gm. Siemiatycze 
  cmentarzysko w obudowach kamiennych zw. „Kamianki” lub „Mogiłki” 
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  Nr rej. 21 dec. nr Kl. X-1/1/203/1966 z dn. 28.02.1966 r. 
  Nr rej. 124 dec. nr 670-1/21/70 z dn. 10.11.1970 r. 
  Nr rej. 21/124/A dec. nr 535-1/17/81 z dn. 26.10.1981 r. 
 
Skiwy Duże, st. 1, gm. Siemiatycze 
  kurhan 
  Nr rej. 107/A dec. nr 670-1/29/69 z dn. 12.11.1969 r. 
 
Słochy Annopolskie, st. 8, gm. Siemiatycze 
  osada z wczesnej epoki żelaza 
  Nr rej. 251/1/A dec. nr 535-1/10/80 z dn. 23.05.1980 r. 
  Nr rej. 251/2/A dec. nr 535-1/11/80 z dn. 23.05.1980 r. 
  Nr rej. 251/3/A dec. nr 535-1/12/80 z dn. 23.05.1980 r. 
 
Słowiczyn, st. 1, gm. Siemiatycze 
  kurhan wczesnośredniowieczny 
  Nr rej. 252/A dec. nr 535-1/19/80 z dn. 11.09.1980 r. 
 
Słowiczyn, st. 2, gm. Siemiatycze 
  kurhan wczesnośredniowieczny 
  Nr rej. 253/A dec. nr 535-1/20/80 z dn. 11.09.1980 r. 
 
Słowiczyn, st. 2, gm. Siemiatycze 
  kurhan wczesnośredniowieczny  
   Nr rej. 254/A dec. nr 535-1/21/80 z dn. 11.09.1980 r. 
 
Turna Duża, st. 1, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  osada wczesnośredniowieczna 
  Nr rej. 248/1 – A dec. nr 670-1/21/79 z dn. 27.12.1979 r. 
  Nr rej. 248/2 – A dec. nr 670-1/22/79 z dn. 27.12.1979 r. 
  Nr rej. 248/3 – A dec. nr 670-1/23/79 z dn. 27.12.1979 r. 
  Nr rej. 248/4 – A dec. nr 670-1/24/79 z dn. 27.12.1979 r. 
  Nr rej. 248/5 – A dec. nr 670-1/25/79 z dn. 27.12.1979 r. 
  Nr rej. 248/6 – A dec. nr 670-1/26/79 z dn. 27.12.1979 r. 
  Nr rej. 248/7 – A dec. nr 670-1/27/79 z dn. 27.12.1979 r. 
 
Turna Duża, st. 7, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze 
  osada wczesnośredniowieczna 
  Nr rej. 249/1 – A dec. nr 670-1/28/79 z dn. 27.12.1979 r. 
  Nr rej. 249/2 – A dec. nr 670-1/29/79 z dn. 27.12.1979 r. 
  Nr rej. 249/3 – A dec. nr 670-1/30/79 z dn. 27.12.1979 r. 
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II .  Nie wpisane do rejestru zabytków:  
 

Lp Miejscowość 
Obszar AZP i nr 
stan. na obsz. 

Nr stanowiska  
w miejscowości 

Nr stanowiska  
na obszarze 

Funkcja 

 Anusin 53-84 1 Brak lokalizacji  

 Baciki Bliższe 52-84 1 Brak lokalizacji  

 Baciki Bliższe 52-84 2 19  

 Baciki Bliższe 52-84 3 10  

 Baciki Bliższe 52-84 4 14  

 Baciki Bliższe 52-84 5 15  

 Baciki Bliższe 52-84 6 16  

 Baciki Dalsze 51-84 1 13 kurhan 

 Baciki Dalsze 51-84 2 11 kurhan 

 Baciki Dalsze 51-84 3 6  

 Baciki Dalsze 51-84 4 7  

 Baciki Dalsze 51-84 5 16  

 Baciki Średnie 51-84 1 1 kurhan 

 Baciki Średnie 51-84 2 2 kurhan 

 Baciki Średnie 51-84 3 3  

 Baciki Średnie 51-84 4 4  

 Baciki Średnie 51-84 5 5  

 Baciki Średnie 51-84 6 14  

 Baciki Średnie 51-84 7 15  

 Baciki  1  zn. luźne 

 Boratyniec Lacki 52-84 1 12  

 Boratyniec Lacki 52-84 2 13  

 Boratyniec Ruski 53-84 1 18  

 Boratyniec Ruski 53-84 2 Brak lokalizacji  

 Boratyniec Ruski 52-84 3 11  

 Cecele 51-83 1 1  

 Cecele 51-83 2 Brak lokalizacji  

 Cecele 51-83 3 3 cmentarzysko 
kurhanowe 

 Cecele 51-83 4 4 kurhan 

 Cecele 51-83 5 5  

 Cecele 51-83 6 2  

 Cecele 51-83 7 34  

 Cecele 51-83 8 35  

 Cecele 51-83 9 36  

 Cecele 51-83 10 37  
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 Cecele 51-83 11 38  

 Cecele 51-83 12 39  

 Cecele 51-83 13 40  

 Cecele 51-83 14 42  

 Cecele 51-83 15 43  

 Czartajew 51-83 1 12 cmentarzysko w 
obudowach 
kamiennych 

 Czartajew 51-83 2 20  

 Czartajew 51-83 3 21  

 Czartajew 51-83 4 22  

 Czartajew 51-83 5 24  

 Kajanka 52-85 1 13  

 Klekotowo 53-83 1 Brak lokalizacji  

 Klukowo 51-83 1 7  

 Klukowo 51-83 2 6  

 Klukowo 51-83 3 Brak lokalizacji  

 Klukowo 51-83 4 28  

 Klukowo 52-83 5 19  

 Klukowo 51-83 6 29  

 Klukowo 51-83 7 30  

 Klukowo 51-83 8 31  

 Klukowo 51-83 9 32  

 Klukowo 51-83 10 33  

 Kłopoty Bujny 50-83 1 10  

 Kłopoty Patry 50-83 1 12  

 Kłopoty Patry 50-83 2 13  

 Kłopoty Patry 50-83 3 14  

 Kłopoty Stanisławy 50-83 1 11  

 Korzeniówka Mała 51-83 1 13  

 Korzeniówka Mała 51-83 2 14  

 Krasewicze Czerepy 51-83 1 16 cmentarzysko w 
obudowach 
kamiennych 

 Krasewicze Czerepy 51-83 2 Brak lokalizacji  

 Krasewicze Stare 51-83 1 15  

 Krasewicze Stare 51-83 2 18  

 Krasewicze Stare 51-83 3 19  

 Krasewicze Stare 51-83 4 17  

 Krasewicze Stare 51-83 5 23  

 Krupice 52-83 1 1  
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 Krupice 52-83 2 15  

 Krupice 52-83 3 17  

 Krupice 52-83 4 7  

 Krupice 52-83 5 3  

 Krupice 52-83 6 4  

 Krupice 52-83 7 5  

 Krupice 52-83 8 21  

 Krupice 52-83 9 6  

 Krupice 52-83 10 8  

 Krupice 52-83 11 18  

 Krupice 52-83 12 22  

 Krupice 52-82 13 67  

 Krupice 52-82 14 68  

 Kułygi 51-83 1 25  

 Leszczka 51-84 1 17  

 Moczydły Stare 50-83 1 1  

 Ogrodniki 53-83 1 17  

 Ogrodniki 53-83 2 18  

 Ogrodniki 53-83 3 16  

 Ogrodniki 53-83 4 Brak lokalizacji  

 Ogrodniki 53-83 5 Brak lokalizacji  

 Ogrodniki 53-83 6 19  

 Ogrodniki 53-83 7 7  

 Ogrodniki 53-83 8 8  

 Ogrodniki 53-83 9 9  

 Ogrodniki 53-83 10 10  

 Ogrodniki 53-83 11 11  

 Ogrodniki 53-83 12 12  

 Ogrodniki 53-83 13 13  

 Ogrodniki 53-83 14 14  

 Ogrodniki 53-83 15 15  

 Ogrodniki 53-83 16 20  

 Ogrodniki 53-83 17 26  

 Ogrodniki 53-83 18 Brak lokalizacji  

 Ogrodniki 53-83 19 Brak lokalizacji  

 Olendry 53-84 1 17  

 Rogawka 53-84 1 12 cmentarzysko w 
obudowach 
kamiennych 

 Rogawka 52-83 2 14 grodzisko 
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 Rogawka 52-83 3 13 kurhan 

 Rogawka 52-83 4 9  

 Rogawka 52-83 5 10  

 Rogawka 52-83 6 11  

 Rogawka 52-83 7 20  

 Romanówka 51-84 1 9 kurhan 

 Romanówka 52-84 2 8 cmentarzysko 
kurhanowe 

 Romanówka 51-84 3 10 cmentarzysko w 
obudowach 
kamiennych 

 Romanówka 51-84 4 12  

 Skiwy Duże 51-83 1 11 kurhan 

 Skiwy Małe 51-83 1 8 cmentarzysko w 
obudowach 
kamiennych 

 Skiwy Małe 51-83 2 42  

 Skiwy Małe 51-83 3 9  

 Skiwy Małe 51-83 4 10  

 Skiwy Małe 51-83 5 26  

 Skiwy Małe 51-83 6 27  

 Skiwy Małe 51-83 7 41  

 Słochy Annopolskie 53-83 1 Brak lokalizacji  

 Słochy Annopolskie 53-83 2 27  

 Słochy Annopolskie 53-83 3 1  

 Słochy Annopolskie 53-83 4 2  

 Słochy Annopolskie 53-83 5 3  

 Słochy Annopolskie 53-83 6 4  

 Słochy Annopolskie 53-83 7 21  

 Słochy Annopolskie 53-83 8 1 osada 

 Słochy Annopolskie 53-83 9 35  

 Turna Duża 53-84 1 Brak lokalizacji osada 

 Turna Duża 53-84 2 Brak lokalizacji  

 Turna Duża 53-84 3 Brak lokalizacji  

 Turna Duża 53-84 4 Brak lokalizacji  

 Turna Duża 53-84 5 6  

 Turna Duża 53-84 6 7  

 Turna Duża 53-84 7 9 osada 

 Turna Duża 53-84 8 4  

 Turna Duża 53-84 9 5  

 Turna Duża 53-84 10 3  
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 Turna Duża 53-84 11 8  

 Wiercień Duży 50-84 1 1  

 Wólka Nadbużna 53-83 1 22  

 Wólka Nadbużna 53-83 2 23  

 Wólka Nadbużna 53-83 3 24  

 Wólka Nadbużna 53-83 4 25  

 Wólka Nadbużna 53-84 5 19  
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Miasto Siemiatycze 
 

I .  Wpisane do rejestru zabytków: 
 

1. Siemiatycze „Cerkwisko”, st. 1- kurhan 

  Nr rej.C-49 dec. nr X-1/24a/66 z dn. 20.10.1966 r. 

   i dec. nr 535-1/14/81 z dn. 06.10.1981 r. 

 

II .  Nie wpisane do rejestru zabytków:  
 

Lp. Miejscowość 
Numer obszaru 
AZP 

Nr stanowiska  
w miejscowości 

Nr stanowiska  
na obszarze 

1. SIEMIATYCZE „CERKWISKO” 53-84 1 2 

2. SIEMIATYCZE 52-84 2 1 

3. SIEMIATYCZE 52-84 3 2 

4. SIEMIATYCZE 52-84 4 3 

5. SIEMIATYCZE 52-84 5 4 

6. SIEMIATYCZE 52-84 6 5 

7. SIEMIATYCZE 52-84 7 6 

8. SIEMIATYCZE 52-84 8 7 

9. SIEMIATYCZE 52-85 9 8 

10. SIEMIATYCZE 52-86 10 9 

11. SIEMIATYCZE 52-85 11  

12. SIEMIATYCZE 52-85 12  

13. SIEMIATYCZE 52-85 13  

 

 


