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STAN NA DZIEŃ 3 MARCA 2022R.  
 

 

woj. podlaskie - pow. siemiatycki  
 

DROHICZYN - gm.  

 

Drohiczyn  
- teren części miasta, XVI-XIX, nr rej.: 73 z 7.01.1957  

- kościół p.w. Wszystkich Świętych, 1744, mur., nr rej.: A-40 z 10.11.1966  

- cerkiew prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, 1792, mur., nr rej.: A-41 z 11.11.1966  

- cmentarz żydowski, Al. Jećwieży, XVI w., nr rej.: A-121 z 18.11.2004  

- kościół  parafialny p.w. św. Trójcy, 1709, nr rej.: 266 z 10.11.1966  

- dawny klasztor OO Jezuitów, 1661-1710, mur., nr rej.: 271 z 11.11.1966  

- dzwonnica-brama przy kościele Św. Trójcy, 1885-87, mur., nr rej.: 274 z 11.11.1966  

- dawne Kolegium OO Jezuitów, 1747, mur., nr rej.: 272 z 11.11.1966  

- budynek gospodarczy dawnego klasztoru OO Jezuitów, XVIII, mur., nr rej.: 273 z 11.11.1966  

- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, XVIII, mur., nr rej.: 270 z 10.11.1966  

- dzwonnica przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, 1778, mur., nr rej.: 268 z 10.11.1966  

- dawny klasztor OO Franciszkanów, 2 poł. XVII, XVIII, mur., nr rej.: 269 z 10.11.1966  

- stróżówka położona na terenie dawnego klasztoru OO Franciszkanów (obok bramy prowadzącej na 

teren klasztoru), XVIII w., mur., nr rej.: 277 z 14.11.1966  

- założenie klasztorne Panien Benedyktynek, 1734 - 1738, 1958 - 1965, nr rej.: A-425 z 6.06.2012 : 

    - budynek klasztorny, mur. 

    - teren założenia stanowiący część działki nr 554/2 

- dom położony na terenie dawnego klasztoru OO Franciszkanów, ul. Kraszewskiego 1, ob. 4, XVIII,  

  mur., nr rej.: 276 z 14.11.1966  

- kapliczka przydrożna (przy drodze do Kłyszówki i Minczewa), pocz. XIX, nr rej.: 299 z 25.11.1966  

 

Miłkowice Maćki  
- kościół p.w. św. Rocha, drewn., 1811, nr rej.: 283 z 18.11.1966  

- kaplica grobowa rodziny Smorczewskich na cmentarzu kościelnym, pocz. XIX, nr rej.: 303  

  z 25.11.1966  

- kapliczka na cmentarzu kościelnym przy dzwonnicy, 1 poł. XVIII, nr rej.: 304 z 25.11.1966  

 

Narojki  
- cerkiew prawosławna par. p.w. ŚŚ. Kosmy i Damiana wraz z działką o nr geodezyjnym 161/2, mur. 

1865-1866, nr rej. A-29 z 25.03.2002  

 

Ostrożany  
- zabytkowe rozplanowanie przestrzenne wsi, XV-XVIII, nr rej.: A-577 z 23.03.1988:  

    - teren parafialnego cmentarza katolickiego, nr rej.: j.w.  

- kościół p.w. Narodzenia NMP, 1758, nr rej.: A-42 z 18.11.1966  

- dzwonnica przy kościele p.w. Narodzenia NMP , 1816, nr rej.: A-42 z 18.11.1966  

- park dworski, XVIII-XIX, nr rej.: 655 z 29.12.1987  

 

Śledzianów  
- zespół kościoła par. p.w. śś. Piotra i Pawła, 1 ćw. XX, nr rej.: A-48 z 14.10.1997:  

    - kościół  

    - dzwonnica, drewn.  

    - cmentarz przykościelny  

    - plebania  

 

DZIADKOWICE - gm.  
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Dołubowo  
- kościół par. p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła wraz z gruntem w granicach działki nr 125/12, 1901-

1904, mur., nr rej.: A-46 z 14.10.1994  

- ogrodzenie wraz z bramą główną przy kościele par. p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ok. 1905, 

  nr rej.: A-607 z 10.05.2017  

- kostnica przy kościele par. p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ok. 1905 r., nr rej.: j.w.  

- dwór, ob. szkoła podstawowa, 1912, drewn., nr rej.: 629 z 30.12.1986  

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 402 z 2.08.1977  

 

Dziadkowice  
- kościół p.w. Św. Trójcy, 1802, mur., nr rej.: A-44 z 14.11.1966  

- dzwonnica przy kościele p.w. Św. Trójcy, pocz. XIX, mur., nr rej.: A-44 z 14.11.1966  

- kaplica cmentarna, 1826, drewn., nr rej.: A-43 z 18.11.1966  

 

Osmola  
- kościół par. p.w. MB Bolesnej, 1923-1929, mur., nr rej.: A-45 z 15.12.1982  

 

Żurobice  
- cerkiew prawosławna p.w. św. Michała, drewn., XVIII, nr rej.: A-47 z 25.11.1966  

 

GRODZISK - gm.  
 

Czaje  
- kapliczka, poł. XIX, mur., nr rej.: 127 z 11.08.1958  

 

Czarna Cerkiewna  
- cerkiew parafialna p.w. Opieki Matki Bożej wraz z gruntem w granicach działki nr 199, 1900-1901, 

mur., nr rej.: 841 z 30.07.1998  

 

Czarna Wielka  
- cerkiew prawosławna p.w. MB Kazańskiej, drewn.,1868, nr rej.: 297 z 25.11.1966  

 

Grodzisk  
- kościół par. p.w. NMP, drewn., 2 poł. XVII, nr rej.: 282 z 18.11.1966  

- cerkiew par. p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy wraz z gruntem w granicach działki nr 166/1,  

 1891-1893, mur., nr rej.: 781 z 20.01.1994  

 

Koryciny 
- plebania drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A-44 z 30.12.1983 

 

Mierzynówka  
- kapliczka przydrożna przy drodze z Grodziska do Czarnej Średniej, pocz. XIX, nr rej.: 302  

  z 25.11.1966  

 

MIELNIK - gm.  
 

Mętna  
- chałupa nr 5A, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: 439 z 30.03.1979 

  

Mielnik  
- układ przestrzenny, XV-XVI, nr rej.: 477 z 17.12.1979  

- ruiny kościoła XVI-wiecznego, nr rej.: A-107 z 24.01.1957  

- plebania, 2 poł. XVIII, nr rej.: 301 z 25.11.1966  

- cerkiew prawosławna p.w. Narodzenia MB Przeczystej, 1825, mur., nr rej.: 598 z 17.04.1985  

- kaplica prawosławna cmentarna p.w. MB Opiekuńczej, drewn., ok. 1777, nr rej.: 599  

  z 28.08.1985  
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- synagoga wraz z gruntem w granicach działki nr 6004, pl. Kościuszki, 1 poł. XIX, mur., 1920, nr 

rej.: 829 z 27.05.1997  

- kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, mur., 1913-1920, nr rej. A-32 z 26.09.2002  

 

Niemirów  
- układ przestrzenny, XVI-XVII, nr rej.: A-574 z 14.04.1978  

- kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa, k. XVIII, nr rej.: 305 z 25.11.1966  

-dzwonnica-brama wkomponowana w mur kościelny, 1823, nr rej.: 306 z 26.11.1966  

 

Tokary  
- kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, drewn., 1935, nr rej.: A-65 z 31.12.1986  

- cerkiew prawosławna cmentarna p.w. MB Wszystkich Strapionych Radość, drewn., 1912,  

  nr rej.: A-64 z 28.12.1984  

- budynek szkoły podstawowej, drewn., 1935, nr rej.: A-501 z 31.12.1986  

- dom nr 50, drewn., pocz. XX, nr rej.: 591 z 31.12.1984  

- cmentarz przykościelny Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego, nr rej.: A-515  

 z 16.03.2018 

 

MILEJCZYCE - gm.  
 

Milejczyce  
- rozplanowanie przestrzenne, XVI-XX, nr rej.: A-576 z 24.06.1986:  

    - układ przestrzenny miejscowości  

    - teren placyku wokół cerkwi parafialnej p.w. Św. Barbary z r. 1900 przy ul. Januszkiewicza  

    - teren dawnego cmentarza żydowskiego  

- kościół par. p.w. św. Stanisława, drewn., 2 poł. XVII, nr rej.: 98 z 20.12.1957  

- dzwonnica, drewn., nr rej.: 99 z 7.01.1958  

- cerkiew par. p.w. św. Barbary, drewn., XIX/XX, nr rej.: 497 z 26.03.1980  

- cerkiew cmentarna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy, drewn., XIX, nr rej.: 496 z 26.03.1980  

- budynek d. bóżnicy wraz z gruntem w granicach działki 664, ul. Parkowa 1, 1927, nr rej.: A-135    

  z 10.05.1994  

 

Rogacze  
- cerkiew par. p.w. Narodzenia NMP wraz z otoczeniem stanowiącym obszar cmentarza 

  przycerkiewnego, drewn., XVIII w., nr rej. A-235 z 16.06.2009 r.  

 

Sobiatyno  
- cerkiew prawosławna cmentarna p.w. Opieki Matki Bożej wraz z terenem cmentarza i kamiennym 

murem stanowiącym ogrodzenie cmentarza, drewn., k. XVII/XVIII, nr rej.: A-109 z 8.08.1972 

 

NURZEC-STACJA - gm.  

 

Grabarka  
- teren wzgórza wraz z zespołem klasztornym, XVIII-XX, nr rej.: 405 z 15.09.1977:  

1. cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego, drewn., nr rej.: 404 z 5.08.1977 i z 16.06.1997  

2. krzyże drewniane usytuowane wokół cerkwi  

3. cmentarz grzebalny z krzyżami drewnianymi i kamiennymi pochodzącymi z II poł. XIX w. i 

pocz. XX w. 

4. klasztor prawosławny p.w. św. św. Marty i Marii zabudowany w latach 50 XX w.  

 

Klukowicze  
- część dawnego zespołu dworsko-ogrodowego, 1903-1925, nr rej.: A-58 z 27.08.2003  

    - dwór, drewn., przed 1914 

    - spichlerz, mur. , kamienno – ceglany, ok. 1908 r. 

    - maślarnia, ob. obora, mur., kamienno – ceglany, ok. 1903 r. 

    - obora, mur., kamienno – ceglany, pocz. XIX w. 

    - brojlernia, ob. obora,  mur. , kamienno – ceglany, ok. 1908 r. 
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    - część parku wraz z terenem d. stawów, po 1925 r. 

 

Nurzec Stacja  
- zespół dworca kolejowego, mur., pocz. XX w., nr rej.: A-59 z 27.08.2003  

    - dworzec kolejowy  

    - wieża ciśnień  

 

Telatycze  
- cerkiew par. p.w. śś. Kosmy i Damiana wraz z gruntem, drewn., 1903, nr rej.: A-13 z 24.11.2000  

 

Żerczyce  
- cerkiew par. p.w. św. Dymitra Sołuńskiego, mur., 1867-72, nr rej.: A-329 z 15.12.2010  

 

PERLEJEWO - gm.  

 

Granne  
- kapliczka usytuowana przez frontem kościoła, k. XVII, nr rej.: 298 z 25.11.1966 

- kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela, mur., 1948-1962, nr rej.: A – 602 z 16.12.2016 r.  

 

Perlejewo  
- kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, 2 poł. XIX, nr rej.: 69 z 29.04.1980  

- najstarsza część cmentarza parafialnego rzymskokatolickiego, 2 poł. XIX, nr rej.: A-129 z 

21.11.1987  

 

Wiktorowo  
- fragment XIX wiecznego założenia dworsko-ogrodowego znajdującego się po obu stronach drogi z 

Pełchowa do Kolonii Wiktorowo, nr rej.: 219 z 16.12.1985:  

    

SIEMIATYCZE - gm.  
 

Baciki Średnie  
- park dworski, XIX/XX, nr rej.: 640 z 29.03.1988  

- kaplica, drewn., obora, mur., garaż, mur., na terenie zespołu dworsko-ogrodowego,  

  nr rej.: 828 z 20.05.1997  

 

Klukowo  
- chałupa nr 17, drewn., 1903, nr rej.: 549 z 28.12.1983  

 

Krupice  
- dom, 1 ćw. XX, drewn., nr rej.: 548 z 27.12.1983  

 

Rogawka  
- cerkiew parafialną p.w. Cudownego Zbawiciela wraz z gruntem w granicach działki nr 150, drewn., 

1854,  nr rej.: 731 z 29.12.1989  

- budynek d. szkoły podstawowej, drewn., 1850, nr rej.: 589 z 28.12.1984  

 

Skiwy Małe  
- chałupa nr 6, drewn., 1902, nr rej.: 547 z 27.12.1983  

 

SIEMIATYCZE - m.  

 

Siemiatycze  
- teren części miasta, nr rej.: A-578 z 25.01.1957  

- zespół cerkwi par. p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1, nr rej.: A-110  

  z 7.12.1995:  

    - cerkiew, mur.  

    - stróżówka, mur.  
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    - cmentarz cerkiewny  

    - ogrodzenie, mur. z kamienia 

- dom duchowieństwa prawosławnego /plebania/ wraz z działką geodezyjną nr 164, ul. 

Ciechanowiecka, drewn., 1835, nr rej.: 730 z 29.12.1989  

- XVII –wieczny kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: 47 z 20.03.1956  

- murowana dzwonnica wolno stojąca przy kościele Wniebowzięcia NMP, nr rej.: 48 z 03.04.1956  

- XVIII-wieczny budynek klasztorny, nr rej.: 49 z 03.04.1956  

- ogrodzenie kościoła pod wezw. Wniebowzięcia NMP, XVIII, mur., nr rej.: 307 z 26.11.1966  

- galeria-brama przy kościele pod wezw. Wniebowzięcia NMP,1725, mur.,  nr rej.: 289 z 19.11.1966  

- synagoga, ul. Zaszkolna 1, 1795, mur., nr rej.: 137 z 27.11.1958  

- dawny dom talmudyczny wraz z gruntem w granicach działki 1181, ul. Pałacowa 10, 1893, mur., nr 

rej.: A-142 z 12.10.1992  

- teren cmentarza katolickiego i prawosławnego, nr rej.: A-111 z 29.03.1988  

- kościół cmentarny p.w. św. Anny, drewn., 1827 nr rej.: A-111 z 19.11.1966  

- kaplica cmentarna ewangelicka, ok. 1800, mur., nr rej.: A-111 z 9.06.1979  

- cmentarz żołnierzy niemieckich , 1915 r., nr rej.: 664 z 30.12.1987  

- cmentarz żydowski, ul. Polna, nr rej.: A-3 z 24.11.1999  

- mur ogrodzeniowy kamienno-ceglany pozostały z dawnego założenia pałacowego Anny 

Jabłonowskiej, ul. Legionów, 1777, nr rej.: 322 z 7.08.1968  

- dawna oranżeria, ul. Legionów (?) 26, XVIII-XIX, mur., nr rej.: 291 z 19.11.1966  

- dom, ul. Pałacowa 14, 1 poł. XIX, mur., nr rej.: 292 z 19.11.1966  

- dom, ul. Pałacowa 16, 2 poł. XIX, mur., nr rej.: 710 z 25.10.1988  

- dom, ul. Pałacowa 19, 2 poł. XIX, mur., nr rej.: 712 z 3.11.1988  

- dom wraz z działką o nr geodezyjnym 1199/2 , ul. Pałacowa 24, 2 poł. XIX, nr rej.: 820 z 27.09.1996  

- zespół zakładu kaflarskiego nr 1, ul. Wysoka 11, po 1890, nr rej.: 756 z 29.12.1992:  

    - dwukondygnacyjna część budynku z piecami kasselskimi 

    - budynek wyrobowni gliny 

 


