
Zabytki ujęte w Rejestrze Zabytków Miasta Międzyrzec Podlaski 

 

Lp. Adres Zabytek- zakres 

wpisu 

Nr 

rejestru  

zabytku 

Decyzja wpisu do rejestru 

zabytków 

Nr 

geodezyjny 

działki 

1. ul. Jatkowa 3 Budynek mieszkalny A/1039 decyzja WKZ z Białej Podlaskiej z 

dn. 24.11.1986, znak: KI.VII-

5340/27/86 

209 

2. ul. Brzeska cmentarz katolicko-

unicki, później 

również 

prawosławny (ob. 

katolicki), wraz z 

murem 

ogrodzeniowym i 

starym 

drzewostanem, w 

gran. działki 

wskazanej w decyzji;  

A/1281 - decyzja WKZ w Białej 

Podlaskiej z dn. 8.08.1994, znak: 

PSOZ-491/1/94; 

- decyzja LWKZ z dn. 01.12.2015, 

znak: KD.5140.49.1.2015 

1154 cz. 

3. ul. Brzeska murowana kaplica 

pw. św. Rocha (w 

granicach ścian 

zewnętrznych), wraz 

z gruntem pod 

budynkiem, 

zlokalizowana na 

terenie cmentarza 

rzymskokatolickiego 

przy ul. Brzeskiej, na 

działce nr 1154 

A/1644 decyzja LWKZ z dn. 01.12.2015 

r., znak: KD.5140.491.2015 

1154 

4. ul. Brzeska cmentarz żydowski 

z drzewostanem, w 

gran. ogrodzenia 

A/1286 decyzja WKZ w Białej Podlaskiej 

z dn. 15.12.1988 r., Kl.VII-

5340/40/88 

1678 

5.  układ 

urbanistyczny m. 

Międzyrzeca 

Podlaskiego: Stare 

Miasto wraz z siecią 

ulic i placów, skalą 

zabudowy miejskiej i 

sylwetą miasta 

A/673 decyzja WKZ w Lublinie z dn. 

10.05.1973 r., znak: KL.IV-

7/15/73 

 

6. ul. Lubelska 61 zespół cerkwi 

unickiej, ob. kościoła 

paraf. rzymskokat. 

pw. Apostołów 

A/1403 decyzja WKZ w Białej Podlaskiej 

z dn. 5.04.1990 r., znak: KS.VII-

5340/1/90 

338 (cz. 

działki w 

granicach 

ogrodzenia 



Piotra i Pawła: 

kościół, dzwonnica, 

ogrodzenie z bramą, 

w gran. działki 

wskazanej w decyzji 

placu 

kościelnego) 

7. Plac Jana Pawła 

II 4 

zespół cerkwi 

unickiej, ob. kościoła 

paraf rzymskokat. 

pw. św. Józefa: 

kościół, dzwonnica, 

ogrodzenie z bramą, 

drzewostan w gran. 

działki wskazanej w 

decyzji 

A/1402 - decyzja WKZ w Białej 

Podlaskiej z dn. 5.04.1990, znak: 

KS.VII-5340/9/90 

- decyzja LWKZ z 22.04.2015, 

znak: KD.5130.46.1.2015 – 

zmiana decyzji wpisu 

173 

8. ul. Łukowska 

6,11 

zespół kościoła 

parafialnego: kościół 

pw. św. Mikołaja, 

dzwonnica, brama i 

mur cmentarny, 

plebania (ul. 

Łukowska 6), szkoła 

z kaplicą (ul. 

Łukowska 11) 

A/1426 decyzja WKZ w Białej Podlaskiej 

z dn. 31.12.1983, znak: KI.VII-

5340/51/83 

299, 288/1  

9. ul. Lubelska zespół pałacowo-

parkowy: pałac, 

gorzelnia, stajnia i 

wozownia, oficyna 

pałacu Czartoryskich 

(ob. budynek 

mieszkalny), wieża 

(,,baszta”) po pałacu 

Potockich, kapliczka, 

park - w granicach 

wg  zał. planu oraz 

budynek spichlerza 

(na terenie zespołu) - 

na działce wskazanej 

w decyzji 

A/688 - decyzja WKZ w Białej 

Podlaskiej z dn. 18.03.1982, znak: 

KI.VII-5340/11/82; 

- decyzja LWKZ w Lublinie z dn. 

23.09.2008, znak: 

KD/4401/227/3771/08 

242, 243/1, 

243/2,243/6,

243/7, 

243/8, 

243/9, 

243/12, 

243/15, 

243/17, 

243/18, 

243/19, 

243/20, 

243/21, 

243/22, 244, 

245/2, 

245/3, 

245/4, 246, 

247, 250/4 

10. ul. Warszawska 

34 

Zespół poczty 

konnej: d. poczta 

konna, d. stajnia, d. 

wozownia, 

A/1425 decyzja WKZ w Białej Podlaskiej 

z dn. 12.05.1983, znak: KL.VII-

5340/8/83 

807/2 

 

 


