PODKARl '.ACKI OJEWÓDZKI
KONSERW~10R ZAHiTKÓW

NR 9/2019
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.02.2019 r. w sprawie
zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa podkarpackiego.
w oparciu o przepis § 14

Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej ,
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za

niezgodnie .z prawem Podkarpacki Wojewódzki Konserwator

Zabytków postanawia:
§1
do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa podkarpackiego zabytki
architektury z terenu gm. Jawornik Polski zgodnie z
nr 1 do niniejszego

§2
Wykonanie

powierza

pracownikowi do spraw rejestru zabytków.
§3

wchodzi w

z dniem podpisania i podlega

i na stronie internetowej Wojewódzkiego

na tablicy

Ochrony Zabytków z

w

·wodztG

>ytków

"J

UUKARPAC KI \\OJf,WODZKI

KONSERWATOR ZABITKÓW

nr 1 do

Wykaz

nr 9/2019 z dnia 26.02.2019 r.

obiektów

do

wojewódzkiej

ewidencji

zabytków

z

terenu

gminy Jawornik Polski.
1. Hadle

- ob. dom nr 34, mur., pocz. XX w.

2. Hadle

dom nr 35, dz. nr 1026/2, drewn., XIX w.

3. Hadle Szklarskie, kapliczka, dz. nr 1857 1 mur., k. XIX w.
4. Hadle Szklarskie, kapliczka
5. Hadle Szklarskie,

Floriana, dz. nr 1769, mur., XIX w.

ob. Wiejski Dom Kultury, dz. nr 3520, mur., 1910 r.

6. Hucisko Jawornickie, kapliczka, dz. nr 1425, mur. , 1920 r.
7. Hucisko Jawornickie, dom nr 2, dz. nr 160/2, drewn. , pacz. XIX w.
8. Hucisko Jawornickie, dom nr 4, dz. nr 263, drewn., pocz. XIX w.
9. Hucisko Jawornickie, dorn nr 7, dz. nr 143/1, drewn., pocz. XIX w.
10. Hucisko Jawornickie, dom nr 84, dz. nr 1120/4, mur., pocz. XIX w.
11. Jawornik Polski, kapliczka w
12. Jawornik Polski,
13. Jawornik Polski,

dom nr 358, mur., XIX w.

- ob. Jawornicka Izba Regionalna, dz. nr 699, ok.
urbanistyczny, XVI w.

14. Manasterz, kapliczka, dz. nr 3162, mur.,
15. Manasterz,
16. Manasterz,

XIX w.

XIX w.

naprzeciwko dornu nr 122,

1929 r.

dz. nr 166, mur., pocz. XX w.

17. Widaczów, kapliczka, dz. nr 933/1, mur., pocz. XX w.
18 . Zagórze, dorn nr 37, dz. nr 510, drewn., pocz. XX w.
19. Zagórze, dom nr 117, dz. nr 763, drewn., 1. 30. XX w.
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