
Zarządzenie Nr 3107/2013

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 17 maja 2013 roku 

w  sprawie:  prowadzenia  ewidencji  zabytków,  znajdujących  się  w  granicach 
administracyjnych Gminy – Miasto Płock

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.);
art. 22 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);
§  18 Rozporządzenia  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego z  dnia  26  maja  2011  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. z 2011 r. Nr 
113, poz. 661), 
zarządza się, co następuje:

  § 1

Zarządza się prowadzenie ewidencji zabytków nieruchomych, znajdujących się w granicach 
administracyjnych Gminy – Miasto Płock.

  § 2

W gminnej ewidencji zabytków ujęte są:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Prezydenta Miasta Płocka w porozumieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

  § 3

Ewidencję zabytków stanowią:
1) wykaz – tabela ewidencyjna zabytków, stanowiąca  załącznik  nr  1 do niniejszego 
Zarządzenia,
2) karty adresowe zabytków, zawierające dane umożliwiające identyfikację zabytków oraz 
miejsce ich położenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  



  § 4

Sposób i tryb prowadzenia ewidencji zabytków określa się następująco:
1) ewidencję aktualizuje się w miarę potrzeb,
2) aktualizacja ewidencji następuje w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka,  po 
uprzednim  uzyskaniu  akceptacji  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
dla  wprowadzonych  w  ewidencji  zmian  oraz  poprzez,  odpowiednio,  włączenie  lub 
wyłączenie określonych  w pkt 2 § 3 kart do/ze zbioru.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

  § 6

Nadzór  nad  wykonaniem  Zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta  ds.  Rozwoju 
i Inwestycji.

  § 7

Traci  moc  Zarządzenie  Nr  293/2011  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  04.04.2011  r. 
w sprawie prowadzenia ewidencji zabytków znajdujących się na terenie działania Gminy – 
Miasto Płock.

 § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                         Prezydent Miasta Płocka
     /-/ Andrzej Nowakowski



 

 Wykaz - tabela ewidencyjna zabytków 

Nr 
ewid.

Adres Rodzaj obiektu
Forma ochrony 
konserwatorskiej

1. Al. Jachowicza 14 Willa

2. Al. Jachowicza 20
Zespół szkoły powszechnej: szkoła, 
sala gimnastyczna

3. Al. Jachowicza 26 dom

- w rejestrze zabytków 
pod  nr 621, data 
wpisania : 
3.06.1991 r.

4. Al. Jachowicza 38 Hotel
5. Al. Jachowicza 40 Dawny dworzec autobusowy

6. Al. J. Kilińskiego Rogatki Płońskie

- w rejestrze zabytków 
pod nr 71/335/62 w, 
data wpisania : 
15.01.1962 r.

7. Al. J. Kilińskiego 6a, 8a Rogatki Warszawskie

- w rejestrze zabytków 
pod nr 463, data 
wpisania : 
16.09.1978 r.

8. Al. Kobylińskiego
Kaplica grobowa rodziny Górnickich 
na cmentarzu rzymsko - katolickim

9. Al. Kobylińskiego 23
Dwór z dwoma pawilonami oraz 
budynkiem stajni z wozownią

- w rejestrze zabytków 
pod nr 546, data 
wpisania : 
30.01.1986 r. 

10. wyłączono z ewidencji

11.  Ul. Warszawska 26 Wieża ciśnień

- w rejestrze zabytków 
pod nr 587, data 
wpisania : 
22.03.1988 r.

12. Pl. Dąbrowskiego 2
Pozostałości zespołu klasztornego 
Norbertanek

- stanowią element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

13. Pl. Dąbrowskiego 2 B
Budynek Płockiej Drukarni 
Akcydensowej,
d. Drukarni Braci Detrychów

- w rejestrze zabytków 
pod nr 651, data 
wpisania : 
30.05.1996 r.

14. Pl. Narutowicza 1 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 74/338/62 W, 
data wpisania : 
15.01.1962 r.

15. Pl. Narutowicza 2 Dom pod Opatrznością

- w rejestrze zabytków 
pod nr 42/159 W, data 
wpisania : 
20.01.1959r. .

Załącznik Nr  1

do Zarządzenia Nr 3107/2013

Prezydenta Miasta Płocka 

z dnia   17 .05.2013 r.



16. Pl. Narutowicza 3 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 75/339/62 W, 
data wpisania : 
15.01.1962 r.

17. Pl. Narutowicza 4 / 6
Dawny pałac biskupi,  budynek 
główny i skrzydła boczne

- w rejestrze zabytków 
pod nr 46/164 W, data 
wpisania : 
8.12.1958 r.

18. Pl. Narutowicza 5 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 83/371/62 W, 
data wpisania : 
10.03.1962 r.

19. Pl. Narutowicza 5 Oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

20. Pl. Narutowicza 8 Dom
- w rejestrze zabytków 
pod nr 43/161 W, data 
wpisania : 8.12.1958r. 

21. Pl. Narutowicza 10
Dom Biskupi wraz z najbliższym 
otoczeniem w promieniu 50 m

- w rejestrze zabytków 
pod nr 40/157 W, data 
wpisania : 
20.01.1959r. .

22. Pl. Nowy Rynek 2 Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 195/1282 W,
data wpisania :
2.05.1975 r.

23. Pl. Nowy Rynek 4 Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 620, data
wpisania : 
10.04.1991 r.

24. Pl. Nowy Rynek 8 Dom
25. Pl. Nowy Rynek 10 Dom
26. Pl. Nowy Rynek 12 Dom
27. Pl. Nowy Rynek 14 Dom

28. Pl. Nowy Rynek 16 Dom z oficynami

- w rejestrze zabytków 
pod nr 645, data 
wpisania : 
25.04.1994 r.

29. Pl. Nowy Rynek 18 Dom
30. Pl. Nowy Rynek 20 Dom

31. Pl. Obrońców Warszawy 1 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 110/520/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

32. Pl. Obrońców Warszawy l Brama

33. Pl. Obrońców Warszawy 2 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 652, data 
wpisania : 
24.09.1996 r.

34. Pl. Obrońców Warszawy 3 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 224/1313 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

35. Pl. Obrońców Warszawy 4 Dom - chroniony na 



podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

36. Pl. Obrońców Warszawy 8
D. gmach Narodowego Banku 
Polskiego, ob. Prokuratura Rejonowa

- w rejestrze zabytków 
pod nr 481, data 
wpisania : 
29.01.1979 r.

37. P. Stary Rynek 1 Ratusz

- w rejestrze zabytków 
pod nr 158/728 W, 
data wpisania : 
7.05.1962 r.

38. Pl. Stary Rynek l
Skrzydło północne ratusza, dawniej 
kamienica mieszkalna

- stanowi element 
zespołu urban. –
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

39. Pl. Stary Rynek l
Skrzydło południowe ratusza, 
dawniej kamienica mieszkalna

- stanowi element 
zespołu urban. –
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

40. Pl. Stary Rynek 2 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 111/521/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

41. Pl. Stary Rynek 4 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 112/522/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

42. Pl. Stary Rynek 6 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 113/523/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

43. Pl. Stary Rynek 7 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 114/524/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

44. Pl. Stary Rynek 8 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 115/525/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

45. Pl. Stary Rynek 8 Oficyna od strony ul. Piekarskiej

- w rejestrze zabytków 
pod nr 615, data 
wpisania : 
10.01.1990r. 

46. Pl. Stary Rynek 9 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 116/526/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

47. Pl. Stary Rynek 10 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 117/527/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

48. Pl. Stary Rynek 11 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 118/528/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

49. Pl. Stary Rynek 11 2 oficyny - stanowią element 



zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

50. Pl. Stary Rynek 12 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 119/529/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

51. Pl. Stary Rynek 13 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 120/530/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

52. Pl. Stary Rynek 14 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 121/531/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

53. wyłączono z ewidencji

54. Pl. Stary Rynek 15 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 122/532/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

55. wyłączono z ewidencji

56. Pl. Stary Rynek 16 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 123/533/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

57. Pl. Stary Rynek 16 Oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

58. Pl. Stary Rynek 17 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 52/183/59 W, 
data wpisania : 
16.11.1959 r.

59. Pl. Stary Rynek 18 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

60. Pl. Stary Rynek 19 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 124/534/62 W, 
data wpisania : 
30.03.1962 r.

61. Pl. Stary Rynek 20 Piwnica

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

62. Pl. Stary Rynek 21 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 125/535/62 W, 
data wpisania : 
30.03.1962 r.

63. Pl. Stary Rynek 22 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 126/536/62 W, 
data wpisania : 
30.03.1962 r. 



64. wyłączono z ewidencji

65. Pl. Stary Rynek 23 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 127/537/62 W, 
data wpisania : 
30.03.1962 r.

66. Pl. Stary Rynek 23 2 oficyny

- stanowią element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

67. Pl. Witosa 1 - Borowiczki
Zespół cukrowni: cukrownia, dom 
dyrektora i park

- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

68. U1. Wyszogrodzka 11 Dom

69.
Ul. Antolka Gradowskiego
                                           12

Dom

70. Ul. Bielska 1 Dawny „Hotel Poznański”

- w rejestrze zabytków 
pod nr 106/516/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.

71. Ul. Bielska 3 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 183/1270 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

72. Ul. Bielska 5 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 184/1271 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

73. Ul. Bielska 7 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 586, data 
wpisania : 22.03.1988 
r.

74. Ul. Bielska 9 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 185/1272 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

75. Ul. Bielska 11 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

76. Ul. Bielska 12 Dom

77. Ul. Bielska 13 Mur kazimierzowski

- w rejestrze zabytków 
pod nr 53/184/59 W, 
data wpisania : 
16.11.1959 r.

78. Ul. Bielska 14 Zespół domu: dom, 2 oficyny

79. Ul. Bielska 17 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 186/1273 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

80. Ul. Bielska 23 Dom

81. Ul. Bielska 25 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 182/1269 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r. 



82. Ul. Bielska 27 Dom

- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

83. Ul. Bielska 33 Dom
- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

84. Ul. Bielska 35 Dom
- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

85. Ul. Bielska 45 Młyn parowy
- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

86. ul. Browarna - Ciechomice Park podworski

87. Ul. Browarna - Ciechomice
 Dwór oraz oficyna wraz z 
otaczającym drzewostanem

- w rejestrze zabytków 
pod nr 84/416/62 W, 
data wpisania : 
22.03.1962 r.

88. Ul. Głowackiego l Willa "Soplica"

89. Ul. Grodzka l Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

90. Ul. Grodzka 2a Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 54/185/59 W, 
data wpisania : 
16.11.1959 r.

91. Ul. Grodzka 3 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

92. Ul. Grodzka 5 Zespół domu: dom i 3 oficyny

- w rejestrze zabytków 
pod nr A – 1007, data 
wpisania : 
02.02.2011 r.

93. Ul. Grodzka 7 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 638, data 
wpisania : 
29.03.1993 r.

94. Ul. Grodzka 8 Zespół domu: dom i 2 oficyny 

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

95. Ul. Grodzka 9 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

96. Ul. Grodzka l0 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)



97. Ul. Grodzka l1 Zespół domu z oficynami

- w rejestrze zabytków 
pod nr 643, data 
wpisania: 
25.11.1993 r.

98. Ul. Grodzka l2 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 215/1304 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

99. Ul. Grodzka l3 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 107/517/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r. 

100. Ul. Grodzka 13 2 oficyny

- stanowią element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

101. Ul. Grodzka l4 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 216/1305 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

102. wyłączono z ewidencji

103. Ul. Grodzka l5 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 217/1306 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

104. Ul. Grodzka l5 Oficyny

- w rejestrze zabytków 
pod nr 654, data 
wpisania : 
12.11.1997 r.

105. Ul. Grodzka l6 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 218/1307 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

106. Ul. Grodzka l7 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 219/1308 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

107. Ul. Grodzka 17 Oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

108. Ul. Jerozolimska l Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

109. Ul. Jerozolimska 3 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

110. Ul. Jerozolimska 2/4 Dom - stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 



(patrz : nr ewid. 383)

111. Ul. Jerozolimska 6/8/10 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

112. Ul. Jerozolimska 12 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

113. Ul. Jerozolimska 14/16/18 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

114. Ul. Jerozolimska 20 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

115.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           24 

Rogatki Dobrzyńskie wraz z 
najbliższym otoczeniem w promieniu 
50 m

- w rejestrze zabytków 
pod nr 50/174 W, data 
wpisania : 
20.01.1959 r.

116. Ul. Kazimierza Wielkiego 7a
Budynek plebani przy kościele św. 
Bartłomieja

- w rejestrze zabytków 
pod nr 612, data 
wpisania : 
7.10.1989 r.

117. Ul. Kazimierza Wielkiego 1
Kościół farny wraz z dzwonnicą i 
otoczeniem w promieniu 100m

- w rejestrze zabytków 
pod nr 44/162 W, data 
wpisania : 
20.01.1959 r.

118. wyłączono z ewidencji
119. wyłączono z ewidencji

120. Ul. Kazimierza Wielkiego 6 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 192/1279, data 
wpisania : 
22.05.1975 r.

121. Ul. Kazimierza Wielkiego 7 Dom katolicki, obecnie Kino

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :nr ewid. 383)

122. Ul. Kazimierza Wielkiego 9 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 191/1278 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

123. wyłączono z ewidencji

124.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           12

Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

125. Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           9b 

D. spichrz, ob. Archiwum 
Państwowe

- w rejestrze zabytków 
pod nr 105/515/62 W, 
data wpisania : 



28.03.1962 r.

126.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                         11b

D. spichrz, ob. Dział Etnografii 
Muzeum Mazowieckiego

- w rejestrze zabytków 
pod nr 164/784 W, 
data wpisania : 
28.08.1968 r.

127.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                         13b 
                                       

D. spichrz, ob. zachowany na 
poziomie piwnic 

- w rejestrze zabytków 
pod nr 163/783 W, 
data wpisania : 
28.08.1968 r.

128.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           14

Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

129.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           14

Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

130.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           15

Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

131.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           16

Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

132. wyłączono z ewidencji

133.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           18

Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 190/1277 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

134.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           19

dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 223/1312 W, 
data wpisania : 
23.05.1975 r.

135.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           26

Dom

136.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           27

Kościół i klasztor OO Mariawitów

- w rejestrze zabytków 
pod nr 62/262/60 W, 
data wpisania : 
20.09.1960 r.

137.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           29

Element zespołu klasztoru 
Mariawitów - budynek klasztorny

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz : nr ewid. 383)

138. wyłączono z ewidencji

139.
Ul. Kazimierza Wielkiego
                                           35

Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

140. Ul. Kazimierza Wielkiego Dom 



                                           37

141.
Ul. Kazimierza Wielkiego    
                                         35a

D.  mydlarnia

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

142. Ul. Kolegialna 1 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 608, data 
wpisania : 
6.02.1989 r.

143. Ul. Kolegialna 2 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 606, data 
wpisania : 
11.01.1989 r.

144. Ul. Kolegialna 3 Zespół domu: dom i oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

145. Ul. Kolegialna 4 Zespół domu: dom i 2 oficyny

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

146. Ul. Kolegialna 5 Dom mieszkalny z oficynami

- w rejestrze 
zabytków pod nr 
13-A, data wpisania : 
21.09.2001 r.

147. Ul. Kolegialna 6 Zespół domu: dom i 2 oficyny

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

148. wyłączono z ewidencji

149. Ul. Kolegialna 8 D. „Hotel Polski”
- w rejestrze zabytków 
pod nr 454, data 
wpisania : 2.11.1978 r.

150. Ul. Kolegialna 8
Części d. hotelu: 3 oficyny, budynek 
na dziedzińcu

- stanowią element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

151. Ul. Kolegialna 9 D. dom, ob. Pałac Ślubów

- w rejestrze zabytków 
pod nr 187/1274 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r. 

152. Ul. Kolegialna 11 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

153. Ul. Kolegialna 13 Zespół domu: dom i oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)



154. Ul. Kolegialna 14a, 14 Zespół domu : dom i oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

155. Ul. Kolegialna 15 Gmach Kamery Pruskiej

- w rejestrze zabytków 
pod nr 482, data 
wpisania : 
29.01.1979 r.

156. Ul. Kolegialna 17 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

157. Ul. Kolegialna 18 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 604, data 
wpisania : 
11.01.1989 r.

158. Ul. Kolegialna 20 D. „Hotel Warszawski”

- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

159. Ul. Kolegialna 20 Dom

- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

160. Ul. Kolegialna 23 Budynek Szkoły Muzycznej

- w rejestrze zabytków 
pod nr 657, data 
wpisania : 
10.09.1998 r. 

161. Ul. Kolegialna 24 Zespół willi: willa i oficyna

- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

162. Ul. Kolegialna 26 Willa

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

163. Ul. Kolegialna 26 a Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

164. Ul. Kolegialna 28 Dom

w rejestrze zabytków 
pod nr A – 1053, data 
wpisania: 
06.12.2011 r.

-
 
w
 

165. Ul. Kolegialna 34 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 417, data 
wpisania : 
15.08.1977 r.

166. Ul. Kolegialna 35 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)



167. Ul. Kolegialna 36 Dom

- stanowi element
zespołu urban. 
archit., wpisanego do
rejestru zabytków
(patrz :  nr ewid. 383)

168. Ul. Kolegialna 37 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

169. Ul. Kolejowa 8 - Radziwie Elektrownia

170. Ul. Kościuszki 1 Dom, tzw. „płocka Dziekanka”

- w rejestrze zabytków 
pod nr 61/260/60 W, 
data wpisania : 
18.07.1960 r.

171. Ul. Kościuszki 2 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr  A-703, data 
wpisania : 30.05.2006 
r.

172. Ul. Kościuszki 4 Zespół domu: dom i 2 oficyny

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

173. Ul. Kościuszki 5 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

174. Ul. Kościuszki 6 Dom
- w rejestrze zabytków 
pod nr 455, data 
wpisania : 2.11.1978 r.

175. Ul. Kościuszki 7 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

176. Ul. Kościuszki 8 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 180/1267 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

177. Ul. Kościuszki 9 Dawny zajazd

- w rejestrze zabytków 
pod nr 72/336/62 W, 
data wpisania : 
15.01.1962 r.

178. Ul. Kościuszki 10 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

179. Ul. Kościuszki 11 Zespół domu: dom i oficyna
- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

180. Ul. Kościuszki 12 Zespół domu: dom i 2 oficyny - stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 



(patrz :   nr ewid. 383)

181. Ul. Kościuszki 13 Dom
-  chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

182. Ul. Kościuszki 14 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 583, data 
wpisania : 
23.09.1987 r.

183. Ul. Kościuszki 15 Dom
- chroniony na
podstawie ustaleń 
w m.p.z.p.

184. Ul. Kościuszki 16
Budynek  plebani  przy  kościele  św. 
Dominika

- w rejestrze zabytków
pod nr 610, data
wpisania : 
7.10.1989 r.

185. Ul. Kościuszki 16/18

Zespół  sakralny  podominikański: 
kościół  wraz  z  wnętrzem 
i  najbliższym  otoczeniem 
w  promieniu  100  m,  klasztor  oraz 
dzwonnica 

- w rejestrze zabytków
pod nr 48/171 W, data
wpisania : 
20.01.1959 r.

186. numer usunięty - zabytek stanowi część zespołu ujętego pod nr ewid. 185

187. Ul. Kościuszki 20 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 605, data 
wpisania : 
11.01.1989 r. 

188. Ul. Kościuszki 22 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 108/518/62 W, 
data wpisania : 
28.03.1962 r.  

189. Ul. Kościuszki 22 A Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 181/1268 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

190. Ul. Kościuszki 24 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 169/1046 W, 
data wpisania : 
28.02.1974 r.

191. Ul. Kościuszki 24 A Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

192. Ul. Kościuszki 26 Internat

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

193. Ul. Kościuszki 28 Dawny Zbór Ariański

- w rejestrze zabytków 
pod nr 41/158 W, data 
wpisania : 
20.01.1959 r.

194.
Ul. Kościuszki 28 Zespół loży masońskiej, obecnie 

szpital: 2 obiekty

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)



195. Ul. Królewiecka 4 Dom

196. Ul. Królewiecka 6/8
Zespół domu: dom i oficyna; dom nr 

8, oficyna nr 6
197. Ul. Królewiecka 15 2 oficyny
198. Ul. Królewiecka 16 Dom
199. Ul. Królewiecka 17 Zespół domu: dom i oficyna
200. Ul. Królewiecka 18 Dom
201. Ul. Królewiecka 18 a Dom
202. Ul. Królewiecka 20 Dom
203. Ul. Królewiecka 21 Zespół domu: dom i oficyna
204. Ul. Królewiecka 23 Zespół domu: dom i 2 oficyny
205. Ul. Królewiecka 24 Dom
206. Ul. Królewiecka 26 Dom
207. Ul. Królewiecka 28 Zespół domu: dom i oficyna

208. Ul. Kwiatka l Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 109/519/62 w,
data wpisania 
28.03.1962 r.

209. Ul. Kwiatka l Oficyna

- stanowi element
zespołu urban. –
archit., wpisanego do
rejestru zabytków
(patrz :   nr ewid. 383)

210. Ul. Kwiatka 2 Dom

- w rejestrze zabytków
od nr 619, data
wpisania : 
15.02.1991 r.

211. Ul. Kwiatka 3 Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 212/1299 W,
data wpisania :
22.05.1975 r.  

212. Ul. Kwiatka 5 Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 211/1298 W,
data wpisania :
22.05.1975 r. 

213. Ul. Kwiatka 7 Dawna synagoga

- w rejestrze zabytków
pod nr 103/513/62 W,
data wpisania :
28.03.1962 r.

214. Ul. Kwiatka 8 Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 73/337/62 W,
data wpisania :
15.01.1962 r.

215. Ul. Kwiatka 9 Zespół domu: dom i 2 oficyny

- stanowi element
zespołu urban. –
archit., wpisanego do
rejestru zabytków
(patrz :   nr ewid. 383)

216. Ul. Kwiatka l5 Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 210/1297 W,
data wpisania :
2.05.1975 r.

217. Ul. Kwiatka l7 Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 209/1296 W,
data wpisania :
2.05.1975 r.



218. Ul. Kwiatka l9 Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 225/1314 W,
data wpisania :
22.05.1975 r.

219. Ul. Kwiatka 20 Dom

- stanowi element
zespołu urban. –
archit., wpisanego do
rejestru zabytków
(patrz :   nr ewid. 383)

220. Ul. Kwiatka 21 Dom

- w rejestrze zabytków
pod nr 208/1295 W,
data wpisania :
22.05.1975 r.

221. Ul. Kwiatka 22 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

222. Ul. Kwiatka 25 Dom 

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

223. Ul. Kwiatka 26 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 207/1294 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

224. Ul. Kwiatka 26 Oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

225. wyłączono z ewidencji

226. Ul. Kwiatka 28 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 205/1292 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

227. Ul. Kwiatka 28 2 oficyny 

- stanowią element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

228. Ul. Kwiatka 29 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 204/1291 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

229. Ul. Kwiatka 30 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 203/1290 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r. 

230. Ul. Kwiatka 30 Oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

231. Ul. Kwiatka 31 Dom - w rejestrze zabytków 
pod nr 202/1289 W, 



data wpisania : 
22.05.1975 r.

232. Ul. Kwiatka 32 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

233. Ul. Kwiatka 33 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 226/1315 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

234. Ul. Kwiatka 35 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 227/1317 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

235. Ul. Kwiatka 37 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 201/1288 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

236. Ul. Kwiatka 39 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 200/1287 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

237. Ul. Kwiatka 41 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 199/1286 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

238. Ul. Kwiatka 42 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 198/1285 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

239. Ul. Kwiatka 43 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 197/1284 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

240. Ul. Kwiatka 44 Sklep

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

241. Ul. Kwiatka 51 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 196/1283 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

242. Ul. Kwiatka 55 Zespół domu: dom i oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

243. Ul. Kwiatka 57 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

244. Ul. Kwiatka 59 Budynek dawnej wagi miejskiej - stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 



rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

245. Ul. Małachowskiego 1

Zabudowania dawnego kolegium 
jezuickiego wraz z wieżą dawnej 
kolegiaty św. Michała, obecnie 
Liceum „Małachowianka”

- w rejestrze zabytków 
pod nr 47/168 W, data 
wpisania : 
20.01.1959 r.

246. Ul. l-go Maja 1a Zespół domu : dom i oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

247. Ul. l-go Maja 1 i lb Zespół domu : dom 1, oficyna 1b

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

248. Ul. l-go Maja  Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

249. Ul. l-go Maja 3/5 Oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

250. Ul. l-go Maja 3/5 i 5 D. dom, ob. Komenda Policji 
- w rejestrze zabytków 
pod nr 467, data 
wpisania : 2.11.1978 r.

251. Ul. l-go Maja 7 Poczta

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

252. Ul. l-go Maja 9 Zespół 4 budynków

- w rejestrze zabytków 
pod nr 414, data 
wpisania : 
12.01.1977 r. 

253. Ul. l-go Maja 11
Dawny  budynek monopolu, ob. 
szkoła podstawowa 

254. Ul. 3-go Maja 4 Liceum Władysława Jagiełły

- w rejestrze zabytków 
pod nr 602, data 
wpisania : 
29.12.1988 r.

255. Ul. Misjonarska 1a Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 589, data 
wpisania : 
22.03.1988 r.

256. Ul. Misjonarska l Dom, obecnie dom księży emerytów

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

257. Ul. Misjonarska 2 Dom - stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 



rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

258. Ul. Misjonarska 3 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

259. Ul. Misjonarska 4 Dom 

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

260. numer zdublowany, usunięty - zabytek figuruje pod nr ewid. 259

261. Ul. Misjonarska 6 Zespół domu: dom i oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

262. Ul. Misjonarska 7 Budynek szpitala żydowskiego

- w rejestrze zabytków 
pod nr 607, data 
wpisania : 
6.02.1989 r.

263. Ul. Misjonarska 8 a Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

264. Ul. Misjonarska 9
D. szpital, ob. akademik WS 
im.    P. Włodkowica

265. Ul. Mostowa 1 Dom – „Dom Pod Trąbami”

- w rejestrze zabytków 
pod nr 26/21 W, data 
wpisania : 
27.06.1952 r.

266. Ul. Mostowa 2 Kanonia

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

267. wyłączono z ewidencji

268. Ul. Mostowa 5/7 Dawny zajazd

- w rejestrze zabytków 
pod nr 585, data 
wpisania : 
23.02.1988 r.

269. Ul. Norbertańska 25
Kaplica cmentarna na cmentarzu 
prawosławnym

- w rejestrze zabytków 
pod nr 167/954 W 
,data wpisania : 
17.04.1972 r. 

270. Ul. Nowowiejskiego 
Architektoniczny zespół sakralny 
poreformacki: kościół wraz z 
wystrojem wnętrza oraz klasztor

- w rejestrze zabytków 
pod nr 49/172 W, data 
wpisania: 
20.01.1959 r.

271. Ul. Nowowiejskiego 1a Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)



272. Ul. Nowowiejskiego 2 Zespół Seminarium Duchownego

- w rejestrze zabytków 
pod nr 609. data 
wpisania : 
15.05.1989 r.

273. Ul. Nowowiejskiego 9 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

274. Ul. Nowowiejskiego 11 Dom

- stanowi element
zespołu urban. –
archit., wpisanego do
rejestru zabytków
patrz :   nr ewid. 383)

275. Ul. Nowowiejskiego 13 Dawna papiernia, ob. spichlerz

- w rejestrze zabytków
pod nr 658, data
wpisania : 
18.12.1998 r.

276. Ul. Ostatnia 3 Dom

277. Ul. Ostatnia 6 Dom
- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

278. Ul. Ostatnia 7 Dom
279. Ul. Padlewskiego l Dom
280. Ul. Padlewskiego 3 Dom
281. Ul. Padlewskiego 6 Dom
282. Ul. Padlewskiego 9 Dom
283. Ul. Padlewskiego 17 Dom
284. wyłączono z ewidencji
285. Ul. Padlewskiego 19 Zespół domu: dom, oficyna
286. Ul. Padlewskiego 20 Dom

287. Ul. Piekarska 3 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

288. wyłączono z ewidencji
289. wyłączono z ewidencji
290. Ul. Piękna 2 Dom

291. Ul. Piękna 1/3 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 591, data 
wpisania : 
28.03.1988 r.

292. Ul. Piękna 4 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 588, data 
wpisania : 
22.03.1988 r.

293. Ul. Powstańców Park Kunzmana

- w rejestrze zabytków 
pod nr 413, data 
wpisania : 
12.01.1977 r.

294. Ul. Rybaki 4 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)



295. Ul. Rybaki 7 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

296. Ul. Sienkiewicza 22 
Neogotycki budynek więzienia, tzw. 
„Wi ęzienie Nowe”

- w rejestrze zabytków 
pod nr 102/512/62 W, 
data wpisania : 
26.03.1962 r.

297. Ul. Sienkiewicza 4 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

298. Ul. Sienkiewicza 10 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

299. Ul. Sienkiewicza 19 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

300. Ul. Sienkiewicza 21 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

301. Ul. Sienkiewicza 22
Budynek więzienia, tzw. „Więzienie 
Stare”

- w rejestrze zabytków 
pod nr 601, data 
wpisania: 
29.12.1988 r.

302. Ul. Sienkiewicza 23 Zespół domu: dom i oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

303. Ul. Sienkiewicza 25 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

304. Ul. Sienkiewicza 26 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

305. Ul. Sienkiewicza 28 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

306. wyłączono z ewidencji
307. Ul. Sienkiewicza 30 Dom - w rejestrze zabytków 

pod nr 594, data 
wpisania : 6.07.1988r. 



308. wyłączono  z ewidencji

309. Ul. Sienkiewicza 31 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

310. Ul. Sienkiewicza 32 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

311. Ul. Sienkiewicza 33 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

312. Ul. Sienkiewicza 34 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

313. Ul. Sienkiewicza 35 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

314. Ul. Sienkiewicza 36 Budynek Łaźni Miejskiej

- w rejestrze zabytków 
pod nr 603, data 
wpisania : 
29.12.1988 r.

315. Ul. Sienkiewicza 37 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

316. Ul. Sienkiewicza 38 Zespół domu: dom, 2 oficyny

- dom stanowi 
element zespołu 
urban. – archit., 
wpisanego do rejestru 
zabytków (patrz :  nr 
383)

317. Ul. Sienkiewicza 39 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

318. Ul. Sienkiewicza 40 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 194/1281 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

319. Ul. Sienkiewicza 41 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

320. Ul. Sienkiewicza 42 Dom - stanowi element 



zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

321. Ul. Sienkiewicza 43 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

322. Ul. Sienkiewicza 44 Zespół domu: dom, oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

323. wyłączono z ewidencji

324. Ul. Sienkiewicza 45 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

325. Ul. Sienkiewicza 48

Budynki odlewni zespołu Fabryki 
Maszyn Rolniczych, w tym budynek 
frontowy przy Sienkiewicza 48 oraz 
budynek przy Królewieckiej 12

- w rejestrze zabytków 
pod nr 412, data 
wpisania : 
25.08.1976 r.

326. Ul. Sienkiewicza 48 2 oficyny

327. Ul. Sienkiewicza 51 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

328. Ul. Sienkiewicza 52 D. „Hotel Płocki”

- częściowo stanowi 
element zespołu 
urban. – archit., 
wpisanego do rejestru 
zabytków (patrz : 
nr 383)

329. Ul. Sienkiewicza 53 Zespół domu: dom, oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

330. Ul. Sienkiewicza 54 Zespół domu: dom, oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

331. Ul. Sienkiewicza 55 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

332. Ul. Sienkiewicza 56 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)



333. Ul. Sienkiewicza 64 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

334. Ul. Słoneczna 8 Dom
335. Ul. Słoneczna 10 Dom
336. Ul. Słoneczna 12 a Dom
337. Ul. Słoneczna 16 Dom
338. Ul. Słoneczna 18 Dom
339. Ul. Słoneczna 19 Dom
340. Ul. Słoneczna 20 Willa
341. Ul. Słoneczna 22 Willa

342. Ul. Tumska 

Katedra wraz z plastycznym i 
architektonicznym wyposażeniem 
wnętrza i najbliższym otoczeniem w 
promieniu 150 m

- w rejestrze zabytków 
pod nr 38/138, data 
wpisania : 
9.06.1958 r.

343. Ul. Tumska 2

Zespół dawnego opactwa 
benedyktyńskiego z reliktami zamku 
w postaci wież szlacheckiej i 
zegarowej, obecnie Muzeum 
Diecezjalne

- w rejestrze zabytków 
pod nr 59/250/60 W, 
data wpisania : 
26.03.1960 r.

344. Ul. Tumska 3 Kanonia, obecnie Kuria Diecezjalna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

345. Ul. Tumska 3 a
Muzeum Diecezjalne wraz z 
najbliższym otoczeniem w promieniu 
50 m 

- w rejestrze zabytków 
pod nr 45/163 W, data 
wpisania : 
20.01.1959 r.

346. Ul. Tumska 4 Dawny odwach

- w rejestrze zabytków 
pod nr 69/319/61 W, 
data wpisania : 
20.12.1961 r.

347. Ul. Tumska 4 a Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 640, data 
wpisania : 
24.05.1993 r.

348. Ul. Tumska 6 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 593, data 
wpisania : 
6.07.1988 r.

349. Ul. Tumska 8 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 553, data 
wpisania : 
27.03.1985 r.

350. Ul. Tumska 9 D. „Hotel Angielski“

- w rejestrze zabytków 
pod nr 153/697/62 W, 
data wpisania : 
12.04.1962 r.

351. Ul. Tumska 10 a Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 179/1266 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.



352. Ul. Tumska 10 a Oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

353. Ul. Tumska 12 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 178/1265 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

354. Ul. Tumska 14

Dom wraz z terenem posesji 
w granicach określonych na 
załączniku graficznym, stanowiącym 
integralną część decyzji o wpisie do 
rejestru zabytków

- w rejestrze zabytków 
pod nr    A – 890, 
data wpisania: 
3.12.2009 r.

355. Ul. Tumska 15 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 177/1264 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

356. Ul. Tumska 16 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 622, data 
wpisania : 
22.07.1991 r.

357. Ul. Tumska 22 Dom

358. Ul. Warszawska 2 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

359. Ul. Warszawska 4 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 626, data 
wpisania : 
2.08.1991 r.

360. Ul. Wiatraki 16 Dom
361. Ul. Zalesie 1 Willa
362. Ul. Zalesie 2 Willa
363. Ul. Zalesie 3 Willa
364. Ul. Zalesie 4 Willa
365. Ul. Zalesie 5 Willa
366. Ul. Zalesie 6 Willa
367. Ul. Zalesie 7 Willa
368. Ul. Zalesie 8 Willa

369. Ul. Zduńska 2 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 188/1275 W, 
data wpisania : 
22.05.1975 r.

370. Ul. Zduńska 6
D. dom, ob. zachowany na poziomie 
piwnic

- w rejestrze zabytków 
pod nr 189/1276 W, 
data wpisania : 
22.05.1975r.

371. Ul. Zduńska 8 Oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

372. Ul. Zduńska 10 Zespół domu: dom, oficyna - stanowi element 
zespołu urban. – 



archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr 383)

373. Ul. Zduńska 13 a Dawna baszta obronna

- w rejestrze zabytków 
pod nr 453, data 
wpisania : 
8.09.1978 r.

374. Płock - Imielnica
Kościół p.w. Najświętszego Serca 
Jezusowego

- w rejestrze zabytków 
pod nr 567, data 
wpisania : 
23.02.1988 r. 

375. Płock - Radziwie
Kościół p.w. św. Benedyktyna wraz 
z otoczeniem w promieniu 100 m

- w rejestrze zabytków 
pod nr 515, data 
wpisania : 
18.06.1979 r.

376.
Płock – Trzepowo 
ul. Krzywa 15

Zespół kościoła parafialnego p.w. św. 
Aleksego: kościół, dzwonnica

- w rejestrze zabytków 
pod nr 146/556/62 W, 
data wpisania : 
30.03.1962 r.

377. wyłączono z ewidencji
378. wyłączono z ewidencji

379. Wisła Most drogowo - kolejowy

- częściowo stanowi 
element zespołu 
urban. – archit., 
wpisanego do rejestru 
zabytków (patrz :  nr 
383)

380. Wzgórze Tumskie 

Grodzisko wczesnośredniowieczne, 
podgrodzie, relikty architektury 
romańskiej i gotyckich murów 
obronnych

- w rejestrze zabytków 
pod nr 581/824 W, 
data wpisania : 
7.06.1969 r.

381. Pl. Stary Rynek 25 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 128/538/62 W, 
data wpisania : 
30.03.1962 r.

382. Pl. Stary Rynek 27 Dom

- w rejestrze zabytków 
pod nr 129/539/62 W, 
data wpisania : 
30.03.1962 r.

383. Płock

Zespół urbanistyczno – 
architektoniczny i warstwy 
kulturowe miasta Płocka w granicach 
określonych na planie

- w rejestrze zabytków 
pod nr 51/182/59 W, 
data wpisania : 
16.11.1959 r.

384. Ul. Harcerska 91 - Borowiczki

Dawny budynek Urzędu Gminy,   ob. 
o funkcjach opiekuńczo – 
wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży 

- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

385. Ul. Sienkiewicza 46 D. oficyna, ob. dom główny 

386. Ul. Tumska 13
Budynek stanowiący element 
zespołu d. Fabryki Maszyn 
Rolniczych M. Margulies

387. Ul. Kwiatka 11 Dom - stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 



(patrz :   nr ewid. 383)

388. Ul. Kolejowa 32 - Radziwie
Młyn motorowy elektryczny wraz z 
wyposażeniem (urządzenia 
produkcyjne)

389. Ul. Piekarska 7 Spichrz

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

390. Ul. Tumska 7
Dom, dawniej stanowił element 
zespołu z budynkiem narożnym przy 
ul. Kwiatka 2

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :   nr ewid. 383)

391. Ul. Jerozolimska 5 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

392. Ul. 1-go Maja 4 Dom

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

393. Ul. Góry (Płock - Góry)
Dwór wraz z zabudową gospodarczą 
i starodrzewem 

394. Ul. Kazimierza Wielkiego

cmentarz ewangelicko - augsburski 
wraz z otoczeniem w odległości 
50 m od murów zewnętrznych 
cmentarza

w rejestrze zabytków 
pod nr A – 1031, data 
wpisania: 
29.07.2011 r.

395. Ul. Kobylińskiego
Obszar tzw. starego cmentarza wraz 
z zabytkowymi nagrobkami i 
towarzyszącą zielenią

396. Ul. Kobylińskiego 
Obszar tzw. nowego cmentarza wraz 
z zabytkowymi nagrobkami i 
towarzyszącą zielenią

397.
Ul. Krakówka (Płock - 
Radziwie)

Obszar cmentarza wraz z 
zabytkowymi nagrobkami i 
towarzyszącą zielenią

- chroniony na 
podstawie ustaleń w 
m.p.z.p.

398. Ul. Kwiatka 16 Oficyna

- stanowi element 
zespołu urban. – 
archit., wpisanego do 
rejestru zabytków 
(patrz :  nr ewid. 383)

399. Ul. Mickiewicza Obszar cmentarza żydowskiego 

400. Ul. Norbertańska
Obszar cmentarza garnizonowego 
wraz z towarzyszącą zielenią

401. Ul. Norbertańska
Obszar cmentarza prawosławnego 
wraz z  zabytkowymi nagrobkami i 
towarzyszącą zielenią 

402. Ul. Norbertańska
Obszar cmentarza mariawickiego 
wraz z  zabytkowymi nagrobkami i 
towarzyszącą zielenią 



403. Ul. Tokary
Obszar cmentarza ewangelicko – 
augsburskiego (cmentarz aktualnie 
nieczynny, zlokalizowany w lesie)

404. Ul. Zalesie 

Obszar historycznego układu 
urbanistyczno – architektonicznego 
zespołu zabudowy willowej z lat 
20 – tych XX w. 

Kolor czerwony – zabytki chronione prawnie poprzez wpis do rejestru zabytków 
Kolor pomarańczowy – zabytki chronione prawnie mocą ustaleń m.p.z.p.
Kolor zielony – zabytki stanowiące elementy układu urbanistyczno – architektonicznego z warstwami kulturowymi miasta Płocka,
                          wpisanego do rejestru zabytków 

Opracowanie: L.S.  



                                                                                                                                                              3. Miejscowość

    GEZ                     KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
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8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym                   4. Adres                        

         
          5. Przynależność administracyjna 

                      
         6. Formy ochrony

                      7. opracowanie karty (autor, data, podpis)
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