Rejestr zabytków nieruchomych - z uwzględnieniem parków i cmentarzy
GMINA KARLINO
Nr rej. 412 /A-475/ pałac w Koziej Górze wraz otoczeniem (park dworski)
z dn. 15.03.1965 r.

Nr rej. 413 /A-475/ ryglowy spichlerz w Koziej Górze
z dn. 15.03.1965 r.

Nr rej. 417 /A-462/ kościół filialny pw. Trójcy Świętej w Mierzynie
z dn. 15.03.1965 r.

Nr rej. 570

nieużytkowany kościół poewangelicki wraz z najbliższym otoczeniem w
z dn. 15.02.1966 r.
Krukowie
Nr rej. 990
dawny park pałacowy w Karścinie, położony w południowej części wsi,
z dn. 22.03.1978 r.
zajmujący teren o pow. 5,2 ha wraz z aleją dojazdową, długości 200 m
prowadzącą do szosy
Nr rej. 991 /A-478/ dawny park pałacowy w Krukowie, położony w południowej części wsi, na
z dn. 22.03.1978 r.
terenie płaskim i zboczach doliny łąkowej, zajmujący teren o pow. 15 ha

Nr rej. 992 /A-480/ dawny park dworski w Malanowie, położony w środku wsi, zajmujący
z dn. 22.03.1978 r.
południowe zbocze doliny i górny taras z terenem obniżenia łąkowego rzeczki
Młynówki o pow. 0,41 ha wraz dziedzińcem gospodarczym
Nr rej. 993
dawny park dworski w Pobłociu Wielkim, położony w północnej części wsi w
z dn. 22.03.1978 r.
odległości ok. 200 m od drogi Karlino- Gościno- Kołobrzeg, zajmujący teren o
powierzchni 2,7 ha wraz z terenem sadu i aleją dojazdową
Nr rej. 1043 /A-446/ park dworski w Poczerninie, położony w centrum wsi ok. 0,4 km od szosy
z dn. 26.06.1978 r.
Karlino- Kołobrzeg na terenie falistym i zboczach skarpy rzeki Parsęty,
zajmujący teren o pow. ok. 3,5 ha wraz z aleją dojazdową obsadzoną lipami.
Nr rej. 1045 /A-447/ dawny park dworski w Mierzynku, położony w centrum wsi w obrębie siedlisk
z dn. 26.06.1978 r.
4 gospodarstw rolnych, zajmujący teren o powierzchni 4,3 ha
Nr rej. 1046 /A-445/ dawny park dworski w Syrkowicach, położony przy zabudowaniach
z dn. 26.06.1978 r.
gospodarczych, zajmujący teren o powierzchni ok. 2 ha
Nr rej. 1047 /A-485/ dawny park dworski w Wyganowie, obok drogi do Mierzyna, zajmujący teren o
z dn. 26.06.1978 r.
powierzchni 1,3 ha
Nr rej. 1076 /A-485/ park dworski w Lubichowie, częścią południowo - zachodnią przylega do drogi
z dn. 09.01.1979 r.
dojazdowej do Karlina
Nr rej. 1106 /A-449/ park wiejski w miejscowości Domacyno, łącznie z drogami dojazdowymi, park
z dn. 12.06.1980 r.
znajduje się w północno- wschodniej części wsi
Nr rej. 1255 /A-475/ układ urbanistyczny i przestrzenny założenia pałacowo- parkowoz dn. 25.09.1997
folwarcznego w Koziej Górze, w którego skład wchodzą:
1. park - położony na dz. nr 26, 2/11, 2/16, 15/5, 15/7
2. pałac - położony na dz. nr 2/11
3. spichlerz - położony na dz. nr 2/5
4. dziedziniec gospodarczy obejmujący teren działki 2/14 oraz 2/16
wraz z drogą (dz. nr 2/10) oraz budynki zlokalizowane na nim:
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- szachulcowa obora - lewa strona dziedzińca
- budynek gospodarczy połączony z oficyną
- aleja dojazdowa na osi pałacu dz. nr 23/2, 16/2
- pozostałości mauzoleum - dz. nr 2/11
- miejsce po młynie wodnym - dz. nr 2/11
- budynek gospodarczy - dz. nr 2/14
- gorzelnia - dz. nr 2/15
Nr rej. 182 /A-182/ pałac (ruina) w Lubiechowie
z dn. 26.11.2004 r.

Nr rej. 372

kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca wraz z otoczeniem w Lubiechowie

z dn. 25.09.2008 r.

Nr rej. 371

kościół pw. MB Częstochowskiej wraz z otoczeniem w Karścinie

z dn. 25.09.2008 r.

UWAGA!!!
ODBUDOWA, PRZEBUDOWA, ADAPTACJA POWYŻSZYCH OBIEKTÓW WYMAGA
UZGODNIENIA Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W
SZCZECINIE, DELEGATURA W KOSZALINIE

Rejestr zabytków archeologicznych
Nr rej. 633

grodzisko wyżynne w Lubiechowie, kształtu podkowiastego, dwuczłonowe z
z dn. 10.11.1967 r.
warstwą kulturową i materiałem archeologicznym. Położone na skraju
rozległego płaskowyżu przyległego od zachodu do doliny rzeki Parsęty w
odległości 2 km na płn.- zach. od zabudowań wsi Lubiechowo i 150 m na
zachód od nurtu rzeki Parsęty.
Nr rej. 887
cmentarzysko i osada w Domacynie, położone w odległości ok. 1 km na zachód
z dn. 27.02.1975 r.
od wsi, bezpośrednio na północ od drogi polnej do Słowenkowa.
UWAGA!!!
WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NA WYŻEJ WYMIENIONYCH TERENACH
WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW
W SZCZECINIE, DELEGATURA W KOSZALINIE

Rejestr zabytków ruchomych
DOSTĘPNY W ZACHODNIOPOMORSKIMURZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W
SZCZECINIE, DELEGATURA W KOSZALINIE PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 125
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Rejestr zabytków nieruchomych w mieście Karlino
Nr rej. 44

śródmieście Karlina – teren Starego Miasta

z dn. 04.09.1954 r.

Nr rej. 82 /A-460/

Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie wraz z wystrojem wnętrza

z dn. 25.05.1955 r.

Nr rej. 246 /A-428/ dawny zamek biskupi, spichlerz
z dn. 19.03.1960 r.

Nr rej. 411 /A-473/ dom mieszkalny usytuowany w Karlinie przy ul. Konopnickiej 29
z dn. 15.03.1965 r.

Nr rej. 1044 /A-448/ dawny park dworski założony przy budynku mieszkalnym młyna, obecnie park
z dn. 26.06.1978 r.
miejski i ogrody przy ul. Szczecińskiej nr 12, położony przy kanale młyńskim,
zajmujący teren o powierzchni 1,6 ha
Nr rej. 1181 /A-431/ spichlerz neogotycki w Karlinie, ul. Szczecińska 17
z dn. 20.07.1983 r.

Nr rej. 1257 /A-474/ układ urbanistyczny i przestrzenny założenia folwarcznego zlokalizowanego
z dn. 15.10.1997 r.
przy ul. Szczecińskiej 19 w Karlinie
Nr rej. 1257 /A-474/ dom mieszkalny usytuowany przy ul. Koszalińskiej 94
z dn. 27.10.2004 r.

UWAGA!!!
WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NA WYŻEJ WYMIENIONYCH TERENACH I
OBIEKTACH WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z WOJEWÓDZKIM
KONSERWATOREM ZABYTKÓW W SZCZECINIE, DELEGATURA
W KOSZALINIE
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