
Obiekty zaniedbane i nieużytkowane  
(północna część województwa lubuskiego) 

 
 
Stan zachowania: 1 -b.zły (ruina), 2 - zły (zniszczenia powyżej 75 %), 3 - dostateczny (ok 50 % zniszczeń), 4 -dobry (do 25 %), 5 - b.dobry.  

 
 
Dom mieszkalny 
m Bledzew gm. loco adres ul. Rynek 7 

 data powstania: 
1 poł. XIX w. 

własność: 
prywatna 

Stan 
zachowania 3 

Budynek usytuowany w pierzei rynku staromiejskiego.  Kamienica wybudowana została w 
stylu klasycystycznym w  1 poł. XIX wieku i stanowi typowy przykład zabudowy 
mieszczańskiej tego okresu pośród zabudowy śródmiejskiej. Jest to budowla murowana, 
parterowa, z użytkowym poddaszem. Zły stan techniczny obiektu spowodowany jest brakiem 
fragmentu połaci dachowej, spowodowanym zawaleniem się komina, co w konsekwencji do 
uszkodzeniem stropu. Dzięki swojemu usytuowaniu w ciągu zabudowy pierzejowej rynku 
staromiejskiego, kamienica może stanowić dogodny  obiekt mieszkalny lub biurowo-
usługowy  

 
Zamek krzyżacki (dom mieszkalny) 
m Chomętowo gm. Dobiegniew adres Chomętowo 41 

 data powstania: 
1 poł. XIV w. 

własność: 
prywatna 

Stan 
zachowania 3 

Dom mieszkalny wzniesiony w obrębie zamku krzyżackiego, założonego w I poł. XIV wieku 
na terenie Półwyspu Jeziora Osiek. Jedna z siedzib krzyżackiego wójta Nowej Marchii. 
Budowla znajduje się aktualnie w ramach XIX – wiecznego założenia rezydencjonalno-
folwarcznego będącego dawniej własnością rodu von Brand. Obecnie w posiadaniu 
wspólnoty rodzin narodowości łemkowskiej. Budowla ceglana, prostopadłościenna, nakryta 
dachem dwuspadowym. Zachowane gotyckie, ostrołukowe okno, wąskie otwory strzelnicze i 
fragment wykusza. Wnętrze budowli zostało adaptowane  w XIX wieku na potrzeby 
gospodarcze. Obiekt stanowi unikalny przykład średniowiecznego budownictwa  w północnej 
części województwa lubuskiego.     

 

 



Baszta 
m Dąbroszyn gm. Witnica adres  

 data powstania: 
1885 r. 

własność: 
prywatna 

Stan 
zachowania 1 

Budowla zlokalizowana jest we wschodniej części miejscowości, przy drodze z Gorzowa do 
Kostrzyna. Baszta powstała z inicjatywy hrabiego Bogislava von Schwerina, ówczesnego 
właściciela dóbr dąbroszyńskich, na potrzeby jego małżonki Pauliny von Sichart.Budowla 
założona została na planie wielobocznym z prostopadłościenną dobudówką po stronie 
południowej.  Utrzymana w neogotyckich cechach stylistycznych, stanowi charakterystyczny 
element zabudowy miejscowości, a jej usytuowanie przy uczęszczanym szlaku komunikacyjnym, 
powoduje, że może być obiektem niezwykle atrakcyjnym dla potencjalnego inwestora.  

 
 
Spichlerz 
m Dobiegniew gm. loco adres  

 data powstania: 
poł. XIX w 

własność: 
samorządowa 

Stan 
zachowania 1 

Budynek spichlerza usytuowany w centrum miejscowości, opodal Urzędu Miasta i Gminy 
Dobiegniew. Pierwotnie element założenia folwarcznego o XIX – wiecznej metryce. Budowla 
utrzymana w klasycystycznych cechach stylistycznych, założona na planie prostokątnym. W 
wyniku pożaru w 2000 roku, zniszczeniu uległy połacie dachowe wraz z konstrukcją więźby. 
Zachowane mury obwodowe budowli wraz z trójkątnymi szczytami. Oryginalna dekoracja 
elewacji, znaczna kubatura z możliwością adaptacji na dowolne cele oraz dogodne 
usytuowanie sprawia, że obiekt może być atrakcyjny dla potencjalnego inwestora.    

 
Pałac i zespół dworski 
m Mi ędyrzecz gm. Międzyrzecz adres  

 data powstania: 
kon. XVIII w. 

własność: 
Skarb Państwa 

Stan 
zachowania 1 

Zespół zlokalizowany jest w zachodniej części miasta. Folwark znajdował się na uposażeniu 
zamku międzyrzeckiego, dokąd do 1945 roku istniał most przerzucony przez Obrę. Pośrodku 
znajduje się gorzelnia, a dziedziniec tworzą budynki mieszkalne i gospodarcze. Budynki 
składające się na zespół utrzymane są w neostylowych cechach stylistycznych. Założenie nie 
jest właściwie zagospodarowane. Budynki mieszkalne zajęte są przez dawnych pracowników 
gospodarstwa rolnego.  

 



 
Ruiny kościoła 
m Ostrowite gm. Dobiegniew adres  

 data powstania: 
XVIII w. 

własność: 
samorządowa 

Stan 
zachowania 1 

Miejscowość należała do szlacheckiego rodu von Wersen, a następnie von Sydow. Kościół 
murowany, został założony na planie podłużnym. W bezpośrednim sąsiedztwie wybudowano 
drewnianą dzwonnicę, zachowaną do dnia dzisiejszego. Ruiny budowli znajdują się opodal 
jeziora, z dala od siedzib ludzkich. Po 1945 roku kościół nie był użytkowany. Pozbawiony 
należytej opieki, popadł w ruinę. 

 
 
Pałac i zespół dworski 
m Owczary gm. Górzyca adres  

 data powstania: 
kon. XVIII w. 

własność: 
Skarb Państwa 

Stan 
zachowania 1 

Budowla znajduje się w obrębie założenia folwarcznego, usytuowanego w centralnej części 
miejscowości. Dwór był siedzibą dzierżawcy części dóbr fideikomisu należącego do domu 
panującego. Budowla w stylu klasycystycznym, została wzniesiona w miejscu wcześniejszej 
budowli rezydencjonalnej. Po 1945 roku zamierzano we dworze urządzić ośrodek kultury 
rolnej. Następnie stanowił własność Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Nieużytkowany, 
pozbawiony opieki popadł w ruinę.  

 
Spichlerz 
m Policko gm. Pszczew adres  

 data powstania: 
pocz. XIX w. 

własność: 
Skarb Państwa 

Stan 
zachowania 1 

Założenie folwarczne zostało wzniesione przez ówczesnych właścicieli miejscowości, rodzinę 
Dziembowskich. Następnie, od 1907 roku znajdowało się w posiadaniu rodziny Rodatz. 
Budowla gospodarcza usytuowana pośrodku dziedzińca, dostawiona jest szczytem do ściany 
gorzelni. Bryła obiektu z mansardowym dachem oraz  konstrukcja ryglowa, tkwi w tradycji 
poprzedniej epoki, różniąc go od pozostałej zabudowy folwarcznej.   

 
 



Zamek joannitów 
m Słońsk gm. loco adres  

 data powstania: 
XIV - XVII w. 

własność: 
samorządowa 

Stan 
zachowania 1 

Pałac usytuowany w północnej części miejscowości. Pierwotnie w rękach rycerskiego rodu von 
Uchtenhagen, w latach 1336 - 1810 siedziba balliwatu joannitów w Brandenburgii. W 1855 roku 
założono tu świecki zakon joannitów, kultywujący rycerskie tradycje. Budowla zawiera relikty 
średniowieczne, jednak zasadniczy kształt budowli pochodzi z okresu XVII – wiecznej przebudowy 
przeprowadzonej z inicjatywy Johanna Moritza von Nassau przez holenderskiego architekta Posta. 
Budowla stanowi unikalny przykład baroku holenderskiego na ziemiach polskich. Zamek przetrwał 
w stanie nienaruszonym działania wojenne. W 1975 roku, zaraz po ukończeniu prac remontowo-
konserwatorskich, budowla w niewyjaśnionych okolicznościach padła ofiarą pożaru.  

 

 
Ruiny kościoła 
m Spudłów gm. Górzyca adres  

 data powstania:  
XIV, XVIII w. 

własność: 
samorządowa 

Stan 
zachowania 1 

Kamienno-ceglana budowla zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości. Świątynia 
orientowana, założona została na planie prostokątnym i zamknięta po stronie wschodniej 
wielobocznie. Na ścianach miały się znajdować fragmenty średniowiecznych fresków, 
których jednak podczas ostatniej kontroli obiektu nie stwierdzono. Po zachodniej stronie 
dodano czworoboczną wieżę. Nowożytna przebudowa nadała budowli cechy klasycystyczne. 
Kościół został zniszczony w trakcie działań wojennych. Nigdy nie podjęto jego odbudowy.  
 
Dwór joannitów 
m Sulęcin gm. loco adres  

 data powstania: 
pocz. XIX w. 

własność: 
samorządowa 

Stan 
zachowania 1 

Dwór zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Starego Miasta, zaraz po 
zewnętrznej stronie murów obronnych. Budowla została wzniesiona w pocz. XIX wieku, w 
miejscu wcześniejszej, określanej jako Burgenlehn, reprezentuje cechy klasycyzmu. Budowla 
założona została na planie prostokątnym, dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona, 
nakryta  dachem dwuspadowym. Obiekt stanowi unikalny przykład klasycystycznej 
rezydencji dworskiej na terenie powiatu sulęcińskiego.  



 
Dwór opatów bledzewskich 
m Stary Dworek gm. loco adres  

 data powstania: 
XVIII w. 

własność: 
prywatna 

Stan 
zachowania 2 

Dwór położony jest w zachodniej części miejscowości w zakolu rzeki Obry. Siedziba opatów 
bledzewskich znajdowała się tutaj od szesnastego stulecia. Ostatni rezydujący tutaj opat zamienił  
posiadłość z niejakim Bornemannem na majątek w Rokitnie. Od tego czasu dwór był  dzierżawiony.  
Budowla została przebudowana przez dzierżawcę Hackera, otrzymując obecny wygląd. Jest to dwór 
parterowy,  nakryty dachem czterospadowym z piętrowymi ryzalitami w elewacji frontowej i tylnej. 
Wnętrza rozplanowane w układzie dwutraktowym z narożnymi kominkami w partii centralnej.   
 
Dwór 
m Strychy gm. loco adres  

 data powstania: 
2 poł. XVI w, k. XVIII w. 

własność: 
prywatna 

Stan 
zachowania 2 

Dwór powstał w pocz. XIX wieku w miejscu wcześniejszej budowli rezydencjonalnej. Budowla, 
sprzężona z założeniem folwarcznym zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości. Budowla 
wzniesiona została przez rodzinę Wegierskich. W końcu XIX wieku była dzierżawiona przez Wernera 
Franza, który dokonał przebudowy budynku. Dwór jest parterowy, o symetrycznej elewacji, nakryty 
dachem naczółkowym z oknami powiekowymi. Stanowi przykład skromnej klasycystycznej rezydencji 
szlachty wielkopolskiej. Obiekt nieużytkowany, pozbawiony właściwej opieki, popadł w ruinę. 

 

 
Pałac 
m Żubrów gm. Sulęcin adres  

 data powstania: 
pocz. XVIII w. 

własność: 
prywatna 

Stan 
zachowania 1 

Budowla zlokalizowana jest w południowej części miejscowości w ramach założenia pałacowo-
folwarcznego. Barokowy pałac, wzniesiony został prawdopodobnie z inicjatywy Balthasara 
Friedricha von Waldow. Budynek o zwartej, dwukondygnacyjnej bryle, nakryty został dachem 
mansardowym. Symetrycznie ukształtowane elewacje z oszczędnym detalem architektonicznym 
kontrastują z bogatym wystrojem wnętrz, na który składają się figuralne i roślinne sztukaterie 
oraz dekoracja kominków. Budowla stanowi jedną z najcenniejszych realizacji 
rezydencjonalnych w północnej części województwa lubuskiego.  



 


