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Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Uznaje si´ za pomnik historii „Lubiƒ — zespó∏
opactwa benedyktynów”, po∏o˝ony w gminie Krzy-
wiƒ, w województwie wielkopolskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienione-
go w § 1 jest zachowanie, ze wzgl´du na wartoÊci
historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz war-
toÊci niematerialne, jednego z najstarszych oÊrodków
monastycznych, miejsca zwiàzanego z wa˝nymi po-
staciami dla kultury i dziejów Polski.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Lubiƒ — zespó∏
opactwa benedyktynów” obejmuje historycznie
ukszta∏towanà przestrzeƒ opactwa z koÊcio∏em klasz-
tornym pod wezwaniem Narodzenia NajÊwi´tszej
Marii Panny wraz z towarzyszàcymi mu budynkami
klasztornymi oraz parkiem, ogrodem, dwoma folwar-
kami, szko∏à parafialnà, koÊcio∏em pod wezwaniem

Êw. Leonarda, cmentarzem, pastorówkà, placem tar-
gowym oraz zabytkowà figurà Êw. Jana Nepomucena.
Granica zespo∏u biegnie drogà gruntowà od skrzy˝o-
wania z ulicà Bie˝yƒskà, wzd∏u˝ wschodniej granicy
dzia∏ek nr 357/3 oraz nr 357/6, dochodzi do ulicy Pol-
nej, skr´ca na zachód i biegnie po∏udniowà i zachod-
nià granicà dzia∏ki nr 357/6 w pobli˝u linii zabudowy
budynków folwarcznych, za budynkiem zabytkowej
stajni ze spichrzem skr´ca na zachód, przecina ulic´
Mickiewicza i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki
nr 266 i nr 78 wzd∏u˝ ulicy Powstaƒców Wielkopol-
skich, dalej wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ek nr 78
oraz nr 77, ponownie przecina ulic´ Mickiewicza, bieg-
nie zachodnià granicà dzia∏ki nr 359, do ulicy Bie˝yƒ-
skiej i wzd∏u˝ tej ulicy pó∏nocnà granicà dzia∏ki
nr 357/3 do skrzy˝owania z drogà gruntowà.

2. Mapa „Lubinia — zespo∏u opactwa benedykty-
nów” stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie uznania za pomnik historii „Lubiƒ — zespó∏ opactwa benedyktynów”

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50,
poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz
z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. (poz. 1659)

MAPA „LUBINIA — ZESPO¸U OPACTWA BENEDYKTYNÓW”


