
Wykaz obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. 
Basznia Dolna 

- stajnia, drewn., w zagrodzie nr 100, 2 poł. XIX, nr rej.: A-785 z 1.10.1974 r.  

- cmentarz greko-kat., 2 poł. XIX, nr rej.: A-363 z 23.06.1994 r. 

- rządcówka, ob. dom, nr 12, XIX/XX, nr rej.: A-413 z 8.04.2010 r. 

- murowana kapliczka przydrożna pw. Jana Napomucena, przy drodze do Lubaczowa,   

- plebania rzym.-kat., drewn., ul. Mierzwy 1, 1941, 1960, nr rej. A-1544 z 15.06.2018 r. 

- krzyż kamienny (pańszczyźniany) 1848 r., nr rej. B-758 z 25.04.2018 r. 
Dąbków 
-       cmentarz ewangelicki, lata 80-te XIX w. nr rej.: A-1595 z 15.02.2019 r. 
Huta Kryształowa 

- gorzelnia, pocz. XX, nr rej.: A-816 z 28.09.1995 r. 
Krowica Sama 

- cmentarze greko-kat., ob. komunalne, XIX-XX, nr rej.: A-383 oraz A-385 

- kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, drewn., 1932-33, nr rej.: A-400  z wyposażeniem  

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Michała, drewn., 1870, nr rej.: A-355 z 21.05.1990 r.  

- park dworski (pozostałości), XVIII-pocz.XX, nr rej.: A-390 z 16.12.2009 r. 
Lisie Jamy 

- cmentarz epidemiczny, 1918, nr rej.: A-338 z 21.06.1994 r. 
Opaka 

- cerkiew greko-kat., XVII, 1890, nr rej.: A-315 z 29.11.1989 r.  (spalona) 

- dzwonnica, nr rej.: j.w. po renowacji 

- cmentarz, nr rej.: j.w.  
Podlesie 

- cmentarz ewangelicki, 1 poł. XIX, nr rej.: A-389 z 17.06.1994 r. 

-  d. plebania ewangelicka, 1856, nr rej.: A-341 z 18.03.2009 r. po renowacji i modernizacji   obecnie 
Centrum Edukacyjno – Kulturalne Gminy Lubaczów „Pastorówka” 
Sieniawka 

     -         cmentarz greko-kat., poł. XIX, nr rej.: A-1534 z 23.04.2018 r. 
Szczutków 
-       dzwonnica, drewn., 1825, 1895, 1903 r. nr rej.: j.w. ( po renowacji) 
-        cmentarz greko-kat., ob. komunalny (część stara - południowa i wsch.), poł. XIX, nr rej.: A-366 
-        cerkiew greko-kat., p.w. św. Dymitra, ob. kościół rzym.-kat. fil. p.w. św. Wawrzyńca, drewn., 1904,  
         z wyposażeniem 
Załuże 

- cmentarz komunalny (cz. wsch.), poł. XIX, nr rej.: A-672 z 13.06.1994 r. 
 


