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Obiekt: Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski, pow. lubelski - cmentarz żydowski „stary” 
położony na działkach nrew. gruntów 1343, 1392/3, 1392/4, 1392/5, 1392/6, 1397/2, 
1398/2

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 
2003 r. (Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.) oraz zgodnie z § 15.1, 3, 4 i 5 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. 2021 poz. 56), Lubelski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków 
karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego „starego” położonego w Janowie Lubelskim 
na działkach nr ew. gruntów: 1343,1392/3,1392/4,1392/5,1392/6,1397/2,1398/2.

W związku z weryfikacją stanu wiedzy na temat historii i lokalizacji cmentarzy żydowskich 
na obszarze województwa lubelskiego, w 2020 r. na zlecenie LWKZ została sporządzona karta 
ewidencyjna cmentarza żydowskiego tzw. „starego” w Janowie Lubelskim. Karta ewidencyjna została 
włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
zawiadomił o jej włączeniu Burmistrza Janowa Lubelskiego (pismo LWKZ w Lublinie znak: 
KD.5140.53.6.2021 z 15 grudnia 2021 r.), właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach 
cmentarza wskazanych na ww. karcie ewidencyjnej (pismo LWKZ w Lublinie znak: 
KD.5140.53.8.2021 z 15 grudnia 2021 r.), a także 17 grudnia 2021 r. zawiadomienie zostało 
zamieszczone na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Lublinie.

W związku z zawiadomieniem o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ww. karty 
ewidencyjnej cmentarza żydowskiego „starego” w Janowie lubelskim, Burmistrz Janowa Lubelskiego 
przekazał uwagi dotyczące jego granic (pismo Burmistrza Janowa Lubelskiego znak: AN.4120.5.2021 
z 4 stycznia 2022 r.). W piśmie powołał się na wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w Polsce będący przedmiotem postępowania przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie, w którym nie zostały wskazane działki nr 1397/2 i 1398/2. 
Kopia pisma Burmistrza Janowa Lubelskiego wraz z załącznikami została przekazana autorowi 
opracowania karty ewidencyjnej. Po analizie argumentów zawartych w ww. piśmie Burmistrza 
Janowa Lubelskiego autor opracowania uznał, że zasadna jest weryfikacja interpretacji granic 
cmentarza żydowskiego „starego” w Janowie Lubelskim, uwzględniająca nowe dowody w sprawie. 
Biorąc pod uwagę powyższe, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków powiadomił Burmistrza 
Janowa Lubelskiego (pismo znak: KD.5140.6.2.2022 z 09 lutego 2022 r.), że opracowana w 2020 r. 
karta ewidencyjna cmentarza żydowskiego „starego” w Janowie lubelskim zostanie wyłączona 
z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz, że nowa karta ewidencyjna cmentarza żydowskiego 
„starego” w Janowie Lubelskim (uwzględniająca uwagi przekazane przez Burmistrza Janowa 
Lubelskiego) zostanie włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z procedurą wskazaną 
w § 15 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.
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