URBANISTYKA - założenia przestrzenne - układy urbanistyczne, ruralistyczne, dzielnice i
osiedla, place i ulice (jako wnętrza urbanistyczne), strefy ochrony konserwatorskiej
krajobrazu, kanały, linie kolejowe, założenia rekreacyjne i sportowe, miejsca pamięci
narodowej
SAKRALNE - obiekty sakralne - kościoły różnych wyznań, klasztory, dzwonnice, kaplice,
kaplice cmentarne, kostnice, kapliczki przydrożne, figury
OBRONNE - obiekty budownictwa obronnego - mury i bramy miejskie, fortyfikacje
zamków i dworów obronnych, twierdze i ich elementy, forty
ZAMKI – zamki, wieże mieszkalne
PUBLICZNE - budowle użyteczności publicznej - siedziby władz, szkoły i internaty, banki,
poczty, hotele i pensjonaty, teatry i kina, koszary i więzienia, dworce kolejowe, szpitale i
zakłady opiekuńcze, budynki administracyjne zakładów przemysłowych
REZYDENCJONALNE - pałace wiejskie (ośrodki dóbr) i pałace miejskie (w zespołach
rezydencjonalnych) oraz dwory wiejskie (ośrodki dóbr), dwory podmiejskie (w zespołach
rezydencjonalnych), dwory obronne
ZIELEŃ - parki pałacowe i dworskie, ogrody dworskie, parki miejskie, aleje, ogrody willowe
i przydomowe, elementy naturalnego krajobrazu
FOLWARCZNE - zabudowa folwarczna - oficyny mieszkalne i gospodarcze (w
zespołach), budynki inwentarskie, produkcyjne (przemysłowe) i budynki mieszkalnoużytkowe w zespołach folwarcznych, pojedyncze obiekty pozostałe po zespołach
folwarcznych
GOSPODARCZE - budynki gospodarcze - wszelkie pojedyncze obiekty gospodarskie w
zagrodach wiejskich, spichlerze, magazyny jako obiekty samoistne, budynki pomocnicze przy
obiektach użyteczności publicznej, domach mieszkalnych i w zespołach przemysłowych
MIESZKALNE - budynki mieszkalne - domy, kamienice, chałupy wiejskie, pałace i dwory
miejskie (poza założeniami rezydencjonalnymi), plebanie, wikariaty i organistówki, domy w
osiedlach (wyszczególnione w decyzjach przestrzennych)
PRZEMYSŁOWE - budownictwo przemysłowe - hale produkcyjne w zespołach
fabrycznych, obiekty towarzyszące, parowozownie, kotłownie, wieże szybowe w kopalniach,
pojedyncze budynki produkcyjne, poza zespołami folwarcznymi (kuźnie, olejarnie itp.),
młyny, wiatraki, urządzenia hydrotechniczne, wodociągowe wieże ciśnień, mosty i wiadukty,
elektrownie, gazownie i wodociągi
CMENTARZE - cmentarze komunalne, wojenne, wyznaniowe, kwatery cmentarne,
pojedyncze groby i mogiły, tereny przykościelne
INNE - ogrodzenia, bramy i kordegardy, pomniki, fontanny i studnie, mała architektura
parkowa (altany, groty, pawilony), dziedzińce, tereny

