KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UI-1/207/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

ULKOWY I
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
− bryła – budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym, w osi budynku piętrowa facjata
przykryta dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej, od podwórza
dobudówka parterowa pod wysokim dachem dwuspadowym
− zachowany zasadniczy układ otworów okiennych drzwiowych, zachowany kształty i wielkość
otworów okiennych w szczytach
− zachowana stolarka okienna w oknach szczytowych (dwuskrzydłowa, sześciokwaterowa
Elementy nowe:
− nastąpiły zmiany w rozmieszczeniu i kształcie (powiększenie) okien w elewacji frontowej
− dach pokryty eternitem w miejsce dachówki ceramicznej
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek przebudowany i rozbudowany ( silnie rozszerzony w kierunku zachodnim, rozbudowana
i podwyższona dobudówka zachodnia);
− ściany otynkowane, dach przebudowany (usunięte kominy, wysunięte okapy, nowe pokrycie
dachowe – blachodachówka)
− zmiana proporcji i charakteru architektonicznego budynku

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy I nr 2
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Przekształcenie budynku zacierające historyczny
charakter architektoniczny budynku
15. STAN ZACHOWANIA
przekszatłcony

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UI-2/208/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
brak funkcji

ULKOWY I
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
1912 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, podpiwniczony, kryty wysokim dachem dwuspadowym na ściance
kolankowej, w osi budynku piętrowa facjata przykryta dachem dwuspadowym o kalenicy
prostopadłej do kalenicy głównej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci kostkowych gzymsów i oprawy okien i drzwi (nadproża i
podokienniki), profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej, w szczycie facjaty „jaskółka” z
profilowanych beleczek
− zachowana stolarka okienna (dwuskrzydłowa ze ślemieniem) oraz dwuskrzydłowe drzwi
wejściowe z nadświetlem
Elementy inne:
− do południowej ściany budynku przylega budynek gospodarczy przykryty dachem półpłaskim
dwuspadowym na wysokiej, drewnianej ściance kolankowej
Elementy nowe:
− brak nowych elementów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy I nr 3
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

brak

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zły stan techniczny

15. STAN ZACHOWANIA
zły

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UI-3/209/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

ULKOWY I
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od podwórza ganek pod
dachem pulpitowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych
− wystrój ścian wykonany w tynku w postaci gzymsu podokapowego, profilowane końcówki belek
konstrukcji dachowej
− stolarka okienna z epoki budowy - drewniana trójskrzydłowa

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy I nr 4
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− nastąpiły zmiany w rozmieszczeniu otworów w narożu płn.-wsch.
− ganek od podwórza częściowo zabudowano tworząc przybudówkę wejściową

-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Pogarszający się stan techniczny budynku

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UI-4/210/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zagroda rolnicza nr 5

2. OBECNA FUNKCJA
zagroda rolnicza

ULKOWY I
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− układ zagrody skupionej wokół kwadratowego podwórza otoczonego z czterech stron budynkami
− zachowane elementy:
– budynek mieszkalny – dwukondygnacyjny pod półpłaskim dachem dwuspadowym, pierwotnie
ceglany
– budynek gospodarczy zamykający podwórze od zachodu - ceglany przykryty półpłaskim
dachem dwuspadowym na wysokiej, drewnianej ściance kolankowej
Elementy nowe:
− budynek gospodarczy zamykający podwórze od południa - współczesny w miejscu
historycznego
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy I nr 5
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UI-5/211/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
brak

ULKOWY I
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, podpiwniczony, przykryty wysokim dachem dwuspadowym na niskiej
ściance kolankowej, w osi ściany frontowej piętrowa facjata przykryta dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w tynku w postaci gzymsu międzykondygnacyjnego, boniowania na narożach i
opasek wokół otworów; profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
Elementy nowe:
− ganek wejściowy od frontu zawalony i rozebrany
− stolarka w znacznej części wymieniona w latach 60-tych z zachowaniem zasadniczych
tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy I nr 6
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
bardzo zły stan techniczny, brak właściwej funkcji i
użytkowania
15. STAN ZACHOWANIA
ruina

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UI-6/212/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

ULKOWY
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I połowa XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, kryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle – oprawa okien i drzwi (nadproża i podokienniki), profilowane końcówki
belek konstrukcji dachowej
− zachowana znaczna część stolarki okiennej (dwuskrzydłowa ze ślemieniem) oraz dwuskrzydłowe
drzwi wejściowe z nadświetlem
Elementy nowe:
− dach pokryty dachówką cementową w latach 60-tych XX w.
− pojedyncze okna z wymienioną stolarka na współczesną bez zachowania tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− pokrycie dachowe wymienione (blachodachówka), wprowadzone okno połaciowe
− wymieniona stolarka okienna na współczesną, dwudzielną
− drzwi wejściowe – stolarka wymieniona na współczesne dwudzielne drzwi balkonowe

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy I nr 13
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

