KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UII-11/223/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 24

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła, elewacje
otynkowane

ULKOWY II
4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− zachowana metalowa stolarka okien
Elementy nowe:
− ściany otynkowane w sposób zacierający elementy dekoracyjnego wystroju ścian, dach pokryty
falistym eternitem

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy II nr 24
11. LOKALIZACJA
-

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

prywatna

12. WŁASNOŚĆ
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak

15. STAN ZACHOWANIA

17. WPISUJĄCY DANE

dobry

Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UII-12/224/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Dawna gorzelnia, następnie dom mieszkalny z oborą

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalno-gospodarcza

3. MATERIAŁ
kamień, drewno, cegła

ULKOWY II
4. DATOWANIE
poł. XIX w., XIX/XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, szczyt w drewnianej konstrukcji szkieletowej, mur ceglany i
wypełnienie konstrukcji otynkowane, schody i ganek drewniane; przyległy budynek gospodarczy
kamienny
− bryła – budynek dwukondygnacyjny, przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym, na piętrze
ganek wejściowy o formie loggii pod wspólnym dachem; od płd.-wsch. w przedłużeniu ruina
kamiennego budynku gospodarczego
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – kratownica konstrukcji szkieletowej, forma loggii wejściowej na piętrze, odeskowanie
szczytu płn.-zach., ceglana oprawa otworów okiennych przyziemia i budynku gospodarczego
Elementy nowe:
− budynek nowo otynkowany, dolna część schodów betonowa
− stolarka okienna w większości wymieniona na współczesną bez zastosowania tradycyjnego
podziału
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek po remoncie – wymienione pokrycie dachowe (blachodachówka)
− zmieniona konstrukcja schodów i galerii wejściowej na piętro, wyremontowane odeskowanie
szczytu
− zmieniona kolorystyka

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy II nr 27
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

prywatna
mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Gospodarcza część budynku zagrożony bardzo
złym stanem technicznym
15. STAN ZACHOWANIA
dobry/ruina

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UII-13/225/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie nr 33

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła, elewacje
otynkowane

ULKOWY II
4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane
− bryła – budynek parterowy, podpiwniczony, przykryty wysokim dachem dwuspadowym na niskiej
ściance kolankowej, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt oraz wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian – dekoracje w tynku w postaci gzymsu międzykondygnacyjnego oraz opasek wokół
okien i otworów drzwiowych, profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
− w przyziemiu stolarka okienna czteroskrzydłowa, sześciokwaterowa
Elementy nowe:
− dach przykryty blachodachówką w miejsce dachówki ceramicznej
− od wschodu parterowa przybudówka przykryta dachem pulpitowym
− w dachu wprowadzono okna połaciowe, w szczytach stolarka okienna wymieniona na
współczesną, jednoprzestrzenną; stolarka drzwi wymieniona w latach 60-tych XX w.
− współczesny wystrój malarski i kolorystyka ścian
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− w oknach przyziemia stolarka wymieniona na współczesną z zamarkowanym tradycyjnym
podziałem
− wymieniona stolarka drzwi wejściowych ze zmniejszeniem otworów (obniżenie i zwężenie)
− do szczytu wschodniego przylega metalowy komin

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy II nr 33
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Niekorzystne zmiany w wystroju architektonicznym
budynku
15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UII-14/226/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie nr 42

2. OBECNA FUNKCJA
Budynek mieszkalny

ULKOWY II

3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła,

początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, kryty wysokim dachem dwuspadowym, 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 oprawy 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 inne:
− do północnej ściany budynku przylega budynek gospodarczy przykryty dachem wielospadowym
Elementy nowe:
− dach pokryty blachą trapezową w miejsce dachówki ceramicznej

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy II nr 42
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okienna w przyziemiu wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez zachowania
tradycyjnych podziałów
− wymieniona stolarka drzwi wejściowych

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

prywatna
mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Pogarszający się stan techniczny budynków
gospodarczych
15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UII-15/227/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny nr 45 z częścią gospodarczą

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalno-gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła, otynkowany

ULKOWY II
4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane, szczyt północny odeskowany
− bryła budynku dwuczłonowa - parterowa, przykryta wysokimi dachami dwuspadowymi o
prostopadle usytuowanych kalenicach,
− zachowane usytuowanie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych
Elementy nowe:
− pokrycie dachowe z blachy trapezowej
− stolarka okienna wymieniona na współczesną z zachowaniem tradycyjnych podziałów
− współczesny wystrój malarski elewacji z zachowaniem motywu okiennic
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− dawna część gospodarcza (skrzydło północno-wschodnie budynku) przebudowana (z całkowita
wymianą substancji) – poszerzona, podwyższona o zmienionym pochyleniu dachu, z lukarną w
dachu i przybudówką od wschodu, pokryta blachodachówka;

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy II nr 45
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Zmiana charakteru historycznej bryły budynku

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UII-16/228/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny nr 47 z częścią gospodarczą

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna i gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła, otynkowany

ULKOWY II
4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane, część gospodarcza przykryta dachówką
esówką
− bryła budynku dwuczłonowa - parterowa, przykryta wysokimi dachami dwuspadowymi o
prostopadle usytuowanych kalenicach,
− zachowane usytuowanie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych
− zachowana stolarka w szczycie północnym
Elementy nowe:
− od południa do części mieszkalnej dostawiona parterowa przybudówka z balkonem na piętrze
− pokrycie dachowe nad częścią mieszkalną z blachy trapezowej
− stolarka okienna wymieniona na współczesną bez zachowania 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 II nr 47
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UII-17/229/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny nr 49 z częścią gospodarczą

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna i gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła, otynkowany

ULKOWY II
4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane, dachy pokryte dachówką esówką
− bryła budynku dwuczłonowa - parterowa, przykryta wysokimi dachami dwuspadowymi o
prostopadle usytuowanych kalenicach
− zachowane usytuowanie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych
Elementy nowe:
− od południa do części mieszkalnej dostawiona parterowa przybudówka przykryta płaskim
dachem
− ściany zewnętrzne częściowo pokryte sidingiem
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną bez zachowania 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 II nr 49
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

UII-18/230/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalno-gospodarczy w zagrodzie nr 51

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalno-gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

ULKOWY II
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach pokryty dachówką karpiówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, z podniesionym okapem
w części płn.-zach. nad drzwiami części gospodarczej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej, częściowo zachowana dekoracyjna
rama w szczycie płd. budynku
− zachowana stolarka okienna dwuskrzydłowa ze ślemieniem
Elementy nowe:
− brak nowych elementów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Ulkowy II nr 51
11. LOKALIZACJA
-

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
zły 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

UII-19/246/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Układ ruralistyczny wsi

2. OBECNA FUNKCJA
nie dotyczy

ULKOWY II
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
pocz. XIV w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− czytelny układ wsi – zespół dworsko-parkowy z folwarkiem
− zachowana część historycznej struktury wsi w postaci parku, pozostałości zabudowy folwarcznej
(gorzelania) i zabudowy d. wsi folwarcznej;
− zachowana część zabudowy zagrodowej związanej z rozłogiem pól, powstałej w wyniku parcelacji
majatku
Elementy nowe:
− zniekształcenia układu w centralnej części wsi w związku z zanikiem funkcji zespołu dworskiego i
folwarcznego
− ubytki w strukturze wsi zwłaszcza w obrębie d. zespołu dworskiego i folwarcznego
− wprowadzenie nowej zabudowy w obrebie układu (zarówno uzupełniającej jak i dekomponującej
układ)
− pojawienie się współczesnej zabudowy w obszarach otoczenia historycznego układu w tym w
obszarach wskazanych do ochrony ekspozycji

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

nie dotyczy

10. ADRES
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

nie dotyczy

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

nie dotyczy

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
presja inwestycyjna na tereny na północny zachód
od wsi (w tym na otoczenie parku i alei oraz
wzgórza z grobowcem rodzinnym)
15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2011-11-30

20. FOTOGRAFIE

Ulkowy II – mapa topograficzna.

Układ wsi Ulkowy na mapie messtischblatt z 1925 r.

Widok autostrady z głównej ulicy wiejskiej

