KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-1/4/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny - czworak robotników rolnych

2. OBECNA FUNKCJA
budynek mieszkalny
wielorodzinny

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
1900 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, elewacje ocieplone i otynkowane; dach na ¾ długości pokryty
oryginalną dachówką holenderską – esówką;
− bryła budynku czterosegmentowa pod wspólnym dachem dwuspadowym, z częściowo
użytkowym poddaszem;
− elewacje wzdłużne domu szeregowego o rytmicznie rozmieszczonych otworach drzwiowych i
okiennych
− kształt okna pierwotnego, dwudzielnego zachowany w segmencie drugim od północy
− rozmieszczenie systemów ogniowych i kształt kominów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Dębowa 43

(d. Kolnik nr 4)

11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− ocieplone i otynkowane elewacje wzdłużne; szczyt południowy przemurowany
− do szczyty północnego dostawiona klatka schodowa na poddasze użytkowe
− okna powiększone, stolarka okienna wymieniona
− w segmencie północnym dach przekryty blachą trapezową, komin przestawiony

-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− wymienione pokrycie dachowe nad południową częścią budynku (blachodachówką); w dachu
okna połaciowe

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

Ko-2/5/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
II ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, w osi elewacji frontowej
facjata na piętrze przykryta dwuspadowym dachem o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych
− wystrój ścian – ceglane gzymsy podokapowe, oprawa niektórych otworów okiennych (nadproża i
podokienniki), okrągłe i półokrągłe otwory w szczytach
Elementy nowe:
− zmiany w rozmieszczeniu niektórych otworów okiennych i drzwiowych
− stolarka okienna wymieniona

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Dębowa 39

(d. Kolnik nr 5)

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
brak

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-3/6/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
Budynek mieszkalny

KOLNIK
3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła

I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty papą
− bryła parterowa z dachem dwuspadowym półpłaskim na wysokiej ściance kolankowej, poddasze
użytkowe
− rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych oraz ich wielkość i kształt
− oryginalna stolarka okienna zachowana w partii poddasza – oba okna szczytowe dwudzielne,
sześciokwaterowe
− dekoracje architektoniczne wykonane w cegle: gzyms międzykondygnacyjny, parapety i
nadproża okien;

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Dębowa 33

(d. Kolnik nr 6)

11. LOKALIZACJA
-

Elementy nowe:
− zamurowane jedno okno w elewacji wschodniej
− stolarka drzwiowa i okienna wymieniona w przyziemiu budynku
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− podwyższenie szczytów, wymiana dachu (konstrukcji) oraz pokrycia (blachodachówka); w dachu
okna połaciowe
− do szczytu północnego dostawiono metalową, ażurową klatkę schodową
− zamurowano okienka poddaszowe w ścianach wzdłużnych, okno w szczycie północnym
zastąpiono drzwiami wejściowymi, powiększono okno w szczycie południowym
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, z wprowadzeniem uproszczonych tradycyjnych
podziałów

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

Ko-4/7/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
1 ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, szczyty drewniane, odeskowane, dach pokryty dachówką
holenderką – esówką
− dyspozycja ściany frontowej osiowa, zachowany układ, wielkość i kształt otworów okiennych i
drzwiowych
− bryła parterowa, dach dwuspadowy
− szczyty odeskowane pionowo, w szczytach drzwi deskowe na poddasze, okapy podbite ukośną
deską
− zachowana stolarka drzwi wejściowych, w części południowej zachowana stolarka okienna
dwudzielna, sześciopolowa w drewnianych opaskach, z drewnianymi okiennicami
Elementy nowe:
− od północy dostawiona przybudówka wejściowa
− wymieniona stolarka okienna w północnej części budynku
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Dębowa 29

(d. Kolnik nr 8)

11. LOKALIZACJA
-

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

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-5/8/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
początek XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką holenderka – esówką
− bryła parterowa pod wysokim dachem dwuspadowym
− elewacja frontowa z zachowanym rozmieszczeniem okien i drzwi wejściowych
− elewacje frontowa i północna z cegły licowej, dekorowana ceglanymi lizenami i gzymsem
podokapowym, nadproża okienne w postaci łuków odcinkowych;
− zachowany wzorzec oryginalnej stolarki czteroskrzydłowej, 8-kwaterowej
Elementy nowe:
− bryła budynku skrócona od południa, ściana szczytowa przebudowana i otynkowana,
− stolarka wymieniona, w cz. południowej zmieniona również szerokość okna, w części środkowej
zmieniona wysokość okien i kształt nadproży na prosty w miejsce łuku odcinkowego;
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Dębowa 25

(d. Kolnik nr 9)

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

Ko-6/9/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zagroda nr 11

2. OBECNA FUNKCJA
zagroda rolnicza

KOLNIK
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− Zagroda dwu budynkowa składająca się z budynku mieszkalnego i wielofunkcyjnego budynku
gospodarczego
− budynek mieszkalny ustawiony szerokofrontowo do ulicy wiejskiej
− budynek gospodarczy ustawiony równolegle do budynku mieszkalnego
− budynek drewnianej stodoły ustawiony równolegle do budynku mieszkalnego i gospodarczego
Elementy nowe:
− piętrowy murowany, otynkowany budynek magazynowy usytuowany prostopadle do budynków
mieszkalnego i gospodarczego
Zmiany (stan: 2011-11-30)
− zespół zagrody nie istnieje; w jej miejscu nowa zabudowa o usytuowaniu i architekturze nie
związanej z historycznym zespołem

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
d. Kolnik nr 11
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnictwo

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zespół nie istnieje

15. STAN ZACHOWANIA
brak

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-7/10/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie nr 11

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach przekryty dachówką holenderka – esówką
− bryła - budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym z użytkowym poddaszem
− częściowo zachowana historyczna dyspozycja ścian (rozmieszczenie okien i drzwi ich kształt i
wielkość)
− dekoracje zewnętrzne stanowią: ceglany gzyms podokapowy przechodzący w szczytach w gzyms
międzykondygnacyjny, profilowane końcówki belek płatwiowych w szczytach i deski wiatrowe
− zachowana stolarka drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z nadświetlem oraz stolarka okien na
poddaszu (dwuskrzydłowa, ośmiokwaterowa)
Elementy nowe:
− zamurowane jedno okno w elewacji frontowej
− wymieniona stolarka okienna, w części wschodniej i południowej połączona z powiększeniem
otworów okiennych
Zmiany (stan: 2011-11-30)
− zespół zagrody nie istnieje; w miejscu nowa zabudowa o usytuowaniu i architekturze nie
związanej z historycznym zespołem

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Kolnik nr 11
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
obiekt nie istnieje

15. STAN ZACHOWANIA
brak

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-7a/11/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 11

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką holenderką – esówką
− bryła budynku parterowa, dach dwuspadowy na wysokiej ściance kolankowej, poddasze
użytkowane
− zachowane rozmieszczenie i kształt otworów wejściowych i okiennych
− dekoracja ścian w postaci ceglanego gzymsu obramowującego szczyt południowy oraz łęków
nadprożowych
− zachowana metalowa oprawa okien i deskowa stolarka drzwi i wierzei
Elementy nowe:
− część północna budynku przemurowana z pustaków
− w ścianie zachodniej płn. okno zamurowano, środkowe powiększono, zmieniono kształt drzwi
wejściowych
Zmiany (stan: 2011-11-30)
− zespół zagrody nie istnieje; w miejscu budynku gospodarczego – nowy budynek mieszkalny o
architekturze nie związanej z historycznym zespołem

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Kolnik nr 11
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

gospodarcze

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
obiekt nie istnieje

15. STAN ZACHOWANIA
brak

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-8/11/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zagroda nr 12

2. OBECNA FUNKCJA
zagroda rolnicza

KOLNIK
3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

nie dotyczy

koniec XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zespół pierwotnie czterobudynkowy składający się z budynku mieszkalnego i trzech budynków
gospodarczych w tym nie istniejącej dziś stodoły zamykającej od zachodu podwórze
gospodarcze
− budynek mieszkalny ustawiony szerokofrontowo do ulicy wiejskiej
− 2 budynki gospodarcze ustawione prostopadle do budynku mieszkalnego i flankujące podwórze
gospodarcze od południa i północy
Elementy nowe:
− rozebrano stodołę zamykającą podwórze gospodarcze od zachodu

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dębowa 9

Kolnik
(d. Kolnik nr 12)

11. LOKALIZACJA
-

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

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnicze

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

Ko-9/12/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie nr 12

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
1899 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką holenderką – esówką
− bryła budynku – budynek parterowy, częściowo podpiwniczony przykryty wysokim dachem
dwuspadowym na wysokiej ściance kolankowej – poddasze użytkowe, od podwórza dostawiona
w I ćw. XX w. drewniana przybudówka wejściowa i murowane zejście do piwnicy
− dyspozycja ścian – rozmieszczenie , wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− bogaty detal architektoniczny w cegle: gzymsy, oprawa otworów okiennych, drzwiowych i wnęk,
gzymsy okapowe, sterczyny narożnikowe i szczytowe, rozeta w szcycie płn. itp , lukarny we
wsch. połaci dachu, metalowe starczyny i litery z monogramem własciciela i datąbudowy
budynku
− stolarka okienna częściowo zachowana czteroskrzydłowa

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dębowa 9

Kolnik
(d. Kolnik nr 12)

11. LOKALIZACJA
-

Elementy nowe:
− do ściany południowej w latach 90-tych XX w. dostawiono szpecącą ceglaną dobudówkę w
miejscu wcześniejszej, drewnianej, ażurowej werandy
− stolarka okienna częściowo wymieniona z zachowaniem kształtu otworów i zasadniczych
podziałów stolarki

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

Zmiany (stan: 2011-11-30)
−
pokrycie dachowe częściowo wymienione (blachodachówka)
− nowa przybudówka od podwórza; przybudówka przy szczycie południowym - otynkowana

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

Ko-10/13/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy południowy w zagrodzie nr 12

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

KOLNIK

3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła

koniec XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej, dach kryty dachówką holenderką –
esówką
− budynek parterowy z wysokim dachem na wysokiej ściance kolankowej – poddasze użytkowane
jako magazyn, dwukondygnacyjne, w połowie długości bryła rozdzielona ścianą ogniową
− rozmieszczenie i kształt otworów drzwiowych i okiennych
− dekoracja ścian w cegle – gzyms miedzykondygnacyjny w ścianach wzdłużnych, pilastry i gzyms
wieńczący w szczytach
− stolarka deskowych drzwi i wierzei, metalowa oprawa okien

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dębowa 9

Kolnik
(d. Kolnik nr 12)

11. LOKALIZACJA
-

Elementy nowe:
− powiększone otwory wjazdowe we wsch. cz. przyziemia budynku
Zmiany (stan: 2011-11-30)
− brak zmian

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnictwo

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

Ko-11/14/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy północny w zagrodzie nr 12

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
1940 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką holenderką – esówką
− budynek parterowy z wysokim dachem na wysokiej ściance kolankowej – poddasze użytkowane
jako magazyn
− rozmieszczenie i kształt otworów drzwiowych i okiennych oraz wywietrzników w kalenicy
− dekoracja ścian w cegle – gzyms miedzykondygnacyjny w ścianach wzdłużnych, pilastry i gzyms
wieńczący w szczytach
− stolarka deskowych drzwi i wierzei, metalowa oprawa okien, metalowe cyfra daty budowy
Elementy nowe:
− brak nowych elementów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Dębowa 9

(d. Kolnik nr 12)

11. LOKALIZACJA
-

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

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnicze

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

