KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-1/38/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany wtórnie otynkowane
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od południa
przybudówka parterowa przykryta płaski dachem
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych w przyziemiu
budynku
− w przybudówce zachowane ceglane, kostkowe gzymsy okapowe, okna i drzwi o nadprożach
odcinkowych
− zachowana stolarka drzwi z nadświetlem, w przyziemiu południowej części budynku oraz w
przybudówce zachowana forma stolarki okiennej
Elementy nowe:
− w połaci dachowej lukarny o pulpitowych dachach
− dach przykryty eternitem
− w przyziemiu w północnej części budynku stolarka okienna wymieniona na współczesną bez
zachowania tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan 2011-11-30):
− stolarka w oknie przybudówki południowej wymieniona na współczesną, bez zachowania
tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dworcowa 1
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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-2/39/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej, weranda o konstrukcji metalowej, dach
kryty papą
− bryła – budynek piętrowy podpiwniczony, przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym, od
północy do budynku przylega weranda; do ściany wschodniej przylega sąsiedni budynek (ul.
Pomorska 43)
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian – gzymsy międzykondygnacyjny i nadokienne, nadproża i podokienniki w cegle,
profilowane końcówki belek konstrukcji dachu; weranda o dekoracyjnej formie z elementów
metalowych
− zachowana stolarka okienna dwuskrzydłowa ze ślemieniem, sześciokwaterowa

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dworcowa 2
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− w ścianie zachodniej okno trójdzielne w tynkowej opasce

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

Zmiany (stan 2011-11=30):
− wymiana starej sześciokwaterowej stolarki w oknach piętra od strony południowej i północnej na
współczesną, bez zachowania tradycyjnych podziałów

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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Zespół dworca i osiedla kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
dworzec i osiedle

PSZCZÓŁKI

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
II połowa XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zachowany układ zespołu dworca kolejowego i zabudowy mieszkalnej wzdłuż ulicy Kościelnej
wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą
−
zachowane obiekty:
1 - dworzec kolejowy ul. Dworcowa 4
2 - spedycja towarowa ul. Dworcowa 4a
3 – magazyn zbożowy ul. Fabryczna
4 – lodownia artykułów spożywczych ul. Dworcowa
5 – dawna poczta ul. Dworcowa 5
6 – dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. Kościelna 4,
7 – dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. Kościelna 17
8 – dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. Kościelna 19
9 – dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. Kościelna 21
10- dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. Kościelna 23
11- dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. Kościelna 25
12- dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. Kościelna 27
13- dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. Kościelna 29
14- dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. Fabryczna 6
15- nastawnia kolejowa przy ul. Pomorskiej
Inne elementy:
− zachował się starodrzew związany z zabudową dworca kolejowego
Elementy nowe:
− w płd. pierzei ul. Kościelnej późniejsze i budynki o niższym standardzie, obecnie przebudowane
Zmiany (stan 2011-10=30):
− lodownia (nr 4) rozebrana; w jej miejscu nowy budynek nastawni nawiązujący formą
architektoniczną do charakteru zespołu dworca kolejowego; przebudowano i zmodernizowano
perony;

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

P-3/40/240

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

11. LOKALIZACJA
zabudowa zlokalizowana przy ul. Kościelnej,
Dworcowej i Fabrycznej
12. WŁASNOŚĆ
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

transport i mieszk.

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-4/41/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek dworca w zespole dworca kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
dworzec kolejowy

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 1851-1852

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – rozczłonkowana, w części południowej piętrowa w części północnej – parterowa,
podpiwniczona, dachy przenikające się wielospadowe i dwuspadowe
− zachowana dyspozycja ścian – rozmieszczenie, wielkość i kształt okien i drzwi,
− dekoracja ścian o formach neogotyckich w postaci wnęk, fryzów i oprawy okien wykonane w
cegle, i częściowo w tynku
− zachowana znaczna część stolarki okiennej i drzwiowej oraz część wewnętrznego wystroju
budynku (zwłaszcza hali dworcowej)
Elementy nowe:
− część stolarki wymieniona na współczesną z zachowaniem tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan 2011-11-30):
−
wymienione stopnie przy wejściach do budynku dworca od strony peronu – obłożone kostką
betonową (polbruk)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dworcowa 4
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

transport

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

P-5/42/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek spedycji towarowej w zespole dworca kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
spedycja towarowa

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
Ok. 1870 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty papą
− bryła – budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na ściance kolankowej o
silnie wyładowanych okapach wspartych na skośnych zastrzałach, wzdłuż ścian wzdłużnych
rampy
− częściowo zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – ozdobnie profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej i zastrzały wspierające
okapy w szczytach
− zachowana stolarka okienna i drzwiowa w północnej części budynku

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dworcowa 4
11. LOKALIZACJA

Inne elementy:
− od północy do budynku przylega parkan dworca z ozdobnymi ceglanymi słupkami i metalowymi
kratami

-

Elementy nowe:
− w części południowej budynku ściany otynkowane i zmienione kształt i wielkość otworów
okiennych

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

transport

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

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-6/43/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Lodownia artykułów spożywczych w zespole dworca kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
garaż i gołębnik

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
około 1870 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły dwukolorowej
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem czterospadowym
− zachowane częściowo rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych
− wystrój ścian wykonany w czerwonej cegle w postaci oprawy naroży, otworów i gzymsu
podokapowego
Elementy nowe:
− pokrycie papa i blachą w miejsce pokrycia ceramicznego
− zmiany w usytuowaniu otworów drzwiowych w ścianie południowej
− liczne przybudówki substandardowe w przyziemiu i lukarny gołębnika w połaciach dachu
Zmiany(stan 2011-10-30):
− budynek lodowni rozebrano w związku z budową nowego budynku nastawni kolejowej; budynek
nowej nastawni wzniesiono z zachowaniem charakteru architektonicznego zespołu
historycznego dworca kolejowego

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dworcowa 4
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

pomocnicze

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak właściwej funkcji

15. STAN ZACHOWANIA
zły

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek poczty

2. OBECNA FUNKCJA
brak

P-7/44/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej, dach pokryty dachówką ceramiczną
– bryła – budynek piętrowy, z wysokim dachem dwuspadowym, w osi ściany wschodniej tzw.
„erkiel” przykryty daszkiem dwuspadowym
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i okiennych
wszystkich kondygnacji budynku
– wystrój elewacji – ściany wzdłużne i szczytowe dekorowane poziomymi pasami z cegły
glazurowanej oraz kostkowym gzymsem międzykondygnacyjnym, ceglana oprawa okien (łuki
nadprożowe z użyciem cegły glazurowanej i podokienniki); końcówki belek konstrukcji dachowej
profilowane, w szczycie „erkla” zwieńczenie drewniane tzw. „jaskółka” z profilowanych beleczek
– zachowana stolarka drzwiowa w szczycie północnym dwudzielna, płycinowa z nadświetlem
opatrzonym ozdobną metalową kratą
– zachowana stolarka okienna w przyziemiu – czteroskrzydłowa, czterokwaterowa
Elementy nowe:
− dach pokryty blachodachówką w miejsce dachówki ceramicznej
− w oknach przyziemia zamontowane proste kraty zewnętrzne w związku z pełnieniem przez
budynek funkcji poczty
Zmiany (stan: 2011-11-30)
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dworcowa 5
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

Poczta Polska

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak właściwej funkcji

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

8/45/240

PSZCZÓŁKI

3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
lata 20-te XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach drewniany kryty papą
− bryła – budynek dwukondygnacyjny przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej
ściance kolankowej, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w tynku w postaci gzymsów międzykondygnacyjnych, profilowane końcówki belek
konstrukcji dachowej
− zachowana stolarka drzwiowa oraz częściowo okienna – dwuskrzydłowa ze ślemieniem ,
ośmiokwaterowa
Inne elementy:
− na północny wschód wielosegmentowy budynek gospodarczy parterowy, przykryty płaskim
dachem
Elementy nowe:
− wymieniona znaczna cześć stolarki okiennej wymieniona na współczesną z zamarkowaniem
zasadniczych podziałów tradycyjnych
Zmiany(stan: 2011-11-30)
− budynek ocieplony i otynkowany; usunięte gzymsy, zmieniona dyspozycja dekoracji tynkowych;
zmieniona kolorystyka; zamurowane drzwi wejściowe od płn.-zach.
− dach wyremontowany, z częściową wymianą konstrukcji i wymianą pokrycia dachowego (papa);
− stolarka okienna i drzwiowa klatki schodowej wymieniona na współczesną, bez zachowania
tradycyjnych podziałów;
− część budynku gospodarczego przystosowana do funkcji mieszkaniowej;

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Fabryczna 6
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zatarcie historycznego charakteru dekoracji
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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Kolejowy magazyn zbożowy w zespole dworca kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
magazyn kolejowy

P-9/46/240

3. MATERIAŁ
drewno i cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
pocz. XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony w drewnianej konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym, dach
pokryty papą
− bryła – budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym o silnie wyładowanych
okapach wspartych na skośnych zastrzałach
− zachowane lub czytelne rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – w postaci rysunku konstrukcji szkieletowej, profilowane końcówki belek konstrukcji
dachowej
Elementy nowe:
− wyładowane okapy budynku rozszerzone w wiaty wzdłuż wzdłużnych ścian budynku i wsparte na
metalowych słupkach
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Fabryczna 4
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

magazynowe

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

P-10/47/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI

3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach kryty dachówką ceramiczną
− bryła – budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, dach kryty dachem łamanym z naczółkami,
w zachodniej połaci dachowej podwójna lukarna pod dachem pulpitowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− zachowana część stolarki okiennej dwuskrzydłowej ze slemeiniem, sześciokwaterowej
Elementy nowe:
− budynek odremontowany, nowo otynkowany i z nowym pokryciem dachowym
− część stolarki okiennej wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną
− kolorystyka współczesna
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Gdańska 2
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

P-11/48/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

budynek gospodarczy przy budynku mieszkalnym ul. Gdańska 2

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami na ściance
kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle (nadproża okien i drzwi), końcówki belek konstrukcji dachowej profilowane
− zachowana stolarka okienna i drzwiowa (deskowa)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Gdańska 2
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− brak

-

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

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

pomocnicze

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

P-11/48/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

budynek gospodarczy przy budynku mieszkalnym ul. Gdańska 2

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami na ściance
kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle (nadproża okien i drzwi), końcówki belek konstrukcji dachowej profilowane
− zachowana stolarka okienna i drzwiowa (deskowa)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Gdańska 2
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− brak

-

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

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

pomocnicze

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

P-12/49/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

budynek mieszkalny dawniej służby celnej

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 20-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach i szczyty pokryte dachówką karpiówką
− bryła – budynek parterowy z wykuszem i zatokowym oknem od wschodu przykryty wysokim,
dwukondygnacyjnym dachem polskim, poddasze użytkowe
− wystrój ścian - szczyty obłożone dachówką
− zachowana cześć stolarki okiennej w partii dachowej
Elementy nowe:
− budynek nowo otynkowany
− stolarka okienna w dużym stopniu wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Gdańska 3
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
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-13/50/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

budynek mieszkalny dawniej służby celnej

2. OBECNA FUNKCJA

3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

mieszkalna

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 20-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach i szczyty pokryte dachówką karpiówką
− bryła – budynek parterowy z wykuszem i zatokowym oknem od wschodu przykryty wysokim,
dwukondygnacyjnym dachem polskim, poddasze użytkowe
− wystrój ścian - szczyty obłożone dachówką
− zachowana stolarka okienna dwuskrzydłowa ze ślemieniem w przyziemiu i dwuskrzydłowa,
sześciokwaterowa i najstarsza - dwunastokwaterowa na poddaszu
Elementy nowe:
− budynek nowo otynkowany

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Gdańska 7
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
bardzo dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-14/51/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach kryty dachówką karpiówką, weranda o
konstrukcji drewnianej
− bryła – budynek parterowy, kryty wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami, od wschodu
piętrowa facjata przykryta wysokim dachem dwuspadowym i weranda kryta dachem płaskim
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle – gzymsy podokapowe zachodzące na szczyty, podokienniki
− zachowana stolarka okienna dwu i trójskrzydłowa ze ślemieniami, wielokwaterowa
Inne elementy:
− po północnej stronie działki towarzyszący budynek gospodarczy, ceglany, piętrowy, pod dachem
jednospadowym
Elementy nowe:
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek ocieplono i otynkowano; zlikwidowano podokienniki, wprowadzono opaski wokół okien,
otynkowano ceglany cokół budynku
− wymiana stolarki okiennej w korpusie budynku (w przyziemiu i na poddaszu); zachowana jedynie
stolarka przybudówki wejściowej

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Korczaka 3
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

P-15/52/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Kościół rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

2. OBECNA FUNKCJA

3. MATERIAŁ

kościół parafialny

cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
1932 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budowla wzniesiona z cegły, na kamiennej podmurowie, dach kryty dachówką ceramiczną
− bryła – budynek nie orientowany, korpus główny przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od
południa prosto zamknięte prezbiterium z dwoma pod dachami pulpitowymi, od północy w osi
budynku wieża o planie kwadratowym zwieńczona wysokim dachem czterospadowym
− wystrój architektoniczny ścian z cegły w tym klinkierowej brązowej w postaci gzymsów (w wieży
również fryz) podokapowych, oprawy okien, drzwi i portalu wejściowego oraz dekoracji w
kształcie krzyża nad wejściem głównym
− we wnętrzu prezbiterium sklepione krzyżowo i nawa przekryta płaskim stropem belkowym na
kroksztynach
− zachowana stolarka drzwiowa, w oknach witraże, na ścianach polichromie figuralne
Elementy nowe:
− dach pokryty nową dachówką

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Kościelna
11. LOKALIZACJA

parafialna

12. WŁASNOŚĆ

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

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak

15. STAN ZACHOWANIA
bardzo dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

kultowe

20. FOTOGRAFIE

