KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Plebania kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Serca Jezusowego

2. OBECNA FUNKCJA
Biuro Parafialne

P-16/53/240

3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI

Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane, dach pokryty dachówką ceramiczną
– bryła – budynek parterowy, podpiwniczony z wysokim dachem dwuspadowym
(poddasze użytkowe),
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i
okiennych
– wystrój elewacji – gzyms podokapowy i płaskie opaski wokół okien
– zachowana stolarka drzwiowa i stolarka okienna w przyziemiu – czteroskrzydłowa,
ośmiokwaterowa
Elementy nowe:
– elewacje ocieplone i nowo otynkowane
– w elewacji wschodniej zamurowane gospodarcze drzwi wejściowe
– od frontu w osi głównej lukarna przykryta dachem wielospadowym, nad drzwiami
wejściowymi daszek z plexi
– stolarka okienna użytkowej części poddasza wymieniona z zachowaniem zasady
podziałów stolarki (pierwotnie stolarka dwuskrzydłowa, sześciokwaterowa
Zmiany (stan 2011-11-30)
– stolarka okienna w przyziemiu wymieniona na współczesną, z zachowaniem
tradycyjnych podziałów (uproszczonym);
– w elewacji wschodniej zatarto ślady opasek wokół okien i dawnego, zamurowanego
otworu wejściowego

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Kościelna 2
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

parafialna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

administracja

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 wielorodzinny w zespole dworca i osiedla kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI

4. DATOWANIE
lata 20-te XX wieku

19. UWAGI

Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły, elewacje częściowo tynkowane, dach pokryty dachówką
ceramiczną
– bryła – budynek piętrowy, podpiwniczony z wysokim dachem dwuspadowym
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i
okiennych parteru i piętra budynku
– wystrój elewacji – ściany wzdłużne i szczytowe dekorowane ceglanymi lizenami i
otynkowanymi polami pomiędzy nimi, ceglana oprawa okien (łuki nadprożowe i
podokienniki) ; końcówki belek konstrukcji dachowej profilowane, w szczycie
zachodnim dekoracyjne ażurowe zwieńczenie drewniane tzw. „jaskółka” z
profilowanych beleczek
– zachowana stolarka okienna w przyziemiu – czteroskrzydłowa, czterokwaterowa
Elementy inne:
− zachowany budynek gospodarczy związany z budynkiem mieszkalnym – z cegły,
parterowy pod dachem pulpitowym
Elementy nowe:
– poddasza zamienione w częściach szczytowych na mieszkalne
– okna strychowe powiększono i wymieniono stolarkę okienną na współczesną, typową,
stolarka okienna wymieniona również w niektórych oknach przyziemia

dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Kościelna 4
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

Zmiany (stan: 2011-11-30)
– remont dachu (wymiana pokrycia i opierzenia)

15. STAN ZACHOWANIA

P-17/54/240

brak

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny – następnie izba porodowa

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-18/55/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI

Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły
– bryła – budynek piętrowy, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, poddasze
użytkowe z pojedynczą lukarną w osi elewacji wzdłużnych
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i
okiennych
– wystrój ścian – architektura modernistyczna, pozbawiona dekoracji poza oprawą
szczytów, portalu wejściowego od północy i nadproży ceglanych nad oknami
– zachowana stolarka okienna – sześcioskrzydłowa, dwunastokwaterowa
Elementy nowe:
– od południa przylega łącznik sąsiadującego budynku dawnej izby porodowej
wzniesiony w latach 60-70 XX wieku...
– pokrycie dachowe zmienione z dachówki karpiówki na falisty eternit
Zmiany (stan: 2011-11-30):
– w części okien na piętrze budynku stolarka wymieniona na współczesną,
jednoprzestrzenną, bez zachowania historycznych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Kościelna 8
11. LOKALIZACJA

gminna

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA
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

mieszkalne

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zespole dworca i osiedla kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-19/56/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI

4. DATOWANIE
lata 20-te XX wieku

19. UWAGI

Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane, dach pokryty dachówką ceramiczną
– bryła – budynek piętrowy z dwoma płaskim ryzalitami w elewacji wschodniej,
podpiwniczony z wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami i lukarnami, poddasze
użytkowe
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i
okiennych parteru i piętra budynku
– wystrój elewacji – ściany wzdłużne i szczytowe dekorowane ceglanymi pilastrami na
narożach budynku i ryzalitów od strony wschodniej
– w przyziemiu i na piętrze zachowana w dużym stopniu stolarka okienna –
czteroskrzydłowa, sześciokwaterowa
Elementy inne:
− zachowany budynek gospodarczy związany z budynkiem mieszkalnym – z cegły,
parterowy pod dachem pulpitowym

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Kościelna 17
11. LOKALIZACJA

PKP

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

Elementy nowe:
− w szczytach powiększone okna z wymienioną stolarką, wymieniona część stolarki na
parterze i piętrze

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

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− otynkowano ściany, częściowo usuwając pilastry ceglane opinające naroża ściany
południowej
− wymieniono część stolarki okiennej na współczesną, bez zachowania tradycyjnych
podziałów)
15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak

mieszkalne

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zespole dworca i osiedla kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-20/57/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 20-te XX wieku

19. UWAGI

Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły, elewacje częściowo tynkowane, dach pokryty dachówką
ceramiczną
– bryła – budynek piętrowy, podpiwniczony z wysokim dachem dwuspadowym, od
wschodu wąski ryzalit klatki schodowej w osi budynku z dwuspadowym zadaszeniem,
w połaciach płaskie lukarny pulpitowe
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i
okiennych budynku
– wystrój elewacji – ściany w przyziemiu z cegły licowej, na piętrze i w szczycie
tynkowane – pola tynku w szczycie rozdzielone lizenami w cegle, naroża budynku i
ryzalitu oraz okna i linia szczytu dekorowane ceglanymi opaskami uskokowymi, okap
dachu znacznie wyładowany, końcówki belek konstrukcji dachowej profilowane
– częściowo zachowana stolarka okienna w przyziemiu i na piętrze – oryginalnie
czteroskrzydłowa, sześciokwaterowa
Elementy inne:
− zachowany budynek gospodarczy związany z budynkiem mieszkalnym – z cegły,
parterowy pod dachem pulpitowym
Elementy nowe:
– poddasza zamienione w częściach szczytowych na mieszkalne
– w części okien stolarka okienna wymieniona na nową jednoprzestrzenną
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. Kościelna 19
11. LOKALIZACJA

PKP

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zespole dworca i osiedla kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-21/58/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI

4. DATOWANIE
lata 20-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły, elewacje częściowo tynkowane, dach pokryty dachówką ceramiczną
– bryła – budynek piętrowy, podpiwniczony z wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami, od
wschodu ryzalit w południowej części elewacji z dwuspadowym, naczółkowym zadaszeniem
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i okiennych
budynku
– wystrój elewacji – ściany w przyziemiu z cegły licowej, na piętrze i w szczycie tynkowane – pola
tynku w szczycie rozdzielone lizenami w cegle, naroża budynku i ryzalitu oraz okna i linia szczytu
dekorowane ceglanymi opaskami uskokowymi, okap dachu znacznie wyładowany, końcówki
belek konstrukcji dachowej profilowane podparte kroksztynowo
– zachowana większość stolarki okiennej w przyziemiu, na piętrze i poddaszu – kilka typów,
głównie: trójdzielna (sześcioskrzydłowa, dziewięciokwaterowa), dwudzielna (czteroskrzydłowa,
sześciokwaterowa), zachowana stolarka drzwi wejściowych z nadświetlem
Elementy inne:
− zachowany budynek gospodarczy związany z budynkiem mieszkalnym – z cegły, parterowy pod
dachem pulpitowym
−
Elementy nowe:
− w części okien stolarka okienna wymieniona na nową z zachowaniem historycznego podziału i
jednoprzestrzenne

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Kościelna 21
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

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

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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zespole dworca i osiedla kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-22/59/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI

4. DATOWANIE
lata 20-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły, elewacje częściowo tynkowane, dach pokryty dachówką ceramiczną
– bryła – budynek piętrowy, podpiwniczony z wysokim dachem dwuspadowym, środkowa część
ściany północnej zryzalitowana, w połaciach płaskie lukarny pulpitowe doświetlające poddasze
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i okiennych
budynku
– wystrój elewacji – ściany wzdłużne i szczytowe dekorowane ceglanymi pionowymi i poziomymi
pasami (w tym dekoracyjny gzyms międzykondygnacyjny) z otynkowanymi polami pomiędzy
nimi, dekorację stanowi też ceglana oprawa okien (łuki nadprożowe i podokienniki); okap
wyładowany, końcówki belek konstrukcji dachowej profilowane, podparte kroksztynowo
– w kilku oknach zachowana stolarka okienna dwudzielna – czteroskrzydłowa, czterokwaterowa
Elementy inne:
− zachowany budynek gospodarczy związany z budynkiem mieszkalnym – z cegły, parterowy pod
dachem pulpitowym
Elementy nowe:
– poddasze zamienione w częściach szczytowych na mieszkalne
– w wielu oknach wymieniono stolarkę okienną na współczesną, z zachowaniem zasady podziałów
na kwatery
Zmiany (stan: 2011-11-30):
– pozostała stolarka okienna 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. Kościelna 23
11. LOKALIZACJA

PKP

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA
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

mieszkalne

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zespole dworca i osiedla kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-23/60/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 20-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane, dach pokryty papą
– bryła – budynek piętrowy, z półpłaskim dachem dwuspadowym
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i okiennych
parteru i częściowo na piętrze
– wystrój elewacji – elementami wyróżniającymi są: kształt okien zamkniętych od góry łękiem
odcinkowym, profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
– zachowana stolarka okienna w przyziemiu i części szczytowej pietra – czteroskrzydłowa,
czterokwaterowa

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Kościelna 25
11. LOKALIZACJA

Elementy inne:
− zachowany budynek gospodarczy związany z budynkiem mieszkalnym – z cegły, parterowy pod
dachem pulpitowym
Elementy nowe:
– część okien na piętrze zmieniło kształt
– do elewacji zachodniej dostawiono murowany przewód kominowy
Zmiany (stan: 2011-11-30):
– budynek na wysokości parteru ocieplony i otynkowany
– stolarka okienna w przyziemiu wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez zachowania
tradycyjnych podziałów

12. WŁASNOŚĆ

PKP

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 administracyjny i mieszkalny w zespole dworca i osiedla kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-24/61/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI

4. DATOWANIE
lata 20-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty papą
– bryła – budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony z dachem półpłaskim dwuspadowym na
wysokiej ściance kolankowej – poddasze użytkowe, w ścianie frontowej płytki ryzalit
zaznaczający klatkę schodową
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, a w większości również wielkość i kształt otworów
drzwiowych na wszystkich kondygnacjach budynku
– wystrój elewacji – ściany wzdłużne i szczytowe dekorowane ceglanymi pasami gzymsów
międzykondygnacyjnych, ceglana oprawa okien (łuki nadprożowe i podokienniki); końcówki
belek konstrukcji dachowej profilowane
– stolarka okienna zaczowana częściowo na piętrze (czteroskrzydłowa, czterokwaterowa) oraz w
całości na poddaszu (czteroskrzydłowa ośmiokwaterowa w szczytach i dwuskrzydłowa
ośmiokwaterowa z czterokwaterowymi nadświetlami na poddaszu)
Elementy inne:
− zachowany budynek gospodarczy związany z budynkiem mieszkalnym – z cegły, parterowy pod
dachem pulpitowym

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Kościelna 27
11. LOKALIZACJA

PKP

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

Elementy nowe:
– część okien o zmienionych rozmiarach (zwłaszcza w elewacji tylnej) oraz wymienionej stolarce
okiennej bez zachowania tradycyjnego podziału stolarki)
– wokół kilku okien w przyziemiu opaski wykonane w tynku

14. INFORMACJA O OCHRONIE

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

mieszkalne

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek S.O.K. i mieszkalny w zespole dworca i osiedla kolejowego

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-25/62/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
koniec XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty papą
– bryła – budynek parterowy, częściowo podpiwniczony z półpłaskim dachem dwuspadowym na
niskiej ściance kolankowej, część północna budynku rozszerzona w kierunku zachodnim pod
wspólnym dachem
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, w większości również wielkość i kształt otworów
drzwiowych i okiennych budynku
– wystrój elewacji – ściany dekorowane ceglanym kostkowym gzymsem oddzielającym przyziemie
od ścianki kolankowej, ceglana oprawa okien (łuki nadprożowe i podokienniki) ; końcówki belek
konstrukcji dachowej profilowane
– zachowana stolarka okienna na poddaszu – dwuskrzydłowa, sześciokwaterowa
Elementy nowe:
– część okien przyziemia powiększono i zamknięto płaskimi nadprożami
– w oknach przyziemia wymieniono stolarkę okienną na współczesną, typową, w tym
jednoprzestrzenną

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Kościelna 29
11. LOKALIZACJA

PKP

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

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

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

mieszkalne

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-26/63/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła, ściany
otynkowane

przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, szczyty odeskowane, dach kryty dachówką
esówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, w części północnej
piętrowa facjata przykryta dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość niektórych otworów okiennych
− wystrój - zachowane deskowanie szczytów, gzyms międzykondygnacyjny, zwieńczenie szczytu
facjaty

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Krótka 1
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− przybudówki wejściowe od strony zachodniej
− liczne zmiany rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych
− wymieniona stolarka okienna, w tym jednoprzestrzenna

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

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

P-27/64/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
1911 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym z naczółkami
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
−
wystrój ścian wykonany w cegle w postaci gzymsów nadokiennych, nadproży i podokienników,
oprawa drzwi wejściowych, w szczycie wschodnim data budowy w tynku
− zachowana stolarka drzwi wejściowych z nadświetlem, profilowane końcówki belek konstrukcji
dachowej

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Lipowa 6
11. LOKALIZACJA

Elementy inne:
− w północnej części działki zachowany mały dwukondygnacyjny budynek gospodarczy przykryty
półpłaskim dachem dwuspadowym, wtórnie otynkowany

-

Elementy nowe:
− przybudówka wejściowa od północy i wspornikowo zamontowane zadaszenie nad wejściem
− stolarka okienna wymieniona na współczesną jednoprzestrzenną

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− w połaci południowej dachu zamontowano okno połaciowe
− nowa przybudówka 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

P-28/65/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zagroda rolnicza ul. Lipowa 8

2. OBECNA FUNKCJA
zagroda rolnicza

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− układ zagrody wielobudynkowy, zorganizowany wokół prostokątnego podwórza
− zachowane budynki:
– budynek mieszkalny
– budynek gospodarczy
– stodoła
Elementy nowe:
− budynek gospodarczy zamykający podwórze od wschodu – rozebrany

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Lipowa 8
11. LOKALIZACJA

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− południowa część stodoły – przystosowana do funkcji mieszkalnej – otynkowana

-

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

P-29/66/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie ul. Lipowa 8

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką, ganek drewniany
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od północy drewniany
ganek wejściowy pod półpłaskim dachem dwuspadowym
− rozmieszczenie okien w przyziemiu częściowo zachowane, częściowo czytelne, w szczytach
zachowane rozmieszczenie wielkość i kształt otworów
− wystrój ścian w cegle, w postaci oprawy otworów (nadproża i podokienniki); drewniany ganek z
dekoracyjnym oszkleniem
Elementy nowe:
− okna w przyziemiu częściowo zamurowane, częściowo powiększone
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, bez zachowania tradycyjnego podziału
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. Lipowa 8
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

