KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-30/67/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

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 kostkowych gzymsów podokapowych i obiegających
szczyty oraz oprawy otworów (nadproża i podokienniki)
Elementy nowe:
− stolarka okienna wymieniona na współczesną z zachowaniem zasadniczego podziału pionowego
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− pokrycie dachowe wymienione; dachówka esówka zastąpiona blachodachówką

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Lipowa 10
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
bardzo dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-31/68/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zagroda rolnicza

PSZCZÓŁKI

2. OBECNA FUNKCJA

3. MATERIAŁ

zagroda rolnicza

nie dotyczy

4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− układ zabudowy wokół kwadratowego podwórza
− zachowane budynki:
– budynek mieszkalny
– budynek gospodarczy po wschodniej stronie podwórza

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Elementy nowe:
− budynek stodoły w miejscu pierwotnego budynku po północnej stronie podwórza
− nowy budynek gospodarczy po zachodniej stronie podwórza

ul. Lipowa 30
11. LOKALIZACJA
-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− nowe ogrodzenie posesji

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

P-32/69/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie rolniczej

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

OSTROWITE
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, kryty dachówką ceramiczną
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych
− wystrój ścian w cegle: kostkowy gzyms miedzykondygnacyjny i oprawa otworów (nadproża i
podokienniki), profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
− zachowana stolarka okienna na poddaszu
Elementy nowe:
− od wschodu niska przybudówka parterowa pod dachem dwuspadowym i przybudówka
wejściowa od północy pod półpłaskim dachem dwuspadowym
− stolarka okienna w przyziemiu wymieniona na współczesną z zachowaniem tradycyjnej formy i
podziału
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− w przyziemiu od południa dobudowano drewnianą werandę utrzymana w charakterze
architektonicznym budynku
− w osi ściany południowej, w połaci dachowej wprowadzono jednoosiową drewnianą lukarnę o
dachu dwuspadowym

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Lipowa 30
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-33/70/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zagrodzie rolniczej

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie
− bryła – budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej ściance
kolankowej , poddasze użytkowane jako magazyn paszowy
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci kostkowego gzymsu miedzykondygnacyjnego i oprawy otworów
(nadproża, podokienniki), okap nad ścianą zachodnią wysunięty na kroksztynach
− zachowana stolarka okienna i drzwiowa
Elementy nowe:
− brak

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Lipowa 30
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
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-34/71/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny połączony z gospodarczym

2. OBECNA FUNKCJA
zagroda rolnicza

3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły , ściany otynkowane
− bryła – budynek mieszkalny parterowy, podpiwniczony, przykryty wysokim dachem
dwuspadowym, od wschodu piętrowa facjata przykryta dachem dwuspadowym o kalenicy
prostopadłej do kalenicy głównej, poddasze użytkowe; część gospodarcza w przedłużeniu
budynku ku północy – parterowa, oddzielona od części mieszkalnej ścianą ogniową
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych na piętrze i częściowo w
przyziemiu
− wystrój ścian w tynku (gzyms międzykondygnacyjny, oprawa szczytu, podokienniki)
− zachowana oryginalna stolarka okienna w szczycie południowym
Elementy nowe:
− część gospodarcza budynku przykryta dachem półpłaskim na wysokiej ściance kolankowej w
miejsce wysokiego dachu dwuspadowego
− w przyziemiu cześć okien o zmienionej geometrii z wymienioną stolarką
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 34
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszk.-rolnicze

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-35/72/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

4. DATOWANIE
około poł. XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane,
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym z piętrową facjatą w osi
ściany frontowej
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian wykonany w tynku w postaci gzymsów podokapowych i obiegających szczyty
Elementy nowe:
− stolarka okienna częściowo wymieniona na współczesna bez zachowania tradycji podziału (w
przyziemiu okna trójskrzydłowe)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Mickiewicza 10
11. LOKALIZACJA
-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− wymieniona stolarka okienna w facjacie na piętrze z częściowym zachowaniem 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

P-36/73/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

4. DATOWANIE
II ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym z piętrową facjatą w osi
ściany frontowej, do płd.-wsch. szczytu dostawiona parterowa przybudówka werandy z balkonem
na piętrze
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian wykonany w tynku w postaci gzymsów podokapowych, miedzykondygnacyjnych i
obiegających szczyty oraz opasek wokół otworów
− zachowana częściowo stolarka okienna

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Mickiewicza 12
11. LOKALIZACJA

Elementy inne:
− w obrębie działki zachował się towarzyszący budynek gospodarczy – parterowy, przykryty
wysokim dachem dwuspadowym

-

Elementy nowe:
− nastąpiła wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia – nowy dach otrzymał wyładowane okapy
− stolarka okienna częściowo wymieniona na współczesną bez zachowania tradycji podziału (w
przyziemiu okna trójskrzydłowe)

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− ściany budynku ocieplono i otynkowano likwidując gzymsy i opaski wokół okien
− stolarka okienna wymieniona na współczesną z wprowadzeniem nowych podziałów

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Zatarcie charakteru architektonicznego wystroju
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

Zespół folwarku

2. OBECNA FUNKCJA
usługi (w tym zdrowia i
handlu)

P-37/74/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
II połowa XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− układ dużego folwarku skupionego wokół obszernego podwórza gospodarczego
− zachowane obiekty:
– budynek mieszkalny zamykający podwórze od południa
– budynek gospodarczy zamykający podwórze od
– budynek stodoły zamykający podwórze od północy
Elementy inne:
− do zespołu należał również budynek – obecnie mieszkalny – ul. Pomorska 3
Elementy nowe:
− podwórze od zachodu zamyka budynek współczesny w miejscu historycznego budynku
gospodarczego

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 1
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− wymiana substancji i konstrukcji stodoły z przystosowaniem do nowej funkcji (handel)
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

służba zdrowia,
usługi handlu

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 w zespole folwarcznym ul. Pomorska 1

2. OBECNA FUNKCJA
apteka i przychodnia
zdrowia, usługi

P-38/75/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
II poł. XIX w. / pocz. XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach pokryty dachówką ceramiczną
− bryła dwuczłonowa: część wschodnia parterowa, przykryta wysokim dachem dwuspadowym,
część zachodnia piętrowa, przykryta dachem dwuspadowym z naczółkami o kalenicy
prostopadłej do kalenicy części wschodniej, od zachodu i północy przybudówki wejściowe
parterowe, przykryte wysokimi dachami wielospadowymi; całość podpiwniczona, poddasze
użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych oraz innych
elementów wystroju
− wystrój ścian wykonany w cegle, w postaci kostkowych gzymsów podokapowych, gzymsów
nadokiennych, portalu wejściowego oraz oprawy otworów (nadproża, podokienniki)
−
Elementy nowe:
− otynkowana dobudówka przy przybudówce wejściowej od zachodu
− nowo wymienione pokrycie dachowe z wprowadzeniem okien połaciowych
− wymieniona stolarka okienna na współczesną z zachowaniem zasadniczego tradycyjnego
podziału
− ogrodzenie wokół budynku – współczesne
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. Pomorska 1
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

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

służba zdrowia

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zespole folwarcznym ul. Pomorska 1

2. OBECNA FUNKCJA
magazyn

P-39/76/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
II połowa XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem na wysokiej ściance kolankowej,
poddasze wykorzystywane magazynowo
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych oraz
innych elementów architektonicznych, bryła rozdzielona ścianą ogniową
− wystrój w cegle i tynku w postaci tynkowanych pól, ceglanych pilastrów, gzymsów
międzykondygnacyjnych i podokapowych, oprawy szczytu południowego i oprawy otworów
(nadproża, podokienniki)
− zachowana metalowa oprawa szyb w oknach przyziemia
Elementy nowe:
− od północy rozebrano przęsło budynku w związku z budową drogi krajowej – szczyt
prowizorycznie odeskowany
− nastąpiły pojedyncze zmiany w geometrii i usytuowaniu niektórych otworów okiennych i
drzwiowych

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 1
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

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

prywatna

pomocnicze

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak właściwej funkcji

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-40/77/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek stodoły w zespole folwarcznym ul. Pomorska 1

2. OBECNA FUNKCJA

3. MATERIAŁ

usługi handlu

drewno

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z drewna, ściany odeskowane, dach pokryty dachówka esówką
− bryła – budynek przykryty wysokim dachem dwuspadowym, sąsieki rozszerzone od południa pod
wspólnym dachem
− ściany odeskowane pionowo, profilowane końcówki więźby dachowej

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 1

Elementy nowe:
− brak nowych elementów

11. LOKALIZACJA

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− wymiana konstrukcji i substancji z przeznaczeniem na nowa funkcję (handlowa)
12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

handel

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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-41/78/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od zachodu do szczytu
korpusu dostawiona przybudówka parterowa, przykryta wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych
− wystrój ścian w postaci pilastrów i gzymsu podokapowego oraz gzymsów ceglanych
obiegających szczyty
Elementy nowe:
− ściany otynkowane
− stolarka okienna wymieniona na współczesną bez zachowania tradycyjnych podziałów
(pierwotnie okna dwuskrzydłowe)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 3
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

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

Zespół dawnej rzeźni z domem mieszkalnym

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalne i gospodarcze

P-42/79/240

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 80-te XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− układ zespołu – budynki zamykające z czterech stron prostokątne podwórze
− zachowane budynki:
– budynek mieszkalny rzeźnika i brama wjazdowa od północy
– budynek rzeźni z przylegającą lodownią
– budynek owczarni od wschodu
– budynek szopy drewnianej opartej o mur graniczny od zachodu
Elementy nowe:

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 4a
11. LOKALIZACJA

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

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

prywatna

mieszkalne i
gospodarcze

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak właściwej funkcji i zły stan techniczny
niektórych budynków
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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zespole dawnej rzeźni

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna, usługi handlu

P-43/80/240

3. MATERIAŁ
cegła, drewno

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 80-te XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym
− bryła – budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym na wysokiej ściance kolankowej, w
północnej ścianie facjata na piętrze przykryta dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych
− wystrój architektoniczny w postaci dekoracyjnego układu drewnianych elementów konstrukcji
ścian, wycinanej ozdobnie deski gzymsu międzykondygnacyjnego, profilowane końcówki belek
konstrukcji dachowej
− zachowana oryginalna stolarka okienna – ościeżnicowa, dwuskrzydłowa, ośmiokwaterowa oraz
okiennice deskowe
Elementy nowe:
− ściana południowa (od podwórza utraciła niektóre elementy konstrukcji szkieletowej i część
stolarki okiennej, nastąpiły tam zmiany w rozmieszczeniu otworów okiennych i drzwiowych
− stolarka okienna i drzwiowa w osi przyziemia ściany północnej oraz w facjacie północnej
wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez zachowania tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 4a
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− cześć pomieszczeń w przyziemiu przystosowana do funkcji usług handlu

mieszkalne i usługi
handlu

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

