KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

44/81/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek rzeźni i lodownia w zespole dawnej rzeźni

2. OBECNA FUNKCJA
Budynek gospodarczy

PSZCZÓŁKI

3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła,

przełom XX i XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty papą
− budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej ściance
kolankowej, w części środkowej - piętrowy ryzalit przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym o
kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
− zachowane lub czytelne rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci kostkowych gzymsów miedzykondygnacyjnych i
oprawy otworów (nadproża, podokienniki)
− zachowana cześć stolarki w przyziemiu budynku
Elementy inne:
− mur graniczny łączący budynek lodowni i budynek mieszkalny, zamykający podwórze od
zachodu – ceglany, przęsłowy, wypełnienia przęseł otynkowane; w murze drzwi prowadzące na
sąsiednią posesję
Elementy nowe:
− w ciągu historii nastąpiły zmiany w geometrii okien i ich stolarce

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 4a
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
zły stan techniczny, 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 mieszkalny ze sklepem

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna i usługowa

P-45/82/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
1937 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach kryty dachówka esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim mansardowym dachem dwuspadowym z trzema
lukarnami w połaci południowej, poddasze użytkowe, od południa ganek wejściowy, parterowy, z
balkonem na piętrze
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− zachowana oryginalna stolarka okienna dwuskrzydłowa, czterokwaterowa, drzwi wejściowe i
witrażowe oszklenie ganku
Elementy nowe:
− część stolarki wymieniona na współczesną, bez zachowania tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− rozebrano ganek wejściowy od południa z dekoracyjną stolarką drzwiową i okienną oraz
ozdobnym oszkleniem; zlikwidowano lukarnę z drzwiami balkonowymi na piętrze
− rozbudowano budynek w kierunku północnym, zmieniając bryłę i formę ściany zachodniej
− ściany ocieplono i otynkowano, wymieniono pokrycie dachowe na blachodachówką w kolorze
brązu
− wymieniono stolarkę okienną na współczesną z zachowaniem tradycyjnych podziałów; w
witrynach sklepowych wprowadzono rolety

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 5
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalno-usług.

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

2. OBECNA FUNKCJA
usługi handlu

P-46/83/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
II połowa XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, w osi głównej ściany
północnej piętrowa facjata przykryta dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy
głównej, poddasze użytkowe
− rozmieszczenie, kształt i wielkość okien zachowana w partii poddasza
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci gzymsów podokapowych i międzykondygnacyjnych
oraz obiegających szczyty, sterczyn wieńczących szczyty i naroża, oprawy otworów (gzymsy
nadokienne, nadproża i podokienniki)
Elementy nowe:
− pokrycie dachowe wymienione – blachodachówka w miejsce pokrycia ceramicznego
− okna i drzwi w przyziemiu od północy zamurowane lub przekształcone we współczesne witryny
sklepowe, zmiany rozmieszczenia i geometrii okien także w ścianie wschodniej
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 8
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

usługi

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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalno-usługowa

P-47/84/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
pocz. XX w. / elem. 1667 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, ganek przedproża i słupki przed wjazdem
na podwórze kamienne
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym na niskiej ściance
kolankowej, w ścianie południowej płytki dwukondygnacyjny ryzalit przykryty dachem
dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian - wykonane w cegle kostkowe gzymsy miedzykondygnacyjne i oprawa okien
(gzymsy nadokienne, nadproża i podokienniki); ganek przedproża o barokowych formach,
Elementy inne:
− słupki przy wjeździe na podwórze z datą 1667 r.

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 11
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

Elementy nowe:
− pokrycie dachowe wymienione – blachodachówka w miejsce pokrycia ceramicznego
− część okien w ścianach szczytowych o zmienionej geometrii
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, w części bez zachowania tradycyjnego podziału

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

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

14. INFORMACJA O OCHRONIE

mieszkalno-usług.

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

Kościół poewangelicki

2. OBECNA FUNKCJA
brak

P-48/85/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką ceramiczną
− bryła – korpus przykryty wysokim dachem dwuspadowym ujętym w masywne, schodkowe
szczyty, od północy niska, parterowa kruchta wejściowa pod płaskim dachem pulpitowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych korpusu w tym
okrągłej rozety w szycie północnym
− wystrój – wykonany w cegle w postaci gzymsów podokapowych i uskokowej oprawy okien
− zachowana wielokwaterowa oprawa szyb w oknach

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 12
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− od południa i południowego wschodu wysokie, trzykondygnacyjne przybudówki oraz masywny
komin
12. WŁASNOŚĆ

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

zgromadzenie zakonne

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

brak

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak funkcji, 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

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy dawnego folwarku

2. OBECNA FUNKCJA
budynek mieszkalny

P-49/86/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
1875 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym na wysokiej ściance
kolankowej
− rozmieszczenie okien i ich geometria częściowo zachowane lub czytelne
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci kostkowych gzymsów podokapowych i obiegających
szczyty oraz oprawy otworów (gzymsy nadokienne, nadproża, podokienniki), w szczycie
południowym metalowe cyfry z datą budowy
Elementy nowe:
− od wschodu współczesne wiatrołapy
− w ścianach wzdłużnych przebite nowe otwory okienne i drzwiowe, w szczytach zmiany w
geometrii niektórych otworów
− stolarka współczesna jednoprzestrzenna
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 17
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zły stan techniczny i niewłaściwy sposób
użytkowania
15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny (obecnie administracyjny)

2. OBECNA FUNKCJA
Urząd Gminy

P-50/87/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką ceramiczną
− bryła – budynek dwukondygnacyjny przykryty wysokim dachem dwuspadowym z szeroką,
dwuosiową lukarną w osi przykrytą pulpitowo
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci gzymsu podokapowego i uskokowego portalu wejściowego
Elementy nowe:
− od zachodu do ściany szczytowej dostawiony nowy trzon kominowy
− stolarka okienna wymieniona na współczesną z zachowaniem zasadniczych 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
ul. Pomorska 18
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

gminna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

administracja

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

2. OBECNA FUNKCJA
Urząd Pracy

P-51/88/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką ceramiczną
− bryła dwuczłonowa – część wschodnia parterowa przykryta wysokim dachem dwuspadowym,
cześć zachodnia dwukondygnacyjna przykryty wysokim dachem dwuspadowym o kalenicy
prostopadłej do kalenicy części wschodniej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci gzymsów miedzykondygnacyjnych, nadokiennych oraz oprawy
otworów (nadproża i podokienniki)
Elementy nowe:
− część wschodnia przedłużona i podwyższona, od północy przylega parterowa, oszklona
przybudówka
− stolarka okienna wymieniona na współczesną z zachowaniem zasadniczych 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
ul. Pomorska 20
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

gminna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

administracja

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

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna, usługowa

P-52/89/240

PSZCZÓŁKI

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty papą
− bryła – budynek dwukondygnacyjny przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na ściance
kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci cokołu, kostkowych gzymsów miedzykondygnacyjnych, oprawy
otworów (nadproża, podokienniki)
− zachowana stolarka okienna na piętrze i na poddaszu – dwuskrzydłowa ze ślemieniem,
sześciokwaterowa
Inne elementy:
− od północnego wschodu do budynku przylega murowany słupek bramy wjazdowej na podwórze
budynku
Elementy nowe:
− w przyziemiu stolarka okienna wymieniona na współczesną bez zachowania tradycyjnych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− lokal w przyziemiu w części pln,-wsch. budynku ocieplony i otynkowany; zasłonięta blenda w
ścianie wschodniej i zmieniono kształt nadproży w oknach w ścianie północnej
− w lokalu na piętrze w części pln,-wsch. budynku 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. Pomorska 22
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalno-usług.

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
przekształcenia wystroju architektonicznego
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

Budynek mieszkalny w zespole szkoły

2. OBECNA FUNKCJA
brak

P-53/90/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle – w postaci gzymsu obiegającego szczyt zachodni oraz oprawa otworów
(nadproża, podokienniki)
− zachowana część oryginalnej stolarki ościeżnicowej, dwuskrzydłowej, ośmiokwaterowej (w
przyziemiu) i sześciokwaterowej (w szczycie)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 23
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− parterowa przybudówka wejściowa od północy
− część stolarki wymieniona na nowszą o zachowanym podstawowym tradycyjnym podziale

gminna

12. WŁASNOŚĆ

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek nie istnieje

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

brak

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Budynek nie istnieje

15. STAN ZACHOWANIA
budynek rozebrany

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
usługowo-mieszkalna

P-54/91/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek dwukondygnacyjny przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− w górnej kondygnacji zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych
− wystrój ścian w postaci gzymsu międzykondygnacyjnego w tynku w części wschodniej (w
szczycie zachodnim ceglany gzyms kostkowy) i w cegle w postaci gzymsu podokapowego i
oprawy otworów (nadproża, podokienniki)
− na piętrze zachowana stolarka okienna dwuskrzydłowa ze ślemieniem, sześciokwaterowa
Elementy nowe:
− w przyziemiu zmieniono rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych,
ściana północna przyziemia otynkowana
− stolarka okienna w przyziemiu wymieniona na współczesną bez zachowania tradycyjnych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka w oknach piętra we wsch. części budynku 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 24
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

usług.-mieszk.

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 szkoły

2. OBECNA FUNKCJA
szkoła

P-55/92/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane
– budynek wzniesiony z cegły, część dachu pokryta dachówką ceramiczną, część papą
– bryła dwuczłonowa – starsza część wschodnia piętrowa, częściowo podpiwniczona z wysokim
dachem dwuspadowym (poddasze użytkowe, nowsza część zachodnia piętrowa przykryta
półpłaskim dachem dwuspadowym, od północy posiadała trójosiowy ryzalit w części środkowej,
następnie wciągnięty w bryłę budynku przez dostawienie dwóch narożnych piętrowych
przybudówek pod płaskim dachem
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i okiennych
parteru i piętra budynku
– wystrój elewacji – część wschodnia posiada dekorację ceglaną w postaci gzymsów
podokapowych i międzyondygnacyjnych, oprawy szczytów oraz otworów okiennych, część
zachodnia bez dekoracji poza oprawą okien i drzwi wejściowych (ceglane nadproża i
podokienniki)
– zachowana stolarka drzwiowa oraz część stolarki okiennej na poddaszu skrzydła wschodniego i
części okien w skrzydle zachodnim
Elementy nowe:
– od wschodu do skrzydła wschodniego przylega północna część nowej, współczesnej części
gmachu szkoły, do szczytu południowego skrzydła wschodniego dostawiono ceglany komin
– stolarka okienna w części okien wymieniona na współczesną z zachowaniem zasadniczych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− część stolarki okiennej (w przyziemiu i na poddaszu) wymieniona na współczesna bez
zachowania historycznych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 25
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

gminna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

oświata

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-56/93/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
II ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, szczyty deskowane
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie otworów okiennych
− wystrój w postaci dekoracyjnego odeskowania szczytów, profilowane końcówki belek konstrukcji
dachowej
Elementy nowe:
− w przyziemiu zmieniono (zmniejszono) wielkość i kształt otworów okiennych
− stolarka okienna wymieniona na współczesną bez zachowania tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− w szczytach deskowanie zastąpiono tynkiem z zachowaniem oddzielenia górnej partii szczytu
− przyziemie i szczyty otynkowano i pomalowano, wokół okien wykonano opaski i pilastry na
narożach
− wejście w szczycie wschodnim poprzedzono drewnianym gankiem przekrytym dwuspadowym
daszkiem

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 26
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 wystroju architektonicznego
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

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-57/94/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
II ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych
− wystrój w postaci dekoracyjnego odeskowania okapów
− w przyziemiu zachowana stolarka okienna ościeżnicowa, dwuskrzydłowa, ośmiokwaterowa
Elementy nowe:
− w przyziemiu szczytu wschodniego zamurowano drzwi i okno
− w szczytach stolarka okienna wymieniona na współczesną z zachowaniem tradycyjnych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− wymienione pokrycie dachowe (blachodachówką) wysuwając okapy i likwidując dekoracyjne
odeskowanie oraz kominy w części centralnej budynku
− stolarka w przyziemiu wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez zachowania
tradycyjnego podziału; okno w środkowej części ściany płn. - zmniejszono

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 30
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
utrata charakteru architektonicznego budynku

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

