KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
sklep i mieszkanie

P-58/95/240

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, w ścianie wzdłużnej
południowej piętrowa facjata przykryta wysokim dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej
do kalenicy głównej
− częściowo zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
Elementy inne:
− na działce zachował się towarzyszący budynek gospodarczy z przełomu XIX i XX wieku –
parterowy, ceglany, przykryty dachem dwuspadowym
Elementy nowe:
− ściany nowo otynkowane, dach pokryty falistym eternitem w miejsce dachówki ceramicznej
− zniekształcenia w rozmieszczeniu i geometrii otworów okiennych – w części zachodniej okna
powiększone i zamienione w witryny sklepowe
− stolarka wymieniona na współczesną w tym również jednoprzestrzenną
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− modernizacja witryn sklepowych i wejścia do budynku

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 39
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 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-59/96/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalno-usługowa

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła, ściany
otynkowane

I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, w ścianie wzdłużnej
południowej piętrowa facjata przykryta wysokim dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej
do kalenicy głównej
− częściowo zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
Elementy nowe:
− dach pokryty falistym eternitem w miejsce dachówki ceramicznej
− zniekształcenia w rozmieszczeniu i geometrii otworów okiennych
− dodatkowe trzony kominowe dostawione do szczytów budynku
− stolarka wymieniona na współczesną jednoprzestrzenną (pierwotnie dwuskrzydłowa,
sześciokwaterowa, okna w opaskach)
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− otynkowana i pomalowana elewacji południowej w części zach.
− pozostała cześć budynku bez zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 41
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

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

Rozlewnia olejów jadalnych i wód gazowanych

2. OBECNA FUNKCJA
Spółdzielnia produkcyjna

P-60/97/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynki wzniesione z cegły
− bryła – wieloczłonowa, składająca się z kilku obiektów parterowych i piętrowych o różnej
wysokości, przykrytych półpłaskimi dachami dwuspadowymi i półpłaskimi dachami
dwuspadowymi na wysokiej ściance kolankowej
− częściowo zachowane, częściowo czytelne rozmieszczenie i kształt otworów okiennych i
drzwiowych
− wystrój - w cegle w postaci oprawy szczytów i otworów (nadproża, podokienniki)
− zachowane pojedyncze metalowe oprawy okienne
Elementy nowe:
− w części środkowej piętro odnowione i otynkowane, w części południowej zatarta pierwotna
forma w wyniku przebudów
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, często o zmienionej geometrii i bez zachowania
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 42
11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

spółdzielcza

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

produkcyjne

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-61/98/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
koniec XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na fundamencie kamiennym, ganek drewniany
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym z małą lukarną w osi
głównej, od frontu w osi głównej parterowy ganek przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym;
od zachodu budynek przylega do budynku przy ul. Dworcowej 2
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych
− wystrój – zachowana oprawa okien w ścianie wschodniej (z gzymsem nadokiennym w przyziemiu
i w opaskach tynkowych w szczycie); zachowany dekoracyjny, drewniany ganek
Elementy nowe:
− dodano dobudówkę wejściową od północy oraz dodatkowe lukarny w dachu przykryte
pulpitowymi daszkami
− wymieniono tynki usuwając elementy dawnego wystroju
− stolarka okienna wymieniona na współczesną bez zachowania tradycyjnych podziałów
(pierwotnie okna ościeżnicowe, dwuskrzydłowe ze ślemieniem, ośmiokwaterowe)
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 43
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
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-62/99/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zespole domu przy Pomorskiej 43

2. OBECNA FUNKCJA
brak

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
1888 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówka esówką
− bryła – budynek parterowy kryty wysokim dachem dwuspadowym na wysokiej ściance
kolankowej, poddasze dwukondygnacyjne, wykorzystywane jako magazyn
− zachowane lub czytelne rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci gzymsów podokapowych, obiegających szczyty i
nadokiennych oraz oprawy otworów (nadproża, podokienniki)
− zachowana metalowa, wielokwaterowa oprawa szyb w oknach
Elementy nowe:
− część otworów drzwiowych – wtórna

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 43
11. LOKALIZACJA
-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek rozebrany

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

gospodarcze

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Budynek nie istnieje

15. STAN ZACHOWANIA
budynek nie istnieje

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-63/100/240
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 papą
− bryła – budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej ściance
kolankowej, w osi ściany północnej piętrowy ryzalit przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym
o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
− zachowane rozmieszczenie okien na poddaszu, częściowo również ich forma
− wystrój – profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej i pozostałości drewnianych
„jaskółek” w szczytach
Elementy nowe:
− nastąpiły zmiany rozmieszczenia i geometrii okien w przyziemiu
− stolarka okienna wymieniona na współczesną bez zachowania tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− zamurowano okno na piętrze w ścianie północnej
− wyremontowany dach i pokrycie dachowe (papa)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 46
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

P-64/101/240
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 kryty papą
− bryła – budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na ściance kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych w zachodniej części budynku
− wystrój ścian w cegle w postaci klockowego gzymsu międzykondygnacyjnego, dekoracji
kostkowej ścianki kolankowej i oprawy otworów (gzymsy nadokienne, nadproża i podokienniki)
− stolarka okienna wymieniona z zachowaniem zasadniczego tradycyjnego podziału
Elementy nowe:
− we wschodniej części budynku wprowadzono nowe, dużych rozmiarów okno; stolarka okienna
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. Pomorska 47
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-65/102/240
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 na kamiennym fundamencie, dach pokryty papą
− bryła – budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty półpłaskim dachem
dwuspadowym na wysokiej ściance kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci kostkowych gzymsów międzykondygnacyjnych i oprawy
otworów (nadproża i podokienniki), profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej i belkowe
„jaskółki” w szczytach
− zachowana stolarka drzwiowa z nadświetlami i cześć stolarki okiennej dwuskrzydłowej ze
ślemieniem
Elementy nowe:
− cześć stolarki wymieniona na współczesną w tym z zachowaniem podstawowego tradycyjnego
podziału
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka w przyziemiu wymieniona na współczesną jak na piętrze, bez zachowania tradycyjnych
podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 49
11. LOKALIZACJA
-

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

P-66/103/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty papą, ganek drewniany
− bryła – budynek dwukondygnacyjny, przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej
ściance kolankowej, w ścianie południowej ryzalit dwupiętrowy przykryty półpłaskim dachem
dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej, przed ryzalitem ganek wejściowy
przykryty półpłaskim dachem wielospadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci kostkowych gzymsów międzykondygnacyjnych i oprawy
otworów (nadproża i podokienniki), profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej i belkowe
„jaskółki” w szczytach, ganek o ażurowej, dekoracyjnej formie
− zachowana stolarka drzwiowa i cześć stolarki okiennej dwuskrzydłowej ze ślemieniem
Elementy nowe:
− od wschodu i zachodu parterowe przybudówki (wschodnia starsza i zachodnia nowsza)
− cześć stolarki wymieniona na współczesną w tym z zachowaniem podstawowego tradycyjnego
podziału
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okienna w przyziemiu wymieniona na współczesną, częściowo z zachowaniem
tradycyjnych podziałów
− w poddaszu w części wschodniej stolarka wymieniona w szczycie na współczesną,
asymetryczną; wybite większe okno w ściance kolankowej od południa oraz zamurowane dwa
okienka (w szczycie i ściance kolankowej)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 51
11. LOKALIZACJA
-

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

P-67/104/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy dawnego zespołu folwarku przy ul. Pomorskiej 55

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ścianka kolankowa i szczyt wschodni – odeskowane
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym na ściance kolankowej
− część otworów okiennych w miejscu historycznym (zwłaszcza we wschodniej części budynku)
− wystrój – oprawa oryginalnych okien w cegle (nadproża, podokienniki), pionowe odeskowanie
ścianki kolankowej i szczytu wschodniego, profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
Elementy nowe:
− okna w przyziemiu części zachodniej budynku o zmienionej geometrii
− stolarka okienna współczesna bez zachowania tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 53
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

P-68/105/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Kuźnia w zespole folwarku przy ul. Pomorskiej 55

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− wystrój w tynku w postaci gzymsu uskokowego podokapowego i obiegającego szczyty
Elementy nowe:
− rozmieszczenie okien i ich forma oraz stolarka współczesne
− od strony północnej i południowej późniejsze parterowe przybudówki przykryte płaskimi dachami
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 57
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-69/106/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalno-gospodarczy w zespole dawnego folwarku przy ul. Pomorskiej 55

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
drewno, cegła

4. DATOWANIE
I połowa XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony w części zachodniej z cegły, w części wschodniej w konstrukcji
szkieletowej, szczyty i cześć wschodnia odeskowane, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek dwukondygnacyjny przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane lub czytelne rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i
drzwiowych
− wystrój – oprawa otworów (nadproża, podokienniki)
− zachowana część stolarki okiennej na piętrze budynku – dwuskrzydłowej, ośmiokwaterowej
Elementy nowe:
− zmiany w rozmieszczeniu i kształcie okien i drzwi w przyziemiu budynku
− szczyty prowizorycznie odeskowane
− w kilku oknach wymieniona stolarka na współczesną o zmienionej geometrii, bez zachowania
tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

PSZCZÓŁKI
6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 59
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalno-gosp.

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zły stan techniczny

15. STAN ZACHOWANIA
zły

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-70/107/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

budynek mieszkalny z budynkiem gospodarczym

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty papą
− bryła – budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej ściance
kolankowej, w osi ściany południowej piętrowa facjata, do której dostawiono piętrowy ganek
przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych korpusu budynku
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci kostkowego gzymsu międzykondygnacyjnego i
oprawy okien (gzymsy nadokienne, nadproża, podokienniki), profilowane końcówki belek
konstrukcji dachowej

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 61
11. LOKALIZACJA

Elementy inne:
− we wschodniej części działki zachowany budynek gospodarczy z cegły, piętrowy, pod dachem
jednospadowym

-

Elementy nowe:
− ganek pierwotnie drewniany obecnie z dobudówką i przemurowany bez zachowania ilości i
rozmieszczenia otworów okiennych
− stolarka okienna wymieniona na współczesną z zachowaniem zasadniczych tradycyjnych
podziałów

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− dobudówka przylegająca od zachodu - otynkowana

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-71/108/240
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
− bryła – budynek piętrowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci gzymsów międzykondygnacyjnych, podokapowych,
nadokiennych i wieńczących szczyty oraz oprawy okien (nadproża i podokienniki)
Elementy nowe:
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną z zamarkowaniem podziałów
tradycyjnych

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 63
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

