KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-72/109/240
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 dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe
− częściowo zachowane lub czytelne rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i
drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci oprawy otworów (nadproża i podokienniki), profilowane
końcówki belek konstrukcji dachowej
− zachowana stolarka okienna w szczytach

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Pomorska 65
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− w przyziemiu od południa zmienione rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych
− stolarka okienna w przyziemiu współczesna

-

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-73/110/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zespół zagrody dawniej z wiatrakiem

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zachowany częściowo układ zagrody – prostokątne podwórze otoczone pierwotnie z czterech
stron budynkami, wiatrak w pewnym oddaleniu na północny wschód od zagrody
− zachowane budynki:
– budynek mieszkalny zamykający podwórze od północy
– budynek gospodarczy zamykający podwórze od zachodu
– wiatrak holenderski na północny wschód od zagrody
Elementy inne:
− na działce zagrody i w sąsiedztwie wiatraka starodrzew związany z historyczną zabudową
Elementy nowe:
− budynki gospodarcze po wschodniej i południowej stronie podwórza – rozebrane
− nieczytelny w terenie związek przestrzenny zagrody i wiatraka
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. Przy wiatraku 31
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-74/111/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zespole zagrody dawniej z wiatrakiem

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ganek drewniany
− bryła – budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym na niskiej ściance kolankowej, od
północy zachowany parterowy ganek wejściowy
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci kostkowych gzymsów: miedzykondygnacyjnych, podokapowych
i obiegających szczyty oraz oprawy otworów (gzymsy nadokienne, nadproża i podokienniki), w
ścianach wzdłużnych użyta dekoracyjnie biała cegła, dekoracyjne formy ganku
− zachowana stolarka drzwiowa z nadświetlem i okienna (dwuskrzydłowa ze ślemieniem,
sześciokwaterowa)
Elementy nowe:
− drugi ganek wejściowy od strony podwórza – rozebrany
− dach pokryty w latach 60-tych dachówką cementową w miejsce ceramicznej
− w kilku oknach stolarka 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. Przy wiatraku 31
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-75/112/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zespole zagrody dawniej z wiatrakiem

2. OBECNA FUNKCJA

3. MATERIAŁ

gospodarcza

cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym na wysokiej ściance kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle w postaci kostkowych gzymsów: miedzykondygnacyjnych oraz oprawy
otworów
− zachowana stolarka okienna na poddaszu budynku

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Przy wiatraku 31
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− dach pokryty falistym eternitem

-

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
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 folwarczny wielorodzinny - czworak

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-76/113/240

3. MATERIAŁ
cegła

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane segmentowe rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Elementy nowe:
− ściany otynkowane, dach pokryty blachą w miejsce dachówki ceramicznej
− zmieniona geometria okien, stolarka okienna wymieniona na współczesną jednoprzestrzenną
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

ul. Rataja 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
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-77/114/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
Lata 80-te XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką ceramiczną
− bryła – budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym na niskiej ściance kolankowej,
poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle – gzymsy podokapowe zachodzące na szczyty i okalająca szczyty, oprawa
okien (nadproża i podokienniki); obiegający budynek fryz miedzykondygnacyjny wykonany w
tynku i cegle
− zachowana stolarka okienna w szczycie północnym (dwuskrzydłowa, ośmiokwaterowa)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Sportowa 1
11. LOKALIZACJA

Elementy inne:
− do północno-zachodniego naroża budynku przylega fragment murowanego ogrodzenia oraz
pozostałość budynku gospodarczego z cegły

-

Elementy nowe:
− w szczycie południowym okna powiększono i wprowadzono nową stolarkę bez tradycyjnych
podziałów
− stolarka okienna i drzwiowa w przyziemiu wymieniona na współczesną, bez tradycyjnych
podziałów

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− przywrócono zachodni otwór okienny w przyziemiu ściany południowej; stolarka współczesna,
bez tradycyjnego podziału

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-78/115/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 40-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, 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 – gzymsy podokapowe zachodzące na szczyty i okalająca szczyty, oprawa
okien (nadproża i podokienniki)
Elementy inne:
− w południowej części działki budynek gospodarczy wzniesiony z cegły, przykryty wysokim
dachem dwuspadowym

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Sportowa 9
11. LOKALIZACJA
-

Elementy nowe:
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną
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-79/116/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

4. DATOWANIE
I połowa XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane,
− bryła – budynek parterowy, kryty wysokim dachem dwuspadowym, od wschodu piętrowa facjata
przykryta wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w tynku – gzymsy podokapowe zachodzące na szczyty i obiegające szczyty
− zachowana stolarka okienna dwu i trójskrzydłowa ze ślemieniami

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Sportowa 10
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− budynek pokryty falistym eternitem w miejsce dachówki ceramicznej

-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okien w przyziemiu wymieniona na współczesną, bez zachowania tradycyjnych
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-80/117/240
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 parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe, od
wschodu drewniany ganek wejściowy pod płaskim dachem
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle – gzymsy podokapowe zachodzące na szczyty, ozdobny, ukośny układ
cegieł w szczytach, oprawa okien (nadproża i podokienniki)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Sportowa 11
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− niektóre okna o zmienionej geometrii
− stolarka okienna wymieniona na współczesną

-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez zachowania tradycyjnych
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-81/118/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, w osi budynku piętrowa
facjata kryta wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle – kostkowe gzymsy międzykondygnacyjne, podokapowe zachodzące na
szczyty, i okalające szczyty, oprawa okien (nadproża i podokienniki)
− stolarka okienna zachowana w szczycie wschodnim, w pozostałych oknach zachowane
zasadnicze podziały stolarki

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Sportowa 13
11. LOKALIZACJA

Elementy inne:
− w południowo-zachodniej części działki mały budynek gospodarczy – wzniesiony z cegły, kryty
wysokim dachem dwuspadowym

-

Elementy nowe:
− stolarka okienna częściowo wymieniona z zachowaniem zasadniczych tradycyjnych podziałów

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

Zmiany (stan: 2011-11-30):
−
−
−

zmienione pokrycie dachowe i częściowo konstrukcja dachowa (wysunięte okapy)
od północy dostawiony ganek wejściowy przykryty daszkiem dwuspadowym
stolarka okienna wymieniona na współczesną z częściowym przywróceniem tradycyjnych
podziałów

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-82/119/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

PSZCZÓŁKI

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
1926 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, przykryty wysokim dachem dwuspadowym
z naczółkami, od wschodu dwie dwupiętrowe facjaty przykryte wysokimi dachami
dwuspadowymi z naczółkami, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w cegle – kostkowe gzymsy międzykondygnacyjne i podokapowe, oprawa okien i
drzwi (nadproża i podokienniki), profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
− w kilku oknach zachowana stolarka okienna sześciokwaterowa, dwuskrzydłowa

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Sportowa 18
11. LOKALIZACJA
-

Elementy inne:
− zachował się budynek gospodarczy związany z budynkiem mieszkalnym
Elementy nowe:
− w części południowo-zachodniej budynku dźwignięta połać dachowa i utworzona trzecia
kondygnacja
− znaczna część stolarki wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek ocieplony i otynkowany, utrata architektonicznego wystroju i dekoracji w cegle
− pokrycie dachu wymieniona (blachodachówką)
− stolarka wymieniona we wszystkich oknach na współczesną, jednoprzestrzenną, bez zachowania
tradycyjnych podziałów

12. WŁASNOŚĆ
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Utrata charakteru wystroju architektonicznego i
cech stylowych
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-83/120/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Kaplica przedpogrzebowa

PSZCZÓŁKI

2. OBECNA FUNKCJA

3. MATERIAŁ
cegła, ściany częściowo
otynkowane

kaplica

4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany częściowo otynkowane, wieżyczka drewniana
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od północy niższa
przybudówka przykryta dachem wielospadowym i zwieńczona kwadratową wieżyczką
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych
− wystrój o charakterze neogotyckim wykonany w cegle w postaci oprawy naroży, i otworów oraz
oprawy szczytu południowego
Elementy nowe:
− ściany budynku odnowione

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

11. LOKALIZACJA
przy ul. Tczewskiej

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

prafialna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

kultowe

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-84/121/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Wiatrak holenderski – młyn zbożowy

2. OBECNA FUNKCJA
brak

PSZCZÓŁKI

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
XIX wiek

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− wiatrak o konstrukcji drewnianej, całość odeskowana
− bryła – wiatrak typu holenderskiego z korpusem na postumencie i ruchomą głowicą
− zachowane lub odtworzone wszystkie elementy historycznej kompozycji i wystroju

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Elementy inne:
− przed wiatrakiem zachowało się kilka kół młyńskich

ul. Tczewska

Elementy nowe:
− wiatrak po remoncie, zaadaptowany na klub-kawiarnię

11. LOKALIZACJA
-

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

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

brak

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

520/5.06.1971

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak właściwej funkcji

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-85/122/240
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 – otynkowany
− bryła złożona – budynek parterowy na wysokim podpiwniczeniu, przykryty dachem
dwuspadowym mansardowym, w osi głównej od południa i północy piętrowe facjaty przykryte
dachami dwuspadowymi o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównej, poddasze użytkowe;
od północy i południa przybudówki: ganek wejściowy ze schodami i weranda z balkonami na
piętrze; od zachodu przybudówka pod dachem mansardowym, na parterze w narożu południowo
wschodnim otwarta półkoliście loggia
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt znacznej części otworów okiennych i drzwiowych
− zachowana stolarka okienna w półokrągłym oknie w szczycie wschodnim
Elementy nowe:
− ściany otynkowane, dach pokryty falistym eternitem w miejsce dachówki ceramicznej
− część otworów okiennych o zmienionej geometrii
− stolarka w większości wymieniona na współczesną, o zmienionych zasadach podziałów, lub
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. Tczewska 4
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

Zespół domków fińskich przy ul. Tczewskiej

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

P-86/123/240

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 40-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− układ osiedla – budynki usytuowane w dwóch rzędach po obu stronach drogi krajowej
− zachowane budynki:
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 3 z budynkiem gospodarczym
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 6
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 9
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 11
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 13
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 14
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 15
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 16
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 17
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 18
– budynek mieszkalny ul. Tczewska 20
Elementy inne:
− z budynkami mieszkalnymi związane były budynki gospodarcze usytuowane na zapleczu działki –
obecnie w przeważającym stopniu przebudowane lub rozebrane

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

11. LOKALIZACJA
- wzdłuż ulicy Tczewskiej

12. WŁASNOŚĆ

nie dotyczy

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

Elementy nowe:
− brak trzech budynków po zachodniej stronie ul. Tczewskiej (jeden z nich zastąpiony budynkiem
nowym nr 12)
− budynki 3 i 6 rozszerzone o nowe dobudowy (nr 5 i 7) nie zachowujące stylu osiedla

14. INFORMACJA O OCHRONIE

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

brak

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

P-87/124/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny nr 17 w zespole domków fińskich ul. Tczewska

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
drewno

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 40-te XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z drewna, ściany odeskowane, dach pokryty dachówką esówką
− bryła budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – naroża obłożone pionowymi deskami, szczyty odeskowane pionowo, profilowane
końcówki konstrukcji więźby dachowej
Elementy nowe:
− stolarka okienna w przyziemiu wymieniona na współczesną bez zachowania symetrycznego
podziału historycznego
− szczyt północny osłonięty papą
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. Tczewska 17
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-88/125/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny nr 18 w zespole domków fińskich ul. Tczewska

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
drewno

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
XIX wiek

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z drewna, ściany odeskowane, dach pokryty dachówką esówką
− bryła budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – naroża obłożone pionowymi deskami, szczyty odeskowane pionowo, profilowane
końcówki konstrukcji więźby dachowej
− zachowana stolarka okienna w szczytach - dwuskrzydłowa
Elementy nowe:
− stolarka okienna w przyziemiu wymieniona na współczesną bez zachowania symetrycznego
podziału historycznego
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. Tczewska 18
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-89/126/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny nr 20 w zespole domków fińskich ul. Tczewska

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
drewno

PSZCZÓŁKI
4. DATOWANIE
lata 40-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z drewna, ściany odeskowane, dach pokryty dachówką esówką
− bryła budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój – naroża obłożone pionowymi deskami, szczyty odeskowane pionowo, profilowane
końcówki konstrukcji więźby dachowej
− stolarka okienna dwuskrzydłowa

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Tczewska 20
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:

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-90/242/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Układ ruralistyczny wsi

2. OBECNA FUNKCJA
nie dotyczy

PSZCZÓŁKI
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
1307 r., XIX/XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zachowany układ wsi ulicowej (ulica główna o przebiegu wschód-zachód) oraz równoległy układ
osady kolejowej wraz zespołem dworca kolejowego
− zachowana część historycznej struktury wsi w obrębie niw siedliskowych w postaci historycznie
usytuowanych zagród, historycznych podziałów własności i historycznych budynków
użyteczności publicznej, mieszkalnych i gospodarczych
Elementy nowe:
− deformacja układu wynikająca z rozbudowy dawnego traktu Tczew-Gdańsk (obecnie droga
krajowa), krzyżującego się z histerycznym układem wiejskim
− ubytek i przekształcenia historycznej struktury wsi
− rozbudowa układu i nowa struktura zabudowy w otoczeniu historycznego układu wsi (kierunek
północny i zachodni oraz postępujący rozwój nowej zabudowy w kierunku południowym

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

nie dotyczy

10. ADRES
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

nie dotyczy

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

nie dotyczy

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
niekorzystne przekształcenia struktury zabudowy

15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2011-11-30

20. FOTOGRAFIE

Widok zabudowy wzdłuż ulicy Pomorskiej (część zachodnia).

Układ wsi Pszczółki na mapie messtischblatt z 1909 r.

Widok zabudowy wzdłuz ulicy Kościelnej (osiedle pracowników kolei)

