KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rb-1/127/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Kapliczka NMP przy drodze do Pszczółek

RĘBIELCZ
6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

19. UWAGI

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

Elementy zachowane:
– kapliczka wzniesiona z cegły, otynkowana, ogrodzenie i furtka z metalowych kutych krat
– bryła - kapliczka wielostopniowa zwieńczona izbicowo i przykryta półpłaskim czterospadowym
daszkiem
– podstawa na cokole dekorowana prostą wnęką, trzon z trzema ostrołucznymi przeźroczami,
zwieńczenie odeskowane

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

Elementy nowe:
− kolorystyka współczesna

11. LOKALIZACJA

2. OBECNA FUNKCJA
kapliczka

3. MATERIAŁ
cegła, otynkowana

4. DATOWANIE
połowa XX wieku

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− odremontowano cokół kapliczki i zmieniono kolorystykę
− wymieniono historyczne, metalowe ogrodzenie na współczesne o formie pseudosecesyjnej

10. ADRES

przy drodze do Pszczółek

12. WŁASNOŚĆ
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

kultowe

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rb-2/128/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie nr 9

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła, elewacje
otynkowane

RĘBIELCZ
4. DATOWANIE
koniec XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane
- bryła – budynek parterowy, z wysokim dachem dwuspadowym
- częściowo zachowane rozmieszczenie wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
- wystrój ścian klasycyzujący w postaci boniowania w tynku, gzymsów w szczycie płn.-wsch. i
opasek wokół okien

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Rębielcz nr 9

Elementy nowe:
pokrycie dachowe z falistego eternitu (pierwotnie dachówka ceramiczna)
nastąpiły zmiany w usytuowaniu, kształcie i wielkości niektórych otworów okiennych
znaczna część stolarki okiennej wymieniona na nową, bez zastosowania tradycyjnych podziałów

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
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

Rb-3/129/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 9

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła, drewno

RĘBIELCZ
4. DATOWANIE
koniec XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- budynek wzniesiony w przyziemiu z cegły, ścianki kolankowe wzdłużne wzniesione w konstrukcji
drewnianej szkieletowej z wypełnieniem ceglanym
- bryła – budynek parterowy z dwuspadowym dachem półpłaskim na wysokiej ściance kolankowej
- zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych
- elementy dekoracyjne: układ konstrukcji szkieletowej, profilowane końcówki belek więźby
dachowej, ceglane, kostkowe gzymsy międzykondygnacyjne oraz ceglana oprawa otworów
okiennych
Elementy nowe:
- pokrycie dachowe z falistego eternitu
- wymieniono elementy stolarki okiennej i drzwiowej w ścianie od strony podwórza
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Rębielcz nr 9
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnictwo

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

Rb-4/130/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RĘBIELCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
około 1900 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- budynek wzniesiony z cegły
- bryła – budynek parterowy, podpiwniczony, dach półpłaski dwuspadowy na wysokiej ściance
kolankowej – poddasze użytkowe, ściana frontowa zryzalitowana w części środkowej, ryzalit
przykryty własnym dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
- zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość okien w partii poddasza oraz częściowo w partii
przyziemia
- wystrój ścian - ceglane gzymsy miedzy kondygnacyjne, ceglana oprawa okien, płaski ryzalit w
osi budynku
Elementy nowe:
- wiatrołap od frontu;
- w przyziemiu powiększone niektóre otwory okienne, jedno zamurowane,
- stolarka okienna wymieniona na współczesną bez zachowania tradycyjnych podziałów;
- zmienione pokrycie dachowe – obecnie blachodachówka
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Rębielcz nr 11
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

Rb-5/131/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie nr 14

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła, elewacje
otynkowane

RĘBIELCZ
4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane
- bryła – budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, dach półpłaski dwuspadowy na wysokiej
ściance kolankowej, od podwórza zryzalitowana wystawka dwukondygnacyjna pod dachem
dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
- zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
- wystrój ścian – zachowane wąskie opaski tynkowe wokół okien w szczycie zachodnim
- oryginalna stolarka okienna zachowana w zachodniej części budynku - okna krosnowe,
osadzone w licu ściany, czterodzielne, sześciokwaterowe w przyziemiu i dwuskrzydłowe
sześciokwaterowe w szczycie
Inne elementy:
− murowane słupki bramy wjazdowej na podwórze zagrody przy płd.-zach. narożniku domu
Elementy nowe:
- komin i schody metalowe dostawione do szczytu płn.-zach.;
- stolarka okienna i drzwiowa wymieniona we wschodniej części budynku z zachowaniem
tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− północna połowa budynku wyremontowana – otynkowana, pomalowana
− stolarka okienna w części północnej i jednym oknie części południowej wymieniona na
współczesną, z zachowaniem uproszczonych historycznych podziałów;
− wokół okien w części południowej budynku wprowadzono opaski z tynku

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Rębielcz nr 14
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/zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rb-6/132/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Stajnia w zagrodzie nr 14

2. OBECNA FUNKCJA
pomocnicza

RĘBIELCZ
3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła

1906 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką esówką
- bryła – zachowany południowy fragment (w tym cała ściana szczytowa) budynku parterowego
przykrytego wysokim dachem dwuspadowym
- wystrój w cegle w postaci kostkowych gzymsów (międzykondygnacyjnych i podokapowych)
oprawy szczytu i okien, w szczycie budynku dekoracja w sztucznym kamieniu w postaci głowy
konia oraz data z metalowych cyfr
Elementy inne:
− przed budynkiem ceglane słupki bramy wjazdowej na podwórze
Elementy nowe:
− północno-zachodnia część stajni zawalona i rozebrana
− trzon kominowy dostawiony do szczytu południowego stajni
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− część północno-zachodnia budynków (zrujnowana) rozebrana; budynek skrócony, zamknięty od
płn. zachodu nową ścianą szczytową i murowaną, parterową przybudówka pod płaskim dachem
− dach nad częścią zachowaną – poprawiony, kalenica zabezpieczona blachą

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Rębielcz nr 14
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

brak

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
stan techniczny i brak właściwego 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

Rb-7/133/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie nr 16

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

RĘBIELCZ
4. DATOWANIE
koniec XIX

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej
- bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami na niskiej
ściance kolankowej, od frontu w osi budynek „erkiel” przykryty własnym dachem dwuspadowym
o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej budynku oraz drewniany ganek ażurowy przykryty
półpłaskim dachem dwuspadowym
- zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych;
- wystrój elewacji w postaci ceglanych gzymsów międzykondygnacyjnych, oprawy otworów
okiennych i drzwiowych, profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej, erkiel zwieńczony
tzw. „jaskółką” z profilowanych beleczek, ganek o dekoracyjnych formach elementów
drewnianych
Elementy nowe:
budynek po generalnym remoncie ok. 2000 r. – część materiałów uzupełniona lub wymieniona
stolarka okienna wymieniona na współczesną, bez zachowania tradycyjnego kształtu i 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
Rębielcz nr 16
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

17. WPISUJĄCY DANE

bardzo dobry

Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rb-8/134/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 16

2. OBECNA FUNKCJA
budynek nie istnieje

3. MATERIAŁ
cegła

RĘBIELCZ
4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- budynek wzniesiony z cegły
- bryła – budynek parterowy podwyższony w XX w. o ściankę kolankową pod wysokim dachem
dwuspadowym, poddasze magazynowe
- zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych
- wystrój ścian – lizeny dzielące szczyt wschodni, oprawa okien i drzwi przyziemia
- zachowana cześć stolarki okiennej – dwuskrzydłowa, sześciokwaterowa
Elementy nowe:
− ścianka kolankowa oraz szczyty przemurowane
− dach pokryty płytami falistego eternitu
− cześć otworów drzwiowych o zmienionym usytuowaniu i kształcie

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Rębielcz nr 16
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
brak

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rb-9/135/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Szkoła, następnie Klub Rolnika

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RĘBIELCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
II połowa XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- Budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie,
- bryła – budynek parterowy, podpiwniczony, dach dwuspadowy na ściance kolankowej, w osi
ściany „erkiel” pod dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej,
poddasze użytkowe
- zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych;
- wystrój elewacji: lico ceglane, detal architektoniczny w postaci ceglanych kostkowych gzymsów
międzykondygnacyjnych, oprawy otworów okiennych (nadproża, gzymsy nadprożowe,
podokienniki), profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
- zachowana część stolarki okiennej i drzwiowej;
Elementy nowe:
- pokrycie dachu z papy w miejsce pokrycia dachówką
- część stolarki okiennej wymieniona na współczesną bez zastosowania podziałów tradycyjnych,
otwory okienne powiększone z naruszeniem oryginalnego wystroju
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okien w przyziemiu, w części południowo-wschodniej budynku, wymienione na
współczesną, z częściowym zachowaniem tradycyjnego podziału

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Rębielcz nr 18
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

gminna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

Rb-10/243/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Układ ruralistyczny wsi

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RĘBIELCZ
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
1332 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zachowany czytelny układ wsi owalnicowej, o układzie dostosowanym do ukształtowania terenu:
dwie ulice obiegają przestrzeń niezabudowanego dziś nawsia, przez które przepływa ciek wodny
− zachowana część historycznej struktury wsi w obrębie niw siedliskowych w postaci historycznie
usytuowanych zagród, historycznych podziałów własności i historycznych budynków
mieszkalnych i gospodarczych
Elementy nowe:
− ubytek struktury wsi zwłaszcza wzdłuż zachodniej i centralnej części ulicy południowej
− wprowadzenie nowej zabudowy, w tym wzdłuż zachodniej i centralnej części ulicy południowej
− brak obiektów znaczących w krajobrazie i historii wsi: kościoła, plebanii jak również zabudowy
historycznej na terenie nawsia
− rozszerzenie układu zabudową mieszkalną w kierunkach południowym i północnym

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
Tendencje do wprowadzania nowej zabudowy w
pas niwy uprawnej
15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2011-11-30

20. FOTOGRAFIE

Widok nawsia w rozwidleniu ulic wiejskich – widok od płn.-wsch.

Układ wsi Rębielcz na mapie messtischblatt z 1909 r.

Widok ulicy wiejskiej w centralnej części wsi

