KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-1/136/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zespół stacji kolejowej

2. OBECNA FUNKCJA
zespół stacji kolejowej

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

nie dotyczy

I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zespół budynków i urządzeń kolejowych
− zachowane obiekty:
– budynek dworca wraz z budynkiem spedycji kolejowej
– dom dróżnika

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
ul. Dworcowa 5-6

Inne elementy:
– w skład zespołu wchodzą też:
– garaż i budynek gospodarczy
– budynek gospodarczy przy domu dróżnika
– ogrodzenie – metalowe kraty

11. LOKALIZACJA
-

Elementy nowe:
− zmiana funkcji budynków na mieszkalną
− ogrodzenie drewniane wokół dawnego budynku spedycji kolejowej
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek domu dróżnika oraz związany z nim budynek gospodarczy – zrujnowane, przewidziane
do rozbiórki przez inwestora w związku z modernizacją stacji kolejowej;
− częściowo usunięte ozdobne, metalowe ogrodzenia i zastąpione współczesnymi barierkami

dworzec kolejowy i jego otoczenie

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

transport,
mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
prace modernizacyjne stacji

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-2/137/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek dworca w zespole stacji kolejowej

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

RÓŻYNY
4. DATOWANIE
lata 20-te XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
− bryła – budynek o złożonej, trójczłonowej bryle, korpus główny piętrowy przykryty wysokimi
dachami dwuspadowymi z naczółkami, skrzydło północne parterowe pod dachem dwuspadowym
z naczółkiem, od południa dobudowana parterowa dawna hala spedycyjna przykryta półpłaskim
dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych w korpusie
głównym i skrzydle północnym
− wystrój – opaski w tynku wokół górnych partii okien piętra, podokienniki ceglane, profilowane
końcówki belek konstrukcji dachowej, naczółki dachu zwieńczone ceramicznymi sterczynami
Elementy nowe:
− zmieniono układ okien w dawnej części spedycyjnej
− budynek nowo otynkowany
− wymieniona znaczna część stolarki okiennej na współczesną z częściowo zachowanym zasadą
tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny, ul. Dworcowa 5
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkaniowe
14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Utrata pierwotnej funkcji, pogarszający się stan
techniczny i modernizacja linii kolejowej
15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-3/138/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek domu dróżnika w zespole stacji kolejowej

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

RÓŻYNY
4. DATOWANIE
lata 20-te XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
− bryła – budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych
− wystrój – opaska w tynku wokół drzwi wejściowych, podokienniki ceglane, profilowane końcówki
belek konstrukcji dachowej
Elementy nowe:
− budynek nowo otynkowany
− wymieniona znaczna część stolarki okiennej na współczesną z częściowo zachowaną zasadą
tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek zdewastowany, pozbawiony drzwi i okien oraz wyposażenia wewnętrznego
(przewidziany do rozbiórki przez inwestora w związku z modernizacją stacji kolejowej)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny, ul. Dworcowa 6
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

PKP

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne
14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
przeznaczony do rozbiórki przez właściciela
obiektu w związku z modernizacją stacji kolejowej
15. STAN ZACHOWANIA
zły

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

Stan w dniu 12.08.2011 r.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-4/139/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
− bryła – budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w tynku w postaci gzymsu podokapowego, boniowania na narożach, opasek wokół
otworów okiennych i drzwiowych
− zachowana stolarka okien w szczytach budynku (dwuskrzydłowa, ze ślemieniem,
sześciokwaterowa)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny, ul. Gdańska 12
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− stolarka okienna wymieniona bez zachowania tradycyjnych podziałów

-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okienna w przyziemiu wymieniona na współczesną, asymetryczną, bez przywrócenia
tradycyjnych podziałów

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
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

Rż-5/140/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła

1927 rok

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką karpiówką
− bryła – budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym na niskiej ściance kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych
− wystrój – okna w opaskach z tynku
− zachowana stolarka w oknach szczytów (dwuskrzydłowa ze ślemieniem)
Elementy nowe:
− budynek otynkowany z zatarciem niektórych elementów wystroju ceglanego
− stolarka okienna w znacznym stopniu wymieniona na współczesną z częściowym zachowaniem
tradycyjnego podziału
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− zmieniona kolorystyka budynku
− okna w szczytach wymienione na współczesne (jak w przyziemiu)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny – ul. Gdańska 23
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalna

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

Rż-6/141/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach pokryty dachówką karpiówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od zachodu szeroka
podwójna pulpitowa lukarna, od wschodu lukarna pojedyncza pulpitowa
− zachowane rozmieszczenie i częściowo kształt oraz wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− zachowana oryginalna trójskrzydłowa stolarka w oknach szczytów i w oknie przyziemia (od
podwórza), zachowana również stolarka mniejszych okien
Elementy inne:
− budynkowi mieszkalnemu towarzyszy mały budynek gospodarczy

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny ul. Gdańska 40/42
11. LOKALIZACJA
-

Elementy nowe:
− zmieniona geometria pojedynczych okien
− stolarka częściowo wymieniona na współczesną bez powtórzenia historycznego podziału
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalna

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

Rż-7/142/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY
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
− zachowane rozmieszczenie okien, częściowo drzwi, w części wschodniej zachowane również
kształt i wielkość otworów
− dekoracja w tynku w postaci gzymsu podokapowego i obiegającego szczyt
− w części wschodniej budynku zachowana tradycyjna stolarka drzwiowa i okienna
(dwuskrzydłowa, ze ślemieniem sześciokwaterowa)
Elementy nowe:
− część zachodnia budynku nowo otynkowana, dach pokryty blachodachówką i falistym eternitem
w miejsce dachówki ceramicznej
− w części zachodniej stolarka wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− w części wschodniej budynku stolarka wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez
zachowania tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny – ul. Gdańska 46a/b
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
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-8/143/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny z podcieniem

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY

3. MATERIAŁ
drewno - konstrukcja
szkieletowa, cegła

4. DATOWANIE
XVIII w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony w drewnianej konstrukcji szkieletowej, wypełnienie ceglane, pola wypełnień
otynkowane, dach kryty dachówką esówką
− bryła – parterowa kryta wysokim dachem dwuspadowym, podcień piętrowy przykryty wysokim
dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian – dekoracyjny układ drewnianych elementów konstrukcji szkieletowej, drewniane
słupy i ich dekoracyjne mieczowanie
− część stolarki okiennej na piętrze i poddaszu (dwuskrzydłowa, wielokwaterowa)
Elementy nowe:
− znaczna część stolarki wymieniona na nową z odtworzeniem historycznego podziału
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny, ul. Gdańska 47/49
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

19(d. 21)/29.01.1949 r.

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak właściwego użytkowania obiektu

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-9/144/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zagrodzie domu podcieniowego Gdańska 49

2. OBECNA FUNKCJA
Budynek gospodarczy z
częścią mieszkalną

3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

RÓŻYNY

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie
− bryła – budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym na wysokiej ściance kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych w
części gospodarczej budynku
− zachowane oprawy metalowe szyb w oknach części gospodarczej
Elementy nowe:
− ściany otynkowane, dach pokryty falistym eternitem w miejsce dachówki ceramicznej
− w południowej części przyziemia dokonano zmian w rozmieszczeniu i kształcie otworów
okiennych w związku z adaptacją na cele mieszkalne
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny - ul. Gdańska 51
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszk.-gospod.

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

10/145/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła

1905 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ganek drewniany
− bryła – budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym na niskiej ściance kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci kostkowych gzymsów międzykondygnacyjnych,
podokapowych oraz oprawy otworów (gzymsy nadokienne, nadproża i podokienniki), ganek
drewniany o bogatej snycerce
− zachowana stolarka drzwi wejściowych oraz stolarka okienna z tradycyjnym podziałem
(dwuskrzydłowe ze ślemieniem), okna opatrzone płycinowymi okiennicami, zachowane witrażowe
oszklenie bocznych ścian ganku
Elementy inne:
− z budynkiem związany jest starodrzew – szpaler czterech lip posadzonych przed frontem (od
wschodu) budynku

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny – ul. Gdańska 55/57
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

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

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− wymienione pokrycie dachowe (blachodachówka)

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

1362/06.03.1992 r.

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-11/146/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY
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 dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie otworów w szczytach i w przyziemiu, w południowej części budynku
również ich kształt i wielkość
− w części południowej budynku zachowane elementy wystroju wykonanego w tynku: opaski
wokół okien oraz gzyms obiegający szczyt
− zachowana stolarka okienna w południowej części budynku (dwuskrzydłowa ze ślemieniem,
ośmiokwaterowa
Elementy nowe:
− rozebrano drewniany ganek wejściowy w osi budynku
− dach pokryty falistym eternitem w miejsce dachówki ceramicznej
− w części centralnej i północnej budynku otwory okienne o zmienionej geometrii (przebudowa w
latach 70-tych)
− w części północnej budynku stolarka okienna współczesna o ahistorycznych podziałach
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okienna w południowej części budynku wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną,
bez zastosowania tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny ul. Gdańska 61
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
utrata historycznego wystroju architektonicznego

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-12/147/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

RÓŻYNY
3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

4. DATOWANIE
XIX w. / I ćwierć XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym z naczółkami, do północnozachodniego naroża (od podwórza) dostawiona prostopadle parterowa przybudówka przykryta
dachem dwuspadowym
− w szczytach budynku okna o tradycyjnych podziałach (dwuskrzydłowe, sześciokwaterowe)
Elementy nowe:
− zmieniona geometria otworów w przyziemiu budynku
− budynek nowo otynkowany
− stolarka okienna wymieniona na współczesną pozbawioną tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny ul. Gdańska 63
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
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Rż-13/148/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy przy domu ul. Gdańska 63

2. OBECNA FUNKCJA
Budynek gospodarczy

3. MATERIAŁ
cegła

RÓŻYNY
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych
− wystrój w cegle – oprawa otworów (nadproża i podokienniki)
− zachowane metalowe oprawy szyb w oknach, drewniana deskowa stolarka drzwi
Elementy nowe:

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Różyny ul. Gdańska 63
11. LOKALIZACJA

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 zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

