KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-16/176/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Dom mieszkalny dwurodzinny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła, elewacje
otynkowane

4. DATOWANIE
1912 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od wschodu dwa „erkle”
przykryte dachami dwuspadowymi z naczółkowymi o kalenicach prostopadłych do kalenicy
głównej, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych
− wystrój - opaski okienne, i inne dekoracje w tynku w tym data budowy budynku, profilowane
końcówki belek konstrukcji dachowej, w szczytach południowym i północnym dekoracje w
postaci „jaskółek” z profilowanych beleczek
Elementy nowe:
− pokrycie dachowe z falistego eternitu w miejsce pierwotnej dachówki
− cześć okien w przyziemiu o zmienionym kształcie, stolarka współczesna – częściowo z
zachowaniem tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− część południowa (nr 33) wyremontowana; nowe tynki, zmieniony kolor, wymienione pokrycie
dachowe (blachodachówka); usunięte elementy dekoracji ścian wykonane w tynku w obu
szczytach, zmienione, uproszczone opaski okienne; „jaskółka” w szczycie zastąpiona
odeskowaniem
− w obu częściach budynku stolarka wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez
zachowania lub przywrócenia tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Gdańska 33/35
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkania

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
utrata historycznych elementów dekoracji ścian

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-17/177/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na ściance kolankowej
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian – południowa część budynku zachowana bez zmian, dekoracja w postaci
ceglanego, kostkowego gzymsu międzykondygnacyjnego i oprawy okien (nadproża i
podokienniki w cegle)
− w części południowej zachowana oryginalna stolarka ościeżnicowa, dwuskrzydłowa,
sześciokwaterowa
Elementy nowe:
− dach pokryty falistym eternitem i blachą, ściany części północnej otynkowane
− w części północnej budynku stolarka okienna wymieniona na współczesną, 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
Skowarcz, ul. Gdańska 36/38
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

S-18/178/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalno-gospodarczy

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcze

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek dwufunkcyjny – w części południowej mieszkalny, w części północnej – inwentarski
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, kryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian – kostkowy, ceglany gzyms podokapowy, oprawa otworów okiennych w cegle
(nadproża)
− zachowana część stolarki okiennej w tym metalowej w dawnej części inwentarskiej
Elementy nowe:
− od północnego-zachodu przybudówka parterowa pod pulpitowym dachem

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Gdańska 37
11. LOKALIZACJA
-

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

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

gospodarcze

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak właściwej funkcji i pogarszający się stan
techniczny
15. STAN ZACHOWANIA
zły

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

Widok od północnego-zachodu

Widok od północnego-wschodu

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-19/179/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
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
− wystrój ścian – ceglane kostkowe gzymsy podokapowe i oprawa szczytów, nadproża ceglane
okien pozwalają na odczytanie rozmieszczenia, wielkości i kształtu otworów okiennych
Elementy nowe:
− dach pokryty falistym eternitem
− od zachodu dostawiona parterowa przybudówka pod płaskim dachem, również od zachodu w
dachu duża lukarna pod dachem dwuspadowym
− zmienione usytuowanie, wielkość i kształt większości okien
− stolarka wymieniona na współczesną 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
Skowarcz, ul. Gdańska 39
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA
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

mieszkalne

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-20/180/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach w części północnej przykryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym z przybudówką
(pierwotnie ganek) wejściową w osi głównej
− częściowo zachowane rozmieszczenie okien i ich wielkość
− wystrój ścian – kostkowe gzymsy podokapowe i okalające szczyty, wykonane w cegle (obecnie
obrzucone zaprawą)
Elementy nowe:
− od zachodu w miejscu drewnianego ganku wejściowego pod półpłaskim dachem dwuspadowym
parterowa, murowana przybudówka przykryta dachem pulpitowym
− ściany otynkowane
− stolarka okienna wymieniona na współczesną 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
Skowarcz, ul. Gdańska 40/42
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

S-21/181/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe
− zachowane lub czytelne rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian – kostkowe gzymsy okapowe zachodzące na ściany szczytowe, ceglane nadproża,
gzymsy nadokienne i podokienniki
Elementy nowe:
− od wschodu parterowa przybudówka wejściowa, od północy zadaszona klatka schodowa na
piętro
− część okien powiększona, o zmienionym kształcie, stolarka wymieniona na współczesną,
częściowo z zachowaniem tradycyjnego podziału
− dach pokryty blachą trapezową w miejsce pierwotnej dachówki
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka w części północnej wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez
zachowania/odtworzenia tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Gdańska 45
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zniekształcenia dyspozycji elewacji

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-22/182/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Dawna stajnia

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
1925 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej
− bryła – budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej ściance
kolankowej, poddasze użytkowane pierwotnie jako magazyn paszowy
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i podawczych w partii
poddasza, w przyziemiu rozmieszczenie otworów częściowo czytelne
− elementy wystroju – kostkowy, ceglany gzyms międzykondygnacyjny, nadproża i gzymsy
nadokienne, profilowane końcówki belek konstrukcji dachu, monogram i data budowy w szczycie
zachodnim wykonana w tynku
− zachowana oprawa metalowa okien poddasza
Inne elementy:
− do południowo-zachodniego naroża budynku przylega północny słupek bramy wjazdowej na
dawny folwark, którego część stanowiła stajnia

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Gdańska 44/46
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

Elementy nowe:
− w przyziemiu budynku okna znacznie powiększono, stolarka współczesna, jednoprzestrzenna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Pogarszający się stan techniczny, brak funkcji
poddasza
15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-23/183/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
Lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe
− zachowane rozmieszczenie, częściowo również kształt i wielkość otworów okiennych
− wystrój – kostkowy, ceglany gzyms podokapowy i obramiający szczyt
Elementy nowe:
− od zachodu w osi głównej dostawiona parterowa przybudówka wejściowa pod płaskim dachem,
nad nią – w połaci dachu – lukarna z pulpitowym dachem
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Gdańska 48
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

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-24/184/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
Budynek mieszkalny

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła,
ściany otynkowane

4. DATOWANIE
przełom XIX na XX wiek

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek pierwotnie wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od frontu ganek
pierwotnie wejściowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie otworów okiennych, okna w części północnej zachowały oryginalne
wielkość i kształt
− wystrój ścian w postaci gzymsu okalającego szczyty
Elementy nowe:
− ściany otynkowane, dach pokryty falistym eternitem w miejsce dachówki ceramicznej
− w części południowej okna powiększone, stolarka wymieniona na współczesną
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
Skowarcz, ul. Gdańska 54
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 technioczny

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-25/185/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła

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, częściowo
podpiwniczony
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych
− wystrój ścian – wykonane w cegle kostkowe gzymsy podokapowe i okalające szczyty, wykonane
w cegle nadproża i podokienniki
− w części południowej budynku zachowana stolarka wraz z okiennicami
Elementy nowe:
− od południa dostawiona parterowa przybudówka z dachem pulpitowym
− część stolarki wymieniona z zachowaniem zasady dwuskrzydłowości okien
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− południowa część budynku zaadaptowana, wymieniona stolarka okienna na współczesną, bez
zachowania tradycyjnych podziałów
− północna część budynku nie użytkowana, okna zabezpieczone

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Gdańska 56
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 budynku, oraz
brak użytkowania części północnej budynku
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

Zespół zabudowy osiedla przy ul. Kwiatowej

2. OBECNA FUNKCJA
osiedle

S-26/186/250

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

SKOWARCZ
4. DATOWANIE
II ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− układ zabudowy wzdłuż ulicy Kwiatowej składający się z kilku małych zagród (oryginalnie
budynek mieszkalny i wielo funkcyjny budynek gospodarczy)
− budynki zachowane (bryła i charakter architektoniczny) :
1 - budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 1
2 - budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 3
3 - budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 5
4 - budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 6
5 - budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 8
6 - budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 7
7 - budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 12
8 - budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 18
Elementy inne:
− budynkom mieszkalnym towarzyszyły budynki gospodarcze obecnie często w złym stanie
technicznym lub znacznie przebudowane

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

11. LOKALIZACJA
zabudowa po dwóch stronach ulicy Kwiatowej

12. WŁASNOŚĆ

nie dotyczy

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

Elementy nowe:
− zachodnia pierzeja ulicy z licznymi uzupełnieniami zabudowy

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak części budynków gospodarczych

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
postępujące przekształcenia historycznych form
budynków
15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny nr 7 w zespole zabudowy osiedla przy ul. Kwiatowej

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

S-27/187/240

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
II ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Budynek reprezentatywny dla zespołu osiedla przy ul. Kwiatowej
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką esówką, szczyty odeskowane
− bryła – budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kszatłt otworów okiennych
− wystrój ograniczony do pionowego odeskowania szczytów i desek podbijających okapy
Elementy inne:
− zachowany towarzyszący budynkowi mieszkalnemu wielofunkcyjny budynek gospodarczy

SKOWARCZ
6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Kwiatowa 7
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− stolarka okienna w szczytach wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okien w północnej części budynku wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, 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
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

S-28/188/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Dom mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
Dom mieszkalny

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
drewno

4. DATOWANIE
II połowa XIX w.

19. UWAGI

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z drewna, ściany odeskowane, dach kryty dachówką ceramiczną
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszenie, kształt i wielkość większości otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój w postaci dekoracyjnych elementów drewnianych: odeskowanie naroży budynku,
ozdobnie wycinane deski opasek okiennych, okiennice deskowe, odeskowanie szczytu,
profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
− zachowane przykłady oryginalnej stolarki okiennej

9. KOD POCZTOWY

pomorskie
83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Łąkowa 10
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− północna cześć budynku przemurowana w cegle i otynkowana
− od południa murowana przybudówka – parterowa pod płaskim dachem

-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− pokrycie dachu w części południowej zmienione (blachodachówka)

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalna

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Pogarszający się stan techniczny budynku

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-29/189/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła, szczyty deskowe

4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, szczyty deskowe
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− jako element dekoracyjny należy traktować pionowe odeskowanie szczytów
Elementy nowe:
− od zachodu przybudówka przykryta płaskim dachem
− ściany ocieplone i otynkowane, dach pokryty blachą trapezową w miejsce pierwotnego pokrycia
trzciną lub dachówką
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, częściowo z zachowaniem tradycyjnych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− południowa połowa budynku odnowiona – przyziemie otynkowane i pomalowane, szczyt
drewniany obłożony blachą, dach pomalowany; część północna – bez zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Spacerowa 1 a-b
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA
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

mieszkalne

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-30/190/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła, ściany
otynkowane

4. DATOWANIE
koniec XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, otynkowany
− bryła – budynek parterowy z wysokim dachem dwuspadowym, od południa przybudówka
gospodarcza parterowa pod wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane częściowo rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
Elementy nowe:
− rozbudowana przybudówka od południa o zmienionej geometrii wschodniej połaci dachowej, nad
drzwiami wejściowymi do budynku od wschodu i zachodu dodano dwuspadowe daszki
− ściany ocieplone i otynkowane, szczyt południowy obłożony sidingiem, dach pokryty falistym
eternitem, ściany zewnętrzne dekorowane malowanymi pionowymi pasami
− stolarka okienna wymieniona na współczesną 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
Skowarcz, ul. Spacerowa 4
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA
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

mieszkalne

20. FOTOGRAFIE

