KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-31/191/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Dom mieszkalny w zagrodzie

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
konstr. szkielet., cegła

4. DATOWANIE
koniec XIX w., lata 30-te XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, w partii ścianki kolankowej zachowana drewniana konstrukcja
szkieletowa
− bryła – budynek parterowy przekryty wysokim dachem dwuspadowym na ściance kolankowej, od
północy dostawiona piętrowa wystawka pierwotnie otwarta w przyziemiu i podparta ceglanymi
słupami, wystawka przykryta dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy
głównej; od zachodu do budynku mieszkalnego przylegała część gospodarcza obecnie
przekształcona na mieszkalną
− zachowane rozmieszczenie otworów okiennych wprowadzone w wyniku przebudowy w latach 30tych XX w. oraz ich wielkość i kształt
− wystrój ścian – kratownica konstrukcji szkieletowej ścianki kolankowej we wschodnim skrzydle
budynku i profilowane końcówki belek stropowych, oprawa okien – proste ceglane nadproża
− zachowana część stolarki okiennej w partii poddasza (trójdzielne w szczycie i czterokwaterowe w
ściance kolankowej)
Elementy nowe:
− dach podwyższony w części południowo-zachodniej budynku
− cześć zachodnia budynku otynkowana, dach przykryty blachą trapezową w miejsce pierwotnej
dachówki
− wymieniona znaczna część stolarki okiennej, w tym bez zachowania tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okna trójdzielnego w szczycie wschodnim wymieniona na współczesną, dwudzielną,
przy zmniejszonym świetle otworu

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Spacerowa 5/7
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 części
wschodniej budynku

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

S-32/192/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Dom mieszkalny wielorodzinny – czworak

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ

3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

drewno

połowa XIX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z drewna, odeskowany, dach części północnej pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− elementy dekoracyjne – ściany przyziemia północnej połowy budynku osłonięte zostały
pionowym odeskowaniem, szczyty deskowane, końcówki belek konstrukcji dachowej
profilowane
− w północnej połowie budynku zachowana stolarka drzwiowa i okienna (dwuskrzydłowa,
sześciopolowa, o konstrukcji krosnowej)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Spacerowa 9
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− południowa połowa budynku ocieplona i otynkowana po 2000 r.
− dach południowej części budynku przykryty blachą trapezową
− stolarka okienna w części południowej wymieniona na współczesną, drewnianą z zastosowaniem
tradycyjnego podziału

-

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

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna
mieszkania

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Pogarszający się stan techniczny części północnej
budynku
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

S-33/193/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
II ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym – poddasze użytkowe, od
podwórza (strona wschodnia) dostawiona przybudówka ganku wejściowego
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− dekoracja ścian - w postaci kostkowego gzymsu okalającego szczyty, prostych nadproży i
podokienników w cegle
− zachowana stolarka drzwi na ganek

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

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

Elementy nowe:
− dach pokryty dachówką cementową (lata 60-te)
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, bez zachowania tradycyjnych podziałów

-

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

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-34/194/250
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, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, podpiwniczony, przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych w północnej i
środkowej części budynku
− dekoracja ścian – wykonane w cegle kostkowe gzymsy podokapowe i obiegające szczyty ze
sterczyną w zwieńczeniu, oprawa okien i drzwi w postaci prostych nadproży ceglanych i
podokienników
− stolarka okienna zachowana w części północnej budynku – czteroskrzydłowa, sześciopolowa
Elementy nowe:
− część południowa budynku otynkowana z zachowaniem dekoracyjnej oprawy szczytu
− w części południowej okna o zmienionym kształcie i usytuowaniu, ze współczesną stolarką
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka okienna w części północnej budynku wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną,
bez zachowania tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Spacerowa 11
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/zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

mieszkalne

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-35/195/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła, tynk

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, zachowane
rozmieszczenie, a częściowo również kształt i wielkość otworów okiennych
− dekoracja ścian – proste gzymsy podokapowe i obramiające szczyty budynku (cegła,
otynkowana)
− zachowana stolarka okienna w oknach ściany wschodniej – czteroskrzydłowa, sześciokwaterowa
Elementy nowe:
− od północy do szczytu budynku przylegał budynek gospodarczy wzniesiony w latach 60-tych XX
wieku – obecnie w ruinie
− dach pokryty falistym eternitem w miejsce pierwotnej dachówki
− część okien i drzwi zamurowana lub zmniejszona, cześć stolarki wymieniona na współczesną
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek ocieplony i otynkowany z zachowaniem elementów wystroju architektonicznego
(gzymsy, opaski wokół okien); zmiana kolorystyki
− ruiny dobudowanego od północy budynku gospodarczego w przyziemiu przystosowany do
funkcji mieszkalnej, przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Spacerowa 13
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-36/196/250
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 na kamiennej podmurowie
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym na ściance kolankowej,
poddasze użytkowe
− zachowane częściowo rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych
− wystrój ścian – ceglane proste gzymsy międzykondygnacyjne i podokapowe, oprawa szczytów
oraz okien, w ściance kolankowej rytmicznie rozmieszczone okienka doświetlające poddasze
Elementy nowe:
− dach pokryty falistym eternitem
− w ścianie północnej powiększone drzwi wejściowe
− solarka 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 21
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

S-37/197/240
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 pierwotna zachowana w części północnej – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem
dwuspadowym, w części południowej zachowało się tylko przebudowane przyziemie
− w części północnej zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych
− wystrój ścian – w części południowej budynku kostkowy gzyms podokapowy zachodzący na
ścianę szczytową, oprawa okien (nadproża o podokienniki) w cegle
Elementy nowe:
− część południowa i środkowa budynku przebudowana
− dach w części południowej płaski, kryty papą, dach nad częścią północną kryty falistym
eternitem
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, częściowo z zachowaniem tradycyjnych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− w przybudówce od południa stolarka okienna wymieniona na współczesną, dwuskrzydłową

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Spacerowa 23
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 starszej
(północnej) części budynku i
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-38/198/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 23

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

SKOWARCZ
4. DATOWANIE
przełom XIX i XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowane
magazynowo
− zachowane bądź czytelne rozmieszczenie, wielkość kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian – ceglane kostkowe gzymsy podokapowe i międzykondygnacyjne (w szczytach),
gzymsy nadokienne, profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
− zachowane elementy oryginalnej stolarki okiennej
Elementy nowe:
− w zwieńczeniu szczytu pozostałości drewnianego gołębnika

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Spacerowa 23
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
zły 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-39/199/240
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 z dachem wysokim dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian – gzymsy ceglane podokapowe i wokół szczytów, szczyt południowy zwieńczony
sterczyną
Elementy nowe:
− ściany ocieplone i otynkowane, otynkowane również dekoracyjne gzymsy podokapowe i
szczytowe
− stolarka okienna wymieniona na nową bez zachowania tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-09-30):
− ściana wschodnia budynku ocieplona styropianem
− stolarka okienna wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez przywrócenia
tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Spacerowa 25
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Postępujące ocieplanie budynku

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-40/200/250
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zagroda rolnicza

2. OBECNA FUNKCJA
zagroda rolnicza

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
koniec XIX w., I ćwierć XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zagroda poza pierwotnym układem wsi skupiona wokół kwadratowego podwórza
− elementy zabudowy zespołu:
– pierwotny budynek mieszkalny zamykający podwórze od wschodu
– dobudowany do pierwotnego budynek mieszkalny piętrowy połączony z budynkiem
gospodarczym zamykający podwórze od północy,
– budynek gospodarczo magazynowy zamykający podwórze od zachodu
– usytuowanie nowego budynku gospodarczego południowego w miejscu historycznego
występowania
− inne elementy historycznego zespołu:
– brama wjazdowa na podwórze od północy
– zieleń wysoka towarzysząca przed budynkiem mieszkalnym od wschodu i północy
Elementy nowe:
− nowy budynek gospodarczy południowy w miejscu budynku historycznego
− pomieszczenia gospodarcze w narożu płd.-wschodnim podwórza

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Topolowa 1
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

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

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak

15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

rolnictwo

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

S-41/201/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie przy ul. Topolowej 1

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
Cegła, elewacje
otynkowane

SKOWARCZ
4. DATOWANIE
koniec XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane, dach kryty dachówką holenderką – esówką
− bryła – budynek parterowy z wysokim dachem dwuspadowym, poddasze użytkowe, do płn.
części ściany zachodniej dostawione w I ćw. XX w. nowe skrzydło mieszkalne
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− dekoracja ścian – lekko wysunięty cokół i uskokowy gzyms podokapowy w ścianach wzdłużnych
− zachowana oryginalna stolarka okienna – dwuskrzydłowa, sześciokwaterowa w scianach
wzdłużnych i krosnowa czteroskrzydłowa w ścianie północnej

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Topolowa 1
11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− tynki ścian wymienione – obecnie cementowo-wapienne

-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− okna w południowej połowie budynku wymieniona na współczesne, jednoprzestrzenne, 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
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-42/202/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalno-gospodarczy w zagrodzie ul. Topolowa 1

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalno-gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

SKOWARCZ
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły białej (cementowej) i czerwonej
− bryła – część wschodnia, mieszkalna dwukondygnacyjna z wysokim dachem dwuspadowym,
cześć gospodarcza parterowa z wysokim dachem dwuspadowym, kalenice usytuowane
prostopadle
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− dekoracja ścian – wykonana w cegle czerwonej, w postaci oprawy naroży w części mieszkalnej,
gzymsów międzykondygnacyjnych i okapowych oraz oprawy szczytów i otworów okiennych i
drzwiowych
− w budynku gospodarczym zachowane drzwi deskowe oraz metalowa, wielokwaterowa stolarka
okienna
− od zachodu do budynku gospodarczego przylega brama wjazdowa na podwórze wzniesiona z
białej cegły i dekorowana cegłą czerwoną

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Topolowa 1
11. LOKALIZACJA
-

prywatna

Elementy nowe:
− dach pokryty dachówką cementową (lata 60-te XX w.)
− stolarka okienna w części mieszkalnej wymieniona na nową, współczesną bez zachowania
tradycyjnego podziału

12. WŁASNOŚĆ

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

14. INFORMACJA O OCHRONIE

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

Mieszkalno-rolnicze

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Pogarszający się stan techniczny części
gospodarczej (zachodniej)
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-43/203/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zagrodzie przy ul. Topolowej 1

2. OBECNA FUNKCJA
Budynek gospodarczy

3. MATERIAŁ
cegła

SKOWARCZ
4. DATOWANIE
przełom XIX/XX w. , 1967

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką holenderką esówką
− bryła – budynek parterowy, kryty wysokim dachem dwuspadowym, w dachu dwie lukarny o
pulpitowych daszkach
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość większości otworów drzwiowych i okiennych w
ścianie wschodniej
− dekoracja ścian – oprawa drzwi i okien w cegle w postaci nadproży, gzymsów nadprożowych i
podokienników
Elementy nowe:
− budynek remontowany w 1967 r. – zmiany dotyczyły zwłaszcza ściany północnej i zachodniej –
zmieniono rozmieszczenie i kształt otworów okiennych (zbliżony do oryginalnych) i drzwiowych i
wymurowano szczyt północny pierwotnie prawdopodobnie odeskowany

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Topolowa 1
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

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

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnicze

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-44/204/240
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 licowej
− bryła – budynek parterowy, podpiwniczony, przykryty stromym dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− dekoracja ścian – proste ceglane nadproża nadokienne
Elementy nowe:
− dach pokryty w latach 60-tych XX w. dachówką cementową w miejsce dachówki karpiówki
− stolarka okienna pierwotnie trójskrzydłowa wymieniona na współczesną, typową

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Żuławska 2
11. LOKALIZACJA
-

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

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-45/205/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką karpiówką
− bryła – budynek trzysegmentowy, parterowy na wysokim podpiwniczeniu, przykryty wysokim
dachem dwuspadowym – poddasze użytkowe, w dachu lukarny o dachach pulpitowych; od
północy trzy pary schodów wejściowych
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− dekoracja ścian – oprawa otworów okiennych i drzwiowych w cegle (nadproża i podokienniki)
− stolarka okienna zachowana we wschodnim segmencie budynku – czteroskrzydłowa,
sześciokwaterowa
Elementy nowe:
− ściana północna partiami otynkowana w części cokołowej
− stolarka okienna częściowo 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. Żuławska 6
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

S-46/206/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Dom dróżnika przy stacji kolejowej

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
cegła, otynkowana

4. DATOWANIE
lata 20-te XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od północy kwadratowa
przybudówka pod półpłaskim dachem pulpitowym
− zachowane rozmieszenie i częściowo wielkość oraz kształt otworów okiennych i drzwiowych
− dekoracja ścian – oprawa drzwi wejściowych od południa i podokienniki wykonane w cegle
Elementy inne:
− w obrębie posesji zachowany towarzyszący mały, piętrowy budynek gospodarczy pod
jednospadowym dachem, wzniesiony z cegły
Elementy nowe:
− ściany ocieplone i nowo otynkowane, dach pokryty płytami falistego eternitu
− częściowo zmieniony kształt i wielkość otworów okiennych w ścianie północnej i przybudówce
− stolarka okienna wymieniona z czteroskrzydłowej, sześciokwaterowej na współczesną, bez
zachowania kształtu otworów okiennych i podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek gospodarczy nie istnieje – rozebrany w związku z budową przejazdu nad trasą kolejową

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Skowarcz, ul. Żuławska 10
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

S- 47/245/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Układ ruralistyczny wsi

2. OBECNA FUNKCJA
nie dotyczy

SKOWARCZ
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
1215 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zachowany czytelny układ wsi placowej, o wydłużonym nawsiu: dwie ulice obiegają przestrzeń
zabudowanego dziś nawsia
− zachowane pracownicze osiedle domków jednorodzinnych (Skowarcz-Kolonia) wzdłuż ulicy
Kwietnej
− zachowana część historycznej struktury wsi w obrębie nawsia (szkoła, karczma) oraz niw
siedliskowych w postaci historycznie usytuowanych zagród, historycznych podziałów własności
i historycznych budynków mieszkalnych i gospodarczych
Elementy nowe:
− postępujący rozwój układu wsi wzdłuż drogi krajowej w kierunku południowym i północnym
− niekorzystne przekształcenia części struktury wsi zwłaszcza w jej centralnej części i uzupełnienia
współczesną architekturą
− uzupełnienia nową zabudową struktury historycznej i wprowadzenie nowej zabudowy, w tym w
obrębie historycznych niw siedliskowych i uprawnych

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 zabudowy wzdłuż wschodniej ulicy wiejskiej (obecnie DK-91).

Układ wsi Skowarcz na mapie messtischblatt z 1909 r.

Widok ulicy w płn. części wsi (widoczne rozwidlenie dróg i zabudowę na nawsiu)

