KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-12/15/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
brak

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
1 ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką
− zredukowana bryła parterowa (pierwotnie od zachodu istniała część o funkcji gospodarczej) z
wysokim dachem dwuspadowym,
− rozmieszczenie i kształt otworów okiennych, szczyt wschodni z rozszerzeniem osłaniającym
okap ściany wzdłużnej
Elementy nowe:
− rozebrano część wschodnią budynku mieszczącą funkcje gospodarcze

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Dębowa 7

(d. Kolnik nr 13)

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak funkcji, zły stan techniczny

15. STAN ZACHOWANIA
ruina

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko_13/16/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK
3. MATERIAŁ

4. DATOWANIE

cegła

I poł. XIX w. i przełom XIX/XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek pierwotnie dwuczłonowy, część południowa (dom mieszkalny) w układzie
szerokofrontowym, parterowy pod dachem dwuspadowym, z gankiem wejściowym w osi ściany
frontowej) w ruinie, zachowany fundament budynku
− budynek w części istniejącej wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach kryty dachówką
holenderką -esówką
− bryła piętrowa z dachem dwuspadowym
− zachowana dyspozycja ściany północnej, czytelne pierwotne rozmieszczenie otworów okiennych
w szczytach
− dekoracja ścian w cegle – pasy gzymsów międzykondygnacyjnych, pod- i nadokiennych, ceglana
oprawa okien, dekoracyjna forma szczytów
− zachowana stolarka dwudzielna, czteropolowa w ścianie północnej
Elementy nowe:
− korpus południowy budynku rozebrany
− przemurowane i zmienione otwory okienne w szczytach
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− usunięto pozostałości zrujnowanej południowej części budynku

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
ul. Dębowa 7

Kolnik
(d. Kolnik 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
część obiektu nie istnieje, pogarszający się stan
techniczny części istniejącej
15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-14/17/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Dom mieszkalny w zagrodzie nr 17

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła otynkowana

4. DATOWANIE
II połowa XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, otynkowany, szczyty drewniane – odeskowane pionowo, dach
pokryty dachówką holenderką - esówką
− bryła budynku parterowa przykryta wysokim dachem dwuspadowym
− rozmieszczenie i kształt otworów drzwiowych i okiennych
− stolarka okienna w oknie północno-wschodnim dwuskrzydłowa, czterokwaterowa
Elementy nowe:
− wymieniona stolarka drzwiowa i okienna z zachowaniem wielkości i kształtu otworów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek przebudowany: cześć północna rozebrano, zmieniono konstrukcję dachową,
podwyższając poddasze (obecnie mieszkalne);
− drewniane szczyty budynku zastąpiono murowanymi, pokrycie dachowe wymienione
(blachodachówka); od płd.-zach. W przyziemiu dostawiono przybudówkę
− budynek ocieplono i otynkowano

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Leszczynowa 6

(d. Kolnik nr 17)

11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Zmiana charakteru architektonicznego budynku

15. STAN ZACHOWANIA
przebudowana bryła

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-15/18/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek dawnego posterunku straży celnej

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła otynkowana

KOLNIK
4. DATOWANIE
około 1920 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, otynkowany, dach kryty dachówka karpiówką
− bryła parterowa, przykryta wysokim dachem dwuspadowym – poddasze użytkowe
− płaski ryzalit w środkowej części elewacji wschodniej, rozmieszczenie otworów okiennych
Elementy nowe:
− drzwi w miejscu okna w osi głównej ściany wschodniej
− dodatkowa lukarna w zach. połaci dachowej
− stolarka okienna wymieniona na jednoprzestrzenną

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Tczewska

(d. Kolnik nr 36)

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

Ko-16/19/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
1884 rok

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty nową dachówką ceramiczną o formie esówki
− bryła parterowa z użytkowym poddaszem pod wysokim dwuspadowym dachem na niskiej
ściance kolankowej; w elewacji frontowej wschodniej dwa nieznacznie zryzalitowane szczyty pod
wysokimi dachami dwuspadowymi
− dyspozycja ścian – rozmieszczenie oraz kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− bogata dekoracja ścian wykonana w cegle w postaci gzymsów międzykondygnacyjnych, gzymsu
okapowego, oprawy szczytów i otworów drzwiowych i okiennych
− część stolarki okiennej zwłaszcza w partii poddasza
Elementy nowe:
− od południa do ściany szczytowej dostawiona przybudówka wejściowa (l. 60-te, później
nadbudowana)
− w połaciach dachowych dwie lukarny pulpitowe obłożone sidingiem
− nad drzwiami wejściowymi od wschodu pulpitowe zadaszenie
− stolarka okienna i drzwiowa w przyziemiu w znacznej części wymieniano na podobną do
historycznej
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Tczewska 50

(d. Kolnik nr 37)

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

Ko-17/20/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zagroda nr 38

2. OBECNA FUNKCJA
zagroda rolnicza

KOLNIK
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zespół cztero budynkowy składający się z budynku mieszkalnego i trzech budynków
gospodarczych
− budynek mieszkalny ustawiony szerokofrontowo przy ulicy wiejskiej
− 2 budynki gospodarcze murowane ustawione prostopadle do budynku mieszkalnego i flankujące
podwórze gospodarcze od południa i północy,
− stodoła drewniana pierwotnie zamykająca podwórze od wschodu (obecnie nowszy, skrócony
budynek)
Elementy nowe:
− pierwotna długa stodoła zastąpiona nowszym, krótszym, również drewnianym budynkiem
− do budynku gospodarczego północnego od południa i wschodu dostawiono znacznych
rozmiarów betonowe przybudówki
− stodołę z południowym budynkiem gospodarczym łączy mur ceglany z dostawionymi
przybudówkami gospodarczymi
− brama wjazdowa na posesję od zachodu rozebrana i zastąpiona nową
− część północną gospodarstwa wraz z budynkiem gospodarczy wydzielono i ogrodzono murem
ceglanym
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− we wschodniej części posesji powstał substandardowy budynek mieszkalny

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 2

(Kolnik nr 38)

11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnicze

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

Ko-18/21/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Dom mieszkalny w zagrodzie nr 38

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurówce, otynkowany, dach kryty dachówka
holenderką – esówką
− bryła parterowa, podpiwniczona, wysoki dach dwuspadowy z użytkowym poddaszem, od frontu
dostawiony drewniany ganek
− dekoracja ścian wykonana w tynku w postaci ozdobnych opasek wokół otworów drzwiowych i
okiennych ze zwornikiem w zwieńczeniu i z parapetem
− stolarka okienna południowej części budynku i ganku
Elementy nowe:
− w części północnej wymieniono stolarkę okienną na jednoprzestrzenną, zmieniono tynki i
zastąpiono oryginalne opaski opaskami prostymi
− w szczycie południowym powiększono okienka boczne i wymieniono w nich stolarkę
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− południowa część werandy zabudowana
− w połaci zachodniej – okno połaciowe

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 2

(d. Kolnik nr 38)

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

Ko-19/22/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy południowy w zagrodzie nr 38

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, pokryty dachówką holenderką - esówką
− budynek parterowy z wysokim dachem na wysokiej ściance kolankowej – poddasze użytkowane
jako magazyn, dwukondygnacyjne
− rozmieszczenie i kształt otworów drzwiowych i okiennych
− dekoracja ścian w cegle – gzyms międzykondygnacyjny i podokapowy, oprawa szczytów,
dekoracje w postaci wnęk, rozet i krzyży
− deskowe drzwi i wierzeje, metalowa oprawa okien

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 2

(d. Kolnik nr 38)

11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− do szczytu wschodniego dostawiony mur na przedłużeniu ściany południowej i drewniane
przybudówki gospodarcze

-

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

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 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

Ko-20/23/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy północny w zagrodzie nr 38

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, pokryty dachówką holenderką - esówką
− budynek parterowy z wysokim dachem na wysokiej ściance kolankowej – poddasze użytkowane
jako magazyn, dwukondygnacyjne, połacie dachowe przedzielone szcytem sciany ogniowej
− dekoracja ścian w cegle – gzyms międzykondygnacyjny i podokapowy, oprawa szczytów,
dekoracje w postaci wnęk, rozet i krzyży
Elementy nowe:
− do szczytu wschodniego i ściany południowej dostawione obiekty gospodarcze
− w ścianie południowej w partii ścianki kolankowej zmieniono rozmieszczenie i formę otworów –
ścianę otynkowano
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 2

(d. Kolnik 38)

11. LOKALIZACJA
-

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
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-21/24/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek dawnej remizy strażackiej, kostnicy i aresztu

2. OBECNA FUNKCJA
warsztat ślusarski

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
1939 rok

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką holenderką – esówką
− bryła parterowa przykryta dwuspadowym dachem
− rozmieszczenie i kształt otworów drzwiowych i okiennych, prosta dekoracja w postaci
uskokowego gzymsu podokapowego i metalowej cyfry z data budowy
− stolarka drzwi i okien w południowej i zachodniej części budynku
Elementy nowe:
− do północnej ściany dostawiona przybudówka o konstrukcji metalowej
− wymieniona stolarka drzwiowa we wschodniej części budynku (dawniej areszt)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 20

(d. Kolnik nr 43)

11. LOKALIZACJA
-

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

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rzemiosło

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

Ko-22/25/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek dawnego Domu Ludowego

2. OBECNA FUNKCJA
dom opieki społecznej

KOLNIK

3. MATERIAŁ
drewno – konstrukcja
szkieletowa

4. DATOWANIE
około 1940 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony w konstrukcji drewnianej szkieletowej z wypełnieniem z cegły otynkowanej
na kamiennej podmurowie – korpus południowy po remoncie, skrzydło północne nie
remontowane
− bryła budynku parterowa założona na planie litery T z wysokim dwuspadowym dachem –
poddasze użytkowe, od frontu podcień wsparty na sześciu słupach
− rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych i wielkość i kształt, układ elementów
konstrukcji szkieletowej
− elementy dekoracyjne w postaci układu konstrukcji drewnianej, profilowanych elementów
drewnianych (miecze słupów podcienia, końcówki belek)
− stolarka okienna – dwuskrzydłowa, szesnastokwaterowa
Elementy nowe:
− budynek odremontowany, przywrócone zachodnie okno w miejscu drzwi w elewacji frontowej
− pokrycie dachu z blachodachówki
− stolarka okienna wymieniona z zachowaniem formy i podziałów na kwatery
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− odremontowane północne skrzydło budynku
− urządzono otoczenie budynku

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 4

(d. Kolnik nr 45)

11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

gminna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

służba zdrowia

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

Ko-23/26/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zespół szkoły z budynkiem gospodarczym

2. OBECNA FUNKCJA
szkoła podstawowa z
budynkiem gospodarczym

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

KOLNIK
4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zespół składający się z budynku szkoły mieszczącego salę szkolna i mieszkanie nauczyciela oraz
budynku gospodarczego mieszczącego pierwotnie część inwentarską i magazynową, w skład
zespołu wchodził również ogród i podwórze gospodarcze oraz budynek ubikacji
− zachowane wszystkie elementy zabudowy: szkoła, budynek gospodarczy oraz ubikacje

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 11

Elementy nowe:
− podwórze gospodarcze przekształcone na dziedziniec szkolny

(d. Kolnik nr 46)

11. LOKALIZACJA

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

-

12. WŁASNOŚĆ

gminna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

oświata

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

