KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-24/27/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek szkolny w zespole szkoły

2. OBECNA FUNKCJA
filia szkoły podstawowej
i mieszkanie

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach kryty dachówką holenderka –
esówką
− bryła – budynek parterowy, częściowo podpiwniczony z dwuspadowym dachem, poddasze
użytkowe
− rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych
− dekoracja ścian – w cegle, w postaci gzymsu okapowego, oprawy szczytów i otworów okiennych
i drzwiowych, dekoracji w postaci krzyża w obu szczytach
− zachowana stolarka drzwiowa oraz okienna na poddaszu (dwudzielna, sześciokwaterowa)
Elementy nowe:
− od północnego-zachodu parterowa dobudówka z płaskim dachem
− stolarka okienna w przyziemiu wymieniona z zachowaniem kształtu okna i zasadniczych
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

Kolnik

ul. Topolowa 11

(d. Kolnik nr 46)

11. LOKALIZACJA
-

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

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-25/28/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zespole szkoły

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
lata 30-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką holenderką – esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym na niskiej ściance
kolankowej
− rozmieszczenie – zachowane i czytelne - otworów okiennych i drzwiowych
− dekoracja ścian – ceglana w postaci gzymsu okapowego i oprawy szczytu
Elementy nowe:
− zmiany w rozmieszczeniu otworów okiennych w szczycie zachodnim

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 11

( d. Kolnik nr 46)

11. LOKALIZACJA
-

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

12. WŁASNOŚĆ

gminna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

pomocnicze

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak właściwej funkcji

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-26/29/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
1900 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie
− bryła – budynek parterowy, podpiwniczony, przykryty wysokim dachem dwuspadowym na niskiej
ściance kolankowej, poddasze częściowo uzytkowe; od zachodu, południa ganki wejściowe
obudowane, przykryte dwuspadowymi dachami, ganek od wschodu otwarty w miejscu pierwotnie
drewnianego o dachu pulpitowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów drzwiowych i okiennych
− wystrój ścian – bogata dekoracja w cegle w postaci kostkowych gzymsów
międzykondygnacyjnych i obrabiających szczyt oraz gzymsów nadokiennych; końcówki belek
konstrukcji dachowej – profilowane
− zachowana część oryginalnej stolarki drzwiowej i okiennej ościeżnicowej, dwuskrzydłowej,
ośmiokwaterowej w przyziemiu i sześciokwaterowej na poddaszu
Elementy nowe:
− współczesna oprawa ganku od strony podwórza
− znaczna część stolarki okiennej wymieniona na współczesną bez zachowania tradycyjnych
podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− ganek wejściowy od zachodu przekształcony, obłożony klinkierem, o zmienionej dyspozycji
otworów okiennych
− wymienione pokrycie dachowe (grafitowa blachodachówka)
− stolarka okienna północnej połowie budynku wymieniona na współczesną z zachowaniem
historycznych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 28

(d. Kolnik nr 47)

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
bardzo dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-27/30/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

KOLNIK
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie otworów okiennych
− wystrój ścian – ceglany kostkowy gzyms podokapowy
− zachowana stolarka okienna w szczycie budynku
Elementy nowe:
− od wschodu parterowa przybudówka wejściowa przykryta dachem pulpitowym
− okna w przyziemiu powiększone; stolarka okienna wymieniona na współczesną,
jednoprzestrzenną
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− usunięta przybudówka wejściowa od wschodu; budynek rozszerzony w przyziemiu w kierunku
północnym (cześć dobudowana przykryta dachem płaskim
− budynek otynkowany; wymienione pokrycie dachowe (blachodachówka)
− stolarka w szczytach 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

Kolnik

ul. Topolowa 15

(d. Kolnik nr 50)

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-28/31/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w dawnej zagrodzie nr 52

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła, elewacje
otynkowane

KOLNIK
4. DATOWANIE
połowa XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej, elewacje otynkowane
− bryła o proporcjach klasycyzujących – budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, przykryty
dachem dwuspadowym – poddasze użytkowe
− częściowo zachowane rozmieszczenie otworów okiennych
− w szczytach północnym i południowym zachowane fragmenty dawnego wystroju elewacji –
sgraffitowe boniowanie tynku i oprawa okien (opaski, wysunięte parapety, gzymsy nadokienne)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 32

(d. Kolnik nr 52)

Elementy nowe:
− zmieniony kształt okien, niektóre otwory zamurowano, drzwi wejściowe z przyświetlami w osi
elewacji frontowej zastąpiono jednym oknem
− usunięto znaczną część wystroju elewacji w tym gzymsy nadokienne i parapety, tynk z dekoracją
w postaci rysunku boniowania zatarto lub wymieniono na nowy
− okna poszerzono, wymieniono stolarkę okienną z czteroskrzydłowej (w przyziemi) i
dwuskrzydłowej (na poddaszu) zamieniono na jednoprzestrzenną

11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− budynek w całości otynkowany; zatarte resztki starych dekoracji w tynku jak pozostałości
boniowania i opaski okienne

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

-

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Zanik elementów wystroju architektonicznego
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

Ko-29/32/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w dawnej zagrodzie nr 52

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
II połowa XIX wieku,
lata 60-te XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej
− bryła – parterowa, przykryta wysokim dachem dwuspadowym
− rozmieszczenie i kształt otworów okiennych i wejściowych we wschodniej części budynku oraz w
ścianie północnej
− dekoracyjna oprawa okien i zamurowanych wierzei we wschodniej części budynku, pilastry w
szczycie zachodnim
− oprawa metalowa okien w pomieszczeniach inwentarskich
Elementy nowe:
− budynek odbudowany z wykorzystaniem starej substancji murowej – podwyższony o niską
ściankę kolankową, w części zachodniej mieściła się część mieszkalna
− zmieniony kształt i wielkość otworów okiennych w części zachodniej budynku
− nowy dach kryty eternitem z lukarną podawczą
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 38

(d. Kolnik nr 52)

11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnictwo

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-30/33/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zagroda rolnicza nr 56

2. OBECNA FUNKCJA
zagroda rolnicza

KOLNIK
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− układ zagrody
− bryła budynku mieszkalnego przebudowanego w 1971 r.
− budynek gospodarczy zamykający podwórze od północy
Elementy nowe:
− brak budynków gospodarczych zamykających dawniej podwórze od południa
− budynki gospodarcze zamykające podwórze od wschodu nowe, w miejscu historycznej stodoły
− budynek mieszkalny pozbawiony form i historycznego wystroju architektonicznego

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Topolowa 46

(d. Kolnik nr 56)

11. LOKALIZACJA
-

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− remont dachu w budynku mieszkalnym

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnictwo

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
-

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Zagroda rolnicza nr 57

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalno-usługowa

Ko-31/34/240

KOLNIK
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
połowa XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− układ dużej zagrody rolniczej wielobudynkowej skupionej wokół dużego podwórza wraz z alejką
dojazdową i sadem
− zachowane trzy budynki zagrody:
- dom mieszkalny zamykający podwórze od zachodu,
- duży budynek inwentarsko-magazynowy zamykający podwórze od północy
- dawny budynek gospodarczy zamykający podwórze od południa
Elementy nowe:
− podwórze przedzielone murem ceglanym w związku z podziałem własności
− we wschodniej części podwórza wzniesione nowe budynki związane ze zmienioną funkcją
południowej części zagrody

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Tczewska 11

(d. Kolnik nr 57)

11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalnousługowe

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
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ko-32/35/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny w zagrodzie nr 57

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
około połowy XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach kryty dachówką esówką, ganek
drewniany
− bryła – budynek parterowy, kryty wysokim dachem dwuspadowym, część środkowa w osi
głównej dwukondygnacyjna, przykryta dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do
kalenicy głównej; od frontu dostawiona parterowa przybudówka ganku przykryta dachem
dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian w postaci ceglanych gzymsów podokapowych i obramiających szczyty;
dekoracyjną formę ma również ganek wejściowy
Elementy nowe:
− od wschodu parterowa przybudówka przykryta dachem pulpitowym
− ściany przyziemia i szczyt części północnej budynku obłożono sidingiem
− stolarka okienna wymieniona na współczesną z zastosowaniem 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

Kolnik

ul. Tczewska 11

(d. Kolnik nr 57)

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-33/36/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 57

2. OBECNA FUNKCJA
gospodarcza

3. MATERIAŁ
cegła

KOLNIK
4. DATOWANIE
1932 r.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurówce, dach pokryty dachówką holenderką esówką
− bryła parterowa z poddaszem magazynowym, dach wysoki dwuspadowy na ściance kolankowej
− rozmieszczenie i kształt otworów okiennych i wejściowych
− dekoracja ceglana ścian w postaci gzymsów międzykondygnacyjnych, oprawy okien, otworów
wentylacyjnych w szczycie, końcówki belek konstrukcyjnych dachu profilowane, ozdobne formy
metalowych zakotwień i cyfry z datą budowy w szczycie wschodnim

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES

Kolnik

ul. Tczewska 11

(d. Kolnik nr 57)

11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
- brak nowych elementów

-

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

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnicze

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

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
pogarszający się stan techniczny dachu

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-34/241/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Układ ruralistyczny wsi

2. OBECNA FUNKCJA
nie dotyczy

KOLNIK
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
XIV w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zachowany czytelny układ wsi ulicowo-placowej: z dwoma ulicami głównymi (ul. Dębowa i
Topolowa) o przebiegu północ – południe i placem wiejskim (nawsiem) pomiędzy tymi ulicami
− zachowana znaczna 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 zwłaszcza w postaci dużych zespołów zagrodowych
− wprowadzenie nowej zabudowy mieszkalnej na teren nawsia
− wprowadzenie nowej zabudowy mieszkalnej w strefie historycznej zabudowy gospodarczej i
upraw przydomowych w obrębie niw siedliskowych
− 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 zabudowy w pas niwy
uprawnej po zachodniej stronie wsi
15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2011-11-30

20. FOTOGRAFIE

Kolnik – mapa topograficzna
Kolnik - ulica Dębowa w północnej części – po lewej widoczne nawsie, po prawej - zabudowa
niwy siedliskowej

Układ wsi Kolnik na mapie messtischblatt z 1909 r.

