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1. Obiekt _DOM MIESZKALNY

( KAMIENICA

POMORSKIE
)

2. Czas powstania| 3. Miejscowość
ok. poł XVHI

w.

GNIEW

4 Adres Plac Grunwaldzki

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

26

działka nr 30/2; mapa 12; obręb 1:
nrhipoteczny KW
5. Przynależność administracyjna

< SEOAJ
2

województwo gdańskie

Stycznia m

gmina

Gnicw

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Mewe

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo gdańskie
powiat

Tczew

8. Właściciel i jego adres

Bank Spółdzielczy w Gniewie
Plac Grunwaldzki 26

9. Użytkownik i jego adres

j-w.

10. Rejestr zabytków

Nr

344

data

20.02.1971

r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie,

instalacje)

Kamienica usytuowana w pn narożniku wschodniej pierzei z długą oficyną od str. pn tj. ul. Bankowej.
Materiał —wymurowana z cegły; sklepienia w piwnicy kołebkowe, między kondygnacjami stropy drewniane, belkowe

z podsufitką. Pokrycie dachu ceramiczne - dachówką holenderką. Podłogi drewniane. Klatka schodowa drewniana,
zakręcana z balustradą z toczonymi, wysmukłymi tralkami, Tralki o trzonach ze żłobkami; słupek także toczony, zdobiony
wiełoma profilami i ornamentem liściastym. Pochwyt rozpoczyna wolutowo zwinięty ornament roślinny.Stolarka okienna
konstrukcji skrzynkowej, dwuskrzydłowa z nadświetlem z ozdobnym słupkiem i ślemieniem. Częściowo zachowana
stolarka drzwi płycinowo - ramowych . Na I p. drzwi dwuskrzydłowe z profilowanymi

płycinami z ozdoną klamką, nad nimi plycina

imitująca gzyms. Rzut prostokąta, układ wnętrza przebudowany; oficyna na planie wydłużonego prostokąta z klatką
przy ścianie pd.
Bryła —kamienica dwukondygnacyjna, podpiwniczona z mieszkalnym poddaszem. Dach mansardo wy Z prostokątną lukarną.
Elcwacje —frontowa w parterze z dużą prostokątną witryną oraz otworem wejściowym
od pd. Parter od I p. oddzielony profilowanym gzymsem. Na I p. trzy otwory okienne z profilowanymi gzymsami parape towymi. Wszystkie otwory obwiedzione płaskimi opaskami. Całość budynku wieńczy gzyms podokapowy. Na narożu
boniowanie. Elewacja boczna północna od str ul. Bankowej o nieregułarnej ilości osi okiennych. Profilowane opaski jedy nie wokół okien w kondygnacji mansardowej. Gzymsy między kondygnacjami przechodzą z ciewacji frontowe na boczną.
Wnętrze —przebudowane. —Wyposażenie—w pomieszczeniu na I p. od frontu, w narożniku pn —wsch piec z białych,
gładkich kafli z ozdobną koroną w kolorze ciemnej zieleni, Korona na belkowaniu, którego fryz zdobiony rautami i stylizo -

wanym ornamentem roślinnym. Zwieńczenie korony w kształcie zbliżonym do trójkąta zdobionym ornamentem roślinnym,
doma ptaszkami oraz na narożach akroterionami. Plaszczyznę trzonu pieca zdobi duży, prostokątny ciemnozielony kafel
z twarzą kobiety w owalu i dekoracją roślinną. Podstawa pieca nieco szersza oddzielona gzymsem. Żdobi ją prostokątny,
biały kafel ażurowy z wizerunkiem raka. - Instalacje —elektryczna, wod - kan. gazowa i grzewcza.

12. Autorzy,

historia obiektu,

określenia

stylu

|

14. Kubatura

15. Powierzchnia użytkowa

777 m3

16. Przeznaczenie pierwotne

336 m2

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

usługowe i mieszkalne

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia,
stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Ogólny stan zachowania calego budynku jak i jego poszczególnych ełementów dobry.
18. Prace budowiane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Po 1945 r. wykonywano na bieżąco prace remontowe. Budynek przystosowano na potrzeby
banku. Drzwi główne są rekonstrukcją zabytkowych drzwi rokokowych z zachowaniem
oryginalnych

gałelc

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst.

..

. , mgr Teresa Kasperkiewicz

18. 081998 r._

imię, nazwisko, data, podpis

planyr,ysunki_ mgr TeresaKimię,n
asperkiewicz_
_ 18.08.1999
r.
azwisko,data,podpis
BE
zdjęciafotogr. __mgr TeresaKasperkiewicz ___ 18.08.1998r.
imię, nazwisko, data, podpis

<<

miejsce przechowywania negatywów

22. Biblioteka
J. Barton —Gniew —woj. Gdańsk. Dokumentacja historyczno —urbanistyczna.
PP PKZ O/Gdańsk 1976r.

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓWPRAWA AUTORSKIEGO

26.Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowość

GNIEW

2. Gmina

Gniew

3. Województwo

gdańskie

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

4. Obiekt (nazwajak w karcie)

DOM MIESZKALNY

(KAMIENICA

ZAŁĄCZNIK NR 1

)

plan orientacyjny, rzut, fotografie

Plac Grunwaldzki 26
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mgr Teresa Kasperkiewicz
Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

18.08.1998r.

Spis fotografii.
„. Elewacja frontowa od zach.

Fragment elewacji bocznej od pn.
Fragment balustrady schodów.
Drzwi na I p. od zach.
Piec z koroną w pom. od pn- zach.

