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9. Opis

Budynek narożny w ciągu zwartej zabudowy, wzniesiony na rzucie litery L, z ryzalitami na osi elewacji frontowych i płytkim pozornym ryzalitem w osiach sąsiadujących ze
ściętym narożem ściany; w dwóch górnych kondygnacjach naroża - prostokątny wykusz wsparty na parze trójkątnych konsoli. Budynek podpiwniczony, trójkondygnacyjny,
z niską kondygnacją poddasza. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku, frontowa poład dachu kryta dachówką bitumiczną.
Elewacje frontowe sześcioosiowe, osie sąsiadujące z ryzalitem ślepe, w przyziemiu - blendy okienne. Okna prostokątne, na piętrach - w profilowanych opaskach. Cokół
budynku tynkowany, parter dzielony gzymsem parapetowym okien, poziomo boniowany, w zwieoczeniu pas fryzu o wyładowany gzyms. Okna piętra na gzymsie
parapetowym, z płycinami podokiennymi i trójkątnymi szczytami poprzedzonymi wąskim płycinowym nadprożem. Okna 2 piętra zwieoczone odcinkami gzymsu, pod
parapetami - stylizowane konsolki. Na kondygnacją - gzyms parapetowy okien poddasze, rozmieszczonych naprzemiennie z poziomymi płycinami. W zwieoczeniu wyładowany
gzyms okapowy poprzedzony gzymsem kostkowym. W ryzalicie elewacji zach. - prostokątne drzwi w arkadowym otworze poprzedzone schodami, umieszczony w płytkiej
wnęce konturowanej profilowaną opaską.
Ściany wykusza przeprute szerokimi oknami ujętymi w pilastry; pod parapetowymi gzymsami - poziome płyciny podokienne. W dwóch kondygnacjach sąsiednich osi ściany pionowe pasy ściany ujęte w narożach boniowaniem wypełnione pionowymi płycinami z parami blend w formie tonda.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w bardzo dobrym technicznym i estetycznym, termomodernizacja, wymiana tynków, zmiana kolorystyki, stolarka okien wymieniona na PCV. Do zachowania: bryła
budynku, kompozycja, podziały i dekoracje elewacji, kształt i układ otworów okiennych. Remonty pod nadzorem konserwatorskim.
10. Lokalizacja

