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4. Adres

ul. Podporucznik Emilii Gierczak 28
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 319 obr. 12

5. Przynależnośd administracyjna
województwo

Widok budynku od południa

zachodniopomorskie

powiat

kołobrzeski

gmina

Miasto Kołobrzeg

Widok od
6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 19
z dnia 8 listopada 1954 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.
Widok budynku od południowego-wschodu
Widok oficyny od południowego-zachodu

9. Opis

Budynek usytuowany na płd. - zach. kraocu zwartej zabudowy ulicznej pierzei, w układzie szczytowym. Wzniesiony na rzucie prostokąta, wysoko podpiwniczony,
dwukondygnacyjny, fasada zwieoczona trójkątnym, czterokondygnacyjnym szczytem o falistym wykroju krawędzi. Do części elewacji tylnej przylega wąska, prostokątna
oficyna. Fasada trójosiowa; w płd. narożu filar na kamiennym cokole. Pośrodku ostrołuczny otwór drzwi w profilowanych węgarach, poprzedzony stopniami schodów
umieszczonymi w grubości muru. Drzwi prostokątne, z ostrołucznym, przeszklonym wielopodziałowo nadświetlem. Po bokach - obszerne wnęki zamknięte łukiem
odcinkowym, wypełnione wielkim, drewnianym, sześciodzielnym, drobno - podziałowym oknem. W partii cokołowej, w osiach okien - wysokie i obszerne okna piwnic,
zamknięte odcinkiem łuku. Kondygnacja zwieoczona wyładowanym gzymsem podciętym dwierdwałkiem. Niska kondygnacja druga rozczłonkowana blendami zamkniętymi
odcinkiem łuku; w ich świetle - kwadratowe okienka, między nimi - niewielkie wnęki prostokątne. W zwieoczeniu gzyms analogiczny do poprzedniego. Czterokondygnacyjny
szczyt dzielony gzymsami, przepruty oknami zamkniętymi odcinkiem łuku: na dole - 3, pośrodku - 2, w 3 kondygnacji - 1 okno; ostatnia kondygnacja w formie półokrągłej
tarczy. Elewacja płd. - zach. ślepa.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o bardzo istotnych wartościach historycznych i zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry, Kamienica remontowana w koocu lat 90-tych XX w., w 2014 r.
przygotowano rewitalizacji. Do absolutnego zachowania: bryła, kompozycja i podziały fasady, kształt i podziały otworów okiennych, układ wnętrz, forma klatki schodowej.
Konserwacje i remont pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków. Należy dążyd do właściwego utrzymania budynku i wykorzystania go przy zachowaniu wszystkich
elementów historycznych. Ochronie podlega: zabytkowa substancja budowli, jej układ przestrzenny, układ przestrzenny otaczającego terenu objętego strefą ochrony i zieleo
towarzysząca. Obowiązuje uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działao inwestycyjnych. Stan techniczny bardzo dobry.
10. Lokalizacja

