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9. Opis

Dwukondygnacyjny budynek zna rzucie prostokąta wydłużonego na linii płn. - wsch. - płd. - zach. W skrajnej zach. osi elewacji płn. - zach. - płytki, dwuosiowy ryzalit. We wsch.
części elewacji płd. - wsch. - płytki dwuosiowy ryzalit. Dach korpusu czterospadowy, połączony z dwuspadowymi dachami nad ryzalitami. W narożu płn. budynku trójkondygnacyjna wieża kryta stromym dachem czterospadowym z trójkątnym szczytem w połaci płn. - zach. W korpusie i ryzalitach okna parteru zamknięte łukiem
odcinkowym; na piętrze - analogiczne okna umieszczone w ostrołucznych, tynkowanych blendach. W zwieoczeniu ścian korpusu - wgłębne pasy tynkowanego fryzu. Ściany
ceglane, detal architektoniczny ceglanym blendy i wgłębne fryzy - tynkowane, dachy kryte blachodachówką. W ryzalicie w elewacji płd. - wsch. oś klatki schodowej
zaakcentowana płytkim ryzalitem zwieoczonym trójkątnym szczytem ze sterczynami, „nałożonym” na szczyt ryzalitu; w szczycie dwie ostrołuczne, tynkowane blendy.
Dekoracyjnie potraktowane elewacje wieży. Na parterze elewacji płn. - zach. wprowadzona ściana z białymi spoinami, wysunięta kotarowo na płn., przepruta dwoma
ostrołucznymi otworami wypełnionymi prostokątnym oknem z ostrołucznym nadświetlem. Wyżej - dwie kondygnacje okien ujęte we wspólne obramienia, z podziałami
wchodzącymi w szczyt: okna piętra ostrołuczne, od góry osłonięte ceglaną kratownicą; okna 3 piętra zamknięte odcinkiem łuku, zamknięte w ostrołucznych blendach,
zwieoczonych wimpergami; szczyt wydzielony ceglanym gzymsem, dzielony parą lizen zwieoczonych sterczynami; na licach lizen służki; między lizenami po trzy tynkowane
ostrołuczne blendy: w zwieoczeniu szczytu ceglana rozeta. W górnej kondygnacji elewacji bocznej - 4 wąskie okna na wspólnym kostkowym gzymsie, umieszczone
w ostrołucznych blendach z ceglaną wimpergą.
10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie: wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, odświeżenie elewacji. Do
zachowania: bryła, kompozycja elewacji, kształt otworów okiennych. Remonty należy uzgadniad z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

