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9. Opis

Kamienica obejmuje dwa budynki usytuowane na wsch. kraocu zwartego ciągu zabudowy, w układzie kalenicowym: podpiwniczone, wzniesione na rzutach prostokątów
wydłużonych na osi płn. - zach. - płd. - wsch., lekko ryzalitowo przesunięte w stosunku do siebie. Budynek narożny - z prostopadłym aneksem na skraju elewacji tylnej
i z dwukondygnacyjnym ryzalitem zwieoczonym balkonem - w elewacji płd. - wsch. Budynki dwukondygnacyjne, dzielone regularnie rozmieszczonymi osiami prostokątnych
okien w taśmowych opaskach; drzwi usytuowane są w 4 od płn. osi. Okap dachów wysunięty, tynkowany. Ściany murowane, tynkowane fakturalnie, detal wypracowany
w tynku gładkim, dach kryty blacho dachówką i dachówką ceramiczną.
Zróżnicowanie następuje w partii dachów. Budynek płn. nakryty jest dachem dwuspadowym, na połaci frontowej rozczłonkowanym prostokątną facjatą nakrytą daszkiem
pulpitowym, z trójbocznym ryzalitem nakrytym wielospadowo - w części wsch.; obok - lukarna. Dach budynku narożnego - mansardowy, czterospadowy, rozczłonkowany
prostokątnymi facjatami z trójkątnym szczytem, oraz lukarnami - w połaci frontowej.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w średnim stanie technicznym i średnim estetycznym, po częściowym remoncie: wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej na PCV, w części - bez zachowania
pierwotnych podziałów, wymiana tynków w partii poddasza. Wymagane odnowienie i ujednolicenie wystroju elewacji, ujednolicenie kolorystyki i podziałów stolarki okiennej.
Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

