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9. Opis

Budynek wolnostojący, na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjny z kondygnacją mieszkalnego poddasza, nakryty płytkim dwuspadowym dachem rozczłonkowanym daszkiem
dwuspadowym na osi połaci frontowej i pulpitowym - na osi elewacji tylnej. W trzeciej kondygnacji na osi fasady - ściana lekko wzniesiona nad poziom gzymsu, zamknięte
trójkątnie. Ściany murowane, tynkowane, parter fasady boniowany, detal architektoniczny wypracowany w tynku, skontrastowany kolorystycznie ze ścianą.
Międzykondygnacyjne podziały gzymsowe obejmują fasadę i połowę elewacji szczytowych. Skrajne osie siedmioosiowej fasady płytko pozornie zryzalitowane; naroża ujęte
boniowaniem. W przyziemiu osi fasady prostokątne drzwi w profilowanej opasce, ujęte parą kanelowanych pilastrów; nadproże proste ze sznurem perełek; w zwieoczeniu wyładowany, murowany okap podcięty profilowanym gzymsem. W zwieoczeniu osi środkowej prostokątne okno we wnęce zamkniętej łukiem odcinkowym; krawędzie osi
ujęte w lizeny zwieoczone trójkątnym szczycikiem. Okna prostokątne w profilowanych opaskach; w korpusie zestawione parami, rozdzielone lizeną, na wspólnym gzymsie
parapetowym, ze wspólnym gzymsem wieoczącym, dołem sześcioboczne płyciny podokienne. Okno środkowej osi - pojedyncze. Okna w obu kondygnacjach ryzalitu pojedyncze, ujęte w pary lizen i gzymsy. Okna poddasza na odcinkach parapetowego gzymsu.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w dobrym stanie technicznym i estetycznym, po remoncie: wymiana stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów - na parterze i piętrze, nowe
tynki, zmiana kolorystyki ścian. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem
Zabytków.
10. Lokalizacja

