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Widok budynku od północy

Wykusz w północno-zachodnim narożu
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Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek usytuowany narożnikowo, na płn. - zach. kraocu zabudowy pierzei ulicznej. Na rzucie litery L złożonej z dwóch prostokątnych w rzucie segmentów, skośnie ściętych
na płn. łączeniu, 2.5 traktowy. Podpiwniczony, czterokondygnacyjny, płasko nakryty. Elewacje frontowe 7 - osiowe, o identycznych podziałach i zdobieniach. W 1 i 2 osi od płn.
naroża obie ściany w trzech kondygnacjach pozornie zryzalitowana, z większą ilością elementów dekoracyjnych. W 2 i 3 kondygnacji naroża - prostokątny, przeszklony wykusz,
wsparty na konsolach.
Cokół budynku gładki, wyodrębniony uskokiem. Otwory okienne i drzwi - prostokątne, w ryzalitach - arkadowe. Parter poziomo boniowany, zwieoczony wyładowanym
gzymsem. Kondygnacja druga i trzecia wydzielone gzymsami podokiennymi, przeprute oknami w profilowanych opaskach zwieoczonych odcinkami gzymsu wspartego na
wolutowych konsolkach. Pod oknami 1 piętra -płyciny podokienne. Pod oknami drugiego piętra - pary wolutowych konsolek, nad oknami - dekoracja płycinowa.
W kondygnacjach ryzalitów - pary arkadowych okien we wspólnych obramieniach: okna w profilowanych ramach, ze zwornikiem w kluczu, rozdzielone pilastrami (o gładkich
głowicach i kanelowanych cokołach - dolna kondygnacja; o kompozytowych głowicach i kanelowanych trzonach - górna kondygnacja). W strefie podokiennej dekoracja
płycinowa. Nad oknami -pełne belkowanie z wyładowanym gzymsem, w dolnej kondygnacji - gzymsem kostkowym. Analogicznie opracowany wykusz, z trzech stron otwarty
arkadami okien. W czterech płycinach podokiennych ryzalitów i wykusza zachowane kartusze herbowe ujęte liściastymi labrami.
Czwarta kondygnacja - poddasze, wydzielona płaskim gzymsem parapetowym, przepruta mniejszymi, prostokątnymi oknami w taśmowych opaskach, w partii ryzalitu zdwojonymi. Kolorystyka trójbarwna: ściany jasno - wrzosowe, detal architektoniczny biały i ciemno - wrzosowy.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o bardzo wysokich walorach zabytkowych. Do zachowania: bryła, kompozycja i podziały oraz kolorystyka elewacji, kształt otworów i podziały wtórnej stolarki.
Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Stan techniczny dobry. We wnętrzu do zachowania układ wnętrz, w wystroju - klatka schodowa.
10. Lokalizacja

