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GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

BUDYNEK OFICERSKI, OB. KOŚCIÓŁ PW. ŚW.
MICHAŁA ARCHANIOŁA I PLEBANIA

Lata 30-te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

KOŁOBRZEG
4. Adres

ul. Ostrobramska 1
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 4/5 obr. 8

5. Przynależnośd administracyjna
województwo

Widok budynku od północnego-wschodu

zachodniopomorskie

powiat

kołobrzeski

gmina

Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kołobrzeg:
Uchwała nr XXXII/304/96
z dnia 17.06.1996 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Widok budynku od wschodu

9. Opis

Parterowy budynek na rzucie prostokąta wydłużonego na osi wsch. - zach., podpiwniczony, jednokondygnacyjny, nakryty wysokim dwuspadowym dachem o lekko
wzniesionych dolnych częściach połaci. W dolnej części obu połaci dachu - rząd facjatek pod wspólnym dachem pulpitowym. Ściany murowane z cegły, zwieoczone ceglanym
gzymsem, w części licowane klinkierówką, ściany facjatek drewniane, detal wypracowany w kamienny i drewniany, dach kryty ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę.
Na osi fasady (płn.) trójosiowa wnęka poprzedzona spocznikiem i schodami, licowana cynobrową czerwoną cegłą, zwieoczona opracowaną snycersko belką wspartą na
kamiennych (?) kroksztynach. Pośrodku obszerne drzwi ujęte parą okienek - otwory zamknięte łukiem odcinkowym, ramowane kamiennym, biało malowanym portalem
z trzema uszakami z każdej strony. Po bokach wnęki ściana przepruta wysokimi, gęsto rozmieszczonymi, prostokątnymi oknami - po 6 z każdej strony. W elewacji tylnej - rząd
prostokątnych okien zbliżonych w osiach, cokół tynkowany, w elewacji szczytowej: troje prostokątnych drzwi osłoniętych okapem na wspartym na zastrzałach, w dolnej
kondygnacji szczytu trzy szersze okna, w górnej - jedno okno; otwory zamknięte odcinkiem łuku, w profilowanych opaskach.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w bardzo dobrym technicznym i estetycznym, stolarka okien w dłuższych elewacjach wymieniona na PCV, w ścianach szczytowych okna oryginalne ościeżnicowe. Do
zachowania: bryła budynku, kompozycja fasady, kształt i układ otworów okiennych. Remonty pod nadzorem konserwatorskim.
10. Lokalizacja

