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9. Opis

Budynek w ciągu zabudowy pierzei ulicznej. Wzniesiony na rzucie trapezu, z fasadą na płytkim łuku. Czterokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, nakryty dwupołaciowym
dachem, z krótką, stromą połacią frontową rozczłonkowaną parą prostokątnych, trójosiowych facjatek pod pulpitowymi daszkami. Pośrodku - podwójny, trójkątny szczyt
wieoczący czteroosiową facjatę. Symetryczna kompozycja fasady zakłócona przez wprowadzenie trójkondygnacyjnego wykusza zróżnicowanego w trzeciej kondygnacji - na osi
fasady. Parter budynku zróżnicowany przez wprowadzenie, zróżnicowanych w proporcjach, prostokątnych witryn i drzwi sklepowych. W przyziemiu płn. osi wykusza prostokątna brama wjazdowa z ażurowym nadprożem.
Osiowo rozmieszczony, prostokątny w rzucie wykusz w dwóch kondygnacjach dolnych opracowany analogicznie: prostokątne okna zestawione parami ujętymi wspólnym
gzymsem parapetowym i nadokiennym; pary rozdzielone pionowymi pasami; w strefach podokiennych płyciny poziome i szachownice kwadracików. Kondygnacja trzecia
zróżnicowana: w części wsch. - o ścianach pełnych, przeprutych oknem zamkniętym łukiem koszowym i parą małych okien prostokątnych; w części płn. - loggia z okapem
wspartym na cylindrycznym filarze. W szczytach - pary okien w płytkich prostokątnych wnękach i wyżej - pary poziomych prostokątnych świetlików oraz tonda - w zwieoczeniu.
Boczne części elewacji przeprute pionowymi prostokątami okien zróżnicowanych w proporcjach. Na piętrze duże okno dwudzielne ujęte parą małych, osadzone na wspólnym
parapecie, z płycinami w strefie podokiennej. Pary okien trzeciego i czwartego piętra umieszczone we wspólnej prostokątnej wnęce konturowanej dołem obdaszkiem, górą gzymsem; w strefie międzykondygnacyjnej po trzy pionowe płycinki ujęte parami lizen zwieoczonych konsolkami. Dekoracji dopełnia pas prostokątnych płycinek
rozmieszczonych naprzemiennie z parami kolistych punktów. Istotną rolę odgrywa dwubarwna kolorystyka elewacji: biała ściana stanowi tło dla pomaraoczowych detali.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach zabytkowych. Do zachowania: bryła, kompozycja i podziały oraz wystrój i kolorystyka elewacji, kształt otworów okiennych, układ szprosów
wtórnych okien. We wnętrzu - jego układ i forma klatki schodowej. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Stan techniczny dobry. Witryna sklepu „Kminek”
nawiązuje do wystroju budynku, pozostałe należy wymienid na dopasowane.
10. Lokalizacja

