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8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
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4. Adres
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dz. nr 98/1 obr. 5
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Widok budynku od północnego-zachodu
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kołobrzeski
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Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kołobrzeg:
Uchwała nr XVIII/242/08
z dnia 18.02.2008 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.
Widok budynku od północy

9. Opis

Prostopadłościenny budynek mocno wydłużony na osi wsch. - zach. czterokondygnacyjny, nakryty płaskim dachem. Czwarta kondygnacja współcześnie nadbudowana. Ściany
murowane żółtej cegły, z płycinami tynku, w narożnych ryzalitach, czwartej kondygnacji i pozostałych elewacjach - tynkowane; detal ceglany i ceglany tynkowany.
Dwudziestodwuosiowa środkowa częśd fasady ujęta ryzalitami o zmiennej ilości osi (2 i 3); ściana alternowana naprzemiennym układem lizen i szerokich osi okiennych
z oknami zamkniętymi odcinkiem łuku: w przyziemiu - duże okna wielkie okna, na piętrze - nieco mniejsze okna umieszczone we wnętrzu płytkich wnęk, zwieoczonych
gzymsem kostkowym (strefa nadokienna tynkowana), na drugim piętrze - pary wąskich okienek; w głębokości węgarów okien umieszczone skośne parapety, między oknami 2
piętra - schodkowe konsolki optycznie wspierające górny pas ściany zwieoczony gzymsem koronującym na schodkowych kroksztynach. Nadbudowana kondygnacja ilością oso
nawiązuje do kondygnacji dolnych. Lico ryzalitów przeprute trzema kondygnacjami drzwi i okien - powtarzających kształt okien ściany. Po bokach lizeny z wydłużoną nakładką
pocięta schodkowo - w zwieoczeniu.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie pierwotna bryła podwyższona o czwartą kondygnację, wymienione tynki, stolarka
okien wymienia na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, nowe rynny i rury spustowe. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały fasady, kształt i podziały
otworów okiennych. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

