3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

POCZTA

Około 1883-1884 r.

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

KOŁOBRZEG
4. Adres

ul. Armii Krajowej 1
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 166 obr. 12

5. Przynależność administracyjna
województwo

Widok budynku od północy

Widok od
budynku od południowego-wschodu

zachodniopomorskie

powiat

kołobrzeski

gmina

Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr A-1567
Z dnia10 sierpnia 2016 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Szczyt ryzalitu w elewacji północno-zachodniej
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9. Opis

Budynek wolnostojący, na rzucie litery U, o ramionach pod kątem rozwartym do korpusu, ustawiony narożnikowo; ramiona ustawione równolegle do ulic, korpus prostopadły.
Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, nakryty wysokim dachem, rozczłonkowanym facjatami, szczytami i attyką.
Korpus jedenastoosiowy, w fasadzie rozczłonkowany ryzalitami: środkowym poprzedzonym gankiem wejścia głównego i jednoosiowymi narożnymi. Ryzality zaakcentowane
wysokimi, trójkątnymi, schodkowymi szczytami ze sterczynami, ażurowymi kratownicami, maswerkami i żabkami; cylindryczne filarki dzielące pola, osadzone na plastycznych
postaciach skulonych karłów. Na krawędzi dachu, między szczytami - ażurowe murki attykowe. Wysokie okna fasady zamknięte łukiem odcinkowym, umieszczone w głębokich,
profilowanych węgarach. Między oknami górnej kondygnacji - lizeny. Kondygnacje rozdzielone gzymsem, w zwieńczeniu - ażurowy ceglany fryz. W elewacji tylnej
nadbudowana kondygnacja.
Skrzydła dwukondygnacyjne, nakryte wysokimi dachami z dwuosiowymi facjatami. Elewacje fasadowe, zróżnicowane w ilości osi, rozczłonkowane gzymsami i parami okien: na
parterze okna zamknięte łukiem odcinkowym, umieszczone w ostrołucznych blendach, na piętrze okna prostokątne. W przyziemiu osi narożnej skrzydła wsch. - podcień: dwie
ostrołuczne arkady wsparte na masywnej kolumnie. Cokół budynku licowany granitem, elewacje ceglane, w partiach dekoracyjnych - z dwubarwnej cegły.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach zabytkowych. Do zachowania: bryła, kompozycja i podziały elewacji, stolarka okienna i drzwiowa. Przebudowy niedopuszczalne, remonty
uzgadniać z Konserwatorem Zabytków. Stan techniczny dobry. Wewnątrz zmiana układu traktów i eliminacja elementów dekoracyjnych. Ściany zewnętrzne wymagają
drobnych napraw - drobne spękania cegły; wewnątrz - konieczne odnowienie ścian.
10. Lokalizacja

