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Widok budynku od północnego-wschodu

9. Opis

Korpus na rzucie prostokąta wydłużonego na linii płn. - zach. - płd. - wsch., z poprzecznym skrzydłem płn. - zach., ryzalitowo wysuniętym przez lico elewacji korpusu. Dach
korpusu dwuspadowy połączony z dwuspadowym dachem skrzydła.; w części płd. - wsch. jednoosiowy pozorny ryzalit w partii dachu nakryty poprzecznym dachem
dwuspadowym wzniesionym w partii środkowej. Na zewnętrznych połaciach dachów skrzydeł - facjatki pod daszkami pulpitowymi. Budynek podpiwniczony,
trójkondygnacyjny, murowany z cegły, z detalem architektonicznym ceglanym, częściowo tynkowanym (wnętrza blend w szczytach i wnętrza blend okiennych, poziome
wgłębne fryzy pod gzymsem okapowym). Dachy kryte ceramiczną dachówką. Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, w górnej kondygnacji elewacji frontowej
umieszczone w ostrołucznych blendach i tynkowanych wnętrzach.
Elewacja frontowa 9 - osiowa z czego 3 osie w skrzydle płn., 1 - w ryzalicie. Szczyt skrzydła rozczłonkowany ostrołucznymi blendami o tynkowanych wnętrzach; część z nich
przepruta oknami. W górnej kondygnacji ryzalitu i w jego szczycie - oś okienną ujmują dwie nadwieszone lizeny na kostkowych konsolkach, wzniesione nad poziom dachu
w formie sterczyn; w szczycie - ostrołuczna blenda z ostrołucznym ceglanym biforium pośrodku, przepruta para prostokątnych okienek. Fasada 10 - osiowa, z czego trzy osie
w ścianie skrzydła, ściana korpusu dwukrotnie płytko zryzalitowana, w przyziemiu - prostokątne, parterowe aneksy.
10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny dobry, estetyczny średni: ubytki cegieł zwłaszcza w partiach dekoracji szczytów; stolarka pierwotna z ubytkami farby. Do zachowania: bryła, kompozycja
i wystrój elewacji, kształt i podziały otworów okiennych . Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

