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9. Opis

Budynek w ciągu zwartej zabudowy, o rozczłonkowanej bryle, na rzucie litery Ł z ryzalitami o zróżnicowanych rozmiarach, wykuszami i portykami kolumnowymi.
Trójkondygnacyjny z kondygnacją użytkowego poddasza - w dolnej połaci mansardowego dachu, rozczłonkowanego trójkątnymi daszkami facjat, oknami powiekowymi
i lukarnami. Ściany murowane, tynkowane fakturalnie, ciemnoszare, przyziemie budynku - poziomo boniowane w tynku gładkim, piaskowe, detal wypracowany w tynku,
malowany żółto: węgary, opaski i obramienia okien, obramienia drzwi, lizeny oraz biały: gzymsy, kolumny, opaski drzwi. Dachy kryte ceramiczną karpiówką podwójnie
w koronkę.
Kondygnacje rozdzielone linearnymi gzymsami, okna prostokątne w linearnych opaskach. Ściana narożnego wykusza - na rzucie półkola, dzielona lizenami; w podniebiu muszla w obramieniu z rollwerku. Poniżej - arkadowe okno w szerokiej, profilowanej opasce spiętej trapezowatym zwornikiem, ujęte parą poziomo kanelowanych pilastrów.
Wejście główne arkadowe, wraz z owalnym oknem w opasce ze zwornikiem i płyciną podokienna, ujęte parą boniowanych pilastrów dźwigających szeroki łuk wklęsło wypukły z trapezowatym zwornikiem. Powyżej rozbudowane obramienie okna: szeroka opaska z uszakami, wraz z podokienną płyciną gładkiego tynku, ujęta parą pilastrów
i spływami wolutowymi. Arkadowe drzwi w opaskach osłonięte portykami dwukolumnowymi: jooskie kolumny dźwigają pełne nadproże.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach historycznych i zabytkowych. Sugestia wpisania obiektu do rejestru zabytków. Stan techniczny dobry. Tynki pociemniałe, miejscowo
przebarwione, stolarka okien wymienia na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały i dekoracje elewacji, kształt
i podziały otworów okiennych. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

