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5. Przynależnośd administracyjna
województwo
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Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 97
z dnia 10 sierpnia 1956 r.

Wejście od ul. Dubois
7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.
Widok budynku od zachodu

9. Opis

Wolnostojący budynek w układzie kalenicowym, wzniesiony na rzucie prostokąta wydłużonego na osi płn. - zach. - płd. - wsch., czterokondygnacyjny z poddaszem, nakryty
wysokim, dwuspadowym dachem; szczyt płn. - zach. ujęty w słupkowe sterczyny, ze sterczynami w połowie wysokości krawędzi. Budynek murowany z cegły, detal ceglany,
dach kryty dachówką holenderką.
Fasada (płd. - zach.) ze śladami przemurowao w wysokiej dolnej kondygnacji: z pierwotnych otworów zachowana ostrołuczna blenda ujmująca prostokątne drzwi - w osi płd.
oraz w osi obok - okno zamknięte łukiem odcinkowym; nad nim ostrołuk zamurowanego okna. Górną częśd ściany wypełniają cztery biforialne blendy zamknięte łukami
odcinkowymi; w 2 i 4 blendzie - trzy kondygnacje pionowych, wielopodziałowych biforiów zamkniętych łukiem odcinkowym (w dolnej i górnej kondygnacji blendy płd. zamurowane po 1 oknie.). Elewacja płn. - wsch. w górnych kondygnacjach zachowuje kształt fasady; jedynie blendy i biforia ostrołuczne. Szczytowa elewacja płn. - zach.:
w trzech górnych kondygnacjach osi płn. - pojedyncze pionowe prostokątne, szczelinowe otwory. Szczyt dzielony 11 wąskimi blendami zamkniętymi trójlistnie i ostrołucznie.
Szczytowa ściana płd. - wsch. z licznymi przemurowaniami, ślepa; w szczycie: pośrodku trzy ostrołuczne blendy o tynkowanych wnętrzach, ujęte lizenami, z parami
ostrołucznych okienek - w dwóch kondygnacjach (w górnej okna zamurowane); dopełnienie szczytu tworzą pary ostrołucznych blend okiennych - u nasady i półkolista blenda
ułożoną pionowo - powyżej; obok diagonalna listwa z krótkimi sterczynami. Wewnątrz zachowany podział na kondygnacje i układ komunikacyjny.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o bardzo wysokich walorach zabytkowych i historycznych, pod ścisłą ochroną konserwatorską. Do absolutnego zachowania: bryła, wnętrze, kompozycja, podziały
i wystrój elewacji, kształt otworów. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna do konserwacji; wskazana wymiana drzwi na nowe - nawiązujące do charakteru budynku.
Konserwacje i remont pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków. Należy dążyd do właściwego utrzymania budynku i wykorzystania go przy zachowaniu wszystkich
elementów historycznych. Ochronie podlega: zabytkowa substancja budowli, jej układ przestrzenny, układ przestrzenny otaczającego terenu objętego strefą ochrony i zieleo
towarzysząca. Obowiązuje uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działao inwestycyjnych. Stan techniczny bardzo dobry.
10. Lokalizacja

