3. Miejscowośd

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

PARK DAMEN WALDCHEN, STRAND PARK,
OB. PARK IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

1853 r.

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

KOŁOBRZEG
4. Adres

ul. Obrooców Westerplatte, Marii
Rodziewiczówny, Generała Władysława
Sikorskiego
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 5/8, 42, 43/5, 44/2, 46, 66/1,
66/2, 66/3, 178/2 obr. 4, 2/2, 2/5, 2/6,
3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7 obr. 5
5. Przynależnośd administracyjna
województwo

Widok od ul. Obrooców Westerplatte

zachodniopomorskie

powiat

kołobrzeski

gmina

Miasto Kołobrzeg

Widok od ul. Rodziewiczówny
6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 927
z dnia 14 grudnia 1976 r.
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 od ul. Sikorskiego

9. Opis

Nadmorski park zdrojowy, o łącznej powierzchni 31,1 ha. W granicach parku im. S. Żeromskiego znajdują się: Park przy Pomniku Zaślubin z Morzem (5,9 ha - miedzy
ul. Obrooców Westerplatte, Mickiewicza i bulwarem J. Szymaoskiego) oraz Park Nadmorski (19.3 ha - między ul. Rodziewiczówny i Sikorskiego a al. Nadmorską) - założone
w 1853 r. na bazie prowadzonych na wydmach od 1809 r. nasadzeo. W 1884 r. budowa graniczącej z brzegiem morza Alei Nadmorskiej. Oba parki rozdziela kompleks
sanatorium Bałtyk, na wysokości ul. Chopina połowę szerokości parku zajmuje kompleks sanatorium Perła Bałtyku. W teren parku włączony jest w całości teren dawnego
cmentarza wojennego (płn. - zach.), który zlikwidowano.
Założony na zadrzewionych wydmach wzdłuż promenady nadmorskiej, nieregularny - w kształcie skrzydeł samolotu, wydłużony na osi wsch. - zach. Park krajobrazowy z siecią
alejek, których oś poprzeczną stanowi ul. Norwida, za aleje główne aleje biegną w kierunku południkowym od promenady do miasta. Po wsch. stronie ul. Norwida, w płd.
części parku - kort tenisowy, po zach., na polanie - muszla koncertowa. W parku zorganizowano ścieżkę zdrowia. Drzewa sadzone są głównie wzdłuż alejek: jawory, topole,
jarząb, natomiast w części wsch. - las z najstarszymi okazami roślinności: dęby, graby, jesiony, akacje , jodły, duże ilości buków zwyczajnych buki strzępolistne, czerwono purpurowe i purpurowe, bluszcz pospolity, na wydmach rokitnik zwyczajny. W parku rośnie pomnik przyrody, przy Szaocu Kamiennym - cypryśnik błotny.
10. Wnioski konserwatorskie

Stan parku zadowalający. Historyczny układ przestrzenny parku pozostaje czytelny. Do zachowania: układ przestrzenny parku, historycznie ukształtowane granice, układ sieci
dróg, pozostałości urządzeo fortyfikacyjnych, układ kompozycji zieleni i szata roślinna, jej skład gatunkowy, historyczna zabudowa i wzajemne powiązania parku z zabudową,
cieki wodne, teren dawnego cmentarza wojennego. Należy dążyd do właściwego utrzymania obiektu, udostępniania i wykorzystania, przy zachowaniu wszystkich elementów
historycznych i zabytkowych. Obowiązuje uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działao inwestycyjnych.
10. Lokalizacja

