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9. Opis

Budynek w ciągu zwartej zabudowy pierzei ulicznej. Podpiwniczony, pięciokondygnacyjny, nakryty płytkim dwuspadowym dachem. Wzniesiony na rzucie prostokąta, z płytkim,
pozornym ryzalitem na osi fasady. Fasada siedmioosiowa, okna prostokątne, na parterze i w dwóch górnych kondygnacjach - niższe. Wyodrębniony profilowanym gzymsem,
boniowany parter - w przyziemiu ryzalitu przepruty jest arkadowymi drzwiami poprzedzonymi jednobiegowymi schodami. W dwóch kolejnych kondygnacjach ściany i trzech
kondygnacjach ryzalitu - boniowanie naroży. Trzecia kondygnacja ściany zwieoczona gzymsem parapetowym okien czwartej kondygnacji.
Okna 2 i 3 kondygnacji - w profilowanych opaskach ( w 3 kondygnacji - z uszakami i trapezowatym zwornikiem), poprzedzone płycinami podokiennymi. Nadproża
zróżnicowane: w 2 kondygnacji - płycina z konturowym rombem - na osi, zwieoczona trójkątnym szczytem na dwóch wolutowych konsolkach; w 3 kondygnacji - odcinek
prostego gzymsu na parze konsolek. Pod parapetami okien 3 piętra - pary konsolek z palmetkami. Odmienne obramienia okien ryzalitu: okno dolne w opasce z uszakami,
zwornikiem w formie maski i konchą w zwieoczeniu, okno górne z nadprożem dekorowanym girlandą i trójkątnym szczytem w zwieoczeniu. Ściana murowana, tynkowana,
detal wypracowany w tynku, okna i drzwi PCV.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o znacznych walorach zabytkowych w elewacji frontowej. Pozbawiony pierwotnego dachu, nabudowany o kondygnację bez zachowania skali; stolarka otworów
wymieniona na PCV. Stan techniczny średni: ubytki tynku zwłaszcza w 3 dolnych kondygnacjach fasady. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja, podziały i wystrój fasady,
kształt otworów okiennych i ich podziały. Zakaz przebudowy fasady, remonty należy uzgadniad z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

