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Widok budynku od południa

9. Opis

Budynek w ciągu zwartej zabudowy pierzei ulicznej, wzniesiony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, pięciokondygnacyjny, nakryty płytkim dwuspadowym dachem. Elewacja
frontowa czteroosiowa, niesymetryczna - w drugiej osi środkowej w 2 - 4 kondygnacji- trójboczny wykusz. Boniowany poziomo parter zwieoczony profilowanym gzymsem,
przepruty jest trzema oknami: dwu-, trój- i czterodzielnym w profilowanych opaskach, wspartych na odcinkach gzymsu parapetowego; pod oknami prostokątne płyciny,
w oknie środkowym - zwornik. Pozostałe kondygnacje rozdzielone gzymsami parapetowymi okien. Okna w trzech kondygnacjach - w profilowanych opaskach; ma 1 piętrze
poprzedzone prostokątnymi płycinami, zwieoczone nadprożem z płyciną i trójkątnym szczytem. W nadprożu okien 2 piętra - pozioma płycina zwieoczona odcinkiem gzymsu.
Okna 3 kondygnacji - w opaskach.
Kondygnacje wykusza przeprute oknem dwudzielnym i parą wąskich okien jednodzielnych - w skosach. Kondygnacje rozdzielone pasem ściany z dekoracją płycinową, ujętym
w gzymsy. Między oknami dolnej kondygnacji - pilastry; w środkowej kondygnacji - okna w profilowanych opaskach, zwieoczone trójkątnym szczytem, boczne - odcinkami
gzymsu. W górnej kondygnacji wykusza profilowany gzyms i okna opaskach.
10. Wnioski konserwatorskie

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

