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Lata 1832-1836

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

KOŁOBRZEG
4. Adres

ul. Bałtycka 46
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 5/2 obr. 3

5. Przynależnośd administracyjna
województwo

zachodniopomorskie

powiat

kołobrzeski

gmina

Miasto Kołobrzeg

Widok od
Widok budynku od południa

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 376
z dnia 10 kwietnia 1964 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Widok budynku od północy

9. Opis

Przyczółkowa Reduta znajduje się płd. części portu rybackiego, po płn. - .zach. stronie ul. Solnej, przy Kanale Drzewnym. Reduta składa się z dużego, płaskiego terenu, z trzech
stron otoczonego wałem ziemnym i fosą, z niewielkim przesmykiem od wsch. Zabudowa Reduty obejmuje dwuczłonowy budynek główny oraz magazyn prochu wmurowany
w płd. - wsch. (?) częśd wału ziemnego.
Budynek Reduty złożony z dwóch segmentów zróżnicowanych w proporcjach. Budynek główny jednokondygnacyjny na rzucie ¾ lekko nieregularnego koła, od płn. - wsch.
niższy, mniejszy aneks na rzucie ¾ koła. Dach główny płaski, lekko stożkowy z łukowym zagłębieniem pośrodku części płn. - wsch. i parą cylindrycznych kominów
wentylacyjnych. Dach aneksu niski, stożkowy, zakooczony poniżej gzymsu okapowego budynku głównego. Pod okapem dachów gzyms na schodkowych konsolach.
Budynki murowane z cegły na kamiennym cokole, główny - w narożach umocniony ciosami kamienia. Elewacja płn. - wsch. budynku głównego - prosta, przepruta arkadowymi
otworami drzwi i okna; przed drzwiami jednobiegowe, kamienne schody z podestem; na obwodzie piętnaście osi otworów strzelniczych rozmieszczonych parami,
naprzemiennie z oknami większymi; okna w głębokich węgarach. W aneksie cztery małe okienka strzelnicze i dwa duże, zamknięte łukiem odcinkowym. Wnętrza sklepione
kolebkowo.
Magazyn prochu : pomieszczenie zagłębione w ziemi, nakryte kolebka. Ściana frontowa prostokątna, ujęta murami oporowymi, przepruta obszernym, obecnie zamurowanym
arkadowym otworem; obecnie wykute prostokątne drzwi w betonowej opasce.
10. Wnioski konserwatorskie

Obiekt w całości do zachowania. Obiekt wymaga odrębnego opracowania i działao w zakresie ochrony i sprawowanych funkcji. Należy dążyd do właściwego utrzymania go,
udostępniania i wykorzystania, przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych. W budynkach zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian bryły, elewacji i jej podziałów
i stolarki; prace remontowe pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Stan techniczny obiektu dobry, zaniedbany. Koniecznośd usunięcia samosiewów rosnących dookoła
i uporządkowanie terenu.
10. Lokalizacja

