
                  Kamienica - Szkoła Muzyczna

szkoła muzyczna ceglane XIX/XX wiek

                                  Lubliniec

                                  Lubliniec - m.

                                  lubliniecki
                                  śląskie
                                  42-700
                                  Pl. Konrada Ma ńki  9

                                  

                                                         79

                                              państwowa
                                              oświata

                                                     nr rej. A/443/88

                                                                      

           

bardzo dobry WGS84 Polska 2011-06-13

 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

    7/320

2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE

5. MIEJSCOWOŚĆ

6. GMINA

7. POWIAT

8. WOJEWÓDZTWO

9. KOD POCZTOWY
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11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
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17. STAN ZACHOWANIA

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

19. WPISUJĄCY DANE 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

21. FOTOGRAFIA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne



Budynek przy Pl. Konrada Ma ńki 9 jest trzykondygnacyjny i murowany z cegły otyn kowanej. Jest to obiekt podpiwniczony z u żytkowym poddaszem. 
Fasada budynku jest symetryczna trzyosiowa. W osi b ocznej po wschodniej stronie znajduje si ę główne wej ście do budynku. W środkowej osi na 
pierwszym pi ętrze znajduje si ę loggia z płytkim balkonem i stalow ą balustrad ą. W osiach budynku na drugim i trzecim pi ętrze znajduj ą się zgrupowane 
po dwa zamkni ęte odcinkowo okna uj ęte we wkl ęsłe opaski. Prostok ątne niewielkie okienka poddasza równie ż zgrupowane po dwa i uj ęte wkl ęsłymi 
tynkowanymi na biało opaskami. Pomi ędzy wszystkimi kondygnacjami znajduj ą się profilowane gzymsy. Najni ższa kondygnacja to drzwi w niewielkiej 
wnęce zamkni ęte łukiem odcinkowym w skrajnej osi oraz po jednym dużym oknie z analogicznymi rozwi ązaniami w pozostałych osiach. Budynek 
zwieńczony prostym gzymsem koronuj ącym i kryty dachem dwuspadowym w układzie kalenicow ym.

Obecnie w kamienicy przy Pl. Konrada Ma ńki 9 znajduje si ę Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Gar ści. 

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu

22. UWAGI


