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8. WlaSciciel i jego adres

Miejskie Przedsi^biorstwo Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
OPOLE, ul. Budowlanych 4
9. Uzytkownik • jego adres

j.w. Zaklad Gospodarki Mieszka
niowej Nr 2
OPOLE, Maly Rynek 14
10. Rejestr zabytkdiu

atitor zdjec 8.05.1988
daia ujykonania

miejsce przechoiryutania ncgalyiudu;
m0r ini. Zb«g„,.„ L(>b,ckl
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12. Autorzy, historia obiektu, okreslenia stylu.

13. Opis (sytuacja, material i konstrukcja, rzut, bryta, eleiracje, dach, umetrze iryposazenie, instalacje)

Brak danych o autorze i dacie budowy.

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, podpiwniczony w calosci, z
poddaszem niemieszkalnyn. Nardzny w szeregowej zabudowie zwartej
o wyrownanych liniach zabudowy. Usytuowany w narozniku SW zbiegu
ulic Krupniczej i Starcmiejskiej, od ul. Ksiqzqt Opolskich oddzie

Budynek powstal ok. 1860 r., na co wskazuje
wynik analizy budowlanej i stylowej.
Budynek narozny o dwoch elewacjach frontowych,

o skrornnej, malo wyr6zm.aj3.cej si^ bryle i wystroju elewacji frontowych w stylu neoklasycyz
mu.

lony budynkiem nr 10 /w narozniku ulic Ksi^z^t Opolskich i Krupni
czej/, ok. 60 m na N od Rynku. Wparterze restauracja /Piwiarnia
nStaromiejska"/> pi^tra w calosci mieszkalne.

Budynek murowany z cegly, wne^trza i elewadje tylne otynkowane, elewacje frontowe cz^sciowo otynkowane, cze^sciowo z czerwonej ceg
ly licowki. Stropy nad pivmicami i parterem Kleina, pozostale
drewniane z ball. Posadzki w piwnicach z jastrychu cementowefeo, w
sieni plytki ceramiczne, spoczniki klatki schodowej z jastrychu
terazza, w pomieszczeniach parteru cz^sciowo jastrych terazzo,

czesciowo plytki ceramiczne, w mieszkaniach drewn£> miejkkie /deski/. Schody stalowe na belkach stalowych, stopnice i balustrady
tralkowe drewniane. Okna drewniane skrzynkowe podwojne, Drzwi

drewniane plycinowe, czesciowo oszklone /w mieszkaniach/. Dach

typu mansard pozoray, wie^zba drewniana pulpitowa,-nad elewacjami

frontowymi krycie dachowkq. ceramicznq. karpiowkq. podwojnie, na
cz^sciach pulpitowych papa, bitumiczna. na deskowaniu.
Bryla zwarta symetryczna. Rzut zwarty niesymetryczny. Zbudowany
na planie litery "L" o trzech i czterech osiach wne.trz w nkladzie
dwutraktu. Przy narozniku wewne.trznym w ryzalicie klatka schodowa
dwubiegowa ze spocznikami, dost^pna z sieni wejsciem od tylu tu-

dynku /od podworza/. Calosc parteru zajmuje lokal gastronomiczny
z zapleczem /Piwiarnia "Staromiejskdf f pie.tra w calosci mieszkalF*
Dwie elewacje frontowe polqczone jednoosiowym zfazowaniem naroznika: szescioosiowe, powyzej parteru symetryczne. Parter gladko

otynkowany, bez dekoracji, nakryty profilowan}>m gzymsem, powyzej
elewacja z czerwonej cegly licowki z dekoracja. w tynku. Wszystkie

otwory prostokqtne. Okna I p, postawione na obiegaj^cym calosc
waskim profilov/anym gzynsie, majq. profilov/ane opaski l obdasznice
w postaci odcinkow profilowanego gzynsu. Jedynie oknq w narozniku
posiada obdasznice; w postaci trojkq.tnego frontonu. Okna II p. po
stawione na odcinkach profilowanego gzymsu posiadaja. v/qskie profilowane opaski.Elewacje tylne otynkowane gladko, bez ozdob.

Wewna.trz budynku ozdobne stalowe azurowe biegi schodow z dekoracyjnq. drewniana. tralkowq. balustrady,

Budynek wyposazony w~ instalacje: elektryczna., gazowa,, v/odoci^go-

wa. i kanalizacyjga.. Ogrzev/anie v/n^trz piecami, jedynie w parterze
ogrzewanie centralne etazowe. Sanitariaty w mieszkaniach.

14. Kubatura

2.126 m3

15. Pomierzchnia uzytkoiua

Bez piwnic i poddasza

1.105 m2

16. Przeznaczenie pieriuotne

Budynek mieszkalny.

17. Uzytkoujanie obecne

Budynek mieszkalny,

18. Prace budoiulane i konserujatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachoiuania (fundamenty, Sciany zeiunetrzne, sciany ireiunetrzne, sklepienia, stropy,
konstrukcje dachouje, pokrycie dachu, ujyposazenie i instalacje)

Do 1945 r. - Brak danych.

Stan ogolny - dostateczny.

1953 - Remont v/netrz restauracji w parterze,

Bardzo duze ubytki i zniszczenia tynkov/ zewn§trznych na elev/acjach

z czqjsciowa. zmianq. ukladu pomieszczen.
1969 - Remont wne.trz restauracji w parterze i
zmiana funkcji na piwniarnie,.

1973 - Remont elewacji frontowych, uzupelnienie ubytkow tynkow i wystroju. Remont
dachu i wymiana jego pokrycia v/ cze^sci

pulpitowej /papy/.

tylnych. Piwnice silnie zawilgocone, cze^sto zdarza sie. ich zalanie,
tynki v/ewn^trzne w piwnicach jak rov/niez w pomie^zczeniach strychowych z duzymi ubytkami, silnie zniszczone. Drewniana wi^zba dachowa nieszczelna, ze znacznymi zniszczeniami spowodowanymi przez wil-

goc i owady. Przecieki wody przez pokrycia dachowe. Drobne znisz

czenia drewnianych stopnic schodow w klatce schodowej. Niesprawna
instalacja kanalizacyjna v/ mieszkaniach powoduje zacieki i niszczenie stropow i tynkow wewn$trznych.

Budynek w calosci uzytkowany, jednak zaniedbany, w cz^sciach ogol-

nych /sieri z klatka. schodowa., piwnice, strychy/ pozbawiony bieza.cej
konserv/acji.

20. Najpilniejsze postulaty konserujatorskie

Konieczna naprav/a dachu i wymiana jego pokry
cia, Wskazana naprawa tynkow zewne. trznych na

elewacjach tylnych /luezcz^cych sie. i opadaja.jaccych, co powoduje zagrozenie dla osob znajda

ja^cych sie, w obr^bie podworza, z ktorego pro-

wadzi wejscie do budynku/. Wskazana naprawa

instalacji wewne,trznych, szczegolnie kanalizacyjnych.

21. Akta archiualne (rodzaj akt, numer i miejsce przechoiuyiuania)

22. Bibliogratia

23. 2r6dla ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechomymania, sygnatury)

24. Uiuagi rozne

Zalqczniki: 1. V/kladka nr 1 - Fotografie,

Karta podlega ochronie na podstawie Prawa Autnrsir -•••'•
25. Wypelnil
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ZAIACZNIK NR 1

WKtADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTK6W
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Fot. 2. Elev/acja poludniowo

Fot. 3- Zwienczenie narozni-

od strony wsphodniej.

v/schodnia.

Fot. 4. ELewacja polnocno
v/schodnia.

C.d. tekstu £ ruftr, 13:

Sleviacja tylna otynkavana gladko, bez element ow dekoracyjnych,

i/saystkie otwory prostokatne. Elewacja oiocioosiowa niesymetryeana, cLvulcrotnie zaiama'na do wewa§trz /budynek naroz-ny/. W

poziomie II p. z lewej strony elewacji piytowy baIkon o; :oni$ty

azurowa. balustrade z pratow.
Wkladke zaloiyl^Ova^ r4-9Sa
Miejsce przechomyujania negatyu>6uJ:

-•-•

(imie, nazuisko, dataV>"OCtAW
Wz6r ODZ 1985

Fot. 6. Vnetrze klatki schodowej
Fragment w poziomie I p.

Fot. 3. Okno I p. w elewacji
polnocno v/schodniej.

Fot. 7. Tyl budynku.

