KARTA EWIDENCYJNA
OBIEKTU ZABYTKOWEGO

Nr inwent.:

1. Obiekt: dawny szpital

2. Datowanie:

10. Fotografia:

1914

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina:
Działdowo
Powiat:
działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
Ul. Wolności 64;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:

5. Obręb:
Działdowo
nr ewid. gr.: 1711

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: szkoła policealna

7. Własność: Województwo
Warmińsko-Mazurskie
8. Informacje o ochronie:
•

REJESTR ZABYTKÓW
- A-3501 (17.05.1993)

•
Widok ogólny elewacji

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia:

Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych
pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r.miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po
pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a
obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był
A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3
historycznych przedmieść-Rybaki, wybudowany jako szpital miejski i taką funkcję pełnił do 1973r.,
następnie jako szkoła m edyczna. Projektowany przez arch. Hindemanna z Nidzicy w 1908r. w stylu
modernistycznym.

12.
autor: Anna Majewska
Data:

listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:
Obiekt założony na planie litery "L". Korpus g łówny 3- i 5-kondygnacyjny; skrzydło 2- i 5kondygnacyjne, murowane, otynkowane, kryte dachem 2 -połaciowym z dachówką ceramiczną
holenderką. Fasada z małym skrzydłem z lewej strony i ryzalitem z prawej strony, podkre ślona
ceglanym cokołem. Skrzydło i ryzalit zwieńczone trójkątnym szczytem ze spływami i gładka
opaską. Na poziomie pierwszej kondygnacji okna zdwojone i strojone, prostok ątne. Na poziomie
drugiej kondygnacji wykusz, w połaci dachowej wystawka kryta dachem pulpitowym z 4 oknami.
Wejście główne z ozdobnym gankiem krytym 2-połaciowym dachem wspartym na kolumnach i
zwieńczonym trójkątnym szczytem ze spływami. Drzwi wejściowe drewniane, 2-skrzydłowe,
płycinowe z dekoracją geometryczną, zwieńczone łukiem koszowym. Stolarka okienna PCV, ze
szczebliną. Pozostałe elewacje opracowane analogicznie.

15. Stan zachowania:
Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu oraz stolarka drzwiowa.

16. Uwagi:

detal

