Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

KARTA EWIDENCYJNA
OBIEKTU ZABYTKOWEGO
10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

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

4. Adres:
ul. Młyńska 23;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:

5. Obręb:
Działdowo
nr ewid. gr.: 1254

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna
8. Informacje o ochronie:
•

REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)

•

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji
11. Historia: Działdowo

lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie
implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w
1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy
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 skromniejszy A.Goerke.
Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r.
odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolica ul.Młyńskiej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka.

12.
autor: Anna Majewska
Data:

listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:
Obiekt położony na planie prostokąta, o zwartej bryle z lukarną w połaci dachowej. Obiekt 2kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwupo łaciowy kryty dachówką
ceramiczną holenderką. Lukarna kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada
zwieńczona gzymsem i dekorowana gzymsem kordonowym. Otwory okienne dekorowane obramieniem
w postaci tynkowej opaski. Otwór drzwiowy dekorowany portalem z 2 lizen i gzymsu w nadpro żu i
wklęsłymi węgarami z prostokątnym nadświetlem dzielonym szczebliną na 4 pola. Drzwi drewniane
jednoskrzydłowe, dekoracyjnie deskowane w jodełkę; w górnej części przeźrocze w formie wklęsłego
rombu ze szczebliną dzielącą na 4 pola. Stolarka okienna: okna dwuskrzyd łowe, w lukarnie okna
jednoskrzydłowe ze szczeblinami.

15. Stan zachowania:
Zachowana bryła budynku i pokrycie dachu. Zachowana stolarka drzwiowa oraz dekoracja w postaci
portalu i gzymsu.

16. Uwagi:
Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do
rejestru zabytków.
detal

