KARTA EWIDENCYJNA
OBIEKTU ZABYTKOWEGO

Nr inwent.:

1. Obiekt: wodociągowa wieża ciśnień - komunalna
2. Datowanie:

10. Fotografia:

1912

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

4. Adres:
ul. Generała Józefa Hallera 32;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:

5. Obręb:
Działdowo
nr ewid. gr.: 848/9

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: nie użytkowana
wodociągowa wieża ciśnień
7. Własność: Gmina
Działdowo/użytkowanie wieczyste w
rękach prywatnych
8. Informacje o ochronie:
•

REJESTR ZABYTKÓW
- A-4209 (12.02.2001)

•

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" 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. Wodociąg
zbudowany w 1912 r. przez firmę Henrich Scheven, Technisches Bureau z Disseldorfu i stanowił element
zespołu budowli tzw. "gaz-światło-woda". Zbudowany w najwyższym miejscu miasta, ok. 200 m. od ujęcia
wody. Wielokrotnie modernizowany.

12.
autor: Anna Majewska
Data:

listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:
Obiekt założony na planie 8-kąta foremnego. Plan ośmiokąta ma fundament wieży i przyziemie.
Trzon ma plan koła o zmniejszającej się ku górze średnicy. Głowica nadwieszona nad trzonem i
podparta na ośmiu arkadowych filarach w formie 4-bocznych przypór zakończonych
profilowanymi głowicami kamiennymi. Wewnątrz stalowy zbiornik wody typu Intze. Elewacje
wyraźnie podzielone na trzy moduły. Partia cokołowa zwieńczona kamiennym gzymsem.
Podstawa tynkowana i boniowana w kszta łcie ciosów kamiennych o rustykalnej powierzchni.
Elewacja trzonu ceglana jednorodna z arkadowymi ceglanymi filarami podtrzymuj ącymi głowicę.
Łuki arkad w kształcie kamiennych kli ńców. Głowica na planie ośmiokąta z kamiennymi
narożnikami i wewnętrznymi polami ceglanymi z wąskimi prostokątnymi otworami okiennymi
obramionymi gładką kamienna opaską. Głowica podkreślona i zwieńczona kamiennym
gzymsem. Głowica przykryta dachem namiotowym, ośmiopolowym. W osi dachu sferyczny
wywietrznik. Nad wywietrznikiem odgromnik w formie szpica z kul ą. W partii przyziemia i trzonu
wąskie prostokątne okna bez detalu architektonicznego. Wej ście prostokątne, obramione
kamienną opaską o profilowanych krawędziach, z murkiem osłonowym. Drzwi 2-skrzydłowe,
drewniane, deskowane, z prostok ątnym nadświetlem. W nadprożu prostokątna blenda
obramiona kamienną opaską o profilowanych krawędziach.

15. Stan zachowania:
Zachowana forma architektoniczna obiektu i wyposa żenie wewnętrzne.

16. Uwagi:
detal

