KARTA EWIDENCYJNA
OBIEKTU ZABYTKOWEGO

Nr inwent.:

1. Obiekt: dom

2. Datowanie:

10. Fotografia:
proweniencja XIV w.; zbud. 4 ćw.
XVIII w. Przebud. XIX/XX w.

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

4. Adres:
ul. Zamkowa 6;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:

5. Obręb:
Działdowo
nr ewid. gr.: 1187/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo
8. Informacje o ochronie:
• REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
•

Widok ogólny elewacji

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

11. Historia:

Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; 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
A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r.
odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul.Zamkowa należąca do podzamcza ukształtowana wraz z zamkiem
w końcu XIII lub na pocz. XIV w.; po pożarze w 1733r. przesunięta o 3 działki. Obiekt leży na terenie
dawnych ogrodów zamkowych, zbudowany na reliktach XIV w. budynku wchodzącego w skład
zamkowego podgrodzia przez starostę Goltza ok. 1774r., w l. 1802-6 mieszkał w nim feldmarszałek
Friedrich Wilhelm Bülow von Dennewitz.

12.
autor: Anna Majewska
Data:

listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:
Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, kryty dachem 2-połaciowym z naczółkami z
dachówką ceramiczną karpiówką. Budynek murowany, otynkowany, podkre ślony niewielkim cokołem i
zwieńczony gzymsem zachodzącym na elewację szczytową, jednopiętrowy z użytkowym poddaszem.
Elewacja zachodnia z wtórnym wejściem, na parterze 2 okna 4-skrzydłowe z krzyżem okiennym,
drewniane, na poddaszu 2 okna 4-skrzydłowe z krzyżem okiennym, drewniane uj ęte po bokach parą
mniejszych prostokątnych okien, pod okapem świetlik. Na elewacji południowej 7 otworów okiennych z
oknami 4-skrzydłowymi z krzyżem okiennym, drewnianymi i otworem drzwiowym. Drzwi drewniane
współczesne. W połaci dachowej 3 facjatki kryte daszkiem pulpitowym. W po łaci dachowej od elewacji
północnej 2 okna kryte daszkiem pulpitowym i jedno okno powiekowe.

15. Stan zachowania:
Zachowana bryła budynku, zachowany detal architektoniczny w postaci gzymsu, cz ęściowo zachowana
stolarka okienna.

16. Uwagi:
Przywrócić historyczną formę stolarki i ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy
objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.
detal

