KARTA EWIDENCYJNA
OBIEKTU ZABYTKOWEGO

Nr inwent.:

1. Obiekt: hotel "Wkra"

2. Datowanie:

10. Fotografia:

1875-1916

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

4. Adres:
ul. Zamkowa 2;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:

5. Obręb:
Działdowo
nr ewid. gr.: 1198

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: hotel

7. Własność: prywatna
8. Informacje o ochronie:
• REJESTR ZABYTKÓW
- A-3370 (09.06.1992)
•

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. Obiekt to dawny hotel "Masovia" zbud. w 1875 r. dla Augusta
Appolta, zniszczony w 1914 i odbud. w 1916 wg proj. arch. J.Wilhelma z Grudziądza. Nowy budynek
otrzymał łącznik z budynkami obok. Dawne nazwy tych obiektów to: Haus Buetow, Haus Knüffel, Haus
Thiel.

12.
autor: Anna Majewska
Data:

listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:
Obiekt założony na planie litery "C", murowany, otynkowany, cz ęściowo 2- i 3-kondygnacyjny
z użytkowym poddaszem. Dach wielopołaciowy z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada
6-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Dwie centralne osie w wykuszu.
Wykusz dekorowany gzymsami kordonowymi i podokiennymi i zwie ńczony trójkątnym
szczytem z gzymsem odcinkowym. Płyciny międzyokienne z rzeźbiarską dekoracją
geometryczną. W połaci dachowej 2 wystawki kryte daszkiem 3-połaciowym. Otwory okienne
dekorowane profilowanymi opaskami . Okna 4 -skrzydłowe ze stałym ślemieniem, drewniane,
częściowo z kostką a na poziomie drugiej kondygnacji ze szczeblin ą. Na poziomie pierwszej
kondygnacji prostokątne witryny i otwór drzwiowy ujęty w 2 półkolumny podpierające gzyms.
drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z dekoracją nakładkową w formie 3 rombów. od
strony ul. zamkowej przyległy łącznik w formie bramy wspartej na 4 filarach z łukowym
sklepieniem, z dachem 2-połaciowym z dachówką ceramiczną holenderką, zwieńczony
gzymsem. Otwory okienne w tynkowych opaskach. Okna drewni ane 4-skrzydłowe ze
szczebliną. Elewacja od ul. Zamkowej 9-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona
gzymsem, w części zwieńczona trójkątnym szczytem. W połaci dachowej 4 wystawki kryte
daszkiem 2-połaciowym prostopadle do kalenicy dachu. na szóstej osi otwór wej ściowy
zwieńczony 2 gzymsami odcinkowymi, flankowany 2 lizenami, z prostok ątnym nadświetlem z
geometryczną szczebliną. W części zwieńczonej trójkątnym szczytem okna pierwszej
kondygnacji zwieńczone gzymsem odcinkowym. na poziomie drugiej kondygnacji 3 okr ągłe
otwory okienne z geometryczną szczebliną. Pozostałe okna prostokątne, zlicowane, 4skrzydłowe z pozornym krzyżem okiennym z kostką i szczebliną.
15. Stan zachowania:
Zachowana bryła budynku oraz pokrycie dachu. Zachowany detal architektoniczny oraz
stolarka okienna i drzwiowa. Częściowo zachowane wystroje wn ętrz.

16. Uwagi:
detal

