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Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne



Budynek szpitala żeńskiego zało żony został na planie prostok ąta z ryzalitem w cz ęści środkowej i bocznych. Budynek jest dwu- i trzykondyg nacyjny z 
użytkowym poddaszem. Budynek nakryty jest dachem wiel ospadowym oraz mansardowym z naczółkiem. W połaci d achu ulokowane s ą duże lukarny i 
okna w kształcie powieki. Po środku fasady mie ści si ę główne wej ściem zamkni ęte półkoli ście i zwie ńczone dekorowanym portalem. Elewacja frontowa 
budynku zdobiona jest boniowaniem. Otwory okienne b udynku uj ęte zostały tynkowanymi opaskami.

Budynek szpitala m ęskiego wymurowany jest z cegły i otynkowany. Budyne k składa si ę z wielu brył nakrytych dachami wielospadowymi i 
mansardowymi z naczółkami. W połaciach dachu ulokow ane zostały lukarny. Budynek jest dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. W szczytach 
budynek jest oszalowany. Naro ża budynku zdobione s ą boniowaniem, a okna uj ęte tynkowanymi opaskami.

Budynek zbudowany jest z cegły otynkowanej i nakryt y został dachem pulpitowym. Budynek składa si ę z wielu brył . Gówna cz ęść budynku ma 1 
kondygnacje, podniesiona w jednej z czesci do 2 kon dygnacji. Budynek wyposa żony jest w rz ędy prostych otworów okiennych. Naro ża budynku sa 
półkoliste. 

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu

22. UWAGI


