
GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

M Y S Ł O W I C E

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

2 Czas powstania

po 1900 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem 
archeologicznym

Widok elewacji frontowych u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Mickiewicza

4. Adres

Mysłowice, ul. Oświęcimska 6

Centrum

(nr działki ewidencyjnej: 980/139)

obręb: Mysłowice

5. Przynależność administracyjna

województwo śląskie

powiat Mysłowice

gmina Mysłowice

6. Formy ochrony

Brak



8. Historia, opis i wartości

Kamienica mieszkalna, usytuowana u zbiegu ulic A. Mickiewicza i  ul.
Oświęcimskiej – narożnikowa. Posiada IV kondygnacje nadziemne oraz
piwnicę  z  widocznymi  oknami  zwieńczonymi  łukiem  odcinkowym.
Charakterystyczne  zaokrąglenie  narożnika  przekryte  dachem
wielopołaciowym.  Dach  o  kalenicach  równoległych  do  osi  dróg  w
układzie dwuspadowym z występującymi dużymi dwu i  trój  polowymi
lukarnami  typu  wole  oko,  kryty  dachówką.  W pierzei  północnej  jak  i
wschodniej występują w rysunku elewacji wykusze o wysokości dwóch
pięter  przykryte  dachami  mansardowymi.   Do  wykuszy  w  pierzei
wschodniej prowadzą odpowiednio dwa balkony oraz dwa kolejne na
styku z sąsiednią kamienicą przyległą od strony południowej. Elewacja
od  strony  ulicy  Mickiewicza  dziesięcioosiowa,  od  strony  ulicy
Oświęcimskiej dwunastoosiowa. Obiekt murowany, fasada tynkowana, z
ozdobnymi wyrobieniami w tynku szczególnie w pasie międzyokiennym
I i  II  piętra. Tynk w kolorze piaskowym na I i II  piętrze z elementami
koloru terakoty w polach muru pruskiego oraz gzymsów wieńczących
szczyt  elewacji.  Wyraźne  oddzielenie  pasem  gzymsu  pomiędzy
parterem a I piętrem. Okna parteru zwieńczone łukiem odcinkowym, na
pozostałych kondygnacjach nadproże proste. 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan średni, widoczne ubytki tynku, zawilgocenia ścian przyziemia,
częściowo wymieniona stolarka.

Zachować detal architektoniczny (płyciny), drzwi wejściowe, okna i
ich charakter, wsporniki pod wykuszami oraz same wykusze, układ
dachu  oraz  widoczne  elementy  muru  pruskiego.  Czyszczenie
elewacji, uzupełnienie i osuszenie tynków.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Adam Padlewski
30.03.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i 
niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków


