
GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

M Y S Ł O W I C E
1. Nazwa

KAMIENICA

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 od ul. Świerczyny                    

4. Adres

Mysłowice, ul. Świerczyny Bernarda
28

Piasek

(nr działki ewidencyjnej: 724/26)

obręb: Mysłowice

5. Przynależność administracyjna

województwo śląskie

powiat Mysłowice

gmina Mysłowice
6. Formy ochrony

Brak



8. Historia, opis i wartości

Kamienica mieszkalna, posiada III  kondygnacje nadziemne i  piwnice.
Narożna usytuowana u zbiegu ulic Świerczyny (pierzeja wschodnia) i ul.
Boliny  (pierzeja  północna)  rozpoczynając  ciąg  zabudowy  zwartej  w
jednej i drugiej pierzei. Od strony ul. Świerczyny elewacja ośmioosiowa,
od  strony  ul.  Boliny  elewacja  pięcioosiowa.  Dach  o  kalenicach
równoległych  do  osi  dróg  w  układzie  dwuspadowym.  W  pierzei
wschodniej występuje cofnięcie lica elewacji w stosunku do naroża oraz
bramy wjazdowej. Obiekt murowany, elewacja I-go i II-go piętra z cegły
klinkierowej, elewacja parteru oraz cokół piwnic  tynkowane i malowane,
w  pasie  okien  parteru  boniowanie.  Ozdobne  wyrobienia  w  tynku
szczególnie w pasach pod i nad okiennych I-go i II-go piętra. Gzyms
kordonowy  wykonany  w  tynku  –  wieńczący,  wsparty  na  konsolach
wykonanych w tynku. Nad gzymsem wieńczącym dodatkowy pas ściany
poddasza  okalającej  obwodowo,  w  rysunku,  elewacje.
Charakterystyczne  zwieńczenia  (naczółki)  poszczególnych  okien  w
poziomie  I-go  piętra  trójkątne,  półokrągłe  oraz  oraz  proste.
Obramowania okienne wykonane w tynku, listwy z konsolami. 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania średni, częściowo wymieniona stolarka okienna.

Zachować detal architektoniczny (obramienia okienne z naczółkami,
płyciny,  gzymsy,  boniowanie  parteru).  Zachować  historyczne
podziały stolarki okiennej i rysunek stolarki drzwiowej. Czyszczenie
elewacji, naprawa ubytków tynku z zachowaniem boniowania.

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


