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1881 r., 1971 r., 2000 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

KOŁOBRZEG
4. Adres

ul. Krzysztofa Arciszewskiego
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 4/1, 4/2,
4/5, 6, 7/2 obr. 2

5. Przynależnośd administracyjna
województwo

Widok od południa

zachodniopomorskie

powiat

kołobrzeski

gmina

Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 927
z dnia 14 grudnia 1976 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kołobrzeg:
Uchwała nr XVIII/105/11
z dnia 28.06.2011 r.
Widok od wschodu

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Widok od zachodu

9. Opis

Cmentarz ewangelicki założony w 1881 r. na zach. od parku ‘Die Maikuhle’, na planie zbliżonym do prostokąta. Wejście główne - na przedłużeniu ul. Jedności Narodowej.
Geometryczny układ kompozycyjny cmentarza. Alejki przecinały się pod kątem prostym dzieląc cmentarz na prostokątne kwatery, obsadzone pojedynczymi rzędami klonów
pospolitych i jaworów. Od 1945 r. - do lat 60. XX w. cmentarz dewastowany, zlikwidowany w 1971 r i przekształcony na park. W 2000 r. otwarto niemieckie lapidarium.
Układ cmentarza pozostaje czytelny w formie głównej alei , w części płn. cmentarza rozwidlającej się w dwie aleje równoległe, przecięte kilkoma alejkami prostopadłymi.
Roślinnośd: kasztanowiec biały, dąb szypułkowy, wierzba iwa i wiąz górski; w poszyciu nielicznie: jaśminowiec wonny, róża pomarszczona, porzeczka alpejska, bluszcz
pospolity, etc. Pośrodku płd. części parku, przy rozwidleniu alejek - lapidarium niemieckie.
10. Wnioski konserwatorskie

Rozplanowanie historycznego cmentarza, obecnie parku pozostaje czytelne. Lapidarium odnowione po dewastacji w 2008 r. - stan dobry. Ochronie podlega: układ
przestrzenny parku, historycznie ukształtowane granice, układ sieci dróg, pozostałości cmentarza, układ kompozycji zieleni, szata roślinna i jej skład gatunkowy, zbiorniki i cieki
wodne, historyczna zabudowa i jej powiązania z kompozycją parkową, zabytkowa mała architektura, istniejąca infrastruktura, układ lapidarium i jego elementy. Należy dążyd
do właściwego utrzymania obiektu, udostępniania i wykorzystania, przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych i zabytkowych. Obowiązuje uzgadnianie
z Konserwatorem Zabytków wszelkich działao inwestycyjnych.
10. Lokalizacja

