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Dawny numer policyjny / Former police number:                96/97

Numer hipoteczny / Morgage number:                                    66 bądź 670

Numer przed 1939 / Number before 1939:                            Grodzka 32

Numer po 1944 / Number after 1944:                                     -

Numer obecny / Current number:                                           Grodzka 32

Właściciele / Owners: 

dane z dnia 12.X.1896                                                              Cederbaum Ruchla

1915                                                                                             Cygielman Herc.
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Wzmianki/Various notes:

Inspekcja budowlana, sygn. 1683

- Protokół oględzin nieruchomości, położonej przy ul. Grodzkiej 32, oznaczonej nr hipotecznym 67, celem

jej  oszacowania,  przeprowadzonych  w  dniu  13.X.1937  r. Wynika  z  niego  iż  nieruchomość  zawiera  plac

o powierzchni 162 m2, na którym znajdują się resztki domu murowanego, tj. część środkowej ściany i ustęp

oraz komórka. Powołana w tym celu komisja jednogłośnie orzekła, iż przedstawia ona wartość tylko jako

plac budowlany, nienadający się do racjonalnej zabudowy, wobec czego oszacowano ją na sumę 600 zł.

 

-  Pismo z  dnia  01.X.1937 r. do  Zarządu Miejskiego  m.  Lublina  wniesione przez  kuratora właścicielek

nieruchomości  nr  32  przy  ul.  Grodzkiej:  Olgi  Pomeranc,  Heleny,  Natalii  i  Marii  Bielajewowych,

inż. Franciszka Papiewskiego. Pismo zawiera wniosek o przeprowadzenie oszacowania tej nieruchomości,

co będzie niezbędne do jej sprzedaży z licytacji. Do pisma dołączono plan nieruchomości.

 

- Protokół oględzin z dnia 11.XI.1941 r. dokonanych w celu sprawdzenia, czy plac leżący przy ul. Grodzkiej

32, został należycie uporządkowany przez właściciela (pan Frak) i czy zabezpieczył należycie sąsiadującą

ścianę budynku przy Grodzkiej 34. Z protokołu wynika także, że z tyłu placu ozstała postawiona szopa

z  drzewa  na  skład bez  pozwolenia  Inspekcji  Budownictwa,  jednakże  jej  właściciel  Fuchs  Jakób okazał

przydział placu oraz kartę przemysłowo – podatkową wystawioną przez Wydział anministr. Na odwrocie

pisma znajduje się odręczna adnotacja z dnia 20.XI.1941 r. z kolejnych oględzin nieruchomości, w trakcie

których stwierdzono, że pan Fuchs Jakób postanowił obok szopy poddasze o wymiarach nieco mniejszych,

również bez zgody Inspekcji Budownictwa.
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Informacje dodatkowe/Additional information:

Karta realności z dnia 11.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1683]

Położenie:                                                       Grodzka 32

Powierzchnia:                                                 ogółem: 165 m2 

zabudowana:                                                  128 m2 

niezabudowana:                                            37 m2 

długość frontu:                                             8 mb (głębokość 20 mb)

Dopisek:                                                         Frak Aleksander (ur. 1875 r., zam. Jezuicka 21), Grodzka 32 

Budynek frontowy rozwalony przez Zarząd Miasta
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Ikonografia/Iconography

Inspekcja budowlana, sygn. 1683

- Plan odbudowy domu przy ul. Grodzkiej Nr. 32



Ikonografia                                                                                                                         Grodzka 32

Fotografie współczesne/Contemporary photographs 

Fasada, Grodzka 32, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada, Grodzka 32, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada fragment, Grodzka 32, fot. Marcin Moszyński, 2010.

Opracowanie zrealizowano z udziałem �rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu: Modernizacja wystawy "Portret Miejsca" 


