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Według rozdzielnika

Pismem z dnla 5,03.2004 r. o znaku ZGzu|530lTEZ/240l2004 owczesny Zarząd
Gospodarki Komunalnej zwrócił się do Wydziału Geodezji UMK w sprawie działki ffi 327
obręb 56 Podgórze,leżącej na rogu ulic Stacyjnej i Biezanowskiej. Pismo to informowało, tż
na w/w działce rosnq topole, lłóre ze wzglęńl na zagrożenie bezpieczeńsfwa, jakie shuarzajq
dla pasa ń,ogowego ul. Stacyjnej i Bieżanowskiej należy usunqć; nie będąc właścicielem
dziŃki, Zatząd nię widział mozliwości wystąpienia z wnioskiem o wycinkę drzew. Dane na
temat właściciela hipotecznego, dostępne w ewidencji gruntów UMK, nie zawierały jego
adresu, co uniemożliulińo kontakt Zarządu z osobą, która mogłaby z takim wnioskiem
wystąpió.

W pozniejszym okresie sprawa ta była poruszana także przez Zarząd Dzielnicy XII,
który pismemz 1,8.10.2011 r. zvrócił się z wnioskiem o wszczęcie postępowania sqdowego
celem stwierdzenia nabycia przez Gminę Miejskq Kl,aków [...J własności nieruchomości
stanowiqcej działkę nr 327 obręb 56 Podgorze. W uzasadnieniu podano, tż przedmiotowa
działka od 1945 r. funkcjonuje jako ogólnodostępny i wykorzyswany na cele publiczne
slołer, połozony bezpośrednio przy drodze publicznej i z tego faktycznego korzystania
wywiedziono fakt pozostawania [działki] w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa, a od lat
1990-łych w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków. W następnym roku wpłynęła
równiez uchwała nr XXIX/399120I2 Rady Dzielnicy XII, wnioskująca o podjęcie przez
Prezydenta Miasta Krakowa działań zmierzajqcych do przejęcia przez Gminę Miejskq Kraków
działki Nr 327 obr, 56 jedn. ewid. Podgórze.

W toku postępowania wyjaśniającego Referat Przejmowania Mienia ustalił, lż działkę,
obecnie oznaczoną numerem 327 w obrębie 56, nabył 20.09,1933 r. Wiktor Soldinger,
ówcześnie student Uniwersl.tetu Jagiellońskiego. Następnie udało się stwierdzic, lż ..uqiżej

wymieniony urodził się 15.02.1910 r. w Mogilanach pod Krakowem jako syn Mojżesza i
Chany z domu Wanderer. Po ukończeniu studiów prawniczych na UJ z tltułem doktorskim
przeniósł się do Warszawy, gdzle mieszkał do 1939 r. pod adresem ul. Jaworzyńska 13 i
pracował jako handlowiec w branży kosmetycznej.

Po kampanii wrześniowej W. Soldinger znalazŁ się na terenie okupowanym przez
ZSRR. Aresztowany w sierpniu 1943 r. na terenie Uzbekistanu i skazany na 10 lat
poprawczego obozu placy (ITŁ), karę odbywał w Workutłagu i Rieczłagu Po jej odbyciu od
marca 1953 r. przebywńjako zesłaniec w Workucie,

Obecnie, po długotrwałych staraniach, udało się drogą konsularną uzyskać odpis
świadectwa zgonu W. Soldingera, zgodnie z którym zmarł on 6.09.1954 r. w Workucie; z
literatury wspomnieniowej wiadomo, iz jego śmierc miała miejsce w trakcie załatwianla
formalnoścl,, związanych z powrotem do Polski.

W międzyczasie udało się równiez ustalić, 1ż

rodzeństwa, a mianowicie:
- Szymona (ur. 20.09. 1 905 Mogilany),

Wiktor Soldinger miał czworo ry§ffi



- Rosę (ur. 8.07.1908 Mogilany),
- Adolfa Aleksandra (ur. 4.10.19i 1 Mogilany),
- Rozalię (ut.2.04.7915 Krakow).
W ramach szeroko zakrojonych kwerend udało się częściowo także zgromadzic informacje o
ich losach. I tak:

- Srymon Soldinger 31.03.1938 r. poślubił Enę Grubner (ur.20,05.1910 Przemyśl). We
wrześniu 1939 r. małzeństwo ewakuowało się do Lwowa, skąd Szymon jako oficer ręzctry
WP został 30.06.1940 T.,wTaz żoną wywieziony do Maryjskiej ASSR. Zwolniony w I94I r.,
wstąpił do Armii gen, Andersa i wraz z nią przeszedł na Bliski Wschod. Po demobillzacji
osiadł w Londynie (gdzie mieszkała juz jego siostra Rozalia). Zmarł w 1963 r" w Londynie,
natomiast wdowa po nim zmarłatamże w 1991 r,

- Rosa Soldinger 3.08.1939 r. poślubiła dr. Germana Kolina (ur, 8.04.1899 Trembowla).
Podczas okupacji oboje przebyłvali w Trembowli, w 1945 r. repatriowali się do Krakowa. W
1949 r. ottzymali paszporty emigracyjne i w kwietniu 1950 r. wyjechali do lzraela; G. Kolin
jeszcze w 1959 r. mieszkał w Tel-Avivie. Dzieci prawdopodobnie nie mieli.
- Aleksander Soldinger ukończył studia medyczne na UJ (1936). Podczas wojny przebywał
w krakowskim getcie i obozie w Płaszowie. Po wojnie zmienił nazwisko na Soldinger-Solecki
(1946), poślubił Zofl,ę Brajkiewicz (ur. 15.09.1923 Kowel). W 1948 r. oboje wyemigrowali do
IzraęIa i zamieszkali w Tel-Avivie, gdzie Aleksander żył jeszcze w 1988 r. Mieli dwoje
dzieci: Annę i Stefana.

- Rozalia Soldinger odbyła sfudia f/rozoflczrte na UJ. W sierpniu 1939 r. wyjechała na dalsze
studia do Lond;rnu i tam juz pozostała na stałe. W 1953 r. poślubiła Leopolda Hallera (ur.
20.03.1908), zmarłego w marcu 1979 r. w Londynie. Rozalia żyła w Londynie jeszcze w roku
ż002.

Z podanych powyżej informacji wynika niezbicie, iż ntęmożIiwe jest przejęcie na
rzecz Skarbu Państwa działkt 'Wiktora Soldingera w drodze spadkobrania (art. 935 k.c.).

Działka ta nie występuje w sporządzanych w latach 40. wykazach mienia
opuszczonego, jednak w roku 1946 brat właściciela, dr A. Soldinger (Solecki) wystąpił do
sądu o przyłvrócenie posiadania nieruchomości i Sąd Grodzki w Krakowie postanowieniem z
4.09.1946 t. (sygn. II.4.Co.847l46) orzel<ł zgodnie z wnioskiem petenta. Protokołem z
16.05.1947 r. dr A, Soldinger został wprowadzony w posiadanie nieruchomości, W tej
sltuacji niemozliwie jest wystąpienie do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie jej przejścia na
rzęcz Skarbu Państwa na podstawie dękretu z 8.03.1946 r. o majątkach opuszczonych i
poniemieckich.

Jednocześnie wobec stwierdzenta, że żadna z jednostek Skarbu Państwa lub Gminy
Miejskiej Kraków nigdy nie władała tą dztŃką jak właściciel, brak jest także podstaw do
złożenia wniosku o stwierdzenle zasiedzenia (ań. l72 k.c.), o czym Rada i Zarząd Dzielnicy
XII zostały powiadomione pismem z dnia 20.06.2012 r. Nalezy tu wyraźnie podkreślić, że -
wbrew stanowisku władz Dzielnicy XII - sama publiczna dostępność omawianego gruntu nie
jest rownoznaczna z samoistnym władaniem, które musiałoby dopiero vryrazić się
podejmowanymi przez organa państwowe bądź samorządowe czynnościami (np
pielęgnacyjnymi) i mieć poparcie w dokumentacji.

Nie stwierdzono równiez możliwości przejęcia dztałki na mocy polsko-brytyjskiego
układu odszkodowawczego (indemnizacyjnego) z 7I.11.1954 r.

W zaistniałej sl.tuacji, po przeanalizowaniu wszystkich mozliwości prawnych, Biuro
Przejmowania Mienia i Rewindykacji ostatęQzn|e zamyka postępowanie dotyczące działkt,
będącej własnością hipoteczną dr. Wiktora Soldingera z konkluzją, lż nie dysponuje
prawnymi mozliwo ściami przej ęcia tej nieruchomo ści,

Jednocześnie jednak, ze względu na wymienione we wspomnianym piśmie b. Zarządll
Gospodarki Komunalnej okoliczności, Biuro Przejmowania Mienia informuje, iż
zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja (w tym ostatnio pozyskane śrł,iadectwo



zgonu W. Soldingera) umozliwia wystąpięnie do Sądu w celu ustanowienia kuratora spadku
nieobjętego po W. Soldingerze. Ustanowiony przez Sąd kurator mógłby w imięniu swego
kuranta wyrazić zgodę na wycinkę drzew.

W razie, gdyby uznali Państwo, że dokonanie powyżej zaproponowanego dziŃania
jest warte zachodu, Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji deklaruje .gotowość
przekazańa oryginałów zgromadzonych aktów stanu cywilnego oraz innych informacji
zaznaczając przy tym, że - ze względu na ostatni adres zamieszkania W. Soldingera w Polsce

- właściwym dla wniosku sądem będzie Wydziń VI Cywilny Sądu Rejonowego dla
Warszawy- Śródmieścia (u. Marszałkowska 82, 00 - 5 I 7 Warszawa).

Otrzrymują:
J3ada iZarząd Dzielnicy XII, ul, Kurczaba 3,30-868 Kraków

ż. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
3. ZarządZięlęni Miejskiej, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków
4. Wydział Skarbu UMK, ul. J. Kasprowicza 29,3I-5ż3 Kraków
5. ala
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