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R E K L A M A . . . .

W kolejnej ods³onie cyklu, Telewizja Gliwice zaprasza 
do zadawania pytañ Januszowi MOSZYŃSKIEMU, pełno-
mocnikowi ds. budowy hali Podium w Gliwicach. Z pytañ 
wys³anych na stronę www.itv.gliwice.pl wybranych zo-
stanie siedem. Janusz Moszyński odpowie na nie w 
poniedzia³ek 9 marca.

Informator Rynkowy jest partnerem programu. W wydaniu 
z dnia 10 marca bêdzie mo¿na przeczytaæ odpowiedzi peł-
nomocnika. 

Gliwice nie s¹ jedynym 
miastem, które boryka 
siê z problemem za-
niedbanych kamienic. 
Wystarczy przejœæ siê 
choæby ulic¹ Kaczy-
niec, gdzie wyremon-
towane kamieniczki 
s¹siaduj¹ z kompletnymi ru-
inami, szpec¹cymi miasto. 
Ich w³aœciciele najczêœciej 
t³umacz¹ siê, ¿e brakuje im 
œrodków na inwestycje. 

Czy wiêc nie ma sposo-
bu aby sk³oniæ posiadaczy 

nieruchomoœci do od-
nowienia elewacji?

Mo¿na skorzystaæ 
z doœwiadczeñ Ryb-
nika, miasta, które 
uwa¿ane jest za jed-
no z najbardziej  dy-

namicznie rozwijaj¹cych siê 
w regionie. W tym mieœcie 
w³adze postanowi³y zachêciæ 
w³aœcicieli nieruchomoœci 
do dzia³ania. Osoby, które 
zdecyduj¹ siê wyremontowaæ 
elewacje z w³asnych œrodków, 
przez 10 lat nie bêd¹ 

musia³y p³aciæ podatku od 
nieruchomoœci.

Sk¹d taki pomys³? Prezy-
dent Rybnika Adam Fudali 
wyjaœnia³, ¿e podobne pre-
ferencje stosuje siê z powo-
dzeniem w krajach Unii Eu-
ropejskiej. I choæ z powodu 
wprowadzenia ulgi, miejska 
kasa bêdzie ubo¿sza o kil-
ka milionów z³otych, radni 
uwa¿aj¹, ¿e warto. Poza tym, 
bud¿et mo¿na uzupe³niæ o 
œrodki ze sprzeda¿y miejskich 
nieruchomoœci.

Remont 
za podatek?

GLIWICE. W Rybniku 
w³aœciciele kamienic, którzy 
na w³asny koszt odnowi¹ 
elewacjê, przez 10 lat nie 
bêd¹ musieli p³aciæ podatku 
od nieruchomoœci. W³adze 
Rybnika w ten sposób chc¹ 
zachêciæ do dbania 
o urodê miasta. Czy nie 
warto zastanowiæ siê 
nad podobnym rozwi¹za- 
niem w Gliwicach? Z ca³¹ 
pewnoœci¹ poprawi³oby 
to wizerunek miasta...

Hotel Leśny znowu na sprzedaż. Strona 3

Jego zdaniem nie ka¿dy 
remont elewacji ma 
wartoœæ 10-letniego po-
datku. Ró¿ne s¹ koszty, 
ró¿ne powierzchnie bu-
dynków. Niezbêdna by³aby 
równie¿ opinia prawna 

Jest to zapewne jakiœ 
pomys³, który trzeba do- 
k³adnie rozeznaæ, bo nie 
zawsze to, co wygl¹da 
atrakcyjne jest do koñca 
pomyœlane – dodaje Zyg-
munt Frankiewicz.

Co na to
Prezydent 
Gliwic?


