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Śnieżna Wielkanoc w obiektywie Czytelników
Zamiast kwitnącej
zieleni i śpiewu
ptaków mieliśmy
obfite opady śniegu
i śnieżne zające.
Pogoda na Wielkanoc spłatała
wszystkim figla, ale gliwiczanie potrafili w pomysłowy spo-

sób wykorzystać nietypowe,
jak na kalendarzową wiosnę,
warunki atmosferyczne.
Przez cały świąteczny weekend na facebook’owym profilu
24gliwice.pl zamieszczaliśmy
przesłane nam zdjęcia śnieżnych zajączków, ulepionych
przez naszych Czytelników.

Ligota Zabrska też ma bardzo
mocnego zawodnika w kategorii
„zajączki wielkanocne”. Zdjęcie od
Natalii Wójcik.

Zdjęcie wielkanocnego zajączka
trzymającego marchewkę przesłała
nam pani Ewa z Sośnicy.

Najmniejszy z prezentowanych, ale
bardzo udany. Zając wielkanocny
Jakuba i Michała z ul. Warszawskiej.

Wysyp patronów (i tabliczek)
Po montażu tabliczek z nazwiskiem Lecha Kaczyńskiego na
rondzie u zbiegu ulic Toszeckiej,
Warszawskiej, Bohaterów Getta
Warszawskiego, przyszła kolej
na następne ronda.

Swojego
imponującego
przedstawiciela
w zabawie
zgłosił także
Trynek.
Fotografia
nadesłana przez
Anię i Michała.

W ubiegły wtorek dwuosobowa ekipa pracowników Przedsiębiorstwa Remontów Ulic
i Mostów montowała tabliczki na kolejnych
rondach. Generał Władysław Anders został
patronem ronda w miejscu, w którym krzyżują się ulice Kozielska, Andersa i Łabędzka.
Z kolei skrzyżowanie u zbiegu ulic Gwarków, Kochanowskiego i Jasnej od ponad
tygodnia nosi nazwę ronda Gwarków.

Remontują i odliczają
Dokończenie ze str. 1
Niedawno minęły dwa lata od
kiedy weszła w życie uchwała gliwickiej Rady Miejskiej
o zwolnieniu z podatku od
nieruchomości właścicieli kamienic wybudowanych przed
1945 rokiem. Przepis miał na
celu zachęcenie właścicieli budynków do przeprowadzenia
remontu elewacji lub dachu,
a tym samym, poprawienie
estetyki miasta. Jeśli chodzi
o nieruchomości, w których nie
jest prowadzona działalność
gospodarcza, ze zwolnień można korzystać przez dziesięć lat
– w wysokości do 100 proc.
poniesionych kosztów remontu.
– W 2012 roku zwolnieniem
objęto 241 podatników, na
łączną kwotę 108.247 zł.
Z tego 95.968 zł dotyczyło
przedsiębiorców (6 podmiotów), którzy zgodnie z uchwałą

Gigantyczny
zając
wielkanocny
od naszych
Czytelników
z Sikornika Dawida i Oli.

niku ulgi objęły tylko budynki
położone w obrębie historycznego układu miejskiego. Gliwicka uchwała różni się rybnickiej tym, że dotyczy wszystkich
przedwojennych
kamienic
– dzięki temu w ostatnich latach wyremontowano budynki
z różnych części miasta – m.in.
przy Placu Wszystkich Świętych (fot. okładka), ul. Wrocławskiej, Al. Korfantego (fot.
obok), ul. Częstochowskiej, ul.
Pszczyńskiej, Placu Piastów
czy ul. Świętojańskiej.

bieżącego roku wpłynęło kolejnych 99 wniosków. Ich weryfikacja właśnie trwa. Właściciele kamienic powinni mieć
na uwadze, że skorzystanie
z ulg wymaga remontu całej
elewacji i musi być przeprowadzone zgodnie z procedurą – m.in. z zaleceniami konserwatora zabytków. Warto
pamiętać również, że stawki
podatku znacznie się różnią –
za lokal, w którym prowadzona
jest działalność gospodarcza
(19,5 zł za metr kw.) należy
zapłacić znacznie więcej niż za
lokal mieszkalny (0,58 zł).

(mpp)

Jak dowiedzieliśmy się urzędzie miejskim, od początku
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Al. Korfantego
mogą korzystać za zwolnienia
przez rok. Pozostała kwota
zwolnienia dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które ze
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zwolnienia mogą jeszcze korzystać przez dziewięć kolejnych
lat (do końca 2021 roku) – informuje nas Maja Lamorska
z biura prasowego magistratu.

Wcześniej, podobne przepisy
weszły w życie w innych miastach regionu – m.in. w Rybniku (2009 rok) czy Dąbrowie
Górniczej (2010 rok). W Ryb-
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