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Pod młotek pójdzie także nie-
ruchomość przy ul. Bałtyckiej 
8, położona na działce o po-
wierzchni 1,3 ha. W skład ol-
brzymiego budynku wchodzą 
m.in. hala, garaż oraz ma-
gazyn. Całkowita powierzch-
nia użytkowa nieruchomości 
wynosi 2786 m kw. W tym 
przypadku, cenę wywoławczą 
ustalono na poziomie 7 mln 
729 tys. zł.
 
Najniżej wyceniono nierucho-

mość przy ul. Kozłowskiej. 
Za działkę o powierzchni 
ponad 1,2 ha, zabudowaną 
budynkami nadającymi się 
do rozbiórki, uczelnia żąda 
przynajmniej 2 mln 597 tys. 
Warto dodać, że to już kolej-
ny przetarg, w którym Poli-
technika chce się pozbyć tej 
nieruchomości.
We wszystkich trzech przy-
padkach, ostateczną decyzję 
o sprzedaży nieruchomości 
podejmie, na mocy ustawy, 
Minister Skarbu Państwa. 
Oferty w przetargach można 
składać do 8 maja. (mpp)

Zwycięstwo Piasta Gliwice w 
meczu Sandecją Nowy Sącz, 
nawet jeśli trochę wymęczo-
ne, żadną niespodzianką nie 
było. Ogromne zaskoczenie 
przyszło kilka dni później. W 
sobotę punkty potraciły inne 
drużyny liczące się w walce 
o awans – Pogoń Szczecin, 
Termalica Bruk-Bet oraz Za-
wisza Bydgoszcz. Bardziej 
sprzyjających rezultatów 
sympatycy Piasta nie mogli 
chyba sobie wymarzyć. 

Kibice w Gliwicach mogą 
zacierać ręce. W tabeli gli-
wiczanie tracą do lidera 
raptem dwa punkty – biorąc 
pod uwagę fakt, że następ-
ne siedem spotkań, „Pia-
stunki” rozegrają przy ulicy 
Okrzei, to awans do Ekstra-
klasy wydaje się coraz bar-
dziej realny. 

(mpp)

Generał Władysław Anders 
to postać, wydawałoby się, 
znana. Najwidoczniej jednak 
nie w sklepie Tesco Extra 
przy ulicy Łabędzkiej, gdzie 
na tablicy z mapką z połą-
czeniami autobusowymi, 
postanowiono zdegradować 
gen. Władysława Andersa 
do stopnia majora.

O wpadce pracowników Te-
sco pisaliśmy na portalu 
24gliwice już w styczniu. 
Nasza publikacja nie przy-
niosła jednak oczekiwanego 
skutku, gdyż kilka miesię-
cy później kompromitująca 
mapka wciąż „informuje” 
klientów supermarketu. 
Jeden z nich, ewidentnie 
rozczarowany poziomem 
wiedzy autorów mapki, dłu-
gopisem poprawił błąd.  
Do dyrekcji Tesco Extra ape-
lujemy – zmieńcie tablicę, 
a twórcom mapek zakupcie 
podręczniki do historii. 

(mpp)
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Wiosenna wyprzedaż 
Politechniki

Powiewające na wietrze strzę-
py papierowej wystawy przy-
ciągają uwagę mieszkańców 
chyba bardziej niż krzywy płot 
okalający tymczasowe cen-
trum dowodzenia firmy remon-
tującej Starówkę. Wygląda na 
to, że organizatorzy akcji cze-
kają aż plakaty same się zwi-
ną i pójdą na śmietnik. 

Gdy pojawiła się w 2011 roku, 
od razu wzbudziła zaintere-
sowanie. „Galeria na płocie“ 
powstała w ramach  festiwalu  
„Ulicznicy“, a na papierowych 
zdjęciach, które zawisły na 
prowizorycznym ogrodzeniu, 
znaleźli się organizatorzy i 
przyjaciele festiwalu, którzy 
parkan oplakatowali osobi-

Płot znajduje 
się między 
ulicami 
Kaczyniec 
i Raciborską...

Co miało upiększać, 
zaczęło szpecić
Miało być ładnie i estetycznie. I było, 
ale do pewnego czasu. „Galeria na pło-
cie“, która powstała by poprawić jakość 
zaniedbanego otoczenia, teraz jeszcze 
je pogarsza. 

ście. 

Pomysł był fajny a cel szczyt-
ny - chodziło bowiem o ozdo-
bienie tego miejsca, które od 
lat pozostaje w nieciekawym 
stanie. „To taki pomysł by 
całej tymczasowej przestrze-
ni miejskiej, wszystkim tym 
miejscom „w budowie” i „w re-
moncie”, dać drugie życie; by 
drobnymi krokami i niewielkim 
nakładem środków poprawiać 
jakość otoczenia – miejsc, któ-
re co dnia mijamy“ - podkreśla-
li wówczas organizatorzy. 

Co więcej, słowa te wciąż wid-
nieją na resztkach plakatu: 
„odrobina ludzkiego piękna za-
miast krzywego płotu.“ Teraz z 
ludzkiego piękna niewiele już 
pozostało, z tego oczywiście, 
które wisiało na płocie. (kk)

Przez ponad pięć godzin gli-
wicka Prokuratura Okręgo-
wa przesłuchiwała w czwar-
tek Katarzynę W., matkę 
półrocznej Madzi.

O tej sprawie słyszeli chyba 
wszyscy. Przypomnijmy, w 
styczniu Katarzyna W. zgło-
siła porwanie swojej córki 
na ulicy w Sosnowcu. W 
poszukiwania dziewczynki 
włączył się m.in. detektyw 
Krzysztof Rutkowski, który 
zarejestrował rozmowę z 
Katarzyną W., podczas któ-
rej przyznała się do mistyfi-
kacji. Dziecko miało zginąć 

w mieszkaniu, w wyniku 
uderzenia głową o próg.
Katarzyna W. została prze-
słuchana w charakterze 
świadka. Gliwiccy prokura-
torzy mają bowiem wątpli-
wości co do działalności 
firmy Rutkowskiego pod-
czas całej sprawy. Śledczy 
sprawdzają m.in. kwestię 
ewentualnego użycia prze-
mocy lub groźby bezprawnej 
w celu wywarcia wpływu na 
świadka. Póki co, nie znamy 
treści zeznań matki Madzi – 
są objęte tajemnicą śledz-
twa. 

(mpp)

Matka Madzi 
zeznawała w Gliwicach

Jestem właścicielem 
nieruchomości. Wy-
najmuję jeden z loka-
li – lokal użytkowy. 
Chciałabym obciążyć 
obowiązkiem płace-
nia podatku od nie-
ruchomości najemcę. 
Czy jest to możliwe? 
Obowiązek płacenia podatku 
od nieruchomości normuje 
ustawa z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych. 
Zgodnie z przepisami 
tej ustawy, podatni-
kami podatku od nie-
ruchomości są oso-
by fizyczne, osoby 
prawne, jednostki 
organizacyjne, w 
tym spółki niepo-
siadające oso-
bowości praw-

nej, będące: właścicielami 
nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, posiadaczami 
samoistnymi nieruchomości 
lub obiektów budowlanych, 
użytkownikami wieczystymi 
gruntów, posiadaczami nieru-
chomości lub ich części albo 
obiektów budowlanych lub 
ich części, stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa lub jed-
nostki samorządu terytorialne-
go. Z ustawy zatem nie wynika 
obowiązek płacenia podatku 
od nieruchomości przez najem-

ców lokali (za wyjątkiem 
najemców lokali Skarbu 
Państwa lub jednostki 
samorządu terytorial-
nego). Jedyną moż-
liwością obciążenia 
najemcy obowiązkiem 
płacenia tego podatku 

jest powiększe-
nie czynszu 
o wymiar 
podatku. ■

Adwokaci Izabela Latkowska i Łukasz Frączek 
dyżurują w redakcji Gazety Miejskiej w każdy 
czwartek od godziny 15 do 16.00, pod telefo-
nem (32) 230-84-51. O co pytali nasi Czytelni-
cy podczas ostatniego dyżuru?

Dyżur prawnika

Adwokat Łukasz Frączek


