zakresie w postaci wyp³aty gotówki b¹d
zaliczenia na poczet op³at czynszowych
nale¿y uwzglêdniaæ w rocznych zeznaniach
podatkowych. W/w przychody s¹ objête
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z
dn. 26.07.1991 roku.
Cz³onkowie Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w znacznej czêci to rencici i
emeryci. Niejednokrotnie w nienajlepszej
sytuacji finansowej. Szczególnie dla tej
grupy mieszkañców zapewniono tryb 
przyspieszony wymiany okien. Uprawnienia do podejmowania decyzji w tym trybie maj¹ Rady Osiedla co jest zapisane w
ich regulaminie dzia³ania. Za takim rozwi¹zaniem przemawia fakt, ¿e cz³onkowie tego
organu samorz¹dowego maj¹ najwiêksze
rozeznanie potrzeb mieszkañców osiedla.
Informacje o przyjêtych kryteriach przez
Rady Osiedla, dokumentach, które nale¿y
do³¹czyæ do wniosku, posiedzeniach, pe³nionych dy¿urach mo¿na uzyskaæ we w³aciwej administracji.
Przedstawiona powy¿sza informacja by³a
po czêci wymuszona zainteresowaniem i
potrzebami mieszkañców spó³dzielczych
zasobów.
HENRYK WILK

GUS o liczbie
oddawanych mieszkañ
G³ówny Urz¹d Statystyczny poda³, ¿e od
stycznia do sierpnia 2005 roku deweloperzy
oddali do u¿ytku niemal 17 300 mieszkañ.
Wynik ten jest o ponad 19% lepszy ni¿ w
analogicznym okresie roku ubieg³ego.
Udzia³ bran¿y deweloperskiej w
budownictwie ogólnym w ci¹gu ostatnich
12 lat wzrós³ ponad dwudziestokrotnie i
wynosi obecnie ok. 30%.
Zupe³nie inaczej wygl¹daj¹ statystyki
dotycz¹ce budownictwa spó³dzielczego.
W tym samym okresie liczba mieszkañ
spó³dzielczych zmniejszy³a siê kilkakrotnie. Z danych statystycznych wynika, ¿e
nadal najatrakcyjniejszym rynkiem dla deweloperów pozostaje Warszawa. Niemal
co czwarte mieszkanie z ok. 48 000 oddanych do u¿ytku w pierwszym pó³roczu
zbudowano w woj. mazowieckim, czyli
przede wszystkim w Stolicy. Z tego bli-

sko po³owê sprzedali deweloperzy.
Budownictwo deweloperskie zaczyna
siê jednak rozwijaæ i w innych najwiêkszych miastach, przede wszystkim w Krakowie i Trójmiecie. Dla przyk³adu wskazaæ nale¿y, ¿e firma Invest Komfort buduje w Gdyni Sea Towers, najwy¿szy
budynek mieszkalny w Polsce, który
kosztowaæ bêdzie 35-45 mln euro. Ceny
apartamentów wynios¹ prawdopodobnie
od 6000 do nawet 20 000 z³/m2. Eksperci
przewiduj¹, ¿e w najbli¿szych latach popyt na mieszkania utrzyma siê na wysokim poziomie. Ocenia siê bowiem, ¿e w
Polsce brakuje 1,5-2 mln mieszkañ. Kupowane bêd¹ tak¿e mieszkania luksusowe m.in. przez obcokrajowców, którzy
spodziewaj¹c siê wzrostu cen, chêtnie
inwestuj¹ w polskie nieruchomoci.
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