powstania obowi¹zku podatkowego. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub
wygas³ w ci¹gu roku, podatek za ten rok
ustala siê proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek.
W³aciciele psów zobowi¹zani s¹ z³o¿yæ
w administracji osiedla informacjê o posiadanych psach, w terminie 14 dni od dnia
wyst¹pienia okolicznoci uzasadniaj¹cych
powstanie lub wyganiêcie obowi¹zku
podatkowego. Zaleg³oæ z tytu³u nie p³acenia podatku podlega egzekucji komorniczej wraz z odsetkami zw³oki.
Obowi¹zkowe jest szczepienie psów.
W Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
zasady utrzymywania psów okrelone zosta³y w Regulaminie u¿ytkowania lokali
mieszkalnych i porz¹dku domowego zatwierdzonym uchwa³¹ Nr 30/2005 z dnia
30.03.2005 r. Rady Nadzorczej Spó³dzielni.

Hodowla zabroniona
Zgodnie z regulaminem obowi¹zkiem
u¿ytkownika lokalu jest zawiadomienie
spó³dzielni o iloci i gatunku posiadanych
zwierz¹t. W myl § 26 regulaminu mo¿liwe jest utrzymywanie w lokalu mieszkalnym psów i kotów w iloci nie wskazuj¹cej na hodowlê, z zachowaniem przepisów

sanitarno- porz¹dkowych; posiadanie
zwierz¹t nie mo¿e powodowaæ zagro¿enia
zdrowia i ¿ycia pozosta³ych mieszkañców,
ani zak³ócaæ spokoju.
Psy nale¿y wyprowadzaæ w kagañcu na
smyczy, by nie dopuszczaæ do zagro¿enia
ludzi i niszczenia zieleni. W³aciciele psów
i kotów zobowi¹zani s¹ do usuwania ich
odchodów zanieczyszczaj¹cych klatki
schodowe, pomieszczenia wspólnego
u¿ytku i otocznie budynków.
Ponadto regulamin zakazuje wypuszczania psów luzem, wypuszczania ich na obszary placów zabaw i do piaskownic oraz
zanieczyszczania przez psy trawników,
szczególnie pod oknami budynków mieszkalnych.
Jednak ¿aden przepis nie spe³ni swej
funkcji, jeli nie zostanie wpojone poczucie odpowiedzialnoci i nie zmieni siê sposób mylenia niektórych w³acicieli psów.
Musimy pamietaæ, ¿e tak jak my mamy
prawo do posiadania psa, tak inni mieszkañcy maj¹ prawo do spokoju i bezpiecznego poruszania siê. Nasza przyjemnoæ
wynikaj¹ca z posiadania czworono¿nego
przyjaciela nie mo¿e stanowiæ utrudnienia
dla innych, np. bawi¹cych siê dzieci, przechodniów czy naszych s¹siadów.

Mieszkania z drugiej rêki
Jak wynika z raportu Wroc³awskiej
Gie³dy Nieruchomoci w ci¹gu ostatniego
pó³ roku ceny mieszkañ u¿ywanych w
Polsce wzros³y tylko o 3 %, ale je¿eli poda¿
nowych mieszkañ nie zwiêkszy siê, ceny
mog¹ nied³ugo wzrosn¹æ o 10%.
W Warszawie mieszkanie jest najdro¿sze
- 6.450 z³ za Im2, ale w Bydgoszczy mieszkanie u¿ywane mo¿na kupiæ ju¿ za 1100 z³
/ m , Zamociu za 885 z³ / m2, a w Kielcach
i Katowicach 1200 - 1785 z³ / m2.
O cenie mieszkania decyduje powierzchnia, lokalizacja, standard i kondygnacja.

Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê tzw.
kawalerki zlokalizowane w centrach miast
lub pobli¿u wy¿szych uczelni oraz lokale 2
i 3 pokojowe o pow. 40 - 65 m . Najmniejszy popyt jest na mieszkania 4 i 5 pokojowe w budynkach z lat 70 i 80 ubieg³ego
wieku oraz mieszkania przedwojenne o niskim standardzie, mimo relatywnie niskich
cen za 1 m2.
Nowe mieszkania s¹ drogie, dlatego zainteresowaniem ciesz¹ siê mieszkania u¿ywane, nawet wymagaj¹ce remontu, ale
du¿o tañsze.
(MaS)

Zachowanie siê psa w domu w znacznym stopniu zale¿y od jego opiekunów.
W³aciciel winien wiêc zadbaæ, by pies nie
zak³óca³ ciszy nocnej.
W przypadku zak³ócania spokoju s¹siedzi mog¹ zg³osiæ tê uci¹¿liwoæ do Stra¿y
Miejskiej, a stra¿nik ukaraæ w³aciciela
mandatem. Podobnie Stra¿ Miejska mo¿e
ukaraæ w³acicieli za nie uprz¹tniêcie nieczystoci pozostawionych przez psy na klatkach schodowych, w windach, na przydomowych chodnikach i trawnikach.
W wielu miastach podejmowano próby
ogarniêcia tego problemu. Rozdawano np.
torebki do zbierania zanieczyszczeñ. Na ogó³
problem pozosta³ nadal nie rozwi¹zany.
Zastanówmy siê zatem, zanim zrobimy
dziecku prezent w postaci czworonoga.
Chwilowa radoæ mo¿e bowiem przysporzyæ wielu k³opotów.
Najgorszym tego efektem bywa bezlitosne pozostawienie psa w lesie, daleko od
domu lub po prostu niehumanitarne wyrzucenie go na ulicê.
W sprawie zasad i warunków wy³apywania wa³êsaj¹cych siê psów nale¿y zwracaæ
siê do Schroniska dla bezdomnych zwierz¹t
przy ul. ciegiennego 203,tel. 361-67-24.
BARBARA PAWE£EK

Nasze
balkony

Koniec ulgi remontowej
Ostatni, 3-letni okres ulgi podatkowej na
remont mieszkania obowi¹zuje jeszcze do
koñca 2005r. Od 2006 r. ulga bêdzie definitywnie zlikwidowana, a limity niewykorzystane do koñca 2005r. przepadn¹. Limit
odliczeñ na lata 2003 - 2005 z racji remontu
mieszkania oraz wp³at na fundusz remontowy spó³dzielni mieszkaniowej wynosi
5.670 z³, co odpowiada wydatkom 29.842
z³, (podatek pomniejsza siê o 19% wydatków), a na samo mieszkanie 4.705 z³ (wydatek - 24.868 z³).

Rodzaje wydatków na remont budynku
lub lokalu mieszkalnego lub mieszkania, o
które z tytu³u ulgi mo¿na pomniejszyæ podatek dochodowy okrelono w za³¹cznikach do rozporz¹dzenia Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów wydatków
na remont i modernizacjê budynku lub lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 156 póz. 788).
Warunkiem korzystania z odliczeñ jest posiadanie tytu³u prawnego do mieszkania,
którego dotycz¹ wydatki.
(MaS)
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