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Prezydent Miasta Katowice

Kontynuując działania zmiezające do ochrony dziedzictwa
kulturowego Miasta katowic, a w szczegolności ochrony katowickiej
Moderny, zwracam się z prośbą o wsparcie działań rnieszkańców
podejmujących remonty swoich budynkow.

Potzeby remontowe na tym obszarze miasta są ogromne
i wymagają połączenia wysiłkow Miasta, właścicieli nieruchomosci
imieszkańców.

Działania remontowe podejmowane na terenie Śródmieścia
obecnie, jak i te planowane w pzyszłości, wpłyną na poprawę wizerunku
Katowic, sprawiając, ze historyczna zabudowa rniasta zyska nowe
oblicze, zachowując jednocześnie swój niepoMarzalny charakter.

W związany z powyższym proponuję przyjęcie uchwały Rady
Miasta, której celem będzie mobilizacja właścicieli do podejrnowania
działań remontowych w swoich budynkach zlokalizowanych rn.in.
w Ęonie ulic Żwirki i Wigury, Skłodowskiej-Curie, Gen. Zajączka,
Kopern ika, Kilińskiego, Andzeja, Poniatowskiego, Stalmacha, Kzywej.

W efekcie przyjęcia uchwały właściciele podejmujący się
remontów byliby zwolnieni z podatku od nieruchomosci.

Dzięki zwiększeniu nakładow inwestycyjnych pzez właścicieli
obszar ten zdecydowanie szybciej moze wroció do czasow swojej
świetności, W efekcie tego zwiększy się rowniez jego potencjał
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gospodarczy i kulturalny, powstaną nowe podmioty gospodarcze, nowe
miejsca kultury. Przełoży się to rowniez docelowo na wzrost dochodów
podatkowych, dla miasta, z tego obszaru,

Mając na względzie troskę o dziedzictwo kulturowe, pzekazane
w opiekę przez popzednie pokolenia, Rada Miasta, na wniosek
prezydenta Rybnika, podjęła w marcu 2009 r. uchwałę, ktorej celem jest
mobilizacja właścicieli historycznych budynkow do podjęcia działań
zmiezĄących do poprawy stanu technicznego i estetycznego swoich
obiektów, Dzięki realizacji łnwestycji, właściciele budynkow mogą zostaó
zwolnieni od podatku od nieruchomości,

Przykłady skuteczności podobnych działań, mozna znależć
w wielu miastach np. Gliwice, Krakow, W świetle powyzszego
proponowany instrument, zwolnień podatkowych, daje duzą nadzieje na
sukces inicjatywy i pzyspieszenie odnowy tego tak waznego dla miasta
obszaru.

Z powazaniem
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Do wiadomości:
1) Pzewodniczący Rady Miasta Katowice
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