
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/345/16 

RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 16 listopada 2016 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia  

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) oraz art. 4  

ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 296) 

Rada Miasta Knurów 

uchwala: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części, grunty i budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego; 

2) budynki lub ich części zajęte na biblioteki oraz związane z nimi grunty. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje budynków lub ich części, gruntów i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała nr XIII/191/11 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 

2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

§ 5. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów 

http://www.knurow.pl/. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Rzepa 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 listopada 2016 r.

Poz. 6019
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