
 

 

UCHWAŁA NR LII/697/18 

RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/92/15 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445), w związku z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od 

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, 

pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 

infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów 

lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2015 r., poz. 174 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 2017 r., poz. 1523) 

Rada Miasta Knurów 

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/92/15 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 pkt. 3. w przypadku nowej inwestycji polegającej na budowie nowych budynków i budowli zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefy 

Gliwickiej, kompleks 6 obręb ewidencyjny Knurów, którego granice określono w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 414) - przez okres 7 lat”, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Rzepa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Poz. 5134
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