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Poz. 9204
UCHWAŁA NR XXXIII/419/2020
RADY MIASTA KNURÓW
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII/400/2020 Rady Miasta Knurów z dnia
18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków
transportowych 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170
z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (Monitor Polski z 26.10.2020 r., poz. 1002),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (MP z dnia 30 lipca 2020 r., poz. 673) 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 2019 r., poz. 1461)
Rada Miasta Knurów
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/400/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada
2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie
Miasta Knurów, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/419/2020
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 grudnia 2020 r.
Oświadczenie o sposobie wykorzystywania środka transportowego
..........................................................
(imię i nazwisko / nazwa podatnika)

..........................................................
(adres zamieszkania / siedziba podatnika)

Oświadczenie o sposobie wykorzystywania środka transportowego
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust. 2 uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz
zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów
oświadczam, że autobus marki ..................................... o numerze rejestracyjnym .........................................,
jest wykorzystywany wyłącznie w ramach działalności z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

................................................
data

..............................................................................
podpis podatnika lub osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami lub nadanym statutem do zarządzania jednostką

