UCHWAŁANr

LIII/88/2009

Rady Gminy w BirczY
z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie okr'eślenia 'rłysokościstawek podatku od środków transportowych'
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VĄ'konanie uclrwał1' porvierza się Viójtowi Grnin'r' Bircza
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Traci rnoc uclrwała Nr XXXV/175/2008 Rad1' Gmin1'\^' Birczy z dnia 4 gnrdnia 2008 roku
rł sprawie określenia lł1'sokościstawek podatl-u od śIodkó\ł' transportow_Ych'
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Uchwała wchodzi w ż1'cie po upł'r'rł'ie14 dni od dnia jej ogłoszenia u'Dzierrniku Urzędorł'r'm
V/ojerłódarva Podkarpackiego i rna zastosorł'anie od 01 stycmia 2010 roku'
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