Konta bankowe
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH KONT BANKOWYCH GMINY KOLUSZKI:
Numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat:
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach, ul. 11 Listopada 41
Rachunek bieżący: DOCHODY 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
Wpłaty z tytułu:
■

■

podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, łącznego zobowiązania
pieniężnego itp.),
opłat (skarbowej, adiacenckiej, eksploatacyjnej, targowej, za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej, od wniosków o wydanie zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej, za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, za usługi opiekuńcze, za
pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej, za najem, dzierżawę, użytkowanie
wieczyste gruntów oraz zakup nieruchomości należących do Gminy Koluszki)

Rachunek bieżący GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 35 1020 3352 0000 1302
0258 7947
Wpłaty z tytułu:
■

Wpłaty z tytułu za gospodarowanie odpadami – wynikających z ustaw o ochronie środowiska i
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rachunek bieżący: DOWODY OSOBISTE 17 1020 3352 0000 1102 0240 6882
Wpłaty z tytułu :
■

■

opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
wpłaty od gminy wierzyciela – dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych z terenu Gminy
Koluszki (zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów)

Rachunek bieżący: KAUCJE I WADIA 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890
Wpłaty z tytułu:
■

wadiów na przetarg, zabezpieczeń umów

Rachunek bieżący: ORGAN 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833
Wpływy z tytułu:
■

udzielonych dotacji, subwencji, pożyczek długoterminowych, udziałów gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa (typu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i
od osób prawnych)

Wpłat należności gminnych bez opłat prowizji i bez konieczności wypełniania dowodów wpłat należy
dokonywać na konta w:
■

PKO Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Łodzi, Al. Piłsudskiego 153, 92-332

■

Łódź
na terenie Koluszek:
w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,
w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 41
(obok cmentarza),

oraz za dokonaniem opłat prowizji:
■

■

w innych bankach,
placówkach pocztowych.

Wpłaty z poza granic Rzeczpospolitej Polskiej powinny zawierać międzynarodowe numery kont
wraz z numerami IBAN i SWIFT.
IBAN: PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Koluszkach
PL nr konta Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

