Numery rachunków bankowych
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Nazwa rachunku i jego przeznaczenie
Lp. obowiązujących od dnia 01.01.2015r.
1. 16 1020 5402 0000 0002 0325 5577 Rachunek bieŜący budŜetu Miasta i Urzędu Miasta –
wpływy z tytułu m.in.:
− wpływ subwencji oświatowej,
− wpływ dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST,
− zwrot niewykorzystanych środków przez jednostki
budŜetowe,
− wpływy z urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
− wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego naleŜne JST,
− wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego od innych gmin,
− wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego naleŜne obcym
gminom,
− wpływy dotyczące rozliczeń na podstawie porozumień z
innymi gminami,
− wpływy ze sprzedaŜy mieszkań i lokali miasta,
− koszty wyceny,
− wpływy z tytułu nałoŜonych kar,
− koszty egzekucyjne,
− opłata targowa,
− koszty upomnień,
− zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
− zwrot zaliczek komorniczych,
− wpływy z tytułu darowizn,
− opłata za dzienniki budów,
− zwrot nierozliczonych dotacji,
− wpłaty MZK ze sprzedaŜy biletów,
− wpływy dotyczące Ambulatorium Kontrolowanego
Trzeźwienia i Izby Wytrzeźwień,
2. 05 1020 5402 0000 0802 0327 1970 Rachunek pomocniczy- wpływy z tytułu:
- wieczyste uŜytkowanie gruntów Miasta
3.

75 1020 5402 0000 0202 0325 6260

Rachunek pomocniczy - dochody Skarbu Państwa
− opłata za wieczyste uŜytkowania gruntów Skarbu Państwa,
− opłata za dzierŜawę gruntów Skarbu Państwa,
− opłata za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego
gruntów Skarbu Państwa na własność,
− wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości Skarbu Państwa,
− opłata za udostępnienie danych osobowych,
− inne dochody Skarbu Państwa przekazywane przez
GCPRiPS oraz StraŜ PoŜarną.
Rachunek- depozytowy
− wpłaty wadium, zabezpieczenia wykonania umów, kaucji

4.

25 1020 5402 0000 0402 0325 6286

5.

23 1020 5402 0000 0402 0325 6419

Rachunek pomocniczy - opłaty z tytułu opracowań
geodezyjnych i kartograficznych

6.

33 1020 5402 0000 0002 0325 6435

Rachunek pomocniczy – opłaty komunikacyjne
i ewidencyjne z tytułu wydania m.in.:
− tablic rejestracyjnych,
− dowodu rejestracyjnego
− prawa jazdy,
− legitymacji Instruktora Prawa Jazdy ,
− międzynarodowego prawa jazdy,
− nalepki kontrolnej,
− pozwolenia czasowego,
− wtórnika prawa jazdy.
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7. 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575 Rachunek pomocniczy - opłaty skarbowe z tytułu m.in. :
− za złoŜenie pełnomocnictwa,
− za wydanie zaświadczenia: np. o zarejestrowaniu podatnika
VAT-R, o niezaleganiu w podatkach, o podatnikach VAT,
− za wydanie decyzji: np. o warunkach zabudowy,
o pozwoleniu na budowę, o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
− za wydanie pozwoleń: np. wodnoprawnego, na broń, na
uŜytkowanie budynku,
− za wydanie zezwoleń: np. na zbieranie i transport odpadów,
dla cudzoziemców na osiedlenie się lub pobyt czasowy
i pracę,
− inne: za wydanie wypisu i wyrysu z planu
zagospodarowania, za zaproszenie dla cudzoziemca, za
poświadczenie zgodności kopii z oryginałem, za wydanie
opisu aktu stanu cywilnego lub duplikatu ksiąŜeczki
wojskowej.
8. 49 1020 5402 0000 0102 0325 6583 Rachunek pomocniczy - opłaty transportowe z tytułu m.in.
− za brak biletów parkingowych i komunikacji miejskiej ,
− opłaty za postój przy wiatach przystankowych,
− opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
− opłaty za licencje i transport,
9. 21 1020 5402 0000 0302 0325 6989 Rachunek pomocniczy- wpływy z tytułu dzierŜawy gruntów
miejskich w tym:
− dzierŜawa gruntów pod garaŜami,
Uwaga ! Jest to rachunek ogólny,
− najem gruntów,
wpłaty prosimy dokonywać na konta
− dzierŜawa gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze,
indywidualne podane w pisemnych
− dzierŜawa gruntów z przeznaczeniem na poprawę
informacjach przesłanych przez
warunków, -dzierŜawa gruntów z przeznaczeniem na
Wydziały Urzędu.
ogrody warzywno- kwiatowe,
− dzierŜawa gruntów z przeznaczeniem na cele handlowe
i parkingowe,
− dzierŜawa gruntów z przeznaczeniem na roboty budowlane
10. 26 1020 5402 0000 0102 0325 6997 Rachunek pomocniczy:
- opłaty za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu
11.

24 1020 5402 0000 0902 0325 7029

12.

34 1020 5402 0000 0502 0325 7045

13.

82 1020 5402 0000 0902 0325 7052

Rachunek pomocniczy- wpływy z tytułu przekształcenia
gruntów miejskich w tym :
− sprzedaŜ i zamiana gruntów miasta,
− przekształcenie uŜytkowania wieczystego gruntów miasta,
− I opłata z tytułu oddania w uŜytkowanie wieczyste gruntu
miasta.
Rachunek pomocniczy - wpływy z tytułu :
opłaty za zajęcie pasa drogowego w tym:
- reklama w pasie drogowym,
- handel w pasie drogowym,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie
drogowym,
- prowadzenie robót w pasie drogowym,
- umieszczanie obiektów budowlanych w pasie drogowym.
Rachunek pomocniczy - wpływy z tytułu:
-mandatów karnych wystawionych przez StraŜ Miejską
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14. 31 1020 5402 0000 0302 0325 6518 Rachunek pomocniczy -wpływy z tytułu:
- podatku od nieruchomości osoby prawne,
Uwaga! Jest to rachunek ogólny,
wpłaty prosimy dokonywać na konta
indywidualne podane w pisemnych
informacjach przesłanych przez
Wydział Urzędu.
15.

44 1020 5402 0000 0802 0327 1947

Rachunek pomocniczy- wpływy z tytułu:
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Uwaga ! Jest to rachunek ogólny
Wpłaty prosimy dokonywać na konta
indywidualne podane w decyzji
wymiarowej.

16.

95 1020 5402 0000 0102 0327 1954

Rachunek pomocniczy- wpływy z tytułu:
- podatek rolny ,leśny osoby fizyczne

Uwaga! Jest to rachunek ogólny,
wpłaty prosimy dokonywać na konta
indywidualne podane w decyzji
wymiarowej.

73 1020 5402 0000 0102 0327 1962
17.

Rachunek pomocniczy – wpływy z tytułu
- podatek od środków transportowych

Uwaga! Jest to rachunek ogólny,
wpłaty prosimy dokonywać na konta
indywidualne podane w pisemnych
informacjach przesłanych przez
Wydziały Urzędu.
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