NUMERY KONT BANKOWYCH
Starostwa Powiatowego w Koninie
Obsługę bankową prowadzi Bank Pocztowy o/Konin
na podstawie umowy 2/2020 z 10 kwietnia 2020 r.
Należy wpłacać:
 opłaty związane z dyspozycją usunięcia pojazdu na
obszarze powiatu konińskiego (usunięcie i
przechowywanie na parkingu strzeżonym),
 opłatę za udostępnienie informacji o środowisku,
 opłatę za karty wędkarskie,
 wpłaty z tytułu czynszów i mediów dokonywane przez
najemców lokali biurowych nieruchomości,
 inne dochody budżetowe,
 opłaty komunikacyjne z tytułu:
 prawo jazdy, w tym prawo jazdy międzynarodowe,
 dowód rejestracyjny,
 karta pojazdu,
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 pozwolenie czasowe,
 tablice rejestracyjne,
 zaświadczenia, legitymacje instruktora nauki jazdy,
wyrejestrowanie pojazdów,
 licencja na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób,
 licencja na wykonywanie krajowego transportu
drogowego rzeczy,
 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych
w krajowym transporcie drogowym osób,
 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych
specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,
 zaświadczenie na wykonywanie przewozów
drogowych na potrzeby własne,
 zaświadczenie na wykonywanie publicznego
transportu zbiorowego.

Należy wpłacać:


opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu
Państwa,



opłatę za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności,

Rachunek Dochodów Skarbu



opłatę za trwały zarząd,

Państwa



opłatę za służebność,
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opłatę za dzierżawę Skarbu Państwa,



ratalna spłata nabytych nieruchomości,



opłatę za bezumowne korzystanie gruntów Skarbu
Państwa,



opłatę za sprzedaż dotycząca Skarbu Państwa,



pozostałe dochody dotyczące Skarbu Państwa.

Należy wpłacać:
Rachunek sum depozytowych
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Rachunek - kary pieniężne



wadium za organizowane przetargi,



zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Należy wpłacać:
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opłatę z tytułu kary pieniężnej w sprawie naruszenia
obowiązku zawiadomienia o nabyciu, zbyciu pojazdu

Rachunek Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
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Rachunek bieżący budżetu Powiatu
88 1320 1016 2790 0001 2000 0006
Opłat skarbowych dokonuje się bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Koninie (przelewem) nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 z dopiskiem „wpłata z tyt. opłaty skarbowej” np. za
pełnomocnictwo.
DANE DO FAKTUR
Nabywca:
POWIAT KONIŃSKI
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP 6652906178
Odbiorca:
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin

