UWAGA! ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD DNIA: 01 maja 2018 r.
Od 1 maja 2018 roku obsługę bankową Gminy Czernica rozpocznie realizować Getin Noble Bank S.A., który w
publicznym postępowaniu ofertowym złożył korzystniejszą ofertę od Banku Spółdzielczego w Oławie. To oznacza
konieczność zmiany wszystkich numerów rachunków bankowych. Rachunki dotychczas prowadzone przez Bank
Spółdzielczy w Oławie z dniem 30 kwietnia 2018r. zostaną zamknięte. Wpłaty dokonywane na te rachunki
będą po tym dniu automatycznie odsyłane na rachunki osób dokonujących wpłat.
Nadal bezpłatnie będzie można dokonywać wpłat na wszystkie rachunki bankowe Gminy Czernica w punkcie
znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3.
Indywidualne numery kont bankowych w podatkach od 2018 roku
W celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, dla każdego Podatnika zostanie utworzony indywidualny
numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z tytułu podatków.
Osoby fizyczne, dla których ustala się coroczne zobowiązanie w decyzji (podatek rolny, leśny od nieruchomości,
informowane będą o indywidualnym numerze konta bankowego sukcesywnie, bądź w decyzjach wymiarowych na
2019 rok.
Podatnicy określający wysokość podatku, zostaną zawiadomieni o indywidualnych numerach konta odrębnym
pismem.
Każdy rodzaj współwłasności nadany będzie miał odrębny numer konta bankowego. W przypadku wpłaty
podatku w punkcie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Czernica należy przedstawić decyzję wymiarową
na dany rok podatkowy, gdyż w punkcie nie będzie podglądu na kwoty zobowiązań Podatników oraz
indywidualne numery konta bankowego.
Wniesienie zobowiązania na inny niż nadany rachunek bankowy (np. innego właściciela nieruchomości) będzie
skutkowało tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego płatnika, gdyż system informatyczny
będzie przypisywał płatności automatycznie, identyfikując wpłacającego nie po danych osobowych lecz po
indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wpłata.
Podatnikom, którym nie został nadany indywidualny numer konta bankowego, wpłacają środki na rachunek
bankowy dla wpłat podatków i opłat lokalnych.

Poniżej numery rachunków:
Wpłaty pobierane z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym m.in.: podatek od nieruchomości, podatek rolny,
podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,
renta planistyczna, opłata za dzierżawę i użytkowanie gruntów Gminy, czynsz najmu, opłata za wypis i wyrys
z planu miejscowego i studium)
dokonywane dotychczas na rachunek bankowy: 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001- Bank Spółdzielczy w Oławie
Oddział w Jelczu-Laskowicach
od dnia 1 maja 2018 r. powinny być dokonywane na rachunek bankowy
23 1560 0013 2000 6752 5000 0003 - Getin Noble Bank S.A.

Wpłaty dla wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy
dokonywane dotychczas na rachunek bankowy: 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001- Bank Spółdzielczy w Oławie
Oddział w Jelczu-Laskowicach
od dnia 1 maja 2018 r. powinny być dokonywane na rachunek bankowy
55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 - Getin Noble Bank S.A.

Wpłaty pobierane z tytułu opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji
związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców
oraz rejestru PESEL
dokonywane dotychczas na rachunek bankowy: 40 9585 0007 2013 0200 2088 0002 - Bank Spółdzielczy w Oławie
Oddział w Jelczu-Laskowicach.
od dnia 1 maja 2018 r. powinny być dokonywane na rachunek bankowy
12 1560 0013 2000 6752 5000 0007 - Getin Noble Bank S.A.

Podstawowy rachunek Gminy Czernica
dotychczas: 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001- Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział w Jelczu-Laskowicach
od dnia 1 maja 2018 r.
50 1560 0013 2000 6752 5000 0002 - Getin Noble Bank S.A.

więcej informacji pod numerami telefonów.:
71/726-57-00 (sekretariat),
502-735-466, 511-159-620 (podatki - wymiar) oraz 502-735-467 (podatki - windykacja)

