
 

 Uprzejmie informujemy, iż kasa Urzędu Miasta Kętrzyn jest nieczynna z powodu 

wprowadzonego stanu epidemii w okresie przejściowym w przypadku braku konta                         

w banku istnieje możliwość wpłat w placówce Banku PEKAO  S. A. w Kętrzynie przy                

ul. Obrońców Westerplatte 1.  

Wykaz rachunków bankowych Gminy Miejskiej Kętrzyn 

 

Podatek od nieruchomości –  
osoby fizyczne 

Indywidualne numery rachunku bankowego wskazane 
w decyzji lub: 

47 1240 5787 1111 0010 9666 1362  

Podatek od nieruchomości –  
osoby prawne 

Indywidualne numery rachunku bankowego wskazane 
w decyzji lub: 

66 1240 5787 1111 0010 9665 9662  

Podatek od środków transportu –  
osoby fizyczne 

Indywidualne numery rachunku bankowego wskazane 
w decyzji lub: 

12 1240 5598 1111 0000 5036 2161  

Podatek od środków transportu –  
osoby prawne 

Indywidualne numery rachunku bankowego wskazane 
w decyzji lub: 

12 1240 5598 1111 0000 5036 2161  

Podatek rolny –  
osoby fizyczne 

Indywidualne numery rachunku bankowego wskazane 
w decyzji lub: 

12 1240 5598 1111 0000 5036 2161  

Podatek rolny –  
osoby prawne 

Indywidualne numery rachunku bankowego wskazane 
w decyzji lub: 

12 1240 5598 1111 0000 5036 2161  

Podatek leśny –  
osoby fizyczne 

Indywidualne numery rachunku bankowego wskazane 
w decyzji lub: 

12 1240 5598 1111 0000 5036 2161  

Podatek leśny  –  
osoby prawne 

Indywidualne numery rachunku bankowego wskazane 
w decyzji lub: 

12 1240 5598 1111 0000 5036 2161  

Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Indywidualne numery rachunku bankowego wskazane 
w decyzji lub: 

74 1240 5787 1111 0010 9638 5590 

Pozostałe opłaty w tym: 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161 

- Opłata skarbowa - Zakup nieruchomości na własność 

- Opłata za koncesję alkoholową - Zajęcie pasa drogowego 

- Opłata za korzystanie z przystanków     
   komunikacyjnych 

- Opłata za przekształcenie użytkowania  
  wieczystego w prawo własności 

- Dzierżawa - Służebność 

- Użytkowanie wieczyste - Mandaty karne kredytowe 

- Zwrot za wycenę lokali - Opłata dodatkowa – płatne parkowanie 

- Opłata za licencje TAXI - Opłata za ślub poza USC 

 


