
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY NAZWY ULICY 

Urząd Gminy Charsznica informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 r.
Wojewoda Małopolski wydał Zarządzenie Zastępcze w sprawie nadania nazwy
ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Miechów-Charsznica w Gminie
Charsznica (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 8746).

Ulicy o dotychczasowej nazwie Bolesława Skowrona położonej
w miejscowości Miechów-Charsznica w Gminie Charsznica Wojewoda
Małopolski nadał nazwę : Tadeusza Kościuszki.

Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia, czyli od 28 grudnia 2017r.

Zarządzenie Zastępcze zostało wydane w związku z Ustawą z dnia 1
kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz.U. z 2016 r., poz.744 oraz z 2017r. Poz. 1389). 

Zgodnie z art. 5 cytowanej ustawy:
1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach
dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia
w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy
dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na
ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Zmiana nazwy ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną nie wiąże się
z koniecznością wymiany dokumentów tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy
czy dowód rejestracyjny pojazdu. Ale mieszkańcy wyżej wymienionej ulicy
powinni podjąć następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Miechowie - osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem
Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny
zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie
pisemnej do ZUS.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca
jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG.

4. Dostawca energii elektrycznej i gazu - osoby będące klientami powinny zmianę
danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.

5. Urząd Gminy Charsznica wprowadzi zmiany „z urzędu”.

6. Banki - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić
osobiście.



Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany
dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się
następująco:

a) Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego
wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia
żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie
posiadają już adresu zameldowania.

b) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany
paszportów.

c) Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na
podstawie tzw. „ustawy dekomunizacyjnej” nie ma wpływu na ważność
dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

d) Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele
nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na
nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na
nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) Zmiana w księdze wieczystej - nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę
w Sądzie Rejonowym w Miechowie.

f) Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub
firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych
i reklam. 

g) Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017, poz. 2101 ze zm.) do umieszczania
i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz
do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej
nieruchomości. Gmina Charsznica poniesie koszty wykonania i umieszczania
nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian
w dokumentacji gminnej.


