INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA MIKOŁOWA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NAZWY
ULICY Z 27 STYCZNIA NA rtm.PILECKIEGO
Urząd Miasta Mikołów informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Śląskiego z
dnia 19 stycznia 2018r. nr NPII.4131.4.24.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy, opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

nastąpiła zmiana nazwy ulicy z:

27 Stycznia na rtm.Witolda Pileckiego
W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa 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), zwanej dalej „ustawą”. Ustawa
została zmieniona ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1389).
Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 i 2 ustawy, nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek
pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic,
mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób,
organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny
sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące
się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny
system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
Na mocy art. 6 ust. 2 i 3 ustawy Wojewoda Śląski wydał zarządzenie zastępcze, zmieniające
dotychczasową nazwę ulicy. Zarządzenie weszło w życie z dniem 03.02.2018r.
Na podstawie art. 5 ustawy 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, zaś zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność
dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionej ulicy powinni podjąć
następujące czynności:
1. Urząd Skarbowy w Mikołowie:
• osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę danych
adresowych przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić
zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

• osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez
wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych tj. formularz WZD-01 lub dowolnej formie
pisemnej.
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):
przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta
Mikołów. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSu/KRUS-u, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.
4. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług
telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe,
fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:
ww. instytucje o zmianie nazwy ulicy należy powiadomić osobiście.
5. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi:
nie ma konieczności składania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zarówno przez mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane
zostaną z urzędu.
6.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:

nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji
danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
7.
Sprawy meldunkowe – zmiany adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy zostaną
dokonane z urzędu.
8.
Kwestie ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji
zmiany nazwy ulicy:
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. Natomiast nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania.
b)
Paszport - nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu
właściciela.
c)
Dowody rejestracyjne i prawa jazdy - zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw.
ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę
dotychczasową.
9.
Tabliczki z numerem porządkowym, zawierającym nazwę ulicy – właściciele
nieruchomości ponoszą 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.
10. Zmiana w księdze wieczystej – celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy
złożyć „wniosek o wpis w księdze wieczystej” w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział
Ksiąg Wieczystych. We wniosku należy wskazać żądanie: ”sprostowanie oznaczenia
nieruchomości”. Natomiast w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia

nieruchomości następuje w związku z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Śląskiego
wydanym na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, zgodnie z którym zmieniono nazwę
ulicy. Wniosek jest wolny od opłat.
11. Zmiana w Ewidencji gruntów i budynków – w odniesieniu do położenia
nieruchomości, zostaną dokonane z urzędu.
12. Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub
firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.
Informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu
Miasta Mikołów, po. Nr 3 Rynek 16 lub pod nr telefonu 32/3248564
Urząd Miasta Mikołów powiadomił o zmianie nazwy ulicy następujące instytucje:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Żwirki i Wigury 4A, 43-190 Mikołów
2. Urząd Statystyczny „Teryt”, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
3. Starostwo Powiatowe, ul. Żwirki i Wigury 4A, 43-190 Mikołów
4. Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie, ul. Rymera 1, 43-190 Mikołów
5. Straż Miejska w Mikołowie, Rynek 7, 43-190 Mikołów
6. Komenda Powiatowa Państwowe Straży Pożarnej w Mikołowie, ul. Prusa 7, 43-190 Mikołów
7. Urząd Skarbowy w Mikołowie, ul. Hubera 4, 43-190 Mikołów
8. Zakład Inżynierii Miejskiej, ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów
9. Urząd Pocztowy, ul. Żwirki i Wigury 11, 43-190 Mikołów
10. Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
11. Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
12. TP SA Pion Sieci Obszar Telekomunikacji w Bielsku-Białej Wydział Utrzymania Systemów i Urządzeń
Dostępowych, ul. Cieszyńska 79, 43-300 Bielsko-Biała
13. Netia Telekom Silesia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
14. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Katowice,
- Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Wyzwolenia 5, 43-190 Mikołów
15. Zakład Usług Komunalnych, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
16. Wydział Finansowy w/m
17. Wydział Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych w/m
18. Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem w/m
19. Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów
20. Wydział Spraw Społecznych w/m
21. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul.Żwirki i Wigury 4A, 43-190 Mikołów
22. Wydział Ochrony Środowiska w/m
23.Wydział Spraw Obywatelskich w/m
24. Biuro Promocji w/m
25. Biuro Gospodarki Nieruchomościami w/m
26. Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Młyńska 11, 43-190 Mikołów
27. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
28. Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
a/a
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