
Zmiana nazwy ulicy – sprawy organizacyjne 

Informacje dla mieszkańców Bornego Sulinowa w związku ze zmianą nazwy ulicy Leona 

Kruczkowskiego na ulicę Targową 

W związku z Uchwałą Nr XXXIX/444/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 

26 października 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bornem Sulinowie, zmianie uległa 

dotychczasowa nazwa ul. Leona Kruczkowskiegona ulicę Targową. Uchwała wejdzie w życie w 

dniu 11 grudnia 2017 roku. 

Zmiana nazwy ulicy jest wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. 

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek 

organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz pomniki. (Dz. U. z 2016r., poz. 744, z 2017r. poz. 1389). 

 

Ważne! Zmiana nazwy ulicy nie oznacza konieczności wymiany dokumentów. 

W dniu 1 kwietnia 2016 roku Parlament przyjął Ustawę o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. 2 września weszła ona w życie, a samorządy zostały zobowiązane do 

usunięcia z przestrzeni publicznej nazw umieszczonych w wykazie Instytutu Pamięci Narodowej. 

Artykuł 5 ustęp 2 tzw. ustawy dekomunizacyjnej mówi, że zmiana nazwy ulicy dokonana na 

podstawie tego aktu pozostaje bez wpływu na ważność dokumentów zawierających 

dotychczasową nazwę ulicy. Oznacza to, że np. dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody 

rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się 

nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności i nie ma obowiązku wymiany dowodów 

osobistych, praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych. 

Przy okazji warto zaznaczyć, że zgodnie z ww. ustawą 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. 

Sprawy meldunkowe: 

Zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma 

konieczności składania wniosku, a zmiany dokonane zostaną z urzędu. W przypadku, gdy 

wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze 

zmianą nazwy ulicy, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie stosowny wniosek 

o wydanie zaświadczenia. 

W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania 

w związku ze zmianą nazwy ulicy, należy złożyć w Urzędzie Miejskim stosowny wniosek o 

wydanie zaświadczenia (zaświadczenie jest wolne od opłat). 

http://wagrowiec.naszemiasto.pl/tag/prawo-jazdy.html


(Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, pok. Nr 7, tel. 094 3734135). 

Wymiana tabliczek z nazwą ulicy 

Odpowiada Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. 

Wymiana tabliczek z numerami domów 

Zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

z 2016r. poz. 1629 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty 

uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają 

obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z 

numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego 

numeru. 

Księgi wieczyste 

Nie ma konieczności składania wniosku w Sądzie Rejonowym w Szczecinku Wydział Ksiąg 

Wieczystych ponieważ zmiany zostaną dokonane z urzędu (do każdej księgi wieczystej zostanie 

przesłane zawiadomienie o zmianie oznaczenia nieruchomości przez Wydział Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczecinku). 

Ewidencja działalności gospodarczej (CEDIG): 

1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie wniosek 

CEIDG-1, 

2) wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po 

złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu 

Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. 

(Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich pok. Nr 8, 

tel.094 3734129). 

Gospodarowanie odpadami 

1) Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami 

zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną zurzędu. 

(Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

pok. Nr 14, tel. 094 37 34 137). 

Podatek od nieruchomości 

1) Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem 

aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. 

(Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Podatków i Opłat pok. Nr 17, tel. 

094 37 34 143 , 094 37 34 165). 

Urząd Skarbowy 

1) osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych 



adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017; 

2) druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w 

Szczecinku  mieszczącym się w przy ul. Mickiewicza 13 lub drogą elektroniczną poprzez 

wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 

http://www.finanse.mf.gov.pl 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

1)osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez 

wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz 

WZD-01; 

2) formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Szczecinku 

mieszczącym się w budynku przy ul. Plac Wolności 18. Wypełniony formularz w wersji 

papierowej można także przesłać pocztą na ww. adres. 

 

Banki,dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług 

telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze 

emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne: 

Ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego 

formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku 

braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie powiadomił o zmianie nazwy ulicy oraz o zmianie 

numeracji porządkowej następujące instytucje: 

- Straż Miejska, 

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 

- Urząd Statystyczny Szczecin O/ Koszalin, 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, 

- Pogotowie Ratunkowe w Szczecinku, 

- Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, 

- Komisariat Policji w Bornem Sulinowie, 

- Urząd Pocztowy w Bornem Sulinowie, 

- Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami -Starostwo Powiatowe 

w Szczecinku, 

- Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 


