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ZAWtADOMIENIE

W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY DĄBROWSZCZAKOW
NA NAZWĘ MIKOŁAJA KOPERNIKA
Zawiadamtam, że z dniem 28 listopada 2017 r. weszła w życte (Jchwała
Nr XLVIDlrll7 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 pńdziernika 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków, połozonej na terenie miasta
Mieroszów.

Niniejszą uchwałą zmieniona została dotychczasowa nazwa ulicy
,,Dąbrowszczaków", stanowiącej działkę nr 360, położonąw obrębie

Mieroszów I oraz działkę nr 56, położonąw obrębie Mieroszów 2 na nazwę
,,Mikołaj a Kopernikaoo.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa

Dolnośląskiego z dnta 13 listopada2017 r.,poz. 4680.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazte
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarrrego przez nazwy
jednostek organizacvjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów
l urządzeń użytecznościpublicznej oraz pomniki (Dz.lJ. z 2016 r. poz. 744 ze
zm.): pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach,
ewidencjach i dokumentach urzędowychzmiany nazw dokonanej na podstawie
ustawy są wolne od opłat.
Zmtana nazry dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na wazność
d o kum en tów zaw i eraj ący c h nazw ę doty chc zas o wą.
TuLLJrząd zawiadomił o zmtanie nazry ww. ulicy takie instytucje jak:
I) Urząd StaĘs§czny we Wrocławiu. Odział w Wałbrzychu

2) Pogotolvie Ratunkowe w Wałbrzychu
3) Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - Wydziń Geodezji i Kartografii
(celem wprowadzenia zmian w danych ewidencji gruntów i budynków

i powiadomienia o tych zmianach Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VII Wydziału
Ksiąg Wieczystych)
4) Urząd Pocztowy w Wałbrzychu
5) Kornisariat Policji w Boguszowie - Gorcach
6) Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu
7) Ochotntczą Straż P ożarną w Mieroszowie
8) Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

9)Wńbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu
l0) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,,Mieroszów" Sp. z o, o.
11) Telekomunikację Polską S.A. w Wałbrzychu
12) Ewidencję Ludności wm.

Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji

i

Informacji
o DziałalnościGospodarczej powinni dokonać zmiany takiego wpisu. Wszelkie
czynności zwtązane z wpisem do CEIDG, prowadzonej przez Ministra Rozwoju
i Finansów są bezpłatne.
Ponadto w pozostałych, nie wymienionych powyżej instytucjach, osoby
zameldowane lub zamięszkałę na byłej ul. Dąbrowszczaków winne ujawnić
zmianę swojego adresu.
W przypadku, gdy wymagane jest przedŁożente zaświadczenia
o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazw ulicy, należy
złożycw lJrzędzie Miejskim w Mieroszowie stosowny wniosek o wydanie
taki e go zaświadczen|a.
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