
Objaśnienia dotyczące wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Garbów 

 

 

Szanowni Państwo  

 

W celu poznania Państwa opinii o proponowanych nazwach ulic w miejscowości Garbów w dniach 

od 28 września 2015 r. do 19 października 2015 r. przeprowadzamy konsultacje społeczne, do udziału w których 

zapraszamy osoby mieszkające na terenie miejscowości Garbów (dotychczas Garbów I i Garbów II), właścicieli 

nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 

położonych w miejscowości Garbów (obręb geodezyjny Garbów i część obrębu Wola Przybysławska) oraz 

właścicieli firm zlokalizowanych na tym terenie. Do konsultacji poddajemy mapę obrazującą przebieg i nazwy 

ulic z załączoną ankietą. Po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z jej wynikami nazwy ulic zostaną 

zatwierdzone w formie uchwały Rady Gminy. Następnie wykonane zostaje opracowanie geodezyjno-

przestrzenne. Zawarte będą w nim wszystkie proponowane nazwy ulic, dodatkowo każda nieruchomość 

zabudowana oraz przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zostanie przyporządkowana do określonej ulicy z nowym numerem. Do mieszkańców i właścicieli wysyłane będą 

zawiadomienia – zaświadczenia o zmianie numeracji nieruchomości, na podstawie których będzie można 

zmieniać dokumenty. W dalszej kolejności powinna nastąpić wymiana tabliczek na domach. Za wymianę 

tabliczek odpowiedzialni są właściciele nieruchomości. Gmina poniesie koszty wykonania i umieszczenia 

tabliczek ulicowych oraz wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej. 

 

Formalności z racji zmiany adresu:  

 

 Od dnia 01.03.2015r nie wymienia się dowodu osobistego. 

 Nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela. 

 Odnośnie dokumentów komunikacyjnych (praw jazdy i dowodów rejestracyjnych): 

Wójt Gminy Garbów zwróci się z wnioskiem do Starosty Lubelskiego o zwolnienie z opłat. Rada Powiatu 

może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłaty lub zwolnić od ich uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się 

o wydanie tych dokumentów. 

 Jeżeli w księdze wieczystej uwidoczniono adres budynku lub lokalu wówczas adres ten podlega aktualizacji 

w księdze wieczystej  

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą - zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie 

podlega opłacie 

 Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualizują zawartość wpisu. 

 

 

Zestawienie nowych adresów będzie wysłane z urzędu do:  

 Urzędu Statystycznego 

 Urzędu Skarbowego 

 Urzędu Pocztowego w Garbowie 

 Operatora Pocztowego InPost 

 Starostwa Powiatowego 

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
 


