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I. Aspekty  prawne

Wprowadzenie nazw ulic i numeracji porządkowej regulują:

 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów. 

„Do zadań gminy należy:
1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
2) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych 
miejscowościach na obszarze gminy.”

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

„Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy (…)
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub 
nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), a także wznoszenia pomników;”

 Ustawa z dnia 21 marca 1985  o drogach publicznych:

„ 1a.  Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania 
pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.”
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 Wstępem do procedury wprowadzenia nazw ulic i jej pierwszym etapem są zebrania wiejskie, na których muszą 
być podjęte uchwały w tej sprawie. Mieszkańcy muszą bowiem odpowiedzieć na podstawowe pytanie:
Czy jestem za wprowadzeniem nazw ulic w mojej miejscowości?
Pozwoli to na podjęcie dalszych działań.

 Następnym etapem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych ze społecznością lokalną, której sprawa dotyczy. 
Podczas nich na przygotowanych mapach podczas dyskusji, mieszkańcy analizują i wskazują nazwy ulic dla 
odpowiednich odcinków dróg. (w 2018 roku Gmina przygotowała wstępny projekt nazewnictwa ulic dla 
miejscowości Chorzelów i Wola Mielecka – który może stanowić punkt wyjścia do tych prac).

 Następnie podejmowana jest przez Radę Gminy uchwała w sprawie wprowadzenia nazw ulic. Wyniki 
przeprowadzonych wcześniej konsultacji są bardzo istotne do podjęcia uchwały lecz nie wiążą Rady Gminy.

 Podjęta uchwała Rady Gminy otwiera pole do dalszych działań. Dzięki uchwale i zabezpieczonym środkom 
w budżecie Gminy przygotowywany jest operat geodezyjny do wprowadzenia nazw ulic. Wykonuje to zazwyczaj 
firma geodezyjna posiadająca odpowiednie kwalifikacje wyłoniona w ramach zamówienia publicznego 
(przetargu). Powyższy operat jest dokumentem pozwalającym na wprowadzenie zmian w powiatowym 
ośrodku geodezyjnym.

 Urząd Gminy wysyła do każdego mieszkańca, którego zmiana dotyczy, zawiadomienia o wprowadzeniu nazwy ulicy 
oraz o dacie jej wprowadzenia. 

II. Procedura wprowadzania nazw ulic
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B. Urząd Skarbowy - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z
Urzędem Skarbowym, można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3,

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

D. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o
zmianę wpisu do CEIDG np. w Urzędzie Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od
dnia zmiany danych. Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy tj. adres
zamieszkania, adres zameldowania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń,
adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

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

F. Banki - należy zgłosić zmianę adresu, sposób zgłoszenia wynika z regulaminów i zawartych umów,
G. Firmy Ubezpieczeniowe – należy zgłosić zmianę adresu, sposób zgłoszenia wynika z regulaminów i zawartych umów,
H. Przedsiębiorcy – zmiany zawartych umów wg. podjętych zobowiązań (aneksy do umów)

… a także inne instytucje w zależności od posiadanych indywidulanie zobowiązań, umów (miejsca pracy, szkoły, uczelnie,
itp.)

III. Formalności dla mieszkańców
Po dacie wejścia w życie uchwały o wprowadzeniu nazw ulic - mieszkaniec na swój
wniosek i koszt, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Urzędu Gminy, dokonuje
zmian dokumentów w następujących instytucjach:
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A. Wymiana Dowodu Rejestracyjnego (54,50 zł) i Prawa Jazdy (100,50 zł). Zgodnie z ustawą
Prawo o ruchu drogowym w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu
kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy
spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze
uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania
się o wydanie tego dokumentu. Zwolnienie od opłaty, bądź jej pomniejszenie będzie więc
wyłącznie kompetencją Rady Powiatu. (W zakresie wymiany prawa jazdy obowiązuje
wyrok Trybunału Konstytucyjnego który orzekł niezgodność pobieranie opłaty
ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności
zmiany zawartych w nim danych spowodowanej działaniem organów władzy
samorządowej z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – do dnia dzisiejszego przepisy
w tej sprawie nie zostały zmienione).

IV. Koszty dla Mieszkańca

B. 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 (koszt od 50,00 zł). Umieszczenie na
budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

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

Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.
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V. Formalności i koszty Urzędu Gminy

B. Urząd Gminy poniesie też koszty wysłania zawiadomień do wszystkich mieszkańców, u których dokonano zmian 
danych adresowych. 

C. Gmina ponosi koszty wykonania, montażu i utrzymania tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na wszystkich 
drogach w obrębie miejscowości gdzie są wprowadzane ulice.

D. Niezbędne będzie wprowadzenia zmian adresów mieszkańców w dokumentacji gminnej: tj. w internetowym 
systemie punktów adresowych oraz ewidencji porządkowej nieruchomości.

E. Koniecznym jest także przeprowadzenie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (rozbudowanie deklaracji o okienko do wprowadzenia nazwy ulicy).

A. Realizacja uchwały Rady Gminy przez Wójta wymaga zlecenia wykonania operatu 
geodezyjnego do wprowadzenia nazw ulic. Kwota wykonania takiego operatu będzie 
znana po rozstrzygnięciu przetargu (zapytania ofertowego) i jest zależna od 
powierzchni miejscowości oraz ilości działek ewidencyjnych których zmiana dotyczy.
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Nie trzeba wymieniać takich dokumentów jak:

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, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od
klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych
przez właściwe urzędy.

Nie trzeba zmieniać w Urzędzie danych dotyczących:

a) Adresu zameldowania,
b) Danych adresowych z Ewidencji Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym
c) Deklaracji podatku od nieruchomości,
d) Deklaracji na odpady komunalne,

Zmiany te zostaną wprowadzone z urzędu na wniosek Gminy

a) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1
ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera
adresu właściciela.
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W Chorzelowie zlokalizowano 

• 3 drogi powiatowe
• 17 dróg gminnych publicznych lub wewnętrznych
• 21 dróg prywatnych (przy których znajdują się 

budynku lub tereny budowlane, na których w 
najbliższych latach mogą powstać nowe budynki) 

VI. Projekt nazewnictwa

• Nazwa powinna uwzględniać cechy 
charakterystyczne danej ulicy.

• Przy nadawaniu nazw należy uwzględniać tradycje 
nazewnicze przyjęte w regionie oraz jednolity 
charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie np. 
nazwiska pisarzy, nazwy zawodów, nazwy roślin.
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• Nazwy należy podawać zgodnie z obowiązującymi zasadami języka polskiego.
• Nazwy pochodzące od wyrazów oraz imion i nazwisk zagranicznych, nieposiadających 

spolszczonej formy, powinny zachować oryginalną pisownię, o ile są pisane alfabetem 
łacińskim. W innych przypadkach powinny być podawane według pisowni polskiej z 
zachowaniem właściwego brzmienia fonetycznego. 

• Nazwy nie powinny być uciążliwe w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, 
stanowiące wyrażenia obce)

• Nazwy nie mogą mieć charakteru poniżającego oraz nie powinny nawiązywać do 
kontrowersyjnych wydarzeń historycznych. 

• Nazwy patronimiczne powinny zawierać imię, nazwisko oraz jeśli jest taka potrzeba 
funkcję patrona. Powinno się unikać przyjmowania za patronów osób żyjących, zmarłych 
niedawno lub kontrowersyjnych.

• Powinno się unikać nadawania nazw już stosowanych, jako nazwy innych ulic w mieście 
lub nazw o podobnym znaczeniu, pisowni lub brzmieniu wyrazów występujących w 
nazwie.

• Nie nadaje się ulicom tych samych nazw , które istnieją już w innych miejscowościach. 
• Uwaga: Wola Mielecka (39-300) ma ten sam kod pocztowy co pobliskie miasto (Mielec 

39-300). Takie dublowanie nazw powoduje często pomyłki adresowe w sytuacji kiedy 
nadawcy zapominają wpisać miejscowość adresata. 

• Wątpliwe jest także nadawanie tych samych nazw ulic miejscowościom z tej samej Gminy 
(Chorzelów i Wola Mielecka) 9



Opracowanie:
Urząd Gminy Mielec.
Mielec dnia: 27.04.2022 
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