Praktyczne informacje dla mieszkańców w związku z wprowadzeniem nowego
nazewnictwa ulic oraz zmian danych adresowych w miejscowościach
położonych na terenie Gminy Michałowice.
Dokumentację dotyczącą zmiany oznaczenia porządkowego nieruchomości Urząd Gminy
Michałowice wysyła i dostarcza do organizacji, organów, jednostek, zakładów, urzędów,
zajmujących się m.in sprawami:
•
•
•
•
•
•

ewidencji gruntów / Starostwo Powiatowe w Krakowie /;
bezpieczeństwa / policja, pogotowie, straż, pożarna - poprzez zasilenie centralnej bazy
danych adresowych/;
dostarczania mediów / wod - kan, gaz, energia /;
do urzędu skarbowego obsługującego teren Gminy Michałowice;
do urzędu pocztowego w Michałowicach;
ZUS, KRUS.

Przekazywana dokumentacja zawiera dane dotyczącego starego i nowego adresu, właściciela
nieruchomości, numeru działki, na której zlokalizowany jest budynek. W zestawieniach znajdują
się tylko te budynki, dla których na wniosek inwestora zostało wydane zawiadomienie o nadaniu
numeru dla nieruchomości /przyjęte do użytkowania - zakończone budowy/.
Prosimy zgłaszać samodzielnie zmianę danych adresowych, w przypadkach dotyczących
indywidualnie zawieranych umów na dostarczenie i prowadzenie usług / np: banki, agencje
ochrony, ubezpieczyciele, operatorzy telewizyjni i telefoniczni, internet, inne /.
Na stronie internetowej (www.michalowice.malopolska.pl) w zakładce „Mapy i ulice”
zamieszczono mapy z lokalizacją ulic oraz moduł umożliwiający ustalenie i przejście
ze starego do nowego adresu, w zakładce „GEOPORTAL” możliwe jest zlokalizowanie
konkretnego punktu adresowego na mapie.
WAŻNE: Zmiany danych adresowych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo
Powiatowe w Krakowie inne niż przejście ze starego do nowego adresu wprowadzane
są na pisemny wniosek właścicieli.
Z urzędu po wprowadzeniu ulic zmiany wprowadzane są dla dotychczasowych adresów
/nie trzeba składać wniosku/ przykład:
Stary adres Więcławice Stare 500
– nowy adres Więcławice Stare, ul. Długa 256
ZMIANA ADRESU NA PISEMNY WNIOSEK WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
KTÓRZY CHCĄ DOKONAĆ TAKIEJ ZMIANY /konieczny wniosek/ przykład:
Stary adres: Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 19/200
– nowy adres Więcławice Stare, ul. Długa 258

Wnioski można zostawiać w Urzędzie Gminy Michałowice lub przesyłać bezpośrednio
do Starostwa Powiatowego w Krakowie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Przy Moście 1. Dołączyć należy ksero zawiadomienia o zmianie adresu.
Link dla wniosku:
http://geodezja.powiat.krakow.pl/formularze/F_GKiK_12_wzor_wniosku_zgloszenia_zmian_danych_zawartych_w%
20ewidencji_gruntow_i_budynkow.pdf

Przypomina się o obowiązku, umieszczenia w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku
lub bramie tabliczki z nadanym numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza
się również nazwę ulicy.
Wzór tabliczki dostępny jest w Urzędzie Gminy Michałowice – geodezja w godzinach pracy
Urzędu, na stronie internetowej www.michalowice.malopolska.pl i u sołtysa. Niezwłocznie po
otrzymaniu zawiadomienia wykonanie tabliczki będzie można zamawiać u sołtysa.
Niedopełnienie obowiązku oznakowania nieruchomości - zgodnie z art. 64 ustawy z dnia
20.05.1971r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz 275 ze zm.) - zagrożone jest karą
grzywny do 250 złotych albo karą nagany.
Zgodnie z art. 89. ustawy o dowodach osobistych nie ma konieczności wymiany dowodów
osobistych w związku ze zmianą adresu wynikającą z wprowadzenia nazewnictwa ulic.
Nowy dowód osobisty nie zawiera informacji o adresie. Adres zameldowania wskazany
w starych dowodach nie potwierdza meldunku po 1 marca 2015 r. Wszystkie dowody osobiste
wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do końca terminu wskazanego na dowodzie.
Konieczność wymiany innych dokumentów wynika z przepisów odrębnych.

