
Krosno Odrzańskie, 21 czerwca 2018 r. 

 

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy ulic Polnej i Dąbrowskiego 

 

W dniu 29 maja 2018 r. Radni Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim podjęli uchwałę Nr LI/425/18 w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany przebiegu ulic Polnej i Dąbrowskiego w Krośnie 

Odrzańskim oraz nadania nowych nazw ulicom.  

Dlaczego?  

 W obecnym układzie panuje chaos związany z numeracją porządkową istniejących budynków mieszkalnych,  

a także są problemy z nadawaniem numerów nowo wybudowanym budynkom. 

 Teren leżący pomiędzy ulicami Polną, Dąbrowskiego i Głowackiego jest atrakcyjny pod względem zabudowy 

mieszkaniowej, w szybkim tempie przybywa nowych budynków, a ponadto Gmina opracowuje podział 

nieruchomości w celu utworzenia osiedla mieszkalnego. 

 Proponujemy, by Mieszkańcy ulicy Dąbrowskiego od nr 34 do końca zostali przyłączeni do ulicy Polnej, dzięki 

czemu kurierzy, listonosze oraz Państwa Goście nie będą „błądzili” po mieście. 

 Konieczność uporządkowania numeracji porządkowej nieruchomości, Państwa budynki zostaną 

przyporządkowane do nowo powstałych ulic dzięki czemu karetka pogotowia, Straż Pożarna czy Policja  

w łatwy, a przede wszystkim szybki sposób dotrą do Państwa w razie zagrożenia życia czy zdrowia. 

 Mieszkańcy ul. Polnej i Dąbrowskiego sygnalizują konieczność uporządkowania numeracji na tym terenie  

oraz występują do Urzędu Miasta z propozycjami nazw ulic. 

Co się z tym wiąże? 

 Zmiana adresu w bazach Urzędu Miasta zostanie uregulowana odgórnie. 

 Burmistrz zgłosi zmiany do Starostwa Powiatowego – ewidencja gruntów, budynków i lokali. 

 Starosta ma obowiązek powiadomienia Ksiąg Wieczystych o zmianie adresu. 

 Nie ma potrzeby wymiany dowodu osobistego. 

 Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim powiadomi Urząd Skarbowy, Pocztę, Straż Pożarną, Sąd Rejonowy, 

Prokuraturę, Policję, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

Zachodnie Centrum Medyczne, Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczną, Jednostki Wojskowe, Miejskie 

placówki oświatowe i kulturalne, banki (WBK, PKO BP, Bank Spółdzielczy), ZUS, OPS, OSiR, KRUS, EWE, 

ZGKiM, ENEA, KPWK o dokonanej zmianie nazw ulic. 

 O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady 

pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, 

dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, 

telewizji kablowej itp. 

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni. 

Załączamy uchwałę Nr LI/425/18 z dnia 29 maja 2018 r. Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim  

oraz mapkę z propozycją zmiany przebiegu ulic i nowych nazw. 

Chcemy, aby to Państwo zdecydowali o nazwach swoich ulic! 

 

W związku z tym, zapraszamy Państwa na konsultacje, które odbędą się 05 lipca 2018 r. (czwartek)  

w formie otwartych spotkań o godzinie 17.00 i 18.00  

na skrzyżowaniu ulic Polnej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim. 

 

Porozmawiajmy i wybierzmy wspólnie nazwy ulic, które będą się Państwu podobać. 

   

         Do zobaczenia! 

 

  Tomasz Rogowski     Bartosz Zaborowicz 

Przewodniczący Rady Miejskiej           Przewodniczący Komisji  
Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej 

        

 


