
Komunikat dotyczący zmian nazw ulic w Lubartowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 

2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 744), w związku z 

Uchwałą NR XLIX/272/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zasad 

stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym 

oraz drogom wewnętrznym na terenie Gminy Miasta Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014r. 

poz. 2873), Rada Miasta Lubartów w dniu 31 sierpnia 2017 roku podjęła 7 uchwał w sprawie 

zmian nazw ulic w mieście Lubartów. Uchwały po akceptacji Wojewody Lubelskiego zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 21 września 2017 

roku. 

  
Zgodnie z uchwałami nowe nazwy ulic obowiązują od 6 października 2017 roku.  

 

Wykaz ulic, których nazwy zgodnie z uchwałami Rady Miasta Lubartów z dnia 31 

sierpnia 2017 roku zostały zmienione: 

1. ul. Sławińskiego na ul. Bolesława Mucharskiego - Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady 

Miasta Lubartów z dnia 31 sierpnia 2017r. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3670/akt.pdf  

2. ul. Małgorzaty Fornalskiej na ul. Pałacowa - Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 31 sierpnia 2017r. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3671/akt.pdf  

3. ul. Armii Ludowej na ul. Armii Hallera - Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 31 sierpnia 2017r. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3672/akt.pdf  

4. ul. J. Krasickiego na ul. abp Ignacego Krasickiego - Uchwała Nr XXVIII/174/2017 

Rady Miasta Lubartów z dnia 31 sierpnia 2017r. 
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3673/akt.pdf  

5. ul. Pawła Findera na ul. Romana Jeziora - Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 31 sierpnia 2017r. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3674/akt.pdf  

6. ul. Czwartaków na ul. Czwartaków (zmiana uzasadnienia nazwy) - Uchwała Nr 

XXVIII/176/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 sierpnia 2017r. 
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3675/akt.pdf  

7. ul. H. Sawickiej na ul. ks. Walentego Ligaja - Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 31 sierpnia 2017r. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3676/akt.pdf  

W związku z powyższym Urząd Miasta Lubartów informuje, że: 

-  zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pisma 

oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach 

wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany 

nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat (ust. 1), jak również zmiana nazwy 

dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę 

dotychczasową (ust. 2). 

- właściciele nieruchomości zabudowanych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w każdej sytuacji poniosą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na 

nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w 

widocznym miejscu,  na podstawie art. 47b ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm.). 

 

================================================================ 

W związku z dokonanymi zmianami prosimy zarządców budynków usytuowanych przy w/w ulicach o 

zmianę nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na 

budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm 

kurierskich. 
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