Błonie, dnia 18 grudnia 2014 r.
Burmistrz Błonia

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Błonia uprzejmie informuje, iż w celu realizacji obowiązków nałożonych
na Gminy ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1612 j. t. ze zm.), rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw
miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r., poz. 200), rozporządzeniem Rady Ministrów
z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157,
poz. 1031 ze zm.), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Krajowym
Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) oraz planowanym uruchomieniem
ogólnopolskiego Systemu Rejestru Państwowych, dokonał w dniu 02 grudnia 2014 r. dostosowania
zapisu nazwy miejscowości figurującej w zbiorze meldunkowym Gminy Błonie - Błonie:
ul. Żukówka, ul. Łąki, ul. Górna do urzędowej nazwy miejscowości zgodnej z zapisami TERYT
– Żukówka: ul. Żukówka, ul. Łąki, ul. Górna oraz zmiany w zakresie dostosowania
(uporządkowania) zapisów meldunkowych do faktycznego położenia nieruchomości,
tj. „przeniesienia” w ewidencji ludności części adresów posesji położonych dotychczas przy
ul. Grodziskiej i ul. Nowakowskiego w Błoniu (miasto) do wsi Żukówka, ul. Grodziska
i ul. Nowakowskiego, zgodnie z ich geodezyjnym położeniem.
Powyższa procedura dostosowania adresów zameldowania w zbiorach meldunkowych
Gminy Błonie do zapisów zgodnych z rejestrem TERYT oraz geodezyjnym położeniem
nieruchomości, objęła wszystkie osoby zameldowane na pobyt stały, czy też czasowy w wyżej
wymienionych posesjach.
Adresy zameldowania po dokonanej w dniu 02 grudnia 2014 r. zmianie otrzymały
następujący zapis w tutejszej ewidencji ludności, odpowiednio: Żukówka, ul. Żukówka;
Żukówka, ul. Łąki; Żukówka, ul. Górna; Żukówka, ul. Grodziska (dotyczy numerów: 17A,
19, 19A, 19B, 19C, 27, 29, 33, 39,); Żukówka, ul. Nowakowskiego (dotyczy numerów: 95, 99,
106, 108, 114).
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dowody osobiste
wszystkich osób, których przedmiotowa zmiana dotyczy, zostaną unieważnione z urzędu,
po upływie 3 miesięcy od daty dokonanej korekty – tj. od dnia 02 grudnia 2014 r.
Uprzejmie informuję o konieczności wymiany dowodów osobistych w terminie
do 03 marca 2015 r. W terminie tym, należy złożyć wniosek i odebrać nowy dowód osobisty.
Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w Urzędzie Miejskim
w Błoniu, ul. Rynek 6, pokój nr 8, w godzinach pracy ewidencji ludności (poniedziałek: 10.00 –
18.00, wtorek – piątek: 8.00 – 15.00) – więcej informacji pod numerem telefonu: (22) 725-30-04
w. 122.
Z poważaniem
/-/ Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

