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         Szanowni Państwo  
         Mieszkańcy ulicy … 
 
 
W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
744) na Miasto Katowice, podobnie jak na inne gminy w całej Polsce, został nałożony obowiązek zmiany nazw 
określonych ulic. W związku z informacjami uzyskanymi z Instytutu Pamięci Narodowej Miasto Katowice zostało 
zobowiązane do zmiany nazwy ulicy, przy której Państwo zamieszkują. 

Zdajemy sobie sprawę, że zmiana nazwy ulicy wiąże się z koniecznością wymiany dokumentów  
– tj. prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego (jeśli takie dokumenty Państwo posiadają). Natomiast nie jest konieczna 
wymiana dowodu osobistego (zgodnie z art. 12 oraz art. 89  ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych). 

Jako Miasto niestety nie mamy wpływu na tego typu nieudogodnienia związane z wymianą dokumentów. Informuję 
jednak, że za wymianę wymienionych dokumentów Miasto Katowice nie będzie pobierać żadnej opłaty. W załączeniu 
znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. niezbędnych działań związanych z wymianą wspomnianych 
dokumentów. Działania będzie można podjąć, gdy Rada Miasta Katowice podejmie uchwałę dotyczącą opisywanej 
zmiany. Prawdopodobnie nastąpi to pod koniec września br.  

Jednocześnie informuję, że proponujemy, by nowa nazwa Państwa ulicy uzyskała brzmienie  
„… ”. W załączeniu przekazuję uzasadnienie dla takiej propozycji.  

Jeżeli chcą Państwo przedstawić swoją opinię w stosunku do nowej nazwy ulicy – uprzejmie proszę 
o wypełnienie formularza konsultacyjnego, załączonego do niniejszego pisma. Wypełniony formularz można zwrotnie 
przekazać na jeden z wybranych sposobów: 

1) odesłać listem na adres: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 
Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne dot. zmiany nazwy ulicy. 

2) dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, II piętro (pokój 204), Rynek 13 Katowice; 
3) wrzucić do urny dostępnej w filii nr … Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. … 

Formularz konsultacyjny dostępny jest również w formie elektronicznej na stronie www.konsultacje.katowice.eu.               
Na Państwa opinie czekamy do 25 września 2017r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie 
www.konsultacje.katowice.eu, na której obecnie można zapoznać się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice 
ws. uruchomienia przedmiotowych konsultacji społecznych. 
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