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Nadanie nazwy drodze 

 

 
 Zgodnie z Regulaminem nadawania nazw ulic : 

1. Nie należy nadawać nazw ulic już istniejących lub o podobnym znaczeniu (listę aktualnie 

nadanych nazw można uzyskać  w pokoju 111 bądź drogą mailową) 

2. Nazwy ulic nadawać według zasad pisowni polskiej. 

3. Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego. 

4. Nadaje się nazwy pochodzące tylko od nazwisk osób wybitnych i są one przeznaczone   

    do miejsc szczególnych 

5. W przypadku nazw pochodzących od nazwisk osób żyjących należy uzyskać zgodę     

     tej osoby. 

6. Nie należy nadawać nazw pochodzących od imion. 

 

 Nadanie nazwy drodze stanowiącą własność bądź będącą we władaniu jednostek 

samorządu terytorialnego: 

1. Na wniosku o nadanie nazwy drodze musi znajdować się co najmniej 51% podpisów 

właścicieli działek przylegających do działki drogowej. 

2.  Podpis sołtysa na wniosku. 

3. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej ilości podpisów, należy złożyć 

wniosek o nadanie nazwy ulicy – Urząd Gminy wystosuje pisma  do pozostałych 

właścicieli celem wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze. 

4. Zgodnie z regulaminem nadawania nazw ulic w Gminie Nadarzyn, brak pisemnego 

sprzeciwu po otrzymaniu pisma w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy traktujemy 

jako zgodę. 

 

 Nadanie nazwy drodze stanowiącej własność osób fizycznych: 

1. Na wniosku o nadanie nazwy drodze muszą podpisać się wszyscy właściciele działki 

drogowej. 

2. Podpis sołtysa na wniosku. 

3. W przypadku braku możliwości uzyskania wszystkich podpisów, należy złożyć wniosek o 

nadanie nazwy ulicy – Urząd Gminy wystosuje pisma  do pozostałych właścicieli celem 

wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze – każdy właściciel musi dostarczyć pisemną 

zgodę na nadanie nazwy ulicy. 

 

 

 Po uzyskaniu zgody wymaganej ilości osób, zostaje podjęta uchwała Rady 

Gminy o nadaniu nazwy drodze. 

 Po 14 dniach od opublikowania uchwały przez Wojewodę Mazowieckiego w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego wchodzi ona w życie. 

 Po wejściu w życie uchwały następuje nadanie nazwy i w przypadku istnienia 

przy danej drodze budynków z nadanymi numerami porządkowymi – zmiana 

numeracji następuje z urzędu (każdy właściciel otrzyma zaświadczenie o zmianie 

na adres podany w ewidencji gruntów i budynków). 
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Informuje się, że zmiana numeracji obliguje właściciela do: 

- zamieszczenia w ciągu 30 dni od otrzymania zaświadczenia nowej tabliczki z nazwą ulicy i 

numerem porządkowym; 

- aktualizacji adresu w dokumentach (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny- zmiana adresu z 

urzędu nie zwalnia z opłat za wymianę) 

- zmiany adresów w przychodniach, bankach, elektrowni itp.  

 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, 

poniedziałek w godz. 9.00 - 18.00,   

wtorek - czwartek w godz. 8.00 - 16.00, 

piątek w godz. 8.00-15.00 

Kancelaria, pokój 101 na parterze. 

 

 

Jednostka odpowiedzialna: 

Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 111, tel. (22) 729 81 85 w. 160, 

geodezja@nadarzyn.pl  

 

Podstawa prawna: 

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

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 

- art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (t.j Dz.U. 2019 r. poz. 1461) 

- art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) 

- Regulamin nadawania nazw ulicom w Gminie Nadarzyn 

 

Opracowanie: Sylwia Falkowska 
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