
 

    K A R T A    U S Ł U G I 
Urząd Miasta Sokołów Podlaski 

                                             Samodzielne stanowisko ds. mienia komunalnego 
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21 

www.sokolowpodl.pl 
tel. 25 781 75 01 / fax. 25 781 75 10 

 
Nazwa karty usługi (sprawy): 

Nadawanie nazwy ulic, placów, parków i instytucji publicznych  

 I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy: 
1. Wniosek o nadanie nazwy ulicy, placu, parku i instytucji publicznej 
2. Mapa z zaznaczonym  przebiegiem  ulicy 
3. Zgoda właścicieli, jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej 

 
 II. Opłaty:  
Nie podlega 
 
III. Termin załatwienia sprawy:  
Jak w przypadku załatwiania spraw skomplikowanych, nie dłużej jednak niż 2 miesiące. 
Wniosek w pierwszej kolejności sprawdzany jest pod kątem zgodności złożonej propozycji z występującym 
nazewnictwem ulic w sąsiedztwie.  Projekt uchwały poddawany jest konsultacjom społecznym, 
a następnie przekazywany jest do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, która podejmuje uchwałę. 
 

 

IV. Sposób załatwienia sprawy:  
Przesłanie pocztą lub odbiór osobisty.  
 
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :  
Danuta Przywózka –inspektor ds. mienia komunalnego 

VI. Tryb odwoławczy:  
Nie przysługuje  
 
VII. Działamy na podstawie prawa:  

 art.18 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r, Nr 142 poz.1591 z 
późn.zm./ 

 art.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /tekstjedn.z 2007r Nr 19 poz.115 z 
późn.zm./ 

 przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r 
Nr 98 poz.1071 z późn.zm./ 

  
 
VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:  

1. Wniosek wraz z załącznikami może być złożony pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
przy ul. Wolności 21, Pocztą Polską, za pomocą faxu lub przez skrzynkę podawczą Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl. 

2. Wniosek z załącznikami,  poświadczony bezpiecznym podpisem elektronicznym, może być też 
złożony pocztą elektroniczną na adres um@sokolowpodl.pl. 

 

http://www.sokolowpodl.pl/


   

Opracował/a:  
Danuta Przywózka 

Zaopiniował/a: 
Maria Truszkowska 

Nr karty: MK.0143.16.2012 Ważne od: 01.08.2011 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Bogusław Karakula 

 

 
IX. Osoba do kontaktu:  
Danuta Przywózka –Tel.25-7817526, mail:mk1@sokolowpodl.pl  
 
X. Uwagi:  
Brak 
 


