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1. Nazwa usługi 
 
NADANIE NAZWY DRODZE PRYWATNEJ 

2. Nazwa referatu realizującego usługę  
 

Referat Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami 
ul. Gminna 60, parter pok. nr  21 
tel. 22 708 91 19 
e-mail: geodezja@lesznowola.pl 
 
3. Formularz 

 
 https://dev.lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/05/14.-Wniosek-o-nadanie-nazwy-

drodze-prywatnej.pdf 
 

4. Organ właściwy do realizacji usługi 
 
Wójt Gminy Lesznowola 
 
5. Wymagane dokumenty 

• Wniosek o nadanie nazwy drodze prywatnej zawierający propozycję nazwy z podpisami 
wszystkich współwłaścicieli drogi. 

• W przypadku osób prawnych - kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.  
 

6. Sposób dostarczenia dokumentów 
 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

• Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - 
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem 
zaufanym. 

• Przesłać drogą pocztową na adres:  
Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. 

• Złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy Urzędu,  
tj. poniedziałek: 9.30 do 17.30; wtorek – piątek: 8.00 do 16.00. 

7.  Sposób załatwienia  
 

• Przygotowanie projektu uchwały z proponowaną nazwą na komisje merytoryczne Rady 
Gminy Lesznowola. 

• Przygotowanie uchwały o nadaniu nazwy na sesję Rady Gminy Lesznowola. 
• Po podjęciu uchwały – przekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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• Uchwała o nadaniu nazwy drodze wchodzi w życie w terminie 14 dniu od jej publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

8. Czas realizacji 
 

Około 3 miesięcy z publikacją. 
 
9. Sposób odbioru dokumentów 
 
Brak. 
 
10.  Opłaty 

 
Wniosek zwolniony z opłat. 
 
11.  Tryb odwoławczy 
 
Tryb odwoławczy nie przysługuje. 

 
12.  Podstawa prawna 

 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1376  

ze zm.). 
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 595  

ze zm.) 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

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

 


