
ANKIETA W SPRAWIE NADANIA NAZW ULICOM W SOŁECTWIE BRZEŚCIE 

z inicjatywy zebrania sołeckiego celem ułatwienia komunikacji w obrębie miejscowości 

Obowiązki właścicieli nieruchomości: 
- wymiana praw jazdy (ok. 100 zł) 
- zmiany wpisów w księgach wieczystych (ok. 210 zł ) 
- zmiany adresów w Ewidencji Gruntów i Budynków 
- zmiany w umowach z dostawcami mediów (prąd, gaz itp.) 
- oznakowanie posesji (fundusz sołecki) 

Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą: 
- zgłoszenie zmian w CEiDG oraz Urzędzie Skarbowym 
- zgłoszenie zmian w KRS (ok. 250 zł) 
- wymiana materiałów reklamowych, pieczątek  
- zmiany do umów 
 

Obowiązki Gminy Bliżyn: 
-przygotowanie projektu uchwały  
-ustawienie oznakowania ulic 
-wprowadzenie zmian do ewidencji numeracji 
-wprowadzenie zmian adresów posesji w EGiB 

oraz inne nieprzewidziane obowiązki i koszty. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/ imię, nazwisko, adres/ 

 

Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości Brzeście zgodnie z projektem 

(do wglądu u Sołtysa oraz w UG Bliżyn pok. 14)? (zakreślić prawidłowe) 

TAK      NIE 
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