
Załącznik do Zarządzenia nr Nr SA.0050.47.2021 

                                                                                                              Wójta Gminy Liszki  

                                                                                                              z dnia 26.04.2021 r.  

 

ANKIETA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

opracowania zawierającego schemat proponowanego przebiegu ulic  

oraz ich nazw w miejscowości Liszki gmina Liszki 

  

 

PROPOZYCJE NAZW ULIC 

(numeracja zgodna z numeracją na schemacie przebiegu ulic, 

stanowiącym załącznik do ww. opracowania) 

  

 

Lp. 

ULICY 

NAZWA ULICY 

(PROPOZYCJA) 

PRZEBIEG 

1 KRAKOWSKA 

(PESEL: 

KRAKOWSKA) 

przebieg po drodze wojewódzkiej nr 780, od granicy 

z Kryspinowem, część działki nr 2070 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 2177 K (ul. Tyniecka)6 

2 ŚW. JANA KANTEGO 

(PESEL: 

ŚW. JANA KANTEGO) 

przebieg po drodze wojewódzkiej nr 780, od skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 2177 K (ul. Tyniecka) w kierunku zachodnim 

do Ronda Wolności, część działki nr 2070 

3 OŚWIĘCIMSKA 

(PESEL: 

OŚWIĘCIMSKA 

przebieg po drodze wojewódzkiej nr 780, 

od Ronda Wolności w kierunku północno-zachodnim do granicy z Kaszowem, 

część działki nr 2070 

4 RONDO WOLNOŚCI 

(PESEL: 

RONDO WOLNOŚCI) 

część działki nr 2070 oraz działki nr 2056, 2057, 2058, 2059 i 2060 

5 CZERNICHOWSKA 

(PESEL: 

CZERNICHOWSKA) 

przebieg po drodze powiatowej nr 2183 K, od ronda Wolności w kierunku 

południowo-zachodnim do granicy z Kaszowem, działka nr 1106/2 

6 TYNIECKA 

(PESEL: 

TYNIECKA) 

przebieg od skrzyżowania z ulicą Krakowską i ulicą Św. Jana Kantego 

w kierunku południowym do granicy z Piekarami, przebieg po wschodniej 

części działki drogowej nr 407 oraz po drodze powiatowej nr 2177 K - działka 

nr 884/2 

7 JANA III SOBIESKIEGO 

(PESEL: 

JANA III SOBIESKIEGO), 

przebieg po drodze powiatowej nr 2179 K od skrzyżowania z ulicą Tyniecką 

w kierunku południowym do granicy z Rączną po działkach nr 456/1 i 456/3 

8 POLEGŁYCH 

(PESEL: POLEGŁYCH), 

przebieg po drodze powiatowej nr 2192 K od skrzyżowania z ul. Krakowską 

w kierunku północnym do granicy z Cholerzynem, dz. nr 460 

9 MAZUROWA 

(PESEL: 

MAZUROWA) 

przebieg po działce drogowej nr 661 od skrzyżowania z ulicą Krakowską 

w kierunku południowo-wschodnim do granicy z miejscowością Piekary 

10 MAŁY RYNEK 

(PESEL: 

MAŁY RYNEK) 

przebieg po południowej części działki gminnej nr 407 

11 SPACEROWA 

(PESEL: 

SPACEROWA), 

przebieg po części działki drogowej nr 446 (władający Urząd Gminy Liszki), od 

ulicy Mały Rynek w kierunku południowym do granicy 

z dz. 2024/1 i 2010/3 

12 STROMA 

(PESEL: 

STROMA 

przebieg po części działki drogowej nr 446 (władający Urząd Gminy Liszki), od 

ulicy Spacerowej w kierunku południowym 

13 ŚW. MIKOŁAJA 

(PESEL: 

ŚW. MIKOŁAJA) 

przebieg po działce drogowej nr 432 od ulicy Mały Rynek w kierunku 

południowym (władający Urząd Gminy Liszki) 

14 DWORSKA 

(PESEL: 

DWORSKA) 

przebieg po działce drogowej nr 424 od ulicy 

św. Jana Kantego w kierunku południowym do skrzyżowania z ulicą Szkolną 

(władający Urząd Gminy Liszki) 

15 STUDZIENKI 

(PESEL: 

STUDZIENKI) 

przebieg po działce drogowej nr 1413 (władający Urząd Gminy Liszki) od ulicy 

św. Jana Kantego w kierunku południowo-zachodnim, a następnie po działce 



1412 (władający Mienie Gminne wsi Liszki) do skrzyżowania z ulicą Jana 

Pawła II oraz z ulicą Zielną 

16 SŁONECZNA 

(PESEL: 

SŁONECZNA) 

przebieg po działce drogowej nr 1454/3 od ulicy św. Jana Kantego w kierunku 

południowym do ulicy Jana Pawła II (władający Urząd Gminy Liszki 

17 POLNA 

(PESEL: 

POLNA) 

przebieg po działkach drogowych nr 2064 i 2065 (władający Urząd Gminy 

Liszki) od ulicy Czernichowskiej w kierunku południowym 

18 JANA PAWŁA II 

(PESEL: 

JANA PAWŁA II) 

przebieg po działkach drogowych nr 1473 i części 1474 (władający Urząd 

Gminy Liszki) od ulicy Polnej w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą 

Studzienki i ulicą Zielną 

19 SZKOLNA 

(PESEL: 

SZKOLNA) 

przebieg po części działki drogowej nr 1474 oraz działce drogowej nr 1524 

(władający Urząd Gminy Liszki) od granicy z działką nr 2026 w kierunku 

zachodnim, a następnie od skrzyżowania z ulicą Zielną w kierunku 

południowym 

20 WOŁOWICKA 

(PESEL: 

WOŁOWICKA) 

przebieg po drodze powiatowej nr 2181 K, działka nr 1171, od ulicy 

Czernichowskiej w kierunku południowym do granicy miejscowości Rączna 

21 NA BORACH 

(PESEL: 

NA BORACH), 

przebieg po działce drogowej nr 1004 (władający Urząd Gminy Liszki) od ulicy 

Czernichowskiej w kierunku zachodnim 

22 ŁĄCZNA 

(PESEL: 

ŁĄCZNA) 

przebieg po działce drogowej nr 1100/2 od ulicy Czernichowskiej w kierunku 

północnym do ulicy Oświęcimskiej 

23 KASZOWSKA 

(PESEL: 

KASZOWSKA) 

przebieg po działce drogowej nr 89 od ulicy św. Jana Kantego w kierunku 

zachodnim do granicy z miejscowością Kaszów 

24 GARNCARSKA  

(PESEL: 

GARNCARSKA) 

przebieg po działce drogowej nr 233 (władający Urząd Gminy Liszki) od ulicy 

św. Jana Kantego w kierunku północno-zachodnim 

25 KS. JANA SALI 

(PESEL: 

KS. JANA SALI ) 

przebieg po działce drogowej nr 311 (władający Urząd Gminy Liszki) od ulic 

św. Jana Kantego w kierunku północno-zachodnim 

26 SIOSTRY FAUSTYNY 

(PESEL: 

SIOSTRY FAUSTYNY) 

przebieg po działce drogowej nr 328 (władający Urząd Gminy Liszki) od ulicy 

św. Jana Kantego w kierunku północnym 

27 KSIĘDZA BAŚCIKA 

(PESEL: 

KSIĘDZA BAŚCIKA) 

przebieg po działce drogowej nr 363 i 346/2 (władający Urząd Gminy Liszki) 

28 ZA KOŚCIOŁEM 

(PESEL: 

ZA KOŚCIOŁEM) 

przebieg po działce drogowej nr 370 (władający Urząd Gminy Liszki) 

w kierunku północnym 

29 MACIEJÓWKA 

(PESEL: 

MACIEJÓWKA) 

przebieg po działce drogowej nr 400 (władający Urząd Gminy Liszki) 

w kierunku północnym; 

30 LISIECKA 

(PESEL: 

LISIECKA) 

przebieg po działce drogowej nr 739 (władający Urząd Gminy Liszki) od ulicy 

Tynieckiej w kierunku wschodnim do ulicy Krakowskiej 

31 FELICJANEK 

(PESEL: 

FELICJANEK) 

przebieg po działce drogowej nr 758 (władający Urząd Gminy Liszki) od ulicy 

Tynieckiej w kierunku wschodnim do ulicy Krakowskiej 

32 ZAWIŁA 

(PESEL: 

ZAWIŁA) 

przebieg po działce drogowej nr 788/1 (władający Urząd Gminy Liszki) 

od ulicy Felicjanek w kierunku południowym do ulicy Tynieckiej 

33 KRÓTKA 

(PESEL: 

KRÓTKA) 

przebieg po działce drogowej nr 1996/1 (władający Urząd Gminy Liszki) 

od ulicy Tynieckiej w kierunku zachodnim 

34 PARKOWA 

(PESEL: 

PARKOWA) 

przebieg po działce drogowej nr 584 (władający Urząd Gminy Liszki) od ulicy 

Krakowskiej w kierunku północno-zachodnim 

35 ZIELNA 

(PESEL: 

ZIELNA) 

przebieg po części działki drogowej nr 1474 (władający Urząd Gminy Liszki) od 

skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II i ulicą Studzienki w kierunku wschodnim, 

a następnie do skrzyżowania z ulicą Szkolną 

36 RYNEK 

(PESEL: 

RYNEK) 

przebieg po działce ewidencyjnej nr 2055 (władający Urząd Gminy Liszki) 



 

*) UWAGA: W przypadku przebiegu drogi po działkach prywatnych wprowadzenie nazwy ulicy dla tej 

drogi uzależnione jest od zgody wszystkich właścicieli działek. 

 

 

Nie wnoszę uwag / wnoszę uwagi  

 

 

W przypadku uwag proszę podać oznaczenie/numer (Lp. ulicy) - proponowaną zmianę nazwy tej  

ulicy, zmianę jej przebiegu lub wskazanie nowej ulicy z nazwą oraz uzasadnienie:  
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……………………………..     ………………………………….  

miejscowość, data        podpis 

 

 

 

* właściwe podkreślić 

 

 

Ankiety będą przyjmowane w terminie do 26 maja 2021 roku. 
 

 


