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Cel opracowania: 

Przygotowanie opracowania ma ułatwić mieszkańcom miejscowości Kryspinów gmina Liszki 

podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic. Opracowanie zawiera propozycje nazw 

ulic oraz ich przebieg. 

 

Podstawa prawna: 

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

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących 

drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych. 

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania 

pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana (art. 8 ust. 1a ustawy o drogach 

publicznych). 

 

Procedura: 

1) Drogi publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) 

Z ww. przepisów wynika, iż jedynym uprawnionym do nadawania ulicom nazw organem jest rada 

gminy. Jeżeli rada gminy nazywa drogę będącą własnością gminy powiatu lub województwa jest 

w swojej decyzji autonomiczna. Jednakże dobrą praktyką jest poddawanie kwestii wprowadzenia 

nazw ulic pod konsultacje społeczne. 

Najpierw Zebranie Wiejskie określa, że chce wprowadzenia nazw ulic, a następnie Sołtys oraz 

Rada Sołecka aktywnie uczestniczy w ustaleniu propozycji nazw ulic. Uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do wprowadzenia nazw ulic została podjęta przez Zebranie 

Wiejskie w Kryspinowie  w dniu 19.06.2021 r. 

2) Drogi prywatne 

W przypadku nazywania dróg prywatnych, rada gminy musi uzyskać zgodę na określoną nazwę 

wszystkich właścicieli danej działki drogowej. Odbywa się to poprzez zbieranie pisemnych zgód. 

Jeżeli współwłaściciele dróg prywatnych nie osiągną zgody, co do nazwy swojej ulicy, 

zaproponowana nazwa jest niestosowna lub niezgodna z dobrymi praktykami nadawania nazw 

ulicom lub może powodować konflikty w środowisku lokalnym, rada gminy ma możliwość nie 

nadawania nazwy drodze prywatnej. W takiej sytuacji budynki położone przy tej drodze zostaną 

przyporządkowane do najbliższej ulicy posiadającej status drogi publicznej. 

W przypadku dróg prywatnych, osoby które mieszkają przy takich drogach, ale nie mają prawa 

własności, a jedynie prawo przejazdu (np. służebność) formalnie nie mają prawa sprzeciwu wobec 

nazwy zgłoszonej przez właściciela drogi. W takiej sytuacji mogą jedynie zwrócić się do rady 

gminy o nie nadawanie ulicy osobnej nazwy i przyporządkowanie ich budynków do najbliższej 

drogi publicznej. 
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3) Opracowanie geodezyjne 

Pierwszym etapem jest przygotowanie schematu przebiegu ulic, w którym wskazane są konkretne 

drogi (odcinki dróg), oraz zawarte są wszystkie proponowane nazwy. 

4) Propozycje zawarte w schemacie przebiegu ulic są poddawane konsultacjom z mieszkańcami. 

Mieszkańcy mogą w ich trakcje zgłaszać swoje uwagi lub proponować zmiany. 

5) Opracowanie uchwały Rady Gminy 

Po przygotowaniu ostatecznego schematu przebiegu ulic i ustaleniu ich nazw, zebraniu wszystkich 

wniosków i zgód od właścicieli dróg prywatnych oraz rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie 

konsultacji z mieszkańcami następuje przygotowanie projektu uchwały rady gminy w sprawie 

nadania nazw ulic. 

6) Uchwalenie 

Po przyjęciu uchwały przez Radę Gminy Liszki, zostanie ona wysłana do publikacji 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Po upływie 14 dni od publikacji uchwała wchodzi 

w życie. W uchwale może zostać ustalona późniejsza data, od której będą obowiązywały 

wprowadzone nazwy ulic. 

7) Zawiadomienia 

Po wejściu w życie uchwały wysyłane są do właścicieli nieruchomości zawiadomienia 

informujące o nadaniu nazwy ulicy oraz o numerach nadanym poszczególnym budynkom. 

8) Zaświadczenia 

Osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy doręczane są zaświadczenia o zmianie adresu 

zameldowania z dotychczasowego na nowy, zawierający nazwę ulicy i numer domu. Na podstawie 

tego zaświadczenia można będzie udokumentować aktualny adres zameldowania, a także dokonać 

aktualizacji danych adresowych w różnych instytucjach oraz zmienić niektóre dokumenty. 

Dowód osobisty, prawo jazdy i paszport pozostają nadal ważne. 

9) Tabliczki z numerami porządkowymi budynków 

Po zmianie numerów powinna nastąpić wymiana tabliczek z numerami porządkowymi na 

domach. Za wymianę tych tabliczek odpowiedzialni są właściciele nieruchomości. Dobrą praktyką 

jest zlecenia wykonania tabliczek według jednolitego wzoru opracowanego w urzędzie gminy. 

Gmina ponosi koszty produkcji i montażu tabliczek z nazwami ulic. 
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Koszty i formalności dla mieszkańców: 

1) Wymiana prawa jazdy w Starostwie Powiatowym 

2) Wymiana dowodu rejestracyjnego w Starostwie Powiatowym 

3) Tabliczka z numerem porządkowym na dom lub ogrodzenie  

4) Zestawienie nowych adresów jest wysyłane z urzędu do: 

− zakładu dystrybuującego energię elektryczną, 

− zakładu dystrybuującego gaz, 

− Urzędu Statystycznego, 

− Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie, 

− Starostwa Powiatowego w Krakowie (Ewidencja gruntów i budynków), 

− Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

− Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

− Narodowego Funduszu Zdrowia. 

5) Mieszkańcy sami muszą zaktualizować dane m.in. w: 

− bankach oraz w firmach ubezpieczeniowych 

− CEIDG – działalność gospodarcza, 

− miejscach pracy, 

− szkołach, uczelniach, 

− innych podmiotach – indywidualnie. 

 

Dobre praktyki 

1) W gminie nie powinno się nadawać ulicom tych samych nazw, które istnieją już w innych 

miejscowościach o tym samym kodzie pocztowym – takie dublowanie nazw powoduje często 

pomyłki adresowe, w sytuacji kiedy nadawcy zapominają wpisać miejscowość adresata. 

2) Nazwy powinny odnosić się do konkretnej cechy jaką wyróżnia się ulica. Może to być tradycyjna 

nazwa drogi lub nazwa geograficzna (np. nazwa przysiółka, części wsi, pól), patronimiczna 

(związana z osoba zasłużoną dla społeczności lokalnej lub narodu), nazwa kierunkowa 

(określająca kierunek, miejscowość gdzie prowadzi ulica), historyczna (odnosząca się do 

wydarzeń, postaci, miejsc, związanych z danym miejscem). 

3) Powinno się unikać nazw obcych danej kulturze i miejscu (np. ul. Pola Elizejskie). 

4) Ulice na zwartych osiedlach – nowopowstałych przedsięwzięciach budowlanych – mogą mieć 

nazwy typowe (np. Radosna, Malownicza, Słoneczna, itp.), winny jednak charakteryzować się 

spójnością nazw w celu łatwiejszego zlokalizowania danej ulicy, np. Sosnowa, Świerkowa, 

Modrzewiowa, itp. w bliskim sąsiedztwie. 

5) Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami języka polskiego określonymi  

w słownikach normatywnych i uchwałach Rady Języka Polskiego. 
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6) Nazwy patronimiczne powinny zawierać imię i nazwisko patrona, w szczególnych 

okolicznościach jego funkcję (np. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). 

7) Za patronów ulic nie powinno się przyjmować osób żyjących. Nie zaleca się przyjmowania za 

patronów osób zmarłych niedawno lub osób kontrowersyjnych. 

8) Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub 

stanowiące wyrażenia obco brzmiące). 

9) Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego. 

 

Położenie i historia Kryspinowa 

Kryspinów położony jest przy zachodniej granicy gminy Liszki z miastem Kraków, wchodzi w skład 

aglomeracji krakowskiej, a dokładniej strefy podmiejskiej centralnego ośrodka metropolitalnego, czyli 

Krakowa. 

Wieś Kryspinów liczy obecnie 1 642 mieszkańców.  

„Wieś powstała prawdopodobnie na przełomie XV i XVI w. Jako osada o nazwie „Wenecja”. Przedtem 

były tu bagna porośnięte trzciną, wydzielające nieprzyjemną woń. Zadecydowało to o nowej nazwie 

osady – “Śmierdząca”. Nazwa ta przetrwała do roku 1897, kiedy to ówczesny właściciel - Jan 

Skirliński zmienił ją na Kryspinów na cześć przodka Kryspina Żeleńskiego. Inna wersja nazwy 

Śmierdząca mówi, iż została przekształcona od smerda – bardziej rozumnego chłopa, zarządcy w 

Klasztorze. W 1915 r. Skirlińscy sprzedali Kryspinów mieszczaninowi o nazwisku Suski. Spadkobiercy 

Suskiego to Jaworscy, Madejscy, Czechowicze. Po 1945r. majątek został rozparcelowany pomiędzy 

miejscowych rolników, a w pałacu powstaje Państwowy Dom Dziecka, by w latach 50-tych ustąpić 

miejsca Gminnemu Ośrodkowi Maszynowemu, potem Państwowemu Ośrodkowi Maszynowemu. 

W 1995r. POM sprywatyzował się i działa pod nazwą PROMEROL. Pałac wrócił do dawnych 

właścicieli. Na uwagę zasługuje przylegający do pałacu park, z ciekawym drzewostanem i stawem” 

(źródło: www.liszki.pl) 
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SCHEMAT PRZEBIEGU ULIC 

W miejscowości Kryspinów gmina Liszki zidentyfikowano 35 drogi publiczne lub gminne 

niepubliczne, przy których znajdują się budynki lub tereny budowlane, na których w najbliższych 

latach mogą powstać nowe budynki.  

Schemat graficzny przebiegu ulic stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

 

PROPOZYCJE NAZW ULIC 

(numeracja zgodna z numeracją na schemacie przebiegu ulic, stanowiącym załącznik do niniejszego 

opracowania)  

 

1. RONDO JANA SKIRLIŃSKIEGO (PESEL: RONDO JANA SKIRLIŃSKIEGO), część działki 

1444; 

2. KRYSPINA ŻELEŃSKIEGO (PESEL: KRYSPINA ŻELEŃSKIEGO), przebieg po drodze 

wojewódzkiej nr 780, od ronda Jana Skirlińskiego w kierunku zachodnim do granicy 

z miejscowością Liszki (część działki nr 1444, działki nr 1435, 1401); 

3. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PESEL: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE), przebieg po 

drodze wojewódzkiej nr 780, od ronda Jana Skirlińskiego w kierunku wschodnim do granicy 

z Krakowem (część działki nr 1444, część działki nr 1342/3, działki nr 1397, 806/15, 1423, 

1040/24); 

4. BALICKA (PESEL: BALICKA), przebieg po drodze wojewódzkiej nr 774 od ronda Jana 

Skirlińskiego w kierunku północnym do granicy z miejscowością Budzyń (część działki nr 1444, 

działki nr 1427, 1391);  

5. ZAOLSZE (PESEL: ZAOLSZE), przebieg od ronda Jana Skirlińskiego w kierunku 

południowym do granicy z Piekarami, (część działki nr 1444, część działki nr 849, część działki 

nr 910, działki nr 909, 982);  

6. PLAŻOWA (PESEL: PLAŻOWA), przebieg od drogi wojewódzkiej nr 774 (ulicy Balickiej) 

w kierunku zachodnim do granicy z Budzyniem (działka nr 438);  

7. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (PESEL: KARD. STEFANA 

WYSZYŃSKIEGO), przebieg od ulicy Balickiej w kierunku północno-wschodnim do autostrady 

(działki nr 259/15, 520/35, 259/13, 259/12); 

8. SOJONKA (PESEL: SOJONKA), przebieg od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w kierunku wschodnim, następnie w kierunku północnym i dalej w kierunku północno-

wschodnim do granicy z Krakowem (część działki nr 1342/3, działki nr: 520/47, 520/46, 520/45, 

520/44, 520/50, 530/10, 530/9, 531/12, 531/11, 536/5, 532/14, 532/10, 520/51, 520/52, 535/6, 

259/10, 259/11);  

9. BIELAŃSKA (PESEL: BIELAŃSKA), przebieg po drodze gminnej od autostrady w kierunku 

wschodnim do ulicy Leśnej (działki nr 803/11, 803/9); 
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10. LEŚNA (PESEL: LEŚNA), przebieg od ulicy Bielańskiej w kierunku północnym wzdłuż granicy 

z Krakowem (działka nr 602);  

11. BŁONIA (PESEL: BŁONIA), przebieg od ulicy Krakowskie Przedmieście w kierunku 

południowym, a następnie w kierunku wschodnim do granicy z Krakowem (działki nr 806/5, 

808/3, 816/2, 1070/1, 1088/15); 

12. FABRYCZNA (PESEL: FABRYCZNA), przebieg od granicy z miejscowością Piekary 

w kierunku wschodnim (działki nr: 1069/39, 1069/33, 1069/8, 1069/22, 1069/23); 

13. PRZEMYSŁOWA (PESEL: PRZEMYSŁOWA), przebieg po drodze powiatowej nr 2180K od 

granicy z miejscowością Piekary do granicy z Krakowem (działki nr 1110/41, 1110/42, 1110/43, 

1110/110, 1110/109); 

14. KĄTY (PESEL: KĄTY), przebieg od granicy z Piekarami w kierunku północno-wschodnim, 

a następnie w kierunku południowo-wschodnim (działki nr 1169/8, 1293/13, 1343/14, 1293/10, 

1153/94, 1269/6, 1135/3, 1135/5, 1265/2, 1263/2, 1345/3, 1119/5, 1344/3, 1169/4);  

15. STARODROŻE (PESEL: STARODROŻE), przebieg od ulicy Krakowskie Przedmieście 

w kierunku północno-wschodnim do autostrady, następnie w kierunku północno-zachodnim 

(część działki nr 1342/3, działki nr 803/8, 803/7, 699/3, 699/4); 

16. ŚW. FLORIANA (PESEL: ŚW. FLORIANA), przebieg od ulicy Krakowskie Przedmieście 

w kierunku północnym do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego (działka nr 505);  

17. POD SKAŁĄ (PESEL: POD SKAŁĄ), przebieg od ulicy Św. Floriana w kierunku północno-

wschodnim, a następnie ponownie do ulicy Św. Floriana (działka nr 511); 

18. WIDOKOWA (PESEL: WIDOKOWA), przebieg od ulicy Pod Skałą w kierunku południowo-

wschodnim, a następnie w kierunku północnym (działki nr 781, 1402/11); 

19. WĄSKA (PESEL: WĄSKA), przebieg od ulicy Balickiej w kierunku wschodnim do ulicy 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego (działka nr 468); 

20. ZAWIŁA (PESEL: ZAWIŁA), przebieg od ulicy Balickiej w kierunku wschodnim, a następnie 

w kierunku północno-wschodnim do ulicy Okrężnej (działka nr 472); 

21. OKRĘŻNA (PESEL: OKRĘŻNA), przebieg od ulicy Balickiej do ulicy Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego (działki nr: 422, 421/2, 398); 

22. CICHY KĄCIK (PESEL: CICHY KĄCIK), przebieg od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w kierunku zachodnim, a następnie w kierunku północnym (część działki nr 394/29, działki 

nr 400, 401); 

23. OSIEDLOWA (PESEL: OSIEDLOWA), przebieg od ulicy Zaolsze w kierunku południowym, 

a następnie zachodnim (część działki nr 848/28);  

24. ZA OGRODEM (PESEL: ZA OGRODEM), przebieg od ulicy Zaolsze w kierunku wschodnim 

(działka nr 1341); 

25. POLNYCH MAKÓW (PESEL: POLNYCH MAKÓW), przebieg po drodze gminnej od ulicy 

Zaolsze w kierunku zachodnim do granicy z miejscowością Liszki (działka nr 923);  
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26. CHABROWA (PESEL: CHABROWA), przebieg od ulicy Zaolsze w kierunku zachodnim do 

granicy z miejscowością Piekary (działka nr 970/30); 

27. KAMIENNA (PESEL: KAMIENNA), przebieg od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w kierunku południowym (działki nr 503, 518/41); 

28. NA GROBLACH (PESEL: NA GROBLACH), przebieg od ulicy Błonia w kierunku wschodnim 

do autostrady (działki nr 813, 1041/12, 1041/11); 

29. ŻABINIEC (PESEL: ŻABINIEC), przebieg od ulicy Zaolsze w kierunku oczyszczalni (działki 

nr 984/1, 985/1, 986/1, 987/1, 988/1, 989/1, 990/1, 991/1, 992/1); 

30. NAD ZALEW (PESEL: NAD ZALEW), przebieg od ulicy Kryspina Żeleńskiego w kierunku 

północno-zachodnim do granicy z miejscowością Budzyń (działka nr 706); 

31. WENECJA (PESEL: WENECJA), przebieg od ulicy Błonia w kierunku wschodnim do 

autostrady (działka nr 1071/4); 

32. KRÓTKA (PESEL: KRÓTKA), przebieg od ulicy Kryspina Żeleńskiego w kierunku 

południowym (działka nr 858);  

33. KRZYWA (PESEL: KRZYWA) przebieg od ulicy Kryspina Żeleńskiego w kierunku 

południowym (działka nr 877/2); 

34. POD BOREM (PESEL: POD BOREM), przebieg od ulicy Cichy Kącik w kierunku północnym 

(część działki nr 394/29). 

43. SPORTOWA (PESEL:SPORTOWA), przebieg od ulicy Zaolsze w kierunku zachodnim (część 

działki nr 849) 

 

 

UWAGA: W przypadku przebiegu drogi po działkach prywatnych wprowadzenie nazwy ulicy 

dla tej drogi uzależnione jest od zgody wszystkich właścicieli działek. 

 


