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1. Cel opracowania 
Opracowanie jest przygotowywane w celu przedstawienia mieszkańcom proponowanych 

nazw i lokalizacji ulic na terenie miejscowości Wola Mielecka i Chorzelów. Opracowanie 

zawiera propozycje nazw ulic wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia oraz zarys procedury 

ustanawiania nowej numeracji porządkowej. 

2. Autorzy opracowania 
Opracowanie zostało przygotowane przez firmę GISON Sp. z o. o, ul. Chmieleniec 18/12, 30-

348 Kraków na zlecenie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec,  zgodnie z umową 

ZPM-39/2018 zawartą w dniu 21 czerwca 2018 r. pomiędzy Gminą Mielec a firmą GISON Sp. z 

o. o. 

3. Podstawy prawne 

Wprowadzenie nazw i numeracji porządkowej jest uregulowane zapisami Rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, 

ulic i adresów (Dz. U. 2012 poz. 125), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) „Do wyłącznej 

właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów będących 

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

1985r. o drogach publicznych” oraz Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 

(Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 

1356) „podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 

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

drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 

1089), a także wznoszenia pomników”.  Na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy 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. 

4. Procedura 

4.1. Wybór działek drogowych gminnych, na których będą wprowadzone ulice. 

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i 

placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 

138, 159, 317, 1356) a także wznoszenia pomników (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym). W przypadku ulic położonych na granicy gmin, do 

wprowadzenia nazwy niezbędne jest zawarcie porozumienia między gminami w celu ustalenia 

wspólnej nazwy. 
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4.2. Wybór dróg prywatnych, na których będą wprowadzone ulice. 

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 t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 

159, 317, 1356). Wyrazić sprzeciw mogą wyłącznie właściciele działek. Takiego prawa nie mają 

osoby bez prawa własności np. z ustaloną służebnością przejazdu. Rada Gminy nie ma 

obowiązku nadawania nazw ulic na drogach prywatnych, jeśli właściciele nie wyrażą na to 

zgody. Wtedy budynki zostaną przyporządkowane do najbliższej publicznej drogi. 

4.3. Opracowanie kartograficzne przebiegów dróg. 

Po wyborze działek drogowych, na których zostaną nadane nazwy zostaje sporządzone 

opracowanie wskazujące przyporządkowanie numerów adresowych do ulic oraz ich 

proponowane nazwy. Działki, które nie mają aktualnie nadanych numerów otrzymają numery 

prognozowane, które będą mogły być wykorzystane w przyszłości. 

4.4. Konsultacje społeczne w sprawie nazw ulic. 

Konsultacje nie są obowiązkowe, natomiast umożliwiają mieszkańcom zapoznanie się i 

ewentualne zgłoszenie propozycji nazw ulic. Gmina ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty 

formę konsultacji społecznych. Konsultacje mogą przybierać formę zebrań z mieszkańcami 

organizowanych przez gminę lub poprzez udostępnienie projektu na stronie www gminy lub 

poprzez interaktywny geoportal (System Informacji Przestrzennej) umożliwiający 

mieszkańcom zgłaszanie swoich propozycji za pośrednictwem dedykowanych i 

autoryzowanych formularzy. 

4.5. Przygotowanie uchwały Rady Gminy. 

Po ustaleniu nazw ulic i jeśli to konieczne zebraniu wszystkich wymaganych podpisów od 

właścicieli dróg prywatnych oraz podpisaniu porozumień między sąsiadującymi gminami 

następuje przygotowanie części opisowej i graficznej uchwały rady gminy o nadaniu nazw ulic.  

4.6. Przenumerowanie bazy adresowej nieruchomości. 

Po uprawomocnieniu uchwały zostają nadane nowe numery adresowe zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu § 4 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 poz. 

125). Dobrą praktyką jest konsultacja z gminą rozmieszczenia i zagęszczenia prognozowanej 

numeracji adresowej. 

4.7. Dostarczenie zawiadomień o zmianie numeru porządkowego. 

Mieszkańcy otrzymują zawiadomienia o zmianie numeracji domów. W zawiadomieniu 

określona jest data, od której zacznie obowiązywać nowa numeracja, pouczenie o obowiązku 

zmiany dokumentów, aktualizacji danych w ewidencji oraz nowy numer wraz z ulicą. Gmina z 

urzędu zawiadamia instytucje poprzez przesłanie elektronicznych zestawień stary/nowy 

numer. 



Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Chorzelów – 11.2018 r. 

Opracowanie: GISON Sp. z o. o ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków 
Strona 4 z 48 

 

4.8. Dostarczenie tabliczek dla mieszkańców. 

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650) właściciele nieruchomości lub inne podmioty 

uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają 

obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z 

numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu 

tego numeru. Dobrymi praktykami jest zlecenie wykonania tabliczek według jednolitego 

wzoru. Gmina może również zlecić montaż ulicowskazów na skrzyżowaniach lub opracować 

drukowane broszury dla mieszkańców z mapą rozmieszczenia nowych ulic. W przypadku 

zamówienia tabliczek przez Urząd Gminy koszt tabliczki (wg danych z listopada 2018 r.) 

kształtuje się na poziomie 10 zł netto, natomiast koszt tabliczki kierunkowej z nazwą ulicy 

wraz z montażem to ok. 500 zł netto. Podane ceny są orientacyjne i zależą od ilości i 

materiałów jakie zostaną użyte.   

5. Formalności 

1. Wymiana dowodu rejestracyjnego w Starostwie Powiatowym – 68,50 zł. 

http://bip.powiat-mielecki.pl/informacje-wydzial-komunikacji/rejestracja-pojazdow-

4.html 

2. Wymiana prawo jazdy w Starostwie Powiatowym – 100,50 zł. 

http://bip.powiat-mielecki.pl/informacje-wydzial-komunikacji/wydawanie-praw-jazdy-

3.html 

3. Wysłanie z urzędu wykazów nowych numerów do GUS, ZUS, Urzędu Skarbowego, 

pogotowia, policji, zakładu energetycznego, zakładu gazowego, Starostwa Powiatowego.  

4. Aktualizacja danych w bankach, instytucjach, CEIDG w przypadku działalności 

gospodarczej. 

Zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany paszportu, gdyż zgodnie z art. 18 

ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, 

poz. 1027 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela. 

Zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany dowodu osobistego, gdyż 

zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2018 

r. , poz. 1131 ze zm.) dowód osobisty nie zawiera adresu właściciela. 

Wymiana praw jazdy i dowodów rejestracyjnych w przypadku zmiany nazwy ulicy reguluje 

ustawa z 20 czerwca 1997 r.   prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze 

zm.). Zgodnie z art. 79b (w odniesieniu do dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz art. 

98a (w odniesieniu do praw jazdy) w sytuacji gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie 

adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz 

prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może w 

drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do 
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ubiegania się o wydanie tego dokumenty. Zwolnienie od opłaty bądź też jej pomniejszenie 

będzie więc wyłącznie kompetencją rady powiatu.  

Mieszkańcy nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod 

zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w każdej 

sytuacji poniosą koszty wykonania  nowych tabliczek z numerem porządkowym 

nieruchomości, które są obowiązanie umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu 

zgodnie z art. 47b ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z  

2018 r. poz. 1669 ze zm.). 

Zgodnie z informacją o procedurze zmian nazw ulic oraz podmiotach ponoszących koszty 

przeprowadzanych zmian wydanej przez Kancelarię Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji z 

dn. 02.03.2010 r. mieszkańcy ponoszą również koszty zmian pieczątek firmowych bądź 

osobistych, wizytówek, zmian w KRS-ie, zmian banerów reklamowych i publikowanych 

reklam. Gmina nie może zrekompensować tych kosztów.  

Nie występuje również zasadnicza różnica w wysokości obciążeń finansowych obywateli w 

sytuacji zmiany nazwy ulicy na skutek ich własnej, a nie władz samorządowych, inicjatywy. 

Różnica w ponoszeniu przez obywateli kosztów w tej sytuacji może wystąpić wyłącznie w 

wysokości ewentualnych ulg w opłatach za zmianę dowodu rejestracyjnego pojazdu i 

prawa jazdy, udzielanych przez radę powiatu. Pozostałe obciążenia nie ulegają zmianie.   

5. Dobre praktyki 
W odniesieniu do nazewnictwa ulic warto uwzględnić założenia opisane w nieaktualnym 

Zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu 

wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości.  

1. Do ustalenia nazwy należy zbadać dawne materiały, w szczególności mapy 

ewidencyjne, podstawowe itp. 

2. Nazwy ulic powinny odnosić się do istniejących przy ulicy obiektów lub jej położenia, 

charakteru topograficznego lub funkcji historyczno-gospodarczej oddającej charakter i 

tradycje najbliższej okolicy  

3. Nazwa powinna uwzględniać cechy charakterystyczne danej ulicy. 

4. Przy nadawaniu nazw należy uwzględniać tradycje nazewnicze przyjęte w regionie oraz 

jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie np. nazwiska pisarzy, nazwy 

zawodów, nazwy roślin. 

5. Nazwy należy podawać zgodnie z obowiązującymi zasadami języka polskiego. 

6. Nazwy pochodzące od wyrazów oraz imion i nazwisk zagranicznych, nieposiadających 

spolszczonej formy, powinny zachować oryginalną pisownię, o ile są pisane alfabetem 

łacińskim. W innych przypadkach powinny być podawane według pisowni polskiej z 

zachowaniem właściwego brzmienia fonetycznego.  
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7. Nazwy nie powinny być uciążliwe w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, 

stanowiące wyrażenia obce) 

8. Nazwy nie mogą mieć charakteru poniżającego oraz nie powinny nawiązywać do 

kontrowersyjnych wydarzeń historycznych.  

9. Nazwy patronimiczne powinny zawierać imię, nazwisko oraz jeśli jest taka potrzeba 

funkcję patrona. Powinno się unikać przyjmowania za patronów osób żyjących, 

zmarłych niedawno lub kontrowersyjnych. 

10. Powinno się unikać nadawania nazw już stosowanych, jako nazwy innych ulic w 

mieście lub nazw o podobnym znaczeniu, pisowni lub brzmieniu wyrazów 

występujących w nazwie. 

6. Rys historyczny miejscowości 
Na terenie Chorzelowa i dzisiejszej Gminy Mielec osadnictwo sięgało swymi początkami 

neolitu i epoki brązu w latach 1850 p.n.e.-1750 p.n.e. Miejscowość po raz pierwszy 

wzmiankowana jest w roku w kronikach w 1326. Wieś od około 1470 r. stała się własnością 

rodu Mieleckich, w XVII wieku przeszła w posiadanie Morsztynów, będących najpierw 

wyznania ariańskiego, a potem kalwińskiego, by ostatecznie trafić w ręce hrabiów 

Tarnowskich, którzy posiadali tutaj majątek do 1944 roku. Za czasów Morsztynów w 

Chorzelowie istniał zbór kalwiński łączący się z drewnianym dworem. W roku 1658 z 

inicjatywy Morsztyna w Chorzelowie odbył się zjazd Kalwinów. Za sprawą Stanisława 

Morsztyna w Chorzelowie od 29 lipca 1704 roku istniał dom dla ubogich, który został 

rozebrany w 1976 roku. Początki edukacji w Chorzelowie sięgają II połowy XII wieku, kiedy to 

został utworzona szkoła parafialna. 7 listopada 1526 roku biskup wyznaczył specjalne 

uposażenie dla rektora szkoły parafialnej, a w XVI wieku właściciel wsi Stanisław Mielecki 

zrobił zapis dla nauczyciela chorzelowskiego.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Źródło: Włodzimierz Gąsiewski: Leksykon ziemi mieleckiej - Przewodnik historyczno-turystyczny. 
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Nazwy stosowane na archiwalnej mapie katastralnej z 1850 r. 2 

Zakarczmie 

Złotniki 

 

 

                                                      
2
 Źródło: Archiwum Państwowe w Przemyślu 

http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=126&cd=0&ser=0&syg=248M 
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Niwa Dworska 

 

Gościniec 
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Berdechów 

 

7. Spis postaci i wydarzeń związanych ze wsią3 

MORSZTYN STANISŁAW, herbu Leliwa, urodzony po 1623 r.?, syn Jana i Agnieszki z 

Arciszewskich. Wychowywał się w ariańskiej szkole w Raciborsku (ojciec był ministrem 

tamtejszego zboru), a następnie podróżował po Europie Zachodniej, m.in. zapoznając się z 

ówczesną literaturą francuską i nowościami w sztuce wojennej. Po powrocie do kraju 

uczestniczył w szkoleniu wojskowym, a następnie dowodził regimentem pieszym. 

Prawdopodobnie na początku lat 60. przeszedł na katolicyzm. Brał udział w licznych wojnach, 

kampaniach i bitwach, m.in. obronie Zbaraża (1649), potopie szwedzkim (1655-1660), obronie 

Lwowa (1675), odsieczy wiedeńskiej (generał piechoty, 1683) i wyprawach na Turcję (1686, 

1691) oraz bitwach pod Cudnowem (1660), Chocimiem (1673), Żórawnem (1676) i 

Strygoniem 1683).  Otrzymał liczne urzędy, stanowiska i godności, m.in. podstolego 

chełmskiego (1668), komendanta Krakowa (1668), komendanta Bracławia (1671), chorążego 

zatorskiego (1676), kasztelana czerskiego (1687), komisarza do rewizji skarbu koronnego, 

wojewody mazowieckiego (1699) i wojewody sandomierskiego (od 1704 r.). Był także posłem 

na sejm w 1670 i 1672 r. Uczestniczył w rokowaniach polsko-tureckich w Buczaczu, 

zakończonych niekorzystnym dla Polski traktatem (1672). Długo wspierał politykę Jana III 

Sobieskiego, ale w 1688 r. uczestniczył w działaniach antykrólewskich. Miał też konflikt z 

kasztelanem sandomierskim Stefanem Bidzińskim w 1695 r. i tylko dzięki sprzyjającemu 

zbiegowi okoliczności uniknął kary. W walkach o tron po śmierci Jana III nie zajmował 

jednoznacznego stanowiska. Poza służbą wojskową i sprawowaniem funkcji administracyjnych 

oddawał się twórczości literackiej, m.in. tłumaczył na język polski Andromachę Jeana Racine’a 

oraz tragedię Seneki Fedra (pod tytułem Hipolit) i pisał wiersze, a  na okoliczność koronacji 

Jana III Sobieskiego napisał Balet na koronacyję. W 1681 r. nabył (w drodze zamiany z Teresą z 

                                                      
3
 Źródło http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ 



Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Chorzelów – 11.2018 r. 

Opracowanie: GISON Sp. z o. o ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków 
Strona 10 z 48 

 

Ossolińskich Denhoffową) majątek w Chorzelowie koło Mielca i tam z żoną (Konstancją z 

Oborskich) urządzili siedzibę rodzinną. Ze względu na liczne obowiązki przyjeżdżał tam rzadko. 

Wychowaniem dzieci zajmowała się Konstancja. W 1698 r. Morsztynowie przeżyli tragedię, 

bowiem na nieznaną chorobę zmarli: córka Teresa Izabela (lat 18) i syn Jan Kazimierz (lat 21). 

Zrozpaczony ojciec napisał wówczas Smutne żale po utraconych dzieciach. 

Jako  upamiętniające córkę Teresę ufundował w 1704 r., przytułek dla ubogich i kalek przy 

kościele w Chorzelowie, będącym filią kościoła parafialnego św. Mateusza w Mielcu. Około 

1715 r. otrzymał od Rafała Mieleckiego w zastaw trzecią część Mielca. Zmarł 2 III 1719 r. 

(Podawany jest także rok 1725.) Pochowany w kościele reformatów w Sandomierzu. 

(Aktualnie jest to kościół św. Józefa.) 

WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI to polityk, generał, inżynier budownictwa wodnego. 

Urodził się 20 V 1881 r. w Tuszowie Narodowym koło Mielca jako syn kierownika tamtejszej 

szkoły ludowej. Ukończył studia z dziedziny budownictwa wodnego. Uczestniczył w tajnych 

działaniach niepodległościowych. Od 1918 r. służył zawodowo w Wojsku Polskim. W czasie 

wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 był dowódcą Grupy Poleskiej, a później dowódcą 5. 

armii i 3. armii. W latach 20. pełnił szereg ważnych funkcji państwowych. Był kolejno: szefem 

Sztabu Generalnego WP, premierem i ministrem spraw wewnętrznych (1922-1923) oraz 

generalnym inspektorem piechoty i ministrem spraw wojskowych (1924-1925). W dalszych 

latach został odsunięty od funkcji centralnych i do 1939 r. pozostawał w dyspozycji ministra 

spraw wojskowych. We wrześniu 1939 r. przedostał się do Francji. 30 IX 1939 r. został 

premierem i ministrem spraw wojskowych rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, a 7 

XI powierzono mu także funkcję naczelnego wodza i generalnego inspektora sił zbrojnych. Był 

organizatorem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Od czerwca 1940 r. przebywał w Wielkiej 

Brytanii. Dążył do zwycięstwa nad Niemcami w sojuszu z państwami zachodnimi i do 

odbudowy niepodległego państwa polskiego w granicach sprzed wojny. Podjął też próby 

ułożenia stosunków z ZSRR. Zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze 4 VII 1943 r. 

Tajemnicze okoliczności katastrofy nie zostały do dziś wyjaśnione. Jego pierwszym miejscem 

spoczynku był polski cmentarz wojskowy w angielskim mieście Newark. W 1993 r. 

sprowadzono zwłoki gen. W. Sikorskiego do Polski i umieszczono w Grobach Królewskich w 

katedrze na Wawelu. W tych działaniach uczestniczył także Mielec, współpracujący z 

Newarkiem. 

TADEUSZ ZARZYCKI - Tadeusz Zarzycki urodził się 15 października 1898 roku w Chorzelowie, w 

ówczesnym powiecie mieleckim Królestwa Galicji i Lodomerii. Od sierpnia 1914 roku służył w 

Legionach Polskich. W rejonie miejscowości Stepań nad Horyniem w dniu 12 sierpnia 1919 

roku dowodził plutonem z którym pod ogniem artylerii i ckm zaatakował bolszewików i w 

walce wręcz zdobył most, odcinając odwrót nieprzyjacielowi. Wyróżnił się również w walkach 

pod Włodzimierzem Wołyńskim i Kowlem. Za udział w walkach odznaczony został 11 listopada 

1921 roku Orderem Virtuti Militari i 26 czerwca 1921 roku Krzyżem Walecznych. 30 lipca 1920 

roku został mianowany z dniem 1 sierpnia 1920 roku podporucznikiem w piechocie z byłych 

Legionów Polskich. Przeniesiony został 30 września 1927 roku do 29 Batalionu KOP w 
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Awansowany na majora w 1939 roku. Służył w Armii Polskiej we Francji. W czerwcu 1940 roku 

podczas walk dowodził II batalionem 4 Warszawskiego pułku strzelców pieszych. 

MICHAŁ TARNOWSKI (1782-1831) założyciel jednej z linii potężnego rodu Tarnowskich, herbu 

Leliwa. Michał Tarnowski w 1813 r. zakupił Chorzelów koło Mielca od Potkańskich. W 1826 r. 

ożenił się z Elżbietą z Wysockich i miał z nią dwoje dzieci: Jana Józefa (1826-1898) i Marię 

(1828-1854). Jan Józef odziedziczył majątek chorzelowski, a Maria wyszła za niejakiego 

Szawłowskiego. Nowy dziedzic był bardzo aktywny społecznie. Pełnił szereg funkcji w Mielcu i 

został wybrany na posła do Rady Państwa w Wiedniu. Poślubił Karolinę Tarnowską z linii 

dzikowskiej (1853) i małżeństwo to miało sześcioro dzieci: Jana Bogdana (1853-1914), Marię 

(1854-1921), Krzysztofa (1856-1864), Teresę (?-?), Stanisława (1861-1917) i Szczepana (1862-

1940). Tarnowscy włączyli się do działań wspierających powstanie styczniowe (1863-1864), a 

Chorzelów stał jednym z prężniejszych ośrodków galicyjskich przygotowujących powstańców i 

ich wyposażenie. Zmarł w 1898 r., a kolejnym dziedzicem został Jan Bogdan, który bardzo 

aktywnie działał w Radzie Powiatowej i Wydziale Powiatowym w Mielcu oraz innych 

organizacjach. Kolejnym administratorem majątku był Szczepan, a po podziale majątku 

Chorzelów stał się własnością Karola Hilarego (1889-1981), syna wspomnianego już 

Stanisława i Marii z Iwanowskich. Pozostali trzej bracia Karola wyjechali z Chorzelowa: Jan 

Tytus (1888-1947) – artysta malarz i pianista, Michał Maria (1895-1980) – podróżnik i autor 

książek oraz Antoni Bogdan (1905-1985) – dyplomata i korespondent. W czasie okupacji 

hitlerowskiej Karol Hilary, mimo olbrzymiego zagrożenia, włączył się w działalność 

konspiracyjną i przyjął pseudonim „Leliwa”. W 1940 r. był jednym z założycieli organizacji 

„Tarcza” („Uprawa”), która m.in. pomagała rodzinom wojskowych, osobom poszukiwanym 

przez Niemców, Żydom i  partyzantom. Po wojnie, kiedy został pozbawiony majątku, wyjechał 

z rodziną do Krakowa i tam zmarł w 1981 r.  

TARNOWSKI JAN JÓZEF „CHORZELOWSKI”, herbu Leliwa, urodzony w 1826 r. w Chorzelowie, 

syn Michała i Elżbiety z Wysockich. Po ojcu otrzymał dobra chorzelowskie i Chorzelów obrał za 

swoją siedzibę. Wychowywał się w klimacie uwielbienia dla Ojczyzny i w całym swoim życiu 

wielokrotnie wykazywał się postawą patriotyczną. Od 1862 r. należał do tzw. „Grona 

krakowskiego”, a później Komitetu Obywatelskiego (frakcja „Białych”), bardzo aktywnego na 

początku powstania styczniowego 1863 r. W powstańczym tarnowskim Wydziale 

Obwodowym odgrywał jedną z głównych ról. Wspólnie z żoną Karoliną stworzyli w 

chorzelowskim majątku jeden z najsilniejszych w Galicji ośrodków wsparcia powstania. W 

marcu, kwietniu i czerwcu 1863 r. stanowił bazę organizacyjną dla formujących się oddziałów 

Łopackiego, a później gen. Zygmunta Jordana (przez pewien czas jego sztab znajdował się w 

Chorzelowie). Hr. J. Tarnowski opłacił większość kosztów związanych z wyposażeniem 

oddziałów. Ponadto wpłacił sumę na specjalny podatek narodowy. W listopadzie 1863 r., 

kiedy Romuald Traugutt powołał Wydział Rządu Narodowego w Galicji, stanowisko naczelnika 

Wydziału Broni, Amunicji i Efektów powierzono J. Tarnowskiemu. Tenże, zagrożony 

aresztowaniem przez władze austriackie, musiał uciekać z Galicji i przez pewien czas mieszkał 

w Poznańskiem. Po uzyskaniu przez Galicję autonomii został wybrany posłem do Rady 
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Państwa w Wiedniu (parlament austriacki) i posłem na Sejm Krajowy Galicyjski we Lwowie. Był 

pierwszym prezesem (marszałkiem) Rady Powiatowej w Mielcu w kadencji 1867-1871, a 

następnie do 1891 r. radnym tejże Rady. Ponadto należał do Krakowskiego Towarzystwa 

Rolniczego i Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. Jego wielką osobistą pasją 

była hodowla koni pełnej krwi, którą rozpoczął ok. 1850 r., kupując kilka klaczy od 

Dzieduszyckich, Sułkowskich i książąt de Rohan. Najsłynniejszym koniem jego stajni był 

„Przedświt”, który uczestniczył w 29 gonitwach w różnych miastach europejskich i zwyciężył 

23 razy, m.in. w „Trial Stakes” w Wiedniu (1874), „Preis des Jockey Club” (Derby) w Wiedniu 

(1875) i „Grosser Preis von Baden” (1876). Hrabia Jan Józef Tarnowski zmarł w 1898 r. 

Spoczywa w krypcie pod prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w 

Chorzelowie. 

OSSOLIŃSKI MAKSYMILIAN I herbu Topór, urodzony w grudniu 1588 r., syn Zbigniewa i Jadwigi 

z Sienieńskich. W 1596 r. rozpoczął naukę (z bratem Krzysztofem) w szkole jezuickiej w 

Lublinie, a w latach 1604-1607 studiował (także z bratem) w Wurzburgu oraz odbył podróż po 

Włoszech i Niderlandach. Po powrocie został przyjęty na dwór biskupa płockiego Marcina 

Szyszkowskiego, a następnie był dworzaninem królewskim. Od 1616 r. rozpoczął działalność 

publiczną i odtąd wielokrotnie posłował na sejm z województwa sandomierskiego. W 1619 r. 

otrzymał starostwo stopnickie, a następnie w rozliczeniach z bratem Krzysztofem przejął 

dobra mieleckie, w tym 2/3 Mielca. Brał udział w wyprawie chocimskiej w 1621 r., 

prawdopodobnie z utrzymywanym własnym sumptem oddziałem husarii. W 1636 r. otrzymał 

po bracie Jerzym urząd podskarbiego nadwornego koronnego, a następnie starostwa bieckie 

(1637) i malborskie (1638). Po śmierci Władysława IV został wyznaczony do grona 

dostojników czuwających przy zwłokach króla, a następnie podpisał elekcję Jana Kazimierza i 

uczestniczył w sejmie koronacyjnym. Ok. 1650 r. otrzymał starostwo czerskie, a w 1652 r. 

część dóbr po Jerzym Ossolińskim. Dokończył rozpoczętą przez ojca budowę klasztoru 

Dominikanów w Klimontowie. Zmarł w styczniu 1655 r. Spoczywa w Klimontowie. 
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8. Propozycje nazw i lokalizacji ulic 
W miejscowości Chorzelów zlokalizowano  

3 drogi powiatowe 

17 dróg gminnych publicznych lub wewnętrznych 

21 dróg prywatnych  

 

Przy których znajdują się budynku lub tereny budowlane, na których w najbliższych latach 

mogą powstać nowe budynki.  

 

Rysunek 1Schemat rozmieszczenia ulic w obrębie Chorzelów 
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9.  Propozycje nazw ulic 
1. Droga powiatowa  

nr działki: 1806 

przebieg: od południowej granicy  miejscowości, w kierunku północno – wschodnim 

do granicy obrębu 

długość: 3,83 km 

proponowana nazwa: Władysława Sikorskiego 

uzasadnienie: urodzony w 1881 r. polityk, generał, inżynier budownictwa, minister 

spraw wewnętrznych, minister spraw wojskowych, premier RP na uchodźstwie (patrz 

str. 6). Ochrzczony w kościele w Chorzelowie. Nazwa patronimiczna. 
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2. Droga powiatowa  

nr działki: 377 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnobrzeską i Dworską w kierunku wschodnim a 

następnie południowo - wschodnim do granicy obrębu 

długość: 1,71 km 

proponowana nazwa: Stanisława Morsztyna  

uzasadnienie: urodzony po 1623 r. wojewoda mazowiecki, sandomierski, poseł na 

sejm w 1670 i 1672, literat. Właściciel majątku w Chorzelowie (patrz str 5). Nazwa 

patronimiczna. 

 
 

3. Droga powiatowa  

nr działki: 97, 41/3, 1 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnobrzeską i ul. Stanisława Morsztyna w kierunku 

zachodnim do granicy obrębu 

długość: 3,47 km 

proponowana nazwa: Dworska  

uzasadnienie: nawiązanie do dworku znajdującego się przy ulicy – obecnego Zakładu 

Doświadczalnego Instytutu Zootechniki 
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4. Droga prywatna  

nr działki: 1805/16 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Dworską w kierunku południowym do końca zabudowy 

długość: 0,52 km 

proponowana nazwa: Kolonia  

uzasadnienie: nawiązanie do nazwy przysiółka – Kolonia Chorzelów, w którym 

usytuowana jest ulica  

 
5. Droga gminna wewnętrzna  

nr działki: 12/10, 1800/7 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Dworską w kierunku południowym do końca zabudowy 

długość: 0,38 km 

proponowana nazwa: Rajsówka 

uzasadnienie: nawiązanie do powszechnie stosowanej nazwy fizjograficznej –

Rajsówka. 
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6. Droga prywatna  

nr działki: 10/17 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Dworską w kierunku południowym do końca zabudowy 

długość: 0,52 km 

proponowana nazwa: Średnik  

uzasadnienie: nawiązanie do nazwy osiedla sąsiadującego z ulicą 

 
7. Droga gminna  

nr działki: 1264, 1310 

przebieg: od centrum miejscowości i skrzyżowania z ul. Kościelną, ul. Tarnobrzeską i ul. 

Władysława Sikorskiego w kierunku wschodnim do granicy obrębu 

długość: 1,14 km 

proponowana nazwa: Szkotnia 

uzasadnienie: nawiązanie do nazwy przysiółka, w którym położona jest ulica 
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8. Droga prywatna  

nr działki: 908/2, 789 

przebieg: od centrum miejscowości i skrzyżowania z ul. Szkotnia, ul. Tarnobrzeską i ul. 

Władysława Sikorskiego w kierunku zachodnim do granicy obrębu 

długość: 1,00 km 

proponowana nazwa: Kościelna 

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic, nawiązuje do 

Kościoła pw. Wszystkich Świętych koło którego się rozpoczyna. 
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9. Droga gminna  

nr działki: 1047  

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego i ul. Berdechowskie w kierunku 

zachodnim następnie północnym do ul. Kościelnej 

długość: 0,80 km 

proponowana nazwa: Stara Wieś 

uzasadnienie: nawiązanie do powszechnie stosowanej nazwy przysiółka. 
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10. Droga gminna  

nr działki: 251 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Kościelną i ul. Stara Wieś w kierunku północnym do 

skrzyżowania z ul. Złotnicką 

długość: 0,73 km 

proponowana nazwa: Górki  

uzasadnienie: nawiązanie do nazwy przysiółka, w którym położona jest ulica 
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11. Droga gminna  

nr działki: 103 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnobrzeską w kierunku zachodnim do końca 

zabudowy 

długość: 0,96 km 

proponowana nazwa: Złotnicka  

uzasadnienie: droga biegnąca w kierunku miejscowości Złotniki i nawiązuje do jej 

nazwy. 

 
12. Droga gminna  

nr działki: 98/23 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Złotnicką w kierunku północnym do końca zabudowy 

długość: 0,18 km 

proponowana nazwa: Nowa  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowane w nazewnictwie ulic, nawiązuje do 

charakteru ulicy. 
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13. Droga gminna  

nr działki: 100 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Złotnicką i ul. Polną w kierunku północnym do 

skrzyżowania z ul. Dworską 

długość: 1,06 km 

proponowana nazwa: Zagrodowa 

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic nawiązuje do 

charakteru zabudowy ulicy 
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14. Droga prywatna  

nr działki: 1239/19 

przebieg: w południowej części miejscowości od skrzyżowania z ul. Władysława 

Sikorskiego w kierunku zachodnim do granicy obrębu 

długość: 0,45 km 

proponowana nazwa: Borek  

uzasadnienie: nawiązanie do powszechnie stosowanej nazwy fizjograficznej –Borek. 

 
15. Droga prywatna 

nr działki: 91 

przebieg: w południowej części miejscowości od skrzyżowania z ul. Władysława 

Sikorskiego w kierunku zachodnim do końca zabudowy 

długość: km 

proponowana nazwa: Krajobrazowa  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Nazewnictwo 

sąsiadujących ze sobą ulic utrzymane w jednolitej konwencji.. 
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16. Droga prywatna 

nr działki: 1123 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z ul. Stara Wieś 

długość: 0,20 km 

proponowana nazwa: Akacjowa  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Nazewnictwo 

sąsiadujących ze sobą ulic utrzymane w jednolitej konwencji. 
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17. Droga prywatna 

nr działki: 1097 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z ul. Stara Wieś 

długość: 0,22 km 

proponowana nazwa: Wierzbowa 

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Nazewnictwo 

sąsiadujących ze sobą ulic utrzymane w jednolitej konwencji. 
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18. Droga prywatna 

nr działki: 1089 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z ul. Stara Wieś 

długość: 0,23 km 

proponowana nazwa: Klonowa  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Nazewnictwo 

sąsiadujących ze sobą ulic utrzymane w jednolitej konwencji. 
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19. Droga prywatna 

nr działki: 1068 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z ul. Stara Wieś 

długość: 0,27 km 

proponowana nazwa: Sosnowa  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Nazewnictwo 

sąsiadujących ze sobą ulic utrzymane w jednolitej konwencji. 
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20. Droga prywatna 

nr działki: 1059/3 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z ul. Stara Wieś 

długość: 0,15 km 

proponowana nazwa: Jałowcowa 

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Nazewnictwo 

sąsiadujących ze sobą ulic utrzymane w jednolitej konwencji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Chorzelów – 11.2018 r. 

Opracowanie: GISON Sp. z o. o ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków 
Strona 29 z 48 

 

21. Droga prywatna 

nr działki: 300 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnobrzeską w kierunku zachodnim do skrzyżowania z 

ul. Górki 

długość: 0,38 km  

proponowana nazwa: Cicha  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana, nawiązuje do charakteru i położenia 

ulicy  

 
22. Droga prywatna 

nr działki: 137 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnobrzeską w kierunku zachodnim do końca 

zabudowy 

długość: 0,21 km 

proponowana nazwa: Zaciszna 

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic, nawiązuje do 

charakteru i ukształtowania ulicy. Nazwy ulic sąsiadujących utrzymane w jednolitej 

konwencji. 
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23. Droga prywatna 

nr działki: 114 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnobrzeską w kierunku zachodnim do końca 

zabudowy 

długość: 0,18 km 

proponowana nazwa: Wąska  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic, nawiązuje do 

charakteru i ukształtowania ulicy. Nazwy ulic sąsiadujących utrzymane w jednolitej 

konwencji. 

 
24. Droga prywatna 

nr działki: 107 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnobrzeską w kierunku zachodnim do końca 

zabudowy 

długość: 0,18 km 

proponowana nazwa: Mała  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic, nawiązuje do 

charakteru i ukształtowania ulicy. Nazwy ulic sąsiadujących utrzymane w jednolitej 

konwencji. 
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25. Droga prywatna 

nr działki: 104/15 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnobrzeską w kierunku zachodnim do końca 

zabudowy 

długość: 0,16 km 

proponowana nazwa: Krótka  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic, nawiązuje do 

charakteru i ukształtowania ulicy. Nazwy ulic sąsiadujących utrzymane w jednolitej 

konwencji. 
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26. Droga gminna  

nr działki: 408 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Stanisława Morsztyna w kierunku południowo - 

zachodnim do końca zabudowy 

długość: 0,96 km 

proponowana nazwa: Smyków  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana wśród mieszkańców miejscowości. 
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27. Droga gminna  

nr działki: 653 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Szydłowską w kierunku południowo – zachodnim, 

następnie wschodnim do końca zabudowy 

długość: 1,16 km 

proponowana nazwa: Niwa  

uzasadnienie: nawiązanie do nazwy Niwa Dworska, występującej na archiwalnych, 

katastralnych mapach okolicy. 
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28. Droga gminna  

nr działki: 1798 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Złotnicką oraz ul. Zagrodową w kierunku południowo - 

zachodnim do końca zabudowy 

długość: 0,16 km 

proponowana nazwa: Polna  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic, nawiązuje do 

położenia i charakteru ulicy. 
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29. Droga gminna  

nr działki: 1431 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego oraz ul. Stara Wieś w kierunku 

południowo - wschodnim do granicy obrębu 

długość: 0,46 km 

proponowana nazwa: Berdechowska 

uzasadnienie: nawiązanie do nazwy występującej na archiwalnych, katastralnych 

mapach okolicy. 
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30. Droga prywatna 

nr działki: 213 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Kościelną w kierunku północnym następnie zachodnim 

do końca zabudowy 

długość: 0,39 km 

proponowana nazwa: Potokowa  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic, nawiązuje do 

położenia ulicy w sąsiedztwie Kanału Chorzelowskiego. 
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31. Droga gminna wewnętrzna niepubliczna 

nr działki: 232/11, 232/10, 232/9 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Kościelną w kierunku północnym do końca zabudowy 

długość: 0,19 km 

proponowana nazwa: Łąkowa  

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic, nawiązuje do 

położenia i charakteru ulicy. 
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32. Droga gminna 

nr działki: 372 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Stanisława Morsztyna w kierunku północnym do 

granicy obrębu  

długość: 0,10 km 

proponowana nazwa: Malinowa 

uzasadnienie: nawiązanie do sołectwa Malinie w kierunku którego prowadzi ulica. Jest 

to również nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. 
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33. Droga prywatna 

nr działki: 1240/11 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w kierunku zachodnim do 

granicy obrębu  

długość: 0,39 km 

proponowana nazwa: Malownicza 

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana, nawiązanie do charakteru ulicy. 

 
34. Droga prywatna 

nr działki: 105 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Dworską w kierunku południowym do końca zabudowy 

długość: 0,44 km 

proponowana nazwa: Zakarczmie 

uzasadnienie: nawiązanie do nazwy występującej na archiwalnych, katastralnych 

mapach okolicy. 
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35. Droga prywatna 

nr działki: 580/2, 581/2 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Szkotnia w kierunku północnym do końca zabudowy 

długość: 0,16 km 

proponowana nazwa: Gościniec 

uzasadnienie: nawiązanie do nazwy występującej na archiwalnych, katastralnych 

mapach okolicy. 
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36. Droga gminna  

nr działki: 790/4 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Kościelną w kierunku południowym, następnie w 

kierunku zachodnim do końca zabudowy 

długość: 0,13 km 

proponowana nazwa: Ubocze 

uzasadnienie: nawiązanie do położenia ulicy. Nazwa powszechnie stosowana. 
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37. Droga prywatna 

nr działki: 1078 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z ul. Stara Wieś 

długość: 0,25 km 

proponowana nazwa: Świerkowa 

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Nazewnictwo 

sąsiadujących ze sobą ulic utrzymane w jednolitej konwencji. 
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38. Droga prywatna 

nr działki: 1114 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z ul. Stara Wieś 

długość: 0,20 km 

proponowana nazwa: Kasztanowa 

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Nazewnictwo 

sąsiadujących ze sobą ulic utrzymane w jednolitej konwencji. 
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39. Droga gminna wewnętrzna 

nr działki: 363/3, 408, 1319 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Stanisława Morsztyna w kierunku południowo-

zachodnim do skrzyżowania z ul. Berdechowskie 

długość: 2,56 km 

proponowana nazwa: Kolejowa 

uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Nazewnictwo 

nawiązuje do torów kolejowych wzdłuż, których przebiega. 
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40. Droga gminna wewnętrzna 

nr działki: 408, 477 

przebieg: od skrzyżowania z ul. Kolejową w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. 

Niwa 

długość: 0,53 km 

proponowana nazwa: Łącznik 

uzasadnienie: nazwa nawiązuje do położenia i funkcji ulicy. 
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41. Droga gminna wewnętrzna 

nr działki: 1616 

przebieg: od granicy z miastem Mielec w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. 

Stanisława Morsztyna 

długość: 1,36 km 

proponowana nazwa: Pilotów 

uzasadnienie: nazwa nawiązuje do położenia w sąsiedztwie Zakładu Usług Lotniczych 

w Mielcu. 
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10.  Zestawienie ulic Chorzelów 

L.p nazwa działka 

1 Władysława Sikorskiego 1806 

2 Stanisława Morsztyna 377 

3 Dworska 97, 41/3, 1 

4 Kolonia 1805/16 

5 Rajsówka 12/10, 1800/7 

6 Średnik 10/17 

7 Szkotnia 1264, 1310 

8 Kościelna 908/2, 789 

9 Stara Wieś 1047 

10 Górki 251 

11 Złotnicka 103 

12 Nowa 98/23 

13 Zagrodowa 100 

14 Borek 1239/19 

15 Krajobrazowa 91 

16 Akacjowa 1123 

17 Wierzbowa 1097 

18 Klonowa 1089 

19 Sosnowa 1068 

20 Jałowcowa 1059/3 

21 Cicha 300 

22 Zaciszna 137 

23 Wąska 114 

24 Mała 107 

25 Krótka 104/15 

26 Smyków 408 

27 Niwa 653 

28 Polna 1798 

29 Berdechowska 1431 

30 Potokowa 213 

31 Łąkowa 232/11, 232/10, 232/9 

32 Malinowa 372 

33 Malownicza 1240/11 

34 Zakarczmie 105 

35 Gościniec 580/2, 581/2 

36 Ubocze 790/4 

37 Świerkowa 1078 

38 Kasztanowa 1114 

39 Kolejowa 363/3, 408, 1319 

40 Łącznik 408, 477 

41 Pilotów 1616 
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11.  Źródła 
http://encyklopedia.mielec.pl/ 

https://gmina.mielec.pl/historia?zm1=historia 

http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=126&cd=0&ser=0&syg=248M 


