
Ankieta została sporządzona na potrzeby przeprowadzenia procedury nadania nazw drogom wewnętrznym przez 

Wydział Gospodarowania Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łomży. 

ANKIETA 

Prezydent Miasta Łomża zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Badanie 

dotyczy opinii mieszkańców na temat nadania nazw ulicom, położonym w rejonie ulic 

Wiosennej, Przykoszarowej i Zawady Przedmieście, oznaczonym na mapie stanowiącej 

załącznik do niniejszej ankiety. Załączona mapa znajduje się na odwrocie karty. 

Zbieranie opinii mieszkańców m. Łomża zostanie przeprowadzone w terminie 

od 25.11.2019 r. do 13.12.2019 r. Szczegółowych informacji udziela Wydział 

Gospodarowania Nieruchomościami, tel. 86 215 68 20. 

1. Proponowane nazwy dla ulicy oznaczonej na załączniku graficznym numerem 1 

i kolorem żółtym (stanowiącej działki nr 40567/20, 40567/39, 40567/19, 40568/17, 

40567/8 i 40567/1): 

   ul. Jesienna                          ul. Zimowa                               ul. Letnia      

2. Proponowane nazwy dla ulicy oznaczonej na załączniku graficznym numerem 2 

i kolorem różowym (stanowiącej działki nr 12258, 12256/2 i 40571/16): 

   ul. Parkowa                        ul. Osiedlowa                     ul. Willowa 

3. Proponowane nazwy dla ulicy oznaczonej na załączniku graficznym numerem 3 

i kolorem pomarańczowym (stanowiącej działki nr 40567/26 i 40571/30): 

   ul. Aksamitna                        ul. Koralowa                     ul. Błękitna 

4. Proponowane nazwy dla ulicy oznaczonej na załączniku graficznym numerem 4 

i kolorem zielonym (stanowiącej działki nr 40567/24 i 40571/19): 

   ul. Słoneczna                        ul. Gwiezdna                     ul. Złota 

5. Proponowane nazwy dla ulicy oznaczonej na załączniku graficznym numerem 5 

i kolorem różowym (stanowiącej działkę nr 40567/35): 

   ul. Zbożowa                        ul. Pszeniczna                     ul. Ziołowa 

 

Należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie jednej z nazw dla każdej z ulic znakiem 

„X” 

Przy jakiej ulicy miasta Łomży Pan/Pani mieszka?   …….……………………………. 

Płeć:        Kobieta      Mężczyzna 

Wiek:     18-29 lat     30-39 lat      40-49 lat      powyżej 50 lat 

Jaką tematykę nazw ulic Pan/Pani preferuje: 

  nazwisk osób wybitnych i zasłużonych  

  inną 

  nie mam zdania 



[Wpisz tutaj] 
 

 

Mapa z przebiegiem ulic 


