GRANICE OBSZARÓW REWITALIZACJI

Podobszar 1
Granice

Opis

północna



granica miasta - północna granica działek: 2405, 2406, 2416/1

wschodnia



wschodnia granica działki: 2416/1



południowa granica działki: 2416/1



wschodnia granica działek: 2416/2, 2416/3



południowa granica działek: 2442/36, 2442/35, 2442/34, 2442/33, 2442/42, 2442/40, 2442/41 ( do

południowa

ul. Wojska Polskiego)

zachodnia



ul. Wojska Polskiego (od działki 2442/41 do ul. Lotniczej)



granica miasta - ul. Lotnicza (od ul. Wojska Polskiego do ul. Pancerniaków)



granica miasta - ul. Pancerniaków (od ul. Lotniczej do granicy miasta – działka 2405)



granica miasta - zachodnia granica działki 2405

Podobszar 3
Granice

północna

Opis


ul. Wiejska (od ul. Aleja Józefa Piłsudskiego do ul. Krzywej)



ul. Krzywa (od ul. Wiejskiej do ul. Podzamcze)



przez działki: 938, 937, 936, 934 (od ul. Krzywej do granicy pomiędzy działkami 938 i 939 (od strony
wschodniej)



od granicy pomiędzy działkami 938 i 939 (od strony wschodniej) w kierunku wschodnim, do granicy
miasta - rzeka Bug

wschodnia

południowa

zachodnia



granica miasta - rzeka Bug



od granicy miasta - rzeka Bug, w kierunku zachodnim, do granicy działki 956/2



północna granica działek: 956/2 i 958/2 (do ul. Mostowej)



ul. Mostowa (od północnej granicy działki 958/2 do rzeki Włodawki)



rzeka Włodawka (od ul. Mostowej do ul. Działkowców)



ul. Działkowców (do ul. Nadstawnej)



ul. Nadstawna (od ul. Działkowców do ul. Wąwozowej)



ul. Wąwozowa (od ul. Nadstawnej do ul. Okunińskiej)



przecinając ul. Okunińską do ul. Furmańskiej



ul. Furmańska (do ul. Kotlarskiej)



przecinając ul. Kotlarską do wschodniej granicy działki 1670/3



wschodnia granica działek: 1670/3 i 1670/2 (do ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego)



przecinając ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego do wschodniej granicy działki 643/1



wschodnia granica działek: 643/1i 641/1(do ul. ks. A. Sanguszki)



ul. ks. A. Sanguszki (od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Żeromskiego)



ul. Żeromskiego (od ul. Przechodniej do ul. Pocztowej)



ul. Pocztowa (od ul. Żeromskiego do ul. Aleja Józefa Piłsudskiego)



ul. Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Pocztowej do ul. Wiejskiej)

Podobszar 4
Granice
północna
wschodnia
południowa

zachodnia

Opis


ul. Mostowa (od rzeki Włodawki do północnej granicy działki 958/2)



północna granica działek 958/2 i 956/2, w kierunku wschodnim, do granicy miasta - rzeka Bug



granica miasta - rzeka Bug (od działki 956/2 do działki 1961)



granica miasta (od działki 1961 do działki 571)



granica miasta - rzeka Włodawka (od działki 571 do ul. Chełmskiej)



ul. Chełmska (od rzeki Włodawki do ul. Zabagonie)



ul. Zabagonie (do ul. Kraszewskiego)



ul. Kraszewskiego (do ul. Jasnej)



ul. Jasna (do ul. Nadrzecznej)



ul. Nadrzeczna (do ul. Okunińskiej)



ul. Okunińska (do rzeki Włodawki)



rzeka Włodawka (do ul. Mostowej)

Podobszar 5

Granice

Opis

północna



granica miasta - ul. Wspólna (od działki 34 do ul. Aleja Józefa Piłsudskiego)

wschodnia



ul. Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Lubelskiej)



ul. Lubelska (do ul. Długiej)



ul. Długa (od ul. Lubelskiej do ul. Żytniej)



ul. Żytnia (do ul. Gospodarczej)



ul. Gospodarcza



ul. Gospodarcza (do ul. Sybiraków)



zachodnia granica działki 34 (od ul. Sybiraków do granicy miasta - ul. Wspólnej)

południowa

zachodnia

