
Załącznik nr 1a do zestawienia zgłoszonych propozycji zmian Statutów Dzielnic 

Opisy granic Dzielnic ( dot. § 2 ust.1 Statutu)

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy  Abramowice:

1)  od wschodu: wschodnia granica miasta;
1)  od wschodu: rzeka Czerniejówka; 
2) od południa: południowa granica miasta;
3) od zachodu: ul. Osmolicka;
4)  od  północy:  ul.  Żeglarska  –  al.  Świętochowskiego  –  al.  Świętochowskiego  w

kierunku rzeki Czerniejówki.
     4)  od północy: ul. Żeglarska – ul. Aleksandra Świętochowskiego – od ul. Aleksandra
Świętochowskiego w kierunku rzeki Czerniejówki.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Bronowice:

1)  od wschodu: ul. L. Herc;
1)  od wschodu: ul. Anny Walentynowicz – ul. Hanki Ordonówny;
2)  od południa: ul. Droga Męczenników Majdanka;
2)  od południa: ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Fabryczna;
3) od zachodu: rzeka Czerniejówka;
4)  od północy:  rzeka Bystrzyca – ul.  Mieszczańska – ul.  Mieszczańska w kierunku

torów PKP – tory PKP.
4)   od  północy:  rzeka  Bystrzyca  –  ul.  Firlejowska  –  zachodnia  granica  zabudowy
ul. Przyjaźni – ul. Łęczyńska – ul. Mieszczańska – tory kolejowe.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy  Czechów Południowy:

1) od wschodu: al. Spółdzielczości Pracy;
2)  od południa: ul. Smorawińskiego – ul. Szeligowskiego – ul. Północna – al. 

Solidarności;
2)  od południa: aleja Mieczysława Smorawińskiego – ul. Tadeusza Szeligowskiego – 
ul. Północna – aleja Solidarności;
3)  od zachodu: ul. Wyrwasa – ul. Poligonowa;
3)  od zachodu: ul. Gen. Bolesława Ducha – ul. Poligonowa;
4)  od północy:  ul. Arnsztajnowej – ul. Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – ul. 

Elsnera –  ul. Związkowa. 
4)   od  północy:  od  ul.   Poligonowej  w kierunku ul.  Franciszki  Arnsztajnowej  –  ul.
Franciszki Arnsztajnowej – ul. Koncertowa – aleja Kompozytorów Polskich – ul. Józefa
Elsnera – ul. Związkowa.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy  Czechów Północny:

1) od wschodu: al. Spółdzielczości Pracy;
2)  od  południa:  ul.  Związkowa  –  ul.  Elsnera  –  al.  Kompozytorów  Polskich   –  ul.

Koncertowa – ul. Arsztajnowej;
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2)  od południa: ul. Związkowa – ul. Józefa Elsnera – aleja Kompozytorów Polskich –
ul.  Koncertowa  –  ul.  Franciszki  Arnsztajnowej  –  od  ul.  Franciszki  Arnsztajnowej
w kierunku ul. Poligonowej;
3) od zachodu: ul. Poligonowa;
4) od północy: północna granica miasta. 

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy  Czuby Południowe:

1) od wschodu: ul. Nadbystrzycka;
2)  od południa: tory PKP;
2)  od południa: tory kolejowe;
3)  od zachodu: wschodnia granica budownictwa domków jednorodzinnych;
3)  od zachodu: od torów kolejowych w kierunku ul. Granitowej – ul. Granitowa;
4)  od północy: al. Jana Pawła II. 
4)  od północy: ul. Jana Pawła II. 

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Czuby Północne:

1) od wschodu: ul. Nadbystrzycka;
2)  od południa: al. Jana Pawła II;
2)  od południa: ul. Jana Pawła II;
3)  od zachodu: wschodnia granicą domków jednorodzinnych do ul. Zwycięskiej – ul.

Zwycięska;
3)  od zachodu: od ul. Jana Pawła II w kierunku ul. Gdańskiej – północno-wschodnia
granica  zabudowy  ul.  Gdańskiej  –  północno-wschodnia  granica  zabudowy  ul.
Poznańskiej – ul. Zwycięska;
4)  od północy: ul. Ułanów – al. Armii Krajowej – wąwóz na Rurach. 
4)  od północy: ul. Ułanów  –  wąwóz Rury w kierunku ul. Nadbystrzyckiej.

.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy  Felin:

1) od wschodu: wschodnia granica miasta;
2)  od południa: ul. Droga Męczenników Majdanka;
2)  od południa: ul. Józefa Franczaka „Lalka” – ul. Droga Męczenników Majdanka;
3)  od zachodu: ul. L. Herc;

      3)  od zachodu: ul. Hanki Ordonówny – ul. Anny Walentynowicz;
4)  od północy: tory PKP. 
4)  od północy: tory kolejowe.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Głusk:

1) od wschodu: wschodnia granica miasta;
2) od południa: południowa granica miasta;
3) od zachodu: rzeka Czerniejówka;
4)  od północy: ul. Głuska – ul. Szklarniana. 
4)  od północy: ul. Głuska – ul. Szklarniana – od ul. Szklarnianej w kierunku wschodniej

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Hajdów-Zadębie:
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1) od wschodu: wschodnia granica miasta;
2)  od południa: tory PKP – torami PKP w kierunku ul. Mełgiewskiej – ul. Mełgiewska;
2) od południa: tory kolejowe – od torów kolejowych w kierunku ul.  Mełgiewskiej  –
ul. Mełgiewska do torów kolejowych;
3)  od zachodu: tory PKP;
3)  od zachodu: tory kolejowe;
4) od północy: rzeka Bystrzyca. 

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Konstantynów:

1)  od wschodu: ul. Głęboka – ul. Głęboką w kierunku ul. Balladyny – ul. Balladyny – ul.
Zana – ul. Krasińskiego – ul. Krasińskiego w kierunku ul. Bohaterów Monte Cassino
– ul. Bohaterów Monte Cassino – ul. Armii Krajowej – ul. Ułanów;

1)  od wschodu: ul. Głęboka – od ul. Głębokiej w kierunku ul. Balladyny – ul. Balladyny
– ul.  Tomasza Zana – ul.  Zygmunta Krasińskiego – od ul.  Zygmunta Krasińskiego
w kierunku ul. Armii Krajowej – ul. Armii Krajowej;
2) od południa: ul. Ułanów; 
3)  od zachodu: ul. Zwycięska – ul. Paśnikowskiego – wschodnia granica ogródków

działkowych „Zimne Doły” – ul. Wojciechowska;
3)  od zachodu: ul. Zwycięska – ul. Baltazara  Paśnikowskiego – zachodnia granica
zabudowy ul. Wacława Rogińskiego – wąwozem w kierunku ul. Wojciechowskiej;
4)  od północy: ul. Wojciechowska – ul. Wojciechowską w kierunku ul. Nałęczowskiej –

ul. Nałęczowska – al. Kraśnicka. 
4)   od  północy:  ul.  Wojciechowska  –  od  ul.  Wojciechowskiej  w  kierunku  ul.
Nałęczowskiej – ul. Nałęczowska.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Kośminek:

1) od wschodu: wschodnia granica miasta;
2)  od południa: ul. Szklarniana – ul. Głuska; 
2)  od południa: od granicy miasta w kierunku ul. Szklarnianej – ul. Szklarniana  –
ul. Głuska;
3) od zachodu: rzeka Czerniejówka;
4)  od północy: ul. Fabryczna – ul. Droga Męczenników Majdanka. 
4)   od  północy:  ul.  Fabryczna  –  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka  –  ul.  Józefa
Franczaka „Lalka”.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Ponikwoda:

1) od wschodu: wschodnia granica miasta;
2)  od południa: rzeka Bystrzyca – tory PKP – ul. Świdnicka – ul. Kasztanowa – ul.

Niepodległości  –  ul.  Trześniowska  –  ul.  Koryzonowej  –  ul.  Pankiewicza  –  ul.
Malczewskiego – ul. Malczewskiego w kierunku ul. Walecznych – ul. Walecznych –
ul. Dolińskiego;

2)  od południa: rzeka Bystrzyca – tory kolejowe – od torów kolejowych w kierunku
ul.  Świdnickiej  –  ul.  Świdnicka   –  ul.  Kasztanowa  –  ul.  Niepodległości  –
ul.  Trześniowska  –  ul.  Marii  Koryznowej  –  ul.  Józefa  Pankiewicza  –  ul.  Jacka
Malczewskiego  –  od  ul.  Jacka  Malczewskiego  w  kierunku  ul.  Walecznych  –
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ul. Walecznych – południowa granica Cmentarza przy ul. Unickiej – ul. Dra Gustawa
Dolińskiego – ul. Unicka;
3)  od zachodu: ul. Lubartowska– al. Spółdzielczości Pracy;
3)  od zachodu: aleja Spółdzielczości Pracy;
4) od północy: północna granica miasta.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Rury

1) od wschodu: rzeka Bystrzyca – ul. Nadbystrzycka;
2) od południa: wąwóz na Rurach; 
3)  od zachodu:  ul.  Armii  Krajowej  –  ul  Bohaterów Monte Cassino – ul.  Bohaterów

Monte  Cassino w kierunku ul.  Krasińskiego – ul.  Krasińskiego – ul.  Zana – ul.
Balladyny – ul. Balladyny w kierunku ul. Głębokiej;

3) od zachodu: ul.  Armii  Krajowej  – od ul.  Armii  Krajowej w kierunku ul.  Zygmunta
Krasińskiego  –  ul.  Zygmunta  Krasińskiego  –  ul.  Tomasza  Zana  –  ul.  Balladyny  –
od ul. Balladyny w kierunku ul. Głębokiej;
4)  od północy: ul. Głęboka – ul. Nadbystrzycka – ul. Plażowa. 
4)  od północy: ul. Głęboka – ul. Nadbystrzycka – ul. Plażowa – ul. Muzyczna.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Sławin:

1)  od wschodu: ul. Poligonowa – ul. Wyrwasa;
1)  od wschodu: ul. Poligonowa – ul. Gen. Bolesława Ducha;
2)  od południa: al. Solidarności – rzeka Czechówka; 
2)  od południa: aleja Solidarności – rzeka Czechówka;
3) od zachodu: zachodnia granica miasta;
4) od północy: północna granica miasta.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Sławinek:

1)  od wschodu: al. Sikorskiego – al. Kraśnicka;
1)  od wschodu: Al. generała Władysława Sikorskiego – aleja Kraśnicka;
2) od południa: ul. Nałęczowska; 
3)  od zachodu: ul. Nałęczowska – ul. Nałęczowską w kierunku rzeki Czechówki;
3)  od zachodu: od ul. Nałęczowskiej w kierunku rzeki Czechówki;   
4)  od północy: rzeka Czechówka – al. Solidarności. 
4)  od północy: rzeka Czechówka - aleja Solidarności.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Stare Miasto

1)  od wschodu: al. Unii Lubelskiej – rzeka Czechówka – rzeka Bystrzyca;
2)  od wschodu: aleja Unii Lubelskiej – rzeka Czechówka – rzeka Bystrzyca;
2) od południa: rzeka Bystrzyca; 
3)  od  zachodu:  al.  Unii  Lubelskiej  –  ul.  Wyszyńskiego  –  ul.  Królewska  –  ul.

Przystankowa – ul. Świętoduska – ul. Wodopojna;
3) od zachodu: aleja Unii Lubelskiej – od alei Unii Lubelskiej w kierunku ul. Prymasa
Stefana  Wyszyńskiego  –  ul.  Prymasa  Stefana  Wyszyńskiego  –  ul.  Królewska  –
ul. Lubartowska – ul. Wacława Bajkowskiego – ul. Świętoduska – ul. Wodopojna;
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4)  od północy: al. Tysiąclecia. 
4)  od północy: aleja Solidarności – Aleje Tysiąclecia.

.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Szerokie: 

1)  od wschodu: rzeka Czechówka w kierunku ul. Nałęczowskiej – ul. Nałęczowska –
wschodnia granica ogródków działkowych „Zimne Doły”;

1)   od  wschodu:  od  rzeki  Czechówki  w  kierunku  ul.  Nałęczowskiej  –  od  ul.
Nałęczowskiej w kierunku ul. Wojciechowskiej; 
2) od południa: ul. Wojciechowska; 
3) od zachodu: zachodnia granica miasta;
4)  od północy: rzeka Czechówka. 
4)  od północy: rzeka Czechówka – aleja Solidarności.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy  Śródmieście:

1)  od wschodu: ul. Lubartowska – ul. Unicka – ul. Podzamcze – al. Tysiąclecia – ul.
Wodopojna  –  ul.  Świętoduska  –  ul.  Przystankowa  –  ul.  Królewska  –  ul.
Wyszyńskiego – al. Unii Lubelskiej – rzeka Bystrzyca”;
1) od wschodu: aleja Spółdzielczości Pracy – ul. Unicka – ul. Podzamcze – Aleje
Tysiąclecia – aleja Solidarności – ul. Wodopojna – ul. Świętoduska – ul. Wacława
Bajkowskiego  –  ul.  Lubartowska  –  ul.  Królewska  –  ul.  Prymasa  Stefana
Wyszyńskiego  –  od  ul.  Prymasa  Stefana  Wyszyńskiego  w  kierunku  alei  Unii
Lubelskiej – aleja Unii Lubelskiej;

2)  od południa: ul. Plażowa – ul. Nadbystrzycka – ul. Głęboka; 
2)  od południa: rzeka Bystrzyca – ul. Muzyczna – ul. Plażowa – ul. Nadbystrzycka –
ul. Głęboka;
3)  od  zachodu:  ul.  Akademicka  –  ul.  Łopacińskiego  –  wschodnia  granica  „Ogrodu

Saskiego” – ul. Lubomelska – ul. Północna – ul. Szeligowskiego;
3)   od  zachodu:  ul.  Rektora  Henryka  Raabego  –  ul.  Akademicka  –  ul.  Hieronima
Łopacińskiego  –  Aleje  Racławickie  –  wschodnia  granica  Ogrodu  Saskiego  –
ul.  Stanisława  Leszczyńskiego  –  ul.  Lubomelska  –  ul.  Północna  –  ul.  Tadeusza
Szeligowskiego;
4)  od północy: al. Smorawińskiego. 
4)  od północy: aleja Mieczysława Smorawińskiego.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Tatary:

1)  od wschodu: tory PKP – ul. Mełgiewska – ul. Mełgiewska w kierunku torów PKP;
1)  od wschodu: tory kolejowe – ul. Mełgiewska – od ul. Mełgiewskiej w kierunku torów
kolejowych;  
2) od południa: tory PKP; 
2)  od południa: tory kolejowe;
3)  od zachodu: ul. Mieszczańska – ul. Mieszczańska w kierunku rzeki Bystrzycy; 
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3)  od zachodu:  ul.  Mieszczańska – ul.  Łęczyńska – zachodnia  granica zabudowy
ul. Przyjaźni – ul. Firlejowska; 
4) od północy: rzeka Bystrzyca. 

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Węglin Południowy

1)  od  wschodu:  ul.  Zwycięska  –  wschodnia  granica  budownictwa  domków
jednorodzinnych; 

1)   od  wschodu:  ul.  Zwycięska  –  północno-wschodnia  granica  zabudowy  ul.
Poznańskiej – północno-wschodnia granica zabudowy ul. Gdańskiej – od ul. Gdańskiej
w kierunku ul. Jana Pawła II – ul. Jana Pawła II – ul. Granitowa – od ul. Granitowej w
kierunku torów kolejowych;
2)  od południa: tory PKP;
2)  od południa: południowa granica miasta;
3) od zachodu: zachodnia granica miasta; 
4)  od północy: al. Kraśnicka. 
4)  od północy: aleja Kraśnicka.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy  Węglin Północny:

1)  od  wschodu:  ul.  Wojciechowska  –  wschodnia  granica  ogródków  działkowych
„Zimne Doły” – ul. Paśnikowskiego – al. Kraśnicka; 

1)  od  wschodu:  wąwóz  od  ul.  Wojciechowskiej  –  zachodnia  granica  zabudowy
ul. Wacława Rogińskiego – ul. Baltazara Paśnikowskiego – aleja Kraśnicka;
2) od południa: zachodnia granica miasta;
3) od zachodu: zachodnia granica miasta; 
4) od północy: ul. Wojciechowska. 

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Wieniawa:

1)  od  wschodu:  ul.  Lubomelska  –  wschodnia  granica  „Ogrodu  Saskiego”  –
Al. Racławickie – ul. Łopacińskiego – ul. Akademicka; 

1)  od wschodu: ul. Lubomelska – ul. Stanisława Leszczyńskiego – wschodnia granica
Ogrodu Saskiego – Aleje Racławickie – ul. Hieronima Łopacińskiego – ul. Akademicka
– ul. Rektora Henryka Raabego; 
2) od południa: ul. Głęboka;
3)  od zachodu: al. Kraśnicka – al. Sikorskiego; 
3)  od zachodu: aleja Kraśnicka – Al. generała Władysława Sikorskiego;
4)  od północy: al. Solidarności. 
4)  od północy: aleja Solidarności.

§ 2.
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1. Obszar i granice Dzielnicy Wrotków
1)  od  wschodu:  ul.  Smoluchowskiego  –  ul.  Zemborzycka  –  ul.  Zemborzycką  w

kierunku al. Świętochowskiego – al. Świętochowskiego; 
1) od wschodu: od torów kolejowych do ul. Mariana Smoluchowskiego – ul. Mariana
Smoluchowskiego – od ul. Mariana Smoluchowskiego w kierunku ul. Zemborzyckiej –
ul. Zemborzycka – tory kolejowe w kierunku ul.  Aleksandra Świętochowskiego – ul.
Aleksandra Świętochowskiego;
2) od południa: ul. Żeglarska;
3) od zachodu: rzeka Bystrzyca; 
4)  od północy: tory PKP. 
4)  od północy: tory kolejowe.

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Za Cukrownią:

1) od wschodu: rzeka Czerniejówka; 
2)  od południa: tory PKP;
2)  od południa: tory kolejowe;
3) od zachodu: ul. Nadbystrzycka – rzeka Bystrzyca; 
4) od północy: rzeka Bystrzyca. 

§ 2.
1. Obszar i granice Dzielnicy Zemborzyce:

1)  od wschodu: ul. Osmolicka; 
1)  od wschodu: rzeka Bystrzyca – ul. Żeglarska – ul. Osmolicka;
2) od południa: południowa granica miasta;
3) od zachodu: zachodnia granica miasta; 
4)  od północy:  tory PKP – rzeka Bystrzyca – rzeką Bystrzycą do ul.  Żeglarskiej  –

ul. Żeglarska.
4)  od północy: tory kolejowe.
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