
Podział mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin-Miasto na strefy.

1) Strefa miejska
Granicę strefy od strony północnej stanowi granica miasta od ulicy Orzechowej do 

ulicy Poligonowej.

Granica strefy od strony zachodniej  przebiega od granicy miasta ulicami: Poligo-
nową, Willową i Sławinkowską do granicy miasta wzdłuż tej granicy, następnie od gra-
nicy miasta ulicą Skowronkową,  Aleją  Warszawską,  ulicami  Klonową, Nałęczowską, 
Bohaterów Monte Cassino, Wojciechowską i ulicą Lipniak do granicy Ogrodów Działko-
wych „Węglin-Północny” dalej wzdłuż granicy tych ogródków do ulicy Lazurowej, dalej 
ulicą Lazurową, Aleją Kraśnicką,  ul.  Gęsią do zachodniej  granicy miasta, następnie 
wzdłuż torów PKP do południowo- zachodniej granicy Ogrodów Działkowych „Stary Gaj 
PKP”, następnie ulicami Stary Gaj, Lipską i Tęczową do ul. Ziołowej.

       Granica strefy południowej przebiega linią prostą między skrzyżowaniem ulic Tę-
czowej i Ziołowej a skrzyżowaniem Żeglarskiej i Janowskiej, następnie ulicami Żeglar-
ską, Zemborzycką, Świętochowskiego, Sierpińskiego, Głuską, Wyzwolenia do granicy 
Ogrodów Działkowych „Maki”,  wzdłuż południowej  granicy tych  ogrodów do  granicy 
Państwowego Muzeum Majdanek i wzdłuż tej granicy do Drogi Męczenników Majdan-
ka, a następnie tą ulicą do granicy Miasta.

 Granica strefy od strony wschodniej  przebiega wzdłuż granicy miasta od Drogi 
Męczenników Majdanka do ul. Rataja, dalej tą ulicą, następnie ulicami Grygowej, Meta-
lurgiczną w kierunku wschodnim od punktu przecięcia linii prostej przedłużającej ul. Ka-
sprowicza, następnie wzdłuż tej linii i dalej ul. Kasprowicza do torów kolejowych PKP, 
do ul. Palmowej, a następnie ulicami Palmową i Orzechową do granicy miasta.

2)  Strefa peryferyjna
Tereny położone w granicach administracyjnych miasta nie objęte granicami strefy 

miejskiej.

                                                        w z. Prezydenta Miasta Lublin

                                                                (-) Artur Szymczyk

                                                              Zastępca Prezydenta
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/12/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne.



Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

       2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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