Podział na jednostki analityczne
Dla celów wyznaczenia obszarów zdegradowanych na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego, proces
diagnostyczny należy oprzeć o wydzielone z jej obszaru jednostki strukturalne, w sposób odpowiadający
istniejącym powiązaniom funkcjonalno-przestrzennym. Ze względu na brak na terenie Gminy Miejskiej
Włodawa jednostek pomocniczych (dzielnic, osiedli) utworzonych na mocy art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym1, zaistniała konieczność podziału obszaru miasta na jednostki
strukturalne – analityczne, spełniające jednocześnie warunek powiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz
łącznie granicznych kryteriów dla obszarów rewitalizacji określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-20202, tj.:
 spójności funkcjonalno – przestrzennej,
 liczby mieszkańców mniejszej niż 30 % ogółu mieszkańców gminy,
 powierzchni obszarów mniejszej niż 20% powierzchni gminy.
Materiał wyjściowy do wyznaczenia jednostek analitycznych stanowi Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Włodawy, uchwalony uchwałą Nr XIII/139/04 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27
lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30.04.2004 r. Nr 78 poz. 1382) oraz dane ewidencyjne będące
w posiadaniu Urzędu Miejskiego we Włodawie. Ze względów metodologicznych i dostępności danych
analitycznych (publikacja danych statystycznych) dla potrzeb późniejszej diagnozy wielokryterialnej jednostek
analitycznych, przyjęto dane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Tabela 1. Dane demograficzne i przestrzenne3
Jednostka
analityczna

Liczba
mieszkańców4
[ osoba ]

Udział
w liczbie
mieszkańców
miasta

Powierzchnia5
[ ha ]

[%]

Udział
w
powierzchni
miasta

Liczba
gospodarstw
domowych6

Liczba
budynków
mieszkalnych5

[ sztuk ]

[ sztuk ]

[%]

1

403

2,99%

48

2,67%

105

49

2

1 368

10,16%

143

7,95%

412

194

3

1 856

13,79%

48

2,67%

625

214

4

92

0,68%

212

11,79%

28

28

5

857

6,37%

23

1,28%

242

151

6

1 756

13,04%

26

1,45%

596

61

7

1 171

8,70%

9

0,50%

422

38

8

1 723

12,80%

10

0,56%

597

27

9

2 154

16,00%

70

3,89%

655

404

10

1 138

8,45%

54

3,00%

292

265

11

46

0,34%

80

4,45%

8

8

12

740

5,50%

14

0,78%

255

10

159

1,18%

1061

59,01%

13

13 463

1798

45

45

4 282

1 494

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446).
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016).
3 wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.
4 źródło danych: Ewidencja ludności; Urząd Miejski we Włodawie.
5 źródło danych: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała Nr XIII/139/04 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia
27 lutego 2004 r.; Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30.04.2004 r. Nr 78 poz. 1382).
6 źródło danych: Urząd Miejski we Włodawie.
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Jednostka analityczna – 1
Mapa 3. Mapa ewidencyjna Jednostki 1

Położenie
Północna i północno - wschodnia część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 2).
Tabela 2. Granice Jednostki 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 ul. Wojska Polskiego)
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

południowa

zachodnia






Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 48 ha o dominującej funkcji mieszkaniowej (17,92 ha)
jednoi wielorodzinnej (49 budynków) zamieszkały przez 403 osoby w 105 gospodarstwach domowych,
z towarzyszącą funkcją usługową (12,24 ha) w tym oświaty i sportu (5 ha) oraz terenami zieleni (8 ha).
Na obszarze zlokalizowane są instytucje świadczące usługi opiekuńcze i edukacyjne: Placówka
Opiekuńczo Wychowawcza (ul. Sztabowa 2a), Warsztaty Terapii Zajęciowej (Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej) (ul. Sztabowa 3) oraz instytucje publiczne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Placówka
we Włodawie (ul. Saperów 1).
Wewnętrzny układ komunikacyjny stanowi 9 ulic gminnych włączający ruch lokalny do:
od Alei Józefa Piłsudskiego (fragment drogi wojewódzkiej nr 816).
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Jednostka analityczna – 2
Mapa 4. Mapa ewidencyjna Jednostki 2

Położenie
Północno - wschodnia część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 3).
Tabela 3. Granice Jednostki 2
Granice

Opis




północna

wschodnia






granica miasta - ul. Szpitalna (od ul. Aleja Józefa Piłsudskiego do ul. Wojska Polskiego)
ul. Wojska Polskiego (od ul. Szpitalnej do działki 2442/41)
południowa granica działek: 2442/41, 2442/40, 2442/42, 2442/33, 2442/34, 2442/35, 2442/36,
2416/3
wschodnia granica działek: 2416/3, 2416/2
południowa granica działki: 2416/1
wschodnia granica działki: 2416/1 (do granicy miasta)
granica miasta – północna granica działek: 262/2, 1962 (do rzeki Bug)



granica miasta - rzeka Bug


południowa





od granicy miasta - rzeka Bug, w kierunku zachodnim, do granicy pomiędzy działkami 938 i 939
(od strony wschodniej)
przez działki: 938, 937, 936, 934 (do ul. Krzywej)
ul. Krzywa (od ul. Podzamcze do ul. Wiejskiej)
ul. Wiejska (od ul. Krzywej do ul. Aleja Józefa Piłsudskiego)

zachodnia



ul. Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Wiejskiej do granicy miasta - ul. Szpitalna)

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 143 ha o dominującej funkcji mieszkaniowej (33,76 ha)
jednoi wielorodzinnej (194 budynki) zamieszkały przez 1.368 osób w 412 gospodarstwach domowych,
z towarzyszącą funkcją usługową (15,17 ha) w tym oświaty (2 ha) i zdrowia (4,1 ha) oraz terenami
przemysłowymi
(5,2
ha).
W
części
wschodniej
rozciąga
się
rozległy
obszar
łąk
i pastwisk doprowadzający do rzeki Bug, objęty ochroną sieci Natura 2000 pod nazwą „Dolina Środkowego
Bugu” (kod: PLB060003), częściowo zalewowy.
Na obszarze jednostki analitycznej zlokalizowane są obiekty edukacyjne: Zespół Szkół Zawodowych nr
1 i II Liceum Ogólnokształcące (ul. Modrzewskiego 24), usług ochrony zdrowia: Społeczny Zakład Opieki
Hospicyjnej (Al. Piłsudskiego 64), Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – szpital i przychodnia
specjalistyczna (Al. Piłsudskiego 64 - 66), Przychodnia Lekarzy Specjalistów (Al. Piłsudskiego 66), Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Oddział terenowy (Al. Piłsudskiego 66), usług pomocy społecznej:
3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Al. Piłsudskiego 66), siedziby instytucji publicznych: Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego (Al. Piłsudskiego 64), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (Al.
Piłsudskiego 66), Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - Biuro powiatowe (Al. Piłsudskiego 66) oraz
przemysłowe: Miejska Oczyszczalnia Ścieków (ul. Graniczna 10).
Wewnętrzny układ komunikacyjny stanowi 14 ulic gminnych włączający ruch lokalny do:
od strony zachodniej - Alei Józefa Piłsudskiego (fragment drogi wojewódzkiej nr 816), od południowej ul. Lubelska (część drogi krajowej nr 82).
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Jednostka analityczna – 3
Mapa 5. Mapa ewidencyjna Jednostki 3

Położenie
Wschodnia część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 4).
Tabela 4. Granice Jednostki 3
Granice

północna

Opis





wschodnia

południowa

zachodnia

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



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)

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 48 ha o dominującej funkcji usługowej (19,91 ha) w tym kultury i edukacji
oraz mieszkaniowej (33,37 ha) wielo- i jednorodzinnej (14,6 ha, 214 budynków) zamieszkały przez 1.856 osób
w 625 gospodarstwach domowych.
5

Na obszarze zlokalizowane są kluczowe dla miasta i powiatu obiekty instytucji edukacyjnych: I Liceum
Ogólnokształcące (ul. Szkolna 1), Publiczne Gimnazjum nr 2 (ul. Szkolna 1), Publiczne Gimnazjum nr 1(ul. Szkolna
7), Miejskie Przedszkole Integracyjne (ul. Szkolna 5), Szkoła Muzyczna I-go stopnia (Al. J. Piłsudskiego 10),
rekreacyjno-sportowych i kulturalnych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Szkolna 4), Włodawski Dom
Kultury (Al. J. Piłsudskiego 10), Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie (ul. Czerwonego Krzyża 7), obiekty
instytucji publicznych: Starostwo Powiatowe (Al. J. Piłsudskiego 24), Urząd Miejski (Al. J. Piłsudskiego 41), Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej (Al. J. Piłsudskiego 41), Prokuratura Rejonowa (Al. J. Piłsudskiego 41), Urząd
Pocztowy (ul. 11-go Listopada 6), Urząd Skarbowy (ul. Rynek 9), Sąd Rejonowy (ul. Sejmowa 7), Powiatowy
Urząd Pracy (ul. Niecała 2), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego
8) a także usług ochrony zdrowia: Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Vita” (ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13).
Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą 31 ulice gminne włączające ruch lokalny do
przebiegającej w osi obszaru Aleja Józefa Piłsudskiego (fragment drogi wojewódzkiej nr 816) oraz drogi
powiatowej ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego.
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Jednostka analityczna – 4
Mapa 6. Mapa ewidencyjna Jednostki 4

Położenie
Południowa część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 5).
Tabela 5. Granice Jednostki 4
Granice

Opis

północna




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

wschodnia



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)

południowa

zachodnia

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 212 ha charakteryzujący się przewagą terenów rekreacji, sportu i zieleni (35,62
ha) w tym terenami zagospodarowanymi pod ogrody działkowe (23 ha) i zbiornik małej retencji (1,8 ha).
Uzupełnienie stanowi funkcja mieszkaniowa (12,52 ha) mieszkalnictwa jednorodzinnego (28 budynków)
zamieszkała przez 92 osoby w 28 gospodarstwach domowych. W części wschodniej rozciąga się rozległy
obszar łąk i pastwisk doprowadzający do rzeki Bug, objęty ochroną sieci Natura 2000 pod nazwą „Dolina
Środkowego Bugu” (kod: PLB060003), częściowo zalewowy.
Wewnętrzny układ komunikacyjny strefy stanowią 4 ulice gminne włączający ruch lokalny
do ul. Chełmskiej (fragment drogi wojewódzkiej nr 816).
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Jednostka analityczna – 5
Mapa 7. Mapa ewidencyjna Jednostki 6

Położenie
Północna część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 6).
Tabela 6. Granice Jednostki 5
Granice

Opis

północna



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

wschodnia



ul. Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Tartacznej)








ul. Tartaczna (do ul. Długiej)
ul. Długa (od ul. Tartacznej 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

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 23 ha o wyłącznej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego (151 budynków)
zamieszkały przez 857 osób w 242 gospodarstwach domowych.
Wewnętrzny układ komunikacyjny obszaru stanowi 11 ulic gminnych i 2 ulice powiatowe włączające
ruch lokalny do: od strony wschodniej - Alei Józefa Piłsudskiego (fragment drogi wojewódzkiej nr 816),
od południowej - ul. Lubelska (część drogi krajowej nr 82).
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Jednostka analityczna – 6
Mapa 8. Mapa ewidencyjna Jednostki 6

Położenie
Centralna część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 7).
Tabela 7. Granice Jednostki 6
Granice

Opis

północna



ul. Tartaczna (do ul. Aleja Józefa Piłsudskiego)

wschodnia



ul. Aleja Józefa Piłsudskiego (do ul. Tartacznej do ul. Pocztowej)







ul. Pocztowa (do ul. Żeromskiego)
ul. Żeromskiego (od ul. Pocztowej do ul. Przechodniej)
ul. Przechodnia (od ul. Żeromskiego do ul. Aleja Jana Pawła II)
ul. Aleja Jana Pawła II (do ul. Długiej)
ul. Długa (od ul. Lubelskiej do ul. Tartacznej)

południowa
zachodnia

Opis zagospodarowania
Obszar
o
powierzchni
26
ha
o
funkcji
mieszkaniowej
(13,78
ha)
jednoi wielorodzinnej (61 budynków) zamieszkały przez 1.756 osób w 596 gospodarstwach domowych,
z towarzyszącą funkcją usługową (3,96 ha) oraz terenami zieleni parkowej (3 ha).
Na obszarze znajdują się obiekty instytucji publicznych: Urząd Gminy Włodawa (Al. Jana Pawła II 22), ,
Komenda Powiatowa Policji (Al. J. Piłsudskiego 51), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ul. Reymonta 12),
Spółdzielnia Mieszkaniowa (ul. Przechodnia 22), edukacyjnych - Przedszkole Miejskie nr 1 (ul. Słowackiego 16)
oraz usług opieki zdrowotnej - Stacja Ratownictwa Medycznego (Al. J. Piłsudskiego 55), Przychodnia Medycyny
Rodzinnej „Zdrowa Rodzina” (ul. Mielczarskiego 9).
Wewnętrzny układ komunikacyjny strefy stanowi 9 ulic gminnych włączający ruch lokalny do:
od strony wschodniej - ul. Aleja Józefa Piłsudskiego (fragment drogi wojewódzkiej nr 816), od północnej ul. Lubelska (część drogi krajowej nr 82) zaś od strony zachodniej do drogi powiatowej Aleja Jana Pawła II.
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Jednostka analityczna – 7
Mapa 9. Mapa ewidencyjna Jednostki 7

Położenie
Centralna część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 8).
Tabela 8. Granice Jednostki 7
Granice

Opis

północna



ul. Przechodnia (od ul. Aleja Jana Pawła II do ul. ks. A. Sanguszki)

wschodnia





ul. ks. A. Sanguszki (do ul. Czerwonego Krzyża)
od ul. ks. A. Sanguszki do wschodniej granicy działki 641/1
wschodnia granica działek: 641/1 i 643/1 (do ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego)

południowa



ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego (od wschodniej granicy działki 643/1 do ul. Korolowskiej)

zachodnia





ul. Korolowska (od ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego do ul. Mickiewicza)
ul. Mickiewicza (do ul. Aleja Jana Pawła II)
ul. Aleja Jana Pawła II (od ul. Mickiewicza do ul. Przechodniej)

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 9 ha o dominującej funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego (7,17 ha)
i jednorodzinnego (38 budynków) zamieszkały przez 1.171 osób w 422 gospodarstwach domowych.
Na obszarze zlokalizowane są obiekty o funkcjach usługowych i edukacyjnych: Specjalny Ośrodek
Szkolno –Wychowawczy (ul. Partyzantów 13), Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Partyzantów 17), Miejska
Biblioteka Publiczna (ul. Przechodnia 13), Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna (ul. Przechodnia 17).
Układ komunikacyjny tworzy 7 ulic gminnych włączający ruch lokalny do dróg powiatowych Alei Jana
Pawła II i ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego.
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Jednostka analityczna – 8
Mapa 10. Mapa ewidencyjna Jednostki 8

Położenie
Centralna część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 9).
Tabela 9. Granice Jednostki 8
Granice

Opis

północna



ul. Lubelska (od ul. Chełmskiej do ul. Aleja Jana Pawła II)

wschodnia



ul. Aleja Jana Pawła II (od ul. Lubelskiej do ul. Mickiewicza)

południowa




ul. Mickiewicza (do ul. Korolowskiej)
ul. Korolowska (do ul. Chełmskiej)

zachodnia



ul. Chełmska (od ul. Korolowskiej do ul. Lubelskiej)

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 10 ha o wyłącznej funkcji mieszkaniowej (33,37 ha)
jednoi wielorodzinnej (27 budynków) zamieszkały przez 1.723 osoby w 597 gospodarstwach domowych,
z towarzyszącą funkcją usługową.
Jednostka zamyka się w układzie komunikacyjnym dróg powiatowych: ul. Korolowska, Aleja Jana Pawła II,
ul. Chełmska i drogi krajowej ul. Lubelska (część drogi krajowej nr 82), zaś wewnętrzny układ komunikacyjny
strefy stanowi 1 ulica gminna.
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Jednostka analityczna – 9
Mapa 11. Mapa ewidencyjna Jednostki 9

Położenie
Południowa część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 10).
Tabela 10. Granice Jednostki 9
Granice

Opis

północna











ul. Korolowska (od ul. Chełmskiej do ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego)
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego (od ul. Korolowskiej do wschodniej granicy działki 1670/2)
wschodnia granica działek: 1670/2 i 1670/3 do ul. Kotlarskiej)
ul. Kotlarska (do ul. Furmańskiej)
ul. Furmańska (do ul. Okunińskiej)
przecinając ul. Okunińską do ul. Wąwozowej
ul. Wąwozowa (do ul. Nadstawnej)
ul. Nadstawna (od ul. Wąwozowej do ul. Działkowców)
ul. Działkowców (do rzeki Włodawki)

wschodnia



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

południowa







ul. Okunińska (od rzeki Włodawki do ul. Nadrzecznej)
ul. Nadrzeczna (do ul. Jasnej)
projektowana ul. Reja (od ul. Jasnej do ul. Kraszewskiego)
ul. Reja (od ul. Kraszewskiego do ul. Suchawskiej)
południowo-zachodnia granica działki 1189 (od ul. Suchawskiej do ul. Chełmskiej)

zachodnia



ul. Chełmska (od granicy działki 1189 do ul. Korolowskiej)

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 70 ha o dominującej funkcji mieszkaniowej (54,49 ha) jednoi wielorodzinnej (404 budynki) zamieszkały przez 2.154 osób w 655 gospodarstwach domowych,
z towarzyszącą funkcją usług oświaty (1,5 ha).
Na obszarze zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Kopernika
3), Ochotnicze Hufce Pracy (ul. Kopernika ), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (ul. Suchawska 9),
oraz przemysłowe (komunalne) - Ujęcie Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
(ul. Suchawska 17).
Układ komunikacyjny obszaru tworzy gęsta siatka 24 ulic gminnych włączający ruch lokalny
do centralnie przebiegającej grogi powiatowej ul. Kraszewskiego oraz dróg wojewódzkich: od strony zachodniej
– ul. Chełmska i od strony wschodniej – ul. Okunińska.
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Jednostka analityczna – 10
Mapa 12. Mapa ewidencyjna Jednostki 10

Położenie
Południowo-zachodnia część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 11).
Tabela 11. Granice Jednostki 10
Granice

Opis






południowo-zachodnia granica działki 1189 (od ul. Chełmskiej do ul. Suchawskiej)
ul. Reja (od ul. Suchawskiej do ul. Kraszewskiego)
projektowana ul. Reja (od ul. Kraszewskiego do ul. Jasnej)
ul. Jasna (do ul. Zabagonie)
ul. Zabagonie (do ul. Waligóry)

południowa



ul. Waligóry

zachodnia



ul. Chełmska (od ul. Waligóry do południowo-zachodniej granicy działki 1189)

północna
wschodnia

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 54 ha o przeważającej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego (33,4 ha, 265
budynków) zamieszkały przez 1.138 osób w 292 gospodarstwach domowych, z uzupełniającą funkcją zieleni
(15,42 ha) w tym zieleni publicznej ( 0,14 ha).
Wewnętrzny układ komunikacyjny strefy stanowi 27 ulic gminnych włączający ruch lokalny do:
od strony wschodniej – do drogi wojewódzkiej ul. Chełmskiej, od południowej – dróg powiatowych –
ul. Waligóry, zaś od strony zachodniej do ul. Zabagonie.
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Jednostka analityczna – 11
Mapa 13. Mapa ewidencyjna Jednostki 11

Położenie
Północno - zachodnia część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 12).
Tabela 12. Granice Jednostki 11
Granice

Opis





granica miasta - ul. Wspólna (od ul. Korolowskiej do zachodniej granicy działki 34)
zachodnia granica działki 34 (do ul. Gospodarczej)
ul. Gospodarcza (do ul. Długiej)
ul. Długa (od ul. Gospodarczej do ul. Lubelskiej)

południowa



ul. Lubelska (od ul. Długiej do ul. Korolowskiej)

zachodnia



ul. Korolowska (od ul. Lubelskiej do granicy miasta ul. Wspólna)

północna
wschodnia

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 80 ha o dominującej funkcji usługowej (51,85 ha) i przemysłowej (13,43 ha)
w tym terenami inwestycyjnymi oraz mieszkaniowymi (0,9 ha, 8 budynków) zamieszkały przez 46 osób
w 8 gospodarstwach domowych.
Na obszarze zlokalizowane są obiekty przemysłowe: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. (ul. Żołnierzy WiN 22) i Zakład Energetyki Cieplnej Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ul. Żołnierzy WiN 10) a także Zakład Karny (ul. Żołnierzy WiN 19), Zarząd
Dróg Wojewódzkich (ul. Lubelska 60), Zarząd Dróg Powiatowych (ul. Lubelska 60) oraz Gimnazjum z oddziałami
przysposabiającymi do pracy (ul. Żołnierzy WiN 16).
Układ komunikacyjny strefy stanowi 7 ulic gminnych oraz centralnie położona droga powiatowa
ul. Żołnierzy WiN, włączający ruch z tego obszaru do: od strony zachodniej - ul. Korolowskiej (fragment drogi
wojewódzkiej nr 816), od południowej - ul. Lubelskiej (część drogi krajowej nr 82).
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Jednostka analityczna – 12
Mapa 14. Mapa ewidencyjna Jednostki 12

Położenie
Centralna i zachodnia część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 13).
Tabela 13. Granice Jednostki 12
Granice

Opis

północna



ul. Lubelska (od ul. Korolowskiej do ul. Chełmskiej)

wschodnia



ul. Chełmska (od ul. Lubelskiej do ul. Korolowskiej)

południowa



nie dotyczy

zachodnia



ul. Korolowska (od ul. Chełmskiej do ul. Lubelskiej)

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 14 ha o dominującej funkcji mieszkaniowej (5,94 ha) wieloi jednorodzinnej (10 budynków) zamieszkały przez 740 osób w 255 gospodarstwach domowych,
z towarzyszącą funkcją usług oświaty (4,13 ha).
Na obszarze zlokalizowane są obiekty instytucji edukacyjnych: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz
Przedszkole Miejskie nr 2 (ul. prof. Z. Sierpińskiego 4).
Wewnętrzny układ komunikacyjny strefy stanowi 1 ulic gminna, zaś granice obszaru wyznaczają ulice:
od strony północnej - ul. Lubelska (część drogi krajowej nr 82) i drogi powiatowe: od zachodniej ul. Korolowska
i wschodniej ul. Chełmska.
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Jednostka analityczna -13
Mapa 15. Mapa ewidencyjna Jednostki 13

Położenie
Zachodnia część miasta, wyznaczona granicami (Tabela 14).
Tabela 14. Granice Jednostki 13
Granice
północna

wschodnia

południowa
zachodnia

Opis









granica miasta – od działki 13/2 do ul. Korolowskiej
ul. Korolowska (od granicy miasta do ul. Chełmskiej)
ul. Chełmska (od ul. Korolowskiej do ul. Waligóry)
ul. Waligóry (do ul Zabagonie)
ul. Zabagonie (do ul. Chełmskiej)
ul. Chełmska (od ul. Zabagonie do granicy miasta – rzeka Włodawka)
granica miasta - rzeka Włodawka (od ul. Chełmskiej do południowej granicy działki 52/6)
granica miasta - południowa granica działek: 52/6, 52/2, 52/4



granica miasta – od działki 51 do działki 13/2

Opis zagospodarowania
Obszar o powierzchni 1.061 ha o dominującej funkcji użytkowania rolniczego (łąki i pastwiska, uprawy
polowe, lasy i dolesienia) z funkcją mieszkalnictwa jednorodzinnego (110,11 ha, 45 budynków) zamieszkały przez
159 osoby w 45 gospodarstwach domowych. Uzupełnie funkcjonalności przestrzennej obszaru stanowią: usługi
(32,08 ha) w tym sportu (14,01 ha), tereny zieleni izolacyjnej niskiej (20,8 ha), ogrody działkowe (10, 24 ha)
oraz obszary przemysłowe i zdegradowane – poprzemysłowe: wysypisko odpadów stałych (8 ha) i wyrobisko
po nieczynnej kopalni piasku (8 ha).
Na obszarze zlokalizowana jest Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna we Włodawie, Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie (ul. Korolowska 77).
Wewnętrzny układ komunikacyjny strefy stanowi 12 ulic gminnych oraz centralnie przebiegająca
ul. Lubelska (część drogi krajowej nr 82) i od strony wschodniej drogi wojewódzkie: ul. Korolowska
i ul. Chełmska.
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