
UCHWAŁA Nr XXV/142/08 

RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w Łosicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Nadaje się nazwę Czerwonego Krzyża ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewi-

dencji gruntów nr 3786 (droga) biegnącej w kierunku zachodnim po granicy gruntów wsi Zakrze następnie 

w kierunku południowym do granicy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3781 (droga). 

2. Nadaje się nazwę Zdrowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 21 (droga powiatowa) biegnącej w kierunku zachodnim do ul. Stefana Żeromskiego następnie w kierunku 

północno - zachodnim do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3745 (droga). 

3. Nadaje się nazwę Orzechowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 3721 biegnącej w kierunku zachodnim do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3609 

(droga). 

4. Nadaje się nazwą Leszczynowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 3609 (droga) biegnącej w kierunku zachodnim do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 

3600 (droga). 

5. Nadaje się nazwę Sosnowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 3600 (droga) biegnącej w kierunku zachodnim do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3591 

(droga) i dalej do granicy działki nr 3781 (droga). 

6. Nadaje się nazwą Lipowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 

3613 (droga) biegnącej w kierunku zachodnim przez działkę nr 3611 (droga) do granicy działki oznaczonej w 

ewidencji gruntów nr 3609 (droga). 

7. Nadaje się nazwę Brzozowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 3609 (droga) biegnącej w kierunku zachodnim przez działkę nr 3607 (droga) do granicy działki oznaczonej 

w ewidencji gruntów nr 3600 (droga). 

8. Nadaje się nazwą Jodłowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 3600 (droga) biegnącej w kierunku zachodnim do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3591 

(droga). 

9. Nadaje się nazwę Marii Konopnickiej ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 111 (droga) w kierunku zachodnim do ul. Stefana Żeromskiego. 

10. Nadaje się nazwę Juliusza Słowackiego ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewi-

dencji gruntów nr 21 (droga powiatowa) biegnącej równolegle do działki nr 62 (droga) w kierunku zachod-

nim przechodząc przez ul. Stefana Żeromskiego do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1393. 

11. Nadaje się nazwę Dolna ulicy biorącej początek od granicy działki nr 148 (droga) biegnącej od strony 

północnej stadionu do ulicy Stefana Żeromskiego. 

12. Nadaje się nazwę Władysława Reymonta ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w 

ewidencji gruntów nr 217/1 (droga) biegnącej równolegle do ulicy Stefana Żeromskiego w kierunku północ-

no - zachodnim do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 (droga). 

13. Nadaje się nazwę Łąkowa ulicy biorącej początek od ulicy Stefana Żeromskiego biegnącej w kierunku 

zachodnim do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1398. 

14. Nadaje się nazwę Prosta ulicy biorącej początek od działki nr 198 (droga) biegnącej równolegle do ul. 

Stefana Żeromskiego w kierunku północno - zachodnim do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 119. 

15. Nadaje się nazwę Jasna ulicy biorącej początek od ulicy Stefana Żeromskiego biegnącej w kierunku 

zachodnim do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 338 (droga). 



16. Nadaje się nazwę Stanisława Staszica ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewi-

dencji gruntów nr 21 (droga powiatowa) biegnącej w kierunku zachodnim przechodząc przez ul. Stefana 

Żeromskiego do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 330. 

17. Nadaje się nazwę Szkolna ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 217/2 (droga) biegnącej równolegle do ulicy Stefana Żeromskiego w kierunku północno - zachodnim 

obok Zespołu Szkół Nr 1 do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 115 (droga). 

18. Nadaje się nazwę Słoneczna ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 243 (droga) biegnącej w kierunku zachodnim do ulicy Stefana Żeromskiego, obok Szpitala Powiato-

wego od strony północnej. 

19. Nadaje się nazwę Floriańska ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 21 (droga powiatowa) biegnącej w kierunku zachodnim do granicy działki nr 148(droga). 

20. Nadaje się nazwę Zygmunta Krasińskiego ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w 

ewidencji gruntów nr 224 (droga) biegnącej w kierunku północno - zachodnim do granicy działki nr 115 

(droga). 

21. Nadaje się nazwę Adama Mickiewicza ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewi-

dencji gruntów nr 21 (droga powiatowa) biegnącej w kierunku południowo - zachodnim do granicy działki 

nr 262 następnie w kierunku północnym do granicy działki nr 235 dalej w kierunku wschodnim ponownie do 

granicy działki nr 21 (droga powiatowa). 

22. Nadaje się nazwę Kolejowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 223 (droga) biegnącej w kierunku północnym do granic administracyjnych miasta z gruntami wsi 

Zakrze. 

23. Nadaje się nazwę Wiejska ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 21 (droga powiatowa) biegnącej w kierunku północno - wschodnim do granic administracyjnych miasta z 

gruntami wsi Zakrze. 

24. Nadaje się nazwę Czarkowskiego ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 21 (droga powiatowa) biegnącej w kierunku wschodnim obok Zakładów Mleczarskich 

„LAKTOPOL” do granic administracyjnych miasta z gruntami wsi Zakrze (w kierunku lasu zakrzańskiego). 

25. Nadaje się nazwę Ignacego Krasickiego ulicy biorącej początek od działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 21 (droga powiatowa) biegnącej obok kościoła w kierunku wschodnim do granicy działki nr 

283/9. 

26. Nadaje się nazwę Przemysłowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 223 (droga) biegnącej w kierunku wschodnim do granicy działki nr 290/2 (droga). 

27. Nadaje się nazwę Spacerowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 290/1 (droga) biegnącej w kierunku północno - wschodnim wzdłuż ogrodzenia działki nr 283/9 do 

granicy działki nr 414/4 /łąka/. 

28. Nadaje się nazwę Sportowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 271 (droga) biegnącej w kierunku południowo - wschodnim obok ogrodów działkowych do działki 

414/3 (deptak). 

29. Nadaje się nazwę Parcele ulicy biorącej początek od działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 321 

(droga wojewódzka) biegnącej w kierunku południowo - zachodnim przy ulicy Pogodnej do granic admini-

stracyjnych miasta z gruntami wsi Rudnik. 

30. Nadaje się nazwę Polna ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 

321 (droga wojewódzki) biegnącej w kierunku południowym do granicy działki nr 383(droga powiatowa) w 

kierunku Rudnika. 

31. Nadaje się nazwę Marszalka Józefa Piłsudskiego uiicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej 

w ewidencji gruntów nr 527 (droga) biegnącej w kierunku północno-zachodnim przez most na rzece Toczna 

do granicy działki nr 21 (droga powiatowa). 

32. Nadaje się nazwę Rynek ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 

415 (droga wojewódzka) biegnącej w kierunku północno – wschodnim wokół Parku imieniem Króla Alek-

sandra Jagiellończyka do działki nr 1173 (droga). 



33. Nadaje się nazwę Kilińskiego ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 527 (droga) biegnącej w kierunku północnym do granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 

434 (droga). 

34. Nadaje się nazwę Narutowicza ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 415 (droga wojewódzka) biegnącej w kierunku południowym do Lecznicy Zwierząt i dalej do 

granicy działki nr 1188, a następnie od Lecznicy Zwierząt w kierunku wschodnim do granicy działki oznaczo-

nej w ewidencji gruntów nr 951 (droga powiatowa). 

35. Nadaje się nazwę Międzyrzecka ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 527 (droga) biegnącej w kierunku południowym do granicy miasta z gruntami wsi Szańków. 

36. Nadaje się nazwę 1-go Maja ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 951 (droga) biegnącej w kierunku wschodnim pomiędzy terenem targowisk miejskich do granicy 

działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 596 (droga). 

37. Nadaje się nazwę Targowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 529/2 (droga wojewódzka) biegnącej w kierunku południowym do granicy działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 962 (droga). 

38. Nadaje się nazwę Białostocka ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 529/2 (droga wojewódzka) biegnącej w kierunku północnym obok ulicy Podmiejskiej i do granic ad-

ministracyjnych miasta z gruntami wsi Świniarów. 

39. Nadaje się nazwę Lubelska ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 529/2 (droga wojewódzka) biegnącej w kierunku południowym obok cmentarza do granic miasta z grun-

tami wsi Szańków. 

40. Nadaje się nazwę Błonie ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 

582/1 (droga) biegnącej w kierunku południowym do granicy działki nr 962 (droga). 

41. Nadaje się nazwę Leśna ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 

951 (droga) biegnącej w kierunku południowo - wschodnim do drogi krajowej nr 18 i dalej do ulicy Ekolo-

gicznej. 

42. Nadaje się nazwę Radzyńska ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 1240/1 (droga) biegnącej w kierunku południowo - wschodnim (obok Zespołu Szkół Nr 3) do granicy 

działki oznaczonej nr 726 (droga krajowa nr 19). 

43. Nadaje się nazwę Miodowa ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji grun-

tów nr 1240/2 (droga) biegnącej w kierunku południowym do granicy działki oznaczonej nr 1280/1. 

44. Nadaje się nazwę Bialska ulicy biorącej początek od granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 527 (droga) biegnącej w kierunku wschodnim do granic miasta Łosice stykających się z granicą wsi Cho-

tycze. 

§ 2. Położenie ulic określonych w § 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy: 

Zbigniew Jaszczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 


