
Część opisowa 

Opis granic jednostek pomocniczych Miasta Augustów 

(Kolorem czerwonym i przekreśleniem oznaczono część opisu granic podlegającą usunięciu. 

Kolorem niebieskim i kursywą oznaczono część opisu granic podlegającą dodaniu.) 

1. Osiedle „Wschód” - obejmuje tereny położone w północno-wschodniej części miasta 

– granica osiedla przebiega: północną granicą terenu linii kolejowej od strony jezior 

Sajno i Sajenek w kierunku północno-zachodnim, następnie przecina linię kolejową w 

odległości ok. 0,5 km za kompleksem poprzemysłowym „Silikaty”, dalej biegnie gra-

nicą lasu po południowej stronie terenów kolejowych przecinając ul. Dworcową, na-

stępnie wzdłuż granicy terenów przemysłowych z wyłączeniem Przedsiębiorstwa Wo-

dociągów i Kanalizacji Miejskiej, południową granicą działki nr 362 (obręb nr 4) za-

chodniej granicy ul. Dworcowej (działka nr 4378 obręb 4) biegnie w kierunku połu-

dniowo-zachodnim załamując się w odległości ok. 0,26 km w kierunku północno-za-

chodnim, dalej biegnie w linii prostej na odcinku ok. 0,44 km, następnie załamuje się w 

kierunku południowo-zachodnim biegnąc w linii prostej do granicy działki nr 361 (ob-

ręb 4), dalej wschodnią granicą działki nr 361 (obręb 4), wschodnią i południową gra-

nicą działki nr 362 (obręb 4), południową i zachodnią granicą działki nr 324 (obręb nr 

4), zachodnią granicą działki nr 323 323/1 (obręb nr 4), południową granicą działki nr 

1148/2, 1146/1, 1211/12, 1211/11, 1211/10, 1211/8, 1145 (obręb nr 4), południową i 

zachodnią granicą działki nr 1144/5 (obręb nr 4) oraz zachodnią granicą działki nr 

1143/6 (obręb nr 4) dochodzi do ul. Tytoniowej, następnie ul. Tytoniową w kierunku 

wschodnim, ul. Komunalną i dalej ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w kierunku 

wschodnim do końca tejże ulicy, następnie przecinając ul. Turystyczną i tory kolejowe 

dochodzi do brzegu jeziora Białego i brzegiem jeziora w kierunku  północno-wschod-

nim do półwyspu Dąbek, następnie przecina jez. Białe w kierunku północnym i docho-

dzi do granic administracyjnych miasta, dalej granicą administracyjną miasta w kie-

runku wschodnim, a następnie południowym dochodzi do terenów kolejowych położo-

nych w granicach administracyjnych miasta - szczegółowa granica osiedla „Wschód” 

wskazana jest w części graficznej podziału miasta Augustów na osiedla. 

 

2. Osiedle „Zachód” - obejmuje tereny położone w południowo-zachodniej części miasta 

- granica osiedla przebiega: ul. Rajgrodzką, Jonkajtysa, Wojska Polskiego w kierunku 

południowo-zachodnim, ul. Mickiewicza, Osiedlową, następnie drogą wewnętrzną w 

kierunku południowo-zachodnim dochodzi do zbiegu ul. Chreptowicza i Wypusty, dalej 

ul. Obrońców Westerplatte, Arnikową, rowem stanowiącym otwarty kanał deszczowy 

(działka nr 3870/3 – obręb nr 3) do punktu stycznego z ul. Słowackiego, następnie drogą 

wzdłuż Kanału Augustowskiego po jego zachodniej stronie aż do granicy administra-

cyjnej miasta, następnie granicą administracyjną miasta w kierunku północno-zachod-

nim dochodzi do ul. Rajgrodzkiej - szczegółowa gr nica osiedla „Zachód” wskazana jest 

w części graficznej podziału miasta Augustów na osiedla. 

 

3. Osiedle „Uzdrowisko” obejmuje tereny położone w środkowej części miasta pomiędzy 

osiedlami „Zachód” i „Wschód” - zachodnia granica osiedla „Uzdrowisko” pokrywa się 

z granicą osiedla „Zachód”, zaś wschodnia granica z granicą osiedla „Wschód”. Granica 

osiedla „Uzdrowisko” przebiega w następujący sposób: ul. Rajgrodzką, Jonkajtysa, 

Wojska Polskiego w kierunku południowo-zachodnim, ul. Mickiewicza, Osiedlową, na-

stępnie drogą wewnętrzną w kierunku południowo-zachodnim dochodzi do zbiegu ul. 

Chreptowicza i Wypusty, dalej ul. Obrońców Westerplatte, Arnikową, rowem stano-

wiącym otwarty kanał deszczowy (działka nr 3870/3 - obręb nr 3) do punktu stycznego 



z ul. Słowackiego, następnie drogą wzdłuż Kanału Augustowskiego po jego zachodniej 

stronie aż do granicy administracyjnej miasta, następnie granicą administracyjną miasta 

w kierunku wschodnim dochodzi do terenu linii kolejowej, dalej północną granicą te-

renu linii kolejowej w kierunku północno-zachodnim, następnie przecina linię kolejową 

w odległości ok. 0,5 km za kompleksem poprzemysłowym „Silikaty”, dalej biegnie gra-

nicą lasu po południowej stronie terenów kolejowych przecinając ul. Dworcową, na-

stępnie wzdłuż granicy terenów przemysłowych, zachodniej granicy ul. Dworcowej 

(działka nr 4378 obręb 4) biegnie w kierunku południowo-zachodnim załamując się w 

odległości ok. 0,26 km w kierunku północno-zachodnim, dalej biegnie w linii prostej na 

odcinku ok. 0,44 km, następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim biegnąc 

w linii prostej do granicy działki nr 361 (obręb 4), dalej wschodnią granicą działki nr 

361 (obręb 4), wschodnią i południową granicą działki nr 362 (obręb nr 4), południową 

i zachodnią granicą działki nr 324 (obręb nr 4), zachodnią granicą działki nr 323 323/1 

(obręb nr 4), południową granicą działki nr 1148/2, 1146/1, 1211/12, 1211/11, 1211/10, 

1211/8, 1145 (obręb nr 4), południową i zachodnią granicą działki nr 1144/5 (obręb nr 

4) oraz zachodnią granicą działki nr 1143/6 (obręb nr 4) dochodzi do ul. Tytoniowej, 

następnie ul. Tytoniową w kierunku wschodnim, ul. Komunalną i dalej ul. I Pułku Uła-

nów Krechowieckich w kierunku wschodnim do końca tejże ulicy, następnie przecina-

jąc ul. Turystyczną i tory kolejowe dochodzi do brzegu jeziora Białego i brzegiem je-

ziora w kierunku północno-wschodnim do półwyspu Dąbek, następnie przecina jez. 

Białe w kierunku północnym i dochodzi do granic administracyjnych miasta, dalej gra-

nicą administracyjną miasta w kierunku zachodnim dochodzi do ul. Rajgrodzkiej - 

szczegółowa granica osiedla „Uzdrowisko” wskazana jest w części graficznej niniej-

szego załącznika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


