
Ulice w Wołkowianach 
 

I.  -  ul. Makowa wzdłuż drogi gminnej 122360L od  drogi wojewódzkiej Nr 844 do działki 

            nr 56 (od szosy do Ptak, Ciupa) 

II.   -   ul. Hrubieszowska wzdłuż drogi wojewódzkiej 844 od granicy miejscowości do granicy  

              miejscowości (od drogi gminnej 122360L - Kalinówka w kierunku Chełma do granicy 

              Pobołowice Kolonia)                

III.  - ul. Słonecznikowa wzdłuż drogi gminnej 104999L od drogi wojewódzkiej Nr 844 do 

granicy 

               miejscowości (od Białowąs do Kowalewska) 

IV.   -   ul. Lawendowa wzdłuż drogi gminnej 104997L od drogi gminnej 104999 L 

              do działki nr 156/1 (od Tymicki do Pokrzycka) 

V.    -   ul. Liliowa wzdłuż drogi powiatowej 1847L od  drogi wojewódzkiej 844 do      

               ul. Kasztanowej w miejscowości Żmudź (od Łygas do ŚDS) 

VI.  - ul. Fiołkowa wzdłuż drogi gminnej 122354D od drogi powiatowej 1847L  do granicy 

               miejscowości i do drogi wojewódzkiej Nr 844(od Głaz do Florek i od Pominkiewicz  do 

               Terlecki) 

 

VII. -  ul. Tulipanowa wzdłuż drogi gminnej 10500L od drogi wojewódzkiej Nr 844 do 

               granicy działki 328 (od Jezierska w kierunku zbiornika Dębowy Las) 

VIII.   -  ul. Bratkowa wzdłuż drogi dojazdowej od drogi gminnej 105000L do   

              granicy działki 164 (od Korneluk do Wójtowicz)        

IX.  -    ul. Chabrowa wzdłuż drogi gminnej 122356D od drogi gminnej 105000L do  granicy 

              miejscowości (od Orzędowska do Grzegorczyk)              

X.  -   ul. Sasankowa od drogi 105000L do granicy działki 297/13 (przed Łoś A.) 

XI.  -   ul. Rumiankowa od drogi 105000L do granicy działki 300/12 (od Figura do Postój) 



XII.  -   ul. Konwaliowa wzdłuż drogi gminnej od drogi 105000L do granicy działki 259/7 (w 

                 kierunku Pędzik)              

XIII.  - ul. Nagietkowa od drogi 105000L do granicy działki 258/3 (w kierunku Goszczyński) 

XIV.   - ul. Hiacyntowa od drogi 105000L do granicy działki 328 (od Pokraka w kierunku 

                rowu) 

XV.    -   ul. Krokusowa od drogi 105000L wzdłuż działki 262/1 ( koło Mocny) 

XVI.  - ul. Zawilcowa od drogi 105000L wzdłuż działki 264/6 (od Malczewski w kierunku 

              rowu) 

XVII. -   ul. Storczykowa wzdłuż drogi gminnej nr 305 od drogi gminnej 105000 L do drogi 

               gminnej 105000 L (koło Macegoniuk w kierunku zbiornika Dębowy Las) 

XVIII. -  ul. Narcyzowa pomiędzy Pastoszuk,  Wiórko, Czeszejko-Sochacki, Jasiński 

XIX.   -  ul. Szałwiowa pomiędzy Ołówek, Zawiślak, Bondaruk     

XX.  -    ul. Różana od drogi 105000L do działki 305 (od Czapka do Stafiński)            

 

XXI.  -    ul. Magnoliowa od drogi 105000L do działki 304/3 (od Kowalczyk do Klajnert)            

 


