Załącznik Nr 1 do statutu Sołectwa Zalesie
Sołectwo Zalesie – opis przebiegu granicy
Określenie przebiegu granicy sołectwa Zalesie rozpoczyna się od najdalej wysuniętego
na północ jego krańca, gdzie linią rozgraniczającą obręby ewidencyjne Zalesie i Lubnia
kieruje się ona na południowy - wschód północnymi i wschodnimi granicami działek
ewidencyjnych nr 247, nr 248, nr 250, nr 266, nr 265, nr 267 przecinając drogę wojewódzką
235, nr 318, nr 319, nr 320, nr 321 przecinając teren PKP, nr 322, nr 316 przechodząc przez
drogę Zalesie - Lubnia (Zalesie, Ark. 1), nr 378, nr 379, nr 376, nr 375, nr 374, nr 373, nr 372,
nr 371, nr 369, nr 368, nr 366 przecinając drogę z Gacnika do Lubni, nr 354, nr 353, nr 352,
nr 349, nr 348, nr 345, nr 343/1, nr 343/2 (Zalesie, Ark. 2).
Dalej granica sołectwa skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy działek nr 343/2,
nr 342, nr 341/2 (Zalesie, Ark. 2). Od południowego narożnika działki ewidencyjnej nr 341/2
biegnie ona w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr 341/2, nr 341/1,
nr 340, nr 339, nr 363 przecinając drogę Zalesie – Kosobudy, nr 338, nr 337, nr 334, nr 333,
nr 330, nr 329, nr 328 przechodząc przez teren PKP, nr 327, nr 325, nr 324 (Zalesie, Ark. 2),
nr 267 przecinając drogę wojewódzką nr 235, nr 70, nr 69/2, nr 68, nr 59, nr 58, nr 57, nr 56,
nr 8/2, nr 8/1, nr 26 (Zalesie, Ark. 1).
Kolejno przechodząc na linię rozgraniczającą obręby ewidencyjne Zalesie i Czapiewice,
biegnąc wzdłuż koryta rzeki Niechwaszcz kieruje się na północ zachodnią granicą działek
nr 26 i nr 48/1 (Zalesie, Ark. 1).
Następnie linią rozgraniczającą obręby ewidencyjne Leśno i Zalesie kieruje się na północny –
wschód północno - zachodnimi granicami działek nr 48/1, nr 48/2 biegnąc wzdłuż drogi
Zalesie – Czapiewice, nr 46, nr 47 przecinając drogę Zalesie – Leśno, nr 136, nr 137, nr 138,
nr 139, nr 140, nr 142/2, nr 142/1, nr 236, nr 239, nr 242, nr 243, nr 245, nr 246, nr 247
(Zalesie, Ark. 1) dochodzi do miejsca, w którym rozpoczęto opis przebiegu granicy.

