Załącznik do uchwały Nr XXI/167/96 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 1996 r.

Opis granic terenu objętego działaniem Samorządu Osiedla Rudunki

Granice terenu objętego działaniem Osiedla Rudunki przebiegają w sposób następujący: 
od zbiegu granicy PKP z zachodnią granicą działki Fijałkowskiego 23 w kierunku północnym do ulicy Przygranicznej, dalej zachodnią granicą ulicy Przygranicznej w kierunku północnym do dziatki Przygraniczna 90. Następnie północną i wschodnią granicą działki Przygraniczna 90 w kierunku ulicy Wypoczynkowej do tyłu posesji Wypoczynkowa 21. Stąd granica biegnie wschodnią granicą działek przy ulicy Wypoczynkowej w kierunku południowym do ulicy Murarskiej. Następnie północną granicą ulicy Murarskiej do działki Stolarska 29, a następnie wschodnią granicą działek Stolarska 29 i 31 oraz północną granicą działki Stolarska 31 do granicy z działką Urzędnicza 41. Stąd biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim tyłami działek przy ulicy Urzędniczej do działki Urzędnicza 53, a następnie obejmując działki Urzędnicza 53 i 60 do północno-zachodniej granicy działki Budowlana 30. Tutaj skręca najpierw w kierunku północno-wschodnim, a następnie południowo-wschodnim i przebiega tyłami parzystych numerów od ulicy Budowlanej do numeru Budowlana 6. Obejmując działki Szczawińska 115 - 119 i 121 granica terenu objętego działaniami Osiedla Rudunki dochodzi do ulicy Szczawińskiej, a następnie biegnie jej zachodnią granicą w kierunku północnym do zbiegu z granicą miasta Zgierza. Od punktu przecięcia granicy miasta Zgierza z zachodnią granicą ulicy Szczawińskiej granica terenu objętego działaniem Osiedla Rudunki przebiega północno-wschodnią granicą miasta Zgierza aż do jej przecięcia z rzeką Bzurą. Północną granicą rzeki Bzury biegnie w kierunku północno-zachodnim do przecięcia ze wschodnią granicą linii kolejowej Łódź Kaliska - Bednary, a następnie jej wschodnią granicą do zbiegu ulic Zegrzanki i Dubois. Tutaj granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną i zachodnią granicą ogrodu działkowego przy ul. Dubois, dochodzi do ulicy Działkowej, a następnie południową granicą ulicy Działkowej do przecięcia z granicą PKP. Stąd granica biegnie północną granicą PKP w kierunku północno-zachodnim do zbiegu granicy PKP z zachodnią granicą działki ulicy Fijałkowskiego 23.

