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Stare miasto Nysa w granicach średniowiecznego założenia w granicach określonych ulicami :
1. granicę północną wyznaczają: wschodnia strona ul. S.Wyspiańskiego do al. T.Roosevelta (po południowej stronie) aż do styku z ul. Armii Krajowej, 
dalej południową granicą ul. Armii Krajowej w kierunku ul. J.Bema.
2. granicę wschodnią wyznaczają: od skrzyżowania ulic Armii Krajowej i J.Bema, następnie wzdłuż zachodniej granicy ul. J.Bema i ul. A.Asnyka do 
połączenia z ul. Jagiellońską, dalej wzdłuż zachodniej granicy ul. Jagiellońskiej do rozwidlenia z ul. Marsz.J.Piłsudskiego.
3. granicę południową wyznaczają: od rozwidlenia ul. Jagiellońskiej z ul. Marsz. J.Piłsudskiego wzdłuż wschodniej strony ul. Marsz. J.Piłsudskiego do 
połączenia z ul. A.Mickiewicza, następnie wzdłuż północnej strony ul. A.Mickiewicza do skrzyżowania ul. S.Żeromskiego, dalej od skrzyżowania północną 
stroną ul. Żeromskiego do połączenia z ul. J.Słowackiego, następnie północną stroną ul. J.Słowackiego do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich.
4. granicę zachodnia wyznaczają: od skrzyżowania ulic J.Słowackiego i Powstańców Śląskich wzdłuż wschodniej strony ul. Powstańców Śląskich do ul. 
S.Wyspiańskiego.
Łącznie z przyległym terenem ograniczonym ulicami: W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Jagiellońską, wzdłuż północnej granicy ul. Jagiellońskiej do 
rozwidlenia z ul. Asnyka, fragment ul. A.Asnyka (po wschodniej stronie) do styku z ul. Racławicką, krótkim fragmentem ul. Racławickiej (po stronie 
południowej), przez tory kolejowe do ul. B. Śmiałego, wzdłuż wschodniej granicy ul. B.Śmiałego do połączenia z ul. W.Jagiełły.

Ośrodkiem miasta Rynek o nieregularnym rzucie prostokąta, sieć ulic nieregularna z głównymi ulicami przelotowymi wybiegającymi z płn-wsch. i 
płn.zach. pośrodku Rynku blok zabudowy, obejmujący pierwotnie ratusz, sukiennice, dom wagi miejskiej, dom solarzy.
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