Załącznik nr 1 do rozporządzenia Nr 40/07
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 31 grudnia 2007 r

OPIS PRZEBIEGU GRANIC OBSZARU OGRANICZONEGO
UŻYTKOWANIA DLA LOTNISKA WOJSKOWEGO POZNAŃ – KRZESINY
Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny, tworzą trzy strefy
obejmujące następujące tereny:
Strefa I:
−
−
−
−

na północny wschód od lotniska, do torów kolejowych w obrębie Krzesiny, do
ul. Jarosławskiej, południową część ogródków działkowych w Świątniczkach gmina
Kórnik,
na południowy wschód od lotniska, tereny na kierunku wschodnim od drogi startowej
północna część obrębu Koninko gmina Kórnik,
na południe od lotniska teren na zachód od ul. Silniki i część terenów leśnych przy ul.
Głuszyna,
na zachód od lotniska – osiedle Marlewo, część zakola Warty, Zakłady Chemiczne
Luboń, tereny po wschodniej stronie ul. Armii Poznań w Luboniu oraz północny
fragment Wielkopolskiego Parku Narodowego;

Strefa II:
−
na północny zachód od lotniska – od skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Głogowską,
dzielnicę Kotowo, Świerczewo i osiedle Powstańców Śląskich, do granicy miasta przy ul.
Dolna Wilda, po południowej stronie autostrady A2,
−
na północ od lotniska - południową część osiedla Baraki do skrzyżowania ul. Krzesiny i
ul. Jarosławskiej, południowa część Krzesin do granicy miasta Poznania, Świątniczki gm.
Kórnik,
−
na wschód od lotniska – obręb Koninko, południowa część Gądek i Robakowo gmina
Kórnik
−
na południe od lotniska – północna część obrębów Piotrowo i Głuszyna,
−
na południowy zachód od lotniska – północna część obrębu Czapury gmina Mosina,
tereny leśne po zachodniej stronie Warty, południowo-zachodnia część obrębu Wiórek
gmina Mosina, północne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, tereny PGR
Głuszyna, Polesie i północne obrzeża nadleśnictwa Babki, wschodnia część obrębu
Łęczyca gmina Komorniki, części obrębów Żabikowo, Luboń i Lasek miasta Luboń.
Strefa III:
−
na północny zachód od lotniska – południowa część obrębu Złotniki, gmina Suchy Las,
zachodnia część obrębu Strzeszyn, wschodnia obrębu Krzyżowniki, centralna obrębów
Golęcin, Ławica II i Ławica, zachodnia obrębu Jeżyce, centralna i wschodnia obrębu
Plewiska, obręb Junikowo, południowa część obrębów Górczyn, Dębiec i Starołęka miasta
Poznania, wschodnia część wsi Plewiska gmina Komorniki;
−
na północ od lotniska - południową część obrębu Krzesiny do granicy miasta Poznania,
zachodnia część obrębu Koninko gmina Kórnik,
−
na wschód od lotniska – obręby Koninko, Gądki, Robakowo, Dachowa gmina Kórnik,
Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo gmina Kleszczewo, Szczodrzykowo, Runowo,
Pierzchno, Dzićmierowo i Skrzynki gmina Kórnik, Zmysłowo, Brzeziny i Koszuty gmina
Środa Wielkopolska;
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−
−

na południe od lotniska – obręby Piotrowo, Głuszyna i Daszewice miasta Poznania,
Szczytniki, Borówiec gmina Kórnik, Mieczewo, Radzewice, Krajkowo, Świątniki,
Kamionki, Daszewice, Czapury, Babki i Wiórek – gmina Mosina;
na południowy zachód od lotniska – północne tereny Wielkopolskiego Parku
Narodowego, obręb Łęczyca gmina Komorniki, północna część Puszczykowa, Krosinko,
Dymaczewo gmina Mosina, północna część obrębu Żabikowo północna i wschodnia
Luboń i obręb Lasek miasta Luboń, Wiry, Rosnowo gmina Komorniki, Dębienko,
północna część obrębu Stęszew, Krąplewo gmina Stęszew.

Do opisu dołączono wykaz współrzędnych punktów granicznych (punktów załamania) granic
stref obszaru ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny w układzie 1965/4:
- granicy obszaru – zewnętrznej granicy strefy III,
- granicy zewnętrznej strefy II (granicy wewnętrznej strefy III),
- granicy zewnętrznej strefy I (granicy wewnętrznej strefy II),
Jako punkt 1 na każdej granicy strefy wybrano punkt oddalony najdalej na północny zachód od
lotniska, numeracja zgodna z ruchem wskazówek zegara.
Wykaz współrzędnych 240 punktów granicznych strefy III - granica zewnętrzna – str. 3 ÷ 9;
Wykaz współrzędnych 344 punktów granicznych strefy II - granica zewnętrzna – str. 10 ÷ 19;
Wykaz współrzędnych 197 punktów granicznych strefy I - granica zewnętrzna – str. 20 ÷ 25;
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