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Opis przebiegu granic strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska    
Poznań-Ławica w Poznaniu 

 
Powiat poznański 
Gmina Tarnowo Podgórne 
 
Obręb Przeźmierowo 
 
Granica biegnie od punktów nr 001 i 002 położonych na działce nr 1/67 w kierunku północno-
zachodnim przez punkt nr 003 położony na działce nr 591 zlokalizowanej przy ul. Magazynowej; 
nr 004 położony na działce nr 592/2; nr 005 położony na działce nr 593 przy ul .Magazynowej; 
nr 006 położony na działce nr 599/1 przy ul. Lotniczej; nr 007 położony na działce nr 603/2; nr 008 
na działce nr 605/2; nr 009 na działce nr 608/1; nr 010 na działce nr 612/6; nr 011 na działce 
nr 613/1, działki położone przy ul. Południowej; nr 012 położony na działce nr 349                           
- ul. Południowa; nr 013 na działce nr 513/4 przy ul. Południowej; nr 014, 015, 016 na działce 
nr 350/4 zlokalizowanej przy ul. Południowej; nr 017 położony na działce nr 294/4; nr 018 na 
działce nr 294/2, działki położone przy ul. Południowej; nr 019 położony na działce nr 292/7 przy 
ul. Krótkiej nr 020 na działce nr 292/3 przy ul. Kwiatowej; dalej granica biegnie do punktu nr 021 
na działce nr 138/4; nr 022 na działce nr 140/5; nr 023 na działce nr 144/4, działki położone przy 
ul. Kwiatowej; nr 024 na działce nr 281/2 położonej przy ul. Kościelnej; nr 025 położony na działce 
nr 273; nr 026, 027, 028, 029 usytuowane na działce nr 150/5, położone przy ul. Kościelnej; nr 030 
położony na działce nr 152 przy ul. Łanowej; granica przecina ul. Ogrodową i biegnie do punktu 
nr 031 położonego przy ul. Łanowej; nr 032  położony na działce nr 80/8 zlokalizowanej przy 
ul. Niecałej; nr 033 na działce nr 80/5 położonej przy ul. Łanowej; nr 034 na działce nr 919 przy 
ul. Wysogotowskiej; dalej granica biegnie w kierunku punktu nr 035 na działce nr 195 obręb 
Swadzim. 
 
Obręb Swadzim 
 
Granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 035, 036, 036, 037, 038, 039, 040 
położone na działce nr 195; nr 041, 042, 043, 044, 046, 046, 047, 048, 049 zlokalizowane na  
działce nr 194; nr 050, 051, 052 na działce nr 60. Dalej granica biegnie do punktu nr 053 
położonego na działce nr 134 obręb Batorowo. 
 
Obręb Batorowo 
 
Granica biegnie przez punkty nr 053, 054 położone na działce nr 134; nr 055 usytuowany na działce 
nr 132; nr 056 położony na działce nr 202; nr 057 zlokalizowany na działce nr 126; nr 058, 059, 060 
położone na działce nr 125. Dalej granica przebiega przez punkt nr 061 położony na działce nr 62/1 
obręb Swadzim. 
 
Obręb Swadzim 
 
Granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 061, 062, 063, 064, 065, 066, 
067, 068, 069, następnie skręca w kierunku północno-wschodnim przez punkty 070, 071, 072, 073, 
074, 075, 076 położone na działce nr 62/1; nr 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 



088, 089 położone na działce nr 58/16 usytuowanej przy ul. Wschodniej. Dalej granica biegnie 
przez punkt nr 090 położony na działce nr 1409 - ul. Przepiórcza obręb Przeźmierowo. 
 
Obręb Przeźmierowo 
 
Granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 090 położony na działce 
nr 1409 - ul. Przepiórcza; nr 091 położony na działce nr 1491 - aleja Ptasia; nr 092, 093 położone na 
działce nr 1489 - ul. Przepiórcza. Dalej granica biegnie przez punkt nr 094 położony na działce 
nr 30/2 położonej przy ul. Wysogotowskiej; nr 095 położony na działce nr 30/8; nr 096 położony na 
działce nr 29/12; nr 097, 098, 099 położone na działce nr 207/5 przy ul. Ogrodowej; nr 100 
położony na działce nr 219/4; nr 101 na działce nr 226/2 położonej przy ul. Rynkowej; nr 102 
położony na działce nr 230/1 usytuowanej przy ul. Rynkowej; nr 103 położony na działce nr 425; 
nr 104 położony na działce nr 419/3 położonej przy ul. Leśnej; nr 105 położony na działce nr 1029   
- ul. Leśna; nr 106 położony na działce nr 413/2; nr 107 położony na działce nr 470/1 usytuowanej 
przy ul. Składowej; nr 108 położony na działce nr 473/2 przy ul. Składowej; nr 109 położony na 
działce nr 475/2 zlokalizowanej przy ul. Folwarcznej; nr 110 położony na działce nr 695/4               
- ul. Folwarczna; nr 111 położony na działce nr 690/3 przy ul. Folwarcznej; nr 112 położony na 
działce nr 688/2 położonej przy ul. Wiosny Ludów; nr 113 położony na działce nr 652                      
- ul. Piaskowa; nr 114 położony na działce nr 680/4 usytuowanej przy ul. Piaskowej; nr 115 
położony na działce nr 678/2; nr 116 położony na działce nr 677/3 zlokalizowanej przy 
ul. Granicznej. Dalej granica biegnie przez punkt nr 117 położony na działce nr 216 obręb 
Baranowo. 
 
Obręb Baranowo 
 
Granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 117 zlokalizowany na działce 
nr 216 położonej przy ul. Granicznej; nr 118 położony na działce nr 222/82 - droga dojazdowa do 
działek; nr 119, 120 położone na działce nr 460/5. Dalej granica biegnie przez punkt nr 121 
położony na działce nr 222/179; nr 122 położony na działce nr 222/180. Z punktu nr 122 granica 
biegnie przez punkt nr 201 położony na działce nr 1/6obręb Krzyżowniki m. Poznań. 


