
Obszar zagrożony 

Za obszar zagrożony w promieniu 10 km uznaje się teren ograniczony obrębami: 

Od północy w kierunku wschodnim, tj. od rzeki Czarna Struga działka numer 21 obręb 

Biskupice, gmina Grodziec przecinając drogę powiatową nr 3097P (działka nr 395/1) w 

kierunku miejscowości Wojciechowo przecinając drogę powiatowa nr 3243P (działka nr 88 

obręb Wojciechowo). Następnie biegnie przez działki leśne obręb Wojciechowo, Wielołęka 

gmina Grodziec, powiat koniński następnie przez pola uprawne do miejscowości Bugaj, 

przecinając drogę wojewódzką nr 443 (działka 538) obręb Jaroszewice Grodzieckie, gmina 

Rychwał. Następnie biegnie przez tereny zielone, a następnie działki leśne, aż do 

miejscowości Salamina przecinając rzekę Czarną Strugę (działka nr 93 obręb Grądy Stare, 

gmina Grodziec). Następnie przez pola uprawne w kierunku obrębu Biała Panieńska, gmina 

Rychwał, powiat koniński przez działki leśne do miejscowości Lubiny, obręb Gliny, gmina 

Rychwał, przecinając drogę (działka 146) z Lubin, gmina Rychwał do Nowych Grądów, 

gmina Grodziec. Kolejno przez działki leśne Lasów Państwowych do miejscowości Miedza, 

koło miejscowości Zbiersk, powiat kaliski, na granicy obrębów gmin Stawiszyn i Blizanów. 

Następnie przez pola uprawne do miejscowości Jarantów w kierunku miejscowości 

Godziątków, Szagówka przez pola uprawne w kierunku granicy powiatów: kaliskiego, gmina 

Blizanów i powiatu pleszewskiego, gmina Chocz. Kolejno przechodzi przez powiat 

pleszewski między miejscowościami Brudzewek, a Rokutów, Grodzisko, gmina Pleszew 

przecinając rzekę Prosna. Następnie biegnie przez działki leśne w kierunku zachodnim przez 

miejscowość Grodzisko, gmina Pleszew, w pobliżu miejscowości Mazury, tj. na granicy gmin 

Pleszew i Czermin, w pobliżu miejscowości Stare Polskie, powiat pleszewski, gmina Czermin 

i Chocz (rzeka Prosna). Kolejno przez miejscowość Żbiki drogą nr 442 przy Szkole 

Podstawowej w Kwileniu, tj. powiat pleszewski, nadal wzdłuż drogi nr 442, przez tereny 

leśne, w pobliżu miejscowości Niniew do gminy Gizałki, w pobliżu miejscowości Obory, 

potem przez tereny leśne przecinając drogę nr 443, przez tereny kolejowe kierując się do 

miejscowości Studzienka cały czas przez działki leśne. Dalej do miejscowości Świerczyna, a 

następnie do miejscowości Kolonia Ostrowska przy Kanale Młynikowskim do miejscowości 

Studzianka. Następnie przez tereny leśne, przez granicę powiatu pleszewskiego, tj. gmina 

Gizałki i powiat słupecki, tj. gmina Zagórów, w pobliżu miejscowości Trąbczyn D, przy 

miejscowości Łazińsk Pierwszy, Huta, Łazińsk Drugi, przez działki leśne w kierunku rzeki 

Czarna Struga. 


