
UCHWAŁA NR VII/……/I/2011 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 6 października 2011 roku 

 

w sprawie ustalenia propozycji miejsc dla małej architektury sportowo-rekreacyjnej na 

Starym Mieście 

 

Na podstawie § 28 ust.1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt. 9) uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 

Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare 

Miasto, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się propozycje miejsc dla małej architektury sportowo-rekreacyjnej na Starym Mieście.  

§ 2 

1. Wykaz miejsc stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Kolejność miejsc nie odzwierciedla hierarchii rekomendacji, lecz lokalizację z północy na 

południe i z zachodu na wschód. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący  

Rady Osiedla Stare Miasto 

 

Marcin Pilarczyk 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

 

w sprawie ustalenia propozycji miejsc dla małej architektury sportowo-rekreacyjnej na Starym Mieście 

Zgodnie z § 28 ust.1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt. 9) Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, 

Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta oraz w  związku z propozycją Komisji Rewitalizacji Rady Miasta 

Poznania, przedstawioną w stanowisku numer 2 z dnia 15 marca 2011 roku, dokonania inwentaryzacji 

potencjalnych miejsc, które mogłyby służyć w przyszłości na utworzenie małej architektury sportowo-

rekreacyjnej na Starym Mieście, Komisja Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej Rady Osiedla Stare Miasto, po 

dokonaniu analizy stanu faktycznego, stanu prawnego oraz potrzeb lokalnych, przeprowadziła podczas 

posiedzenia w dniu 20 września 2011 roku debatę, również z udziałem mieszkańców Osiedla Stare Miasto, na 

temat miejsc dla małej architektury sportowo-rekreacyjnej na Starym Mieście. 

W efekcie Komisja Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej Rady Osiedla Stare Miasto przedstawiła w stanowisku 

numer 4 propozycje miejsc dla małej architektury sportowo-rekreacyjnej na Starym Mieście. 

Wymagane jest również zajęcie odpowiedniego stanowiska przez Radę Osiedla. 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz miejsc dla małej architektury sportowo-rekreacyjnej: 

1) teren u zbiegu ul. Solnej i ul. Działowej pozostający obecnie w obrębie Ogrodu 

Jordanowskiego (przeznaczenie: miejsce rekreacyjne dla młodzieży, dorosłych i seniorów) - 

przedsięwzięcie będzie realizowane w 2012 roku w ramach planu finansowego Osiedla Stare 

Miasto, 

2) teren u zbiegu ul. Garbary, ul. Małe Garbary i ul. Stawnej, 

3) park im. Henryka Wieniawskiego (od strony torów kolejowych), 

4) park im. Karola Marcinkowskiego, 

5) teren u zbiegu ul. Strzeleckiej i ul. Łąkowej pozostający obecnie w zarządzie Szkoły 

Podstawowej nr 82  (przeznaczenie: miejsce rekreacyjne dla młodzieży, dorosłych i seniorów) 

- przedsięwzięcie będzie realizowane w 2012 roku w ramach planu finansowego Osiedla 

Stare Miasto, 

6) teren u zbiegu ul. Chopina, ul. Noskowskiego i ul. Libeta, przynależny do Parku Stanisława 

Moniuszki, 

7) teren wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż al. Armii Poznań ( elementy dla osób 

biegających) 

 


