
UCHWAŁA NR VII/……/I/2011 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 06 października 2011 roku 

 

w sprawie ustalenia propozycji miejsc pod przyszłe parki lub skwery zieleni 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 pod przyszłe parki lub skwery zieleni 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. 

 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

 

w sprawie ustalenia propozycji  miejsc pod przyszłe parki lub skwery zieleni 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 w nich parków lub skwerów zieleni, Komisja Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej Rady 

Osiedla Stare Miasto, po dokonaniu wiosną i latem 2011 roku analizy stanu faktycznego, stanu 

prawnego oraz uwarunkowań historycznych, urbanistycznych i rewitalizacyjnych terenów na Starym 

Mieście, przeprowadziła podczas posiedzenia w dniu 20 września 2011 roku debatę, również z 

udziałem mieszkańców Osiedla, na temat miejsc pod przyszłe parki lub skwery zieleni na Starym 

Mieście. 

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

stanowisku numer 3 propozycje miejsc pod przyszłe parki lub skwery zieleni na Starym Mieście. 

Wymagane jest również zajęcie odpowiedniego stanowiska przez Radę Osiedla. 



Załącznik nr 1 

Wykaz miejsc pod przyszłe parki lub skwery zieleni 

I. Propozycje utworzenia nowych lub rewaloryzacji dotychczasowych skwerów zieleni 

na Starym Mieście w następujących miejscach, gdzie inwestycje te nie wymagają 

znacznych nakładów lub zmian koncepcyjnych: 

1) teren u zbiegu ul. Święty Wojciech i ul. Księcia Józefa, 

2) teren u zbiegu ul. Solnej, ul. Wolnica i ul. Działowej, 

3) teren u zbiegu ul. Małe Garbary i ul. Bóżniczej, 

4) teren w ciągu Al. Marcinkowskiego (przed budynkiem Sądu Okręgowego 

i Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto), 

5) teren u zbiegu Pl. Wolności, Al. Marcinkowskiego i ul. Paderewskiego, 

6) teren w ciągu Al. Marcinkowskiego (przed Hotelem Rzymskim), 

7) teren u zbiegu ul. Święty Marcin i ul. Ratajczaka, 

8) skwerek przy ul. Święty Marcin obok kościoła Świętego Marcina (z miejscem po 

pierwszym na ziemiach polskich pomniku Adama Mickiewicza), 

9) zaułek u zbiegu ul. Wrocławskiej i ul. Podgórnej (z fragmentem muru miejskiego 

z XVII wieku, gdzie obecnie jest toaleta dla psów), 

10) teren u zbiegu ul. Półwiejskiej i ul. Strzeleckiej (przed budynkiem Urzędu 

Skarbowego Poznań-Wilda), 

11) skwerek u zbiegu ul. Ogrodowej i ul. Krysiewicza, 

12) teren u zbiegu ul. Mostowej i ul. Dowbora-Muśnickiego, 

13) teren u zbiegu ul. Rybaki i ul. Strzałowej, 

 

II. Propozycje utworzenia nowych parków lub skwerów zieleni na Starym Mieście 

w następujących miejscach, gdzie inwestycje te wymagają znacznych nakładów lub 

zmian koncepcyjnych, planistycznych i prawnych, zwłaszcza w zakresie 

kompleksowego podejścia do problematyki miejsc postojowych, parkingów 

buforowych i parkingów podziemnych na Starym Mieście: 

1) plac przed budynkiem Urzędem Miasta przy ul. Libelta, 

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

3) teren u zbiegu ul. 23 Lutego i ul. Nowowiejskiego (po dawnej stacji benzynowej), 

4) teren u zbiegu ulicy Masztalarskiej i ul. 23 Lutego, 



5) teren przy ul. Kościuszki zajmowany obecnie przez jednostkę wojskową (za 

terenem parafii Najświętszego Zbawiciela),  

6) plac przed Zamkiem Cesarskim, 

7) teren u zbiegu ul. Kościuszki, ul. Taylora, ul. Taczaka i ul. Garncarskiej (po 

dawnej stacji benzynowej), 

8) teren u zbiegu ul. Murnej, ul. Koziej i ul. Sierocej, 

9) teren Placu Kolegiackiego, 

10) dziedziniec wewnętrzny kompleksu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim, 

11) teren pozostający obecnie w obrębie podwórza Wielospecjalistycznego Szpitala 

Miejskiego im. Józefa Strusia u zbiegu ul. Szkolnej i ul. Podgórnej (otoczenie 

reliktów Wieży Zegarnej). 

 


