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Lokalizacja na terenie miasta,  charakter ulicy, rys historyczny i zabytki 

Ulica Garbary położona jest w śródmieściu Poznania. Powstała na początku XV w.  

i przebiegała pomiędzy wschodnimi murami miasta a Chwaliszewem. 

Obecnie ulica ma długość 2,06 km i rozciąga się od ul. Królowej Jadwigi po stronie południowej do 

skrzyżowania z al. Armii Krajowej i ul. Szelągowską na północy. 

 

 

Ryc. 1. Lokalizacja ulicy Garbary w Poznaniu.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIP Poznań. 

Pierwsza lokacja Garbar nie została odnotowana w żadnych materiałach źródłowych, jednak jej re-

gularny, geometrycznie prosty układ wpisuje się w układ urbanistyczny miasta w czasach średniowiecznej 

lokacji.  

Nazwa ulicy wywodzi się od przedmieścia, na którym leżała – Garbary. Nazwę tę zawdzięcza licznym 

garbarnikom, którzy mieszkali w najbliższej okolicy i zajmowali się oprawianiem skór. Lokalizacja pomiędzy 

rzeką Wartą, a miejską fosą sprawiła, że właśnie w tym miejscu mieszkało ich najwięcej. W XVIII wieku, gdy 

Poznań należał do Wielkiego Księstwa Poznańskiego pod władzą Prus, dzielnica została zmieniona w wyspę 

między Wartą a murami poprzez oddzielenie jej kanałem wodnym. W tym samym okresie była regularnie 

przedłużana w kierunku północnym i nosiła nazwę „Wielkie Garbary” w celu odróżnienia jej od ulicy Małe 

Garbary. Już w XIX wieku kanał zasypano i wytyczono dzisiejszy przebieg ul. Garbary. Już w XIX wieku kanał 

zasypano i wytyczono dzisiejszy przebieg ul. Garbary, która przecina tereny historycznych osad: Piasków, 

Przed Bernardynów i Garbar oraz należących do klasztoru Dominikanów łąk rozciągających się na wschód od 

Wzgórza św. Wojciecha w kierunku Warty. Wtedy też ulica, jak i dzielnica, zabudowane zostały reprezenta-

cyjnymi kamienicami m.in.: secesyjnymi. Ówczesne Garbary zamieszkane były głównie przez rzemieślników i 

kupców. Dzisiaj stanowi połączenie istniejących przed wojną ulic: Tama Garbarska, Wielkie Garbary i Raczyń-

skich (dawna ul. Raczyńskich stanowi początek ul. Garbary). 
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Powtarzające się w czasach pruskich pożary spowodowały zmianę podejścia do rozwoju miasta  

i podjęto decyzję o nowym ukształtowaniu zabudowy w północno-wschodniej części miasta lokacyjnego. 

Przeprowadzono działania mające na celu skorygowanie i wyprostowanie przebiegu ulicy Garbary oraz 

ukształtowanie i regulację placu Bernardyńskiego.  

Najdotkliwiej czas II wojny światowej odbił się na tkance miejskiej Chwaliszewa i Starego Miasta. Po 

zakończeniu działań wojennych podjęto się realizacji zabudowy mieszkaniowej w obrębie Starego Miasta na 

podstawie zachowanego układu urbanistycznego. Nie powrócono jednak do zabudowy XIX-wiecznej, cztero- 

i pięciokondygnacyjnej, lecz wprowadzono zabudowę trzykondygnacyjną stylizowaną i utrzymaną w stylach 

historycznych. Wtedy też powrócono do założeń regulacji koryta Warty - koncepcję zrealizowano, opierając 

się na wcześniejszych planach przeciwpowodziowych. Wraz z regulacją rzeki przeprowadzono w ciągu ulic: 

Solna, Małe Garbary, Estkowskiego i Prymasa Wyszyńskiego arterię komunikacyjną. W efekcie tych działań 

miasto odwróciło się od rzeki i odcięte zostało od Ostrowa Tumskiego.  

 

 
Ryc. 2. Zniszczenia ulicy Garbary w czasie II wojny światowej.  

Źródło: Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków UMP 

Garbary, obecnie wpisują się w granice Parku Kulturowego Stare Miasto, który został ustanowiony 

przez Radę Miasta Poznania uchwałą nr LXII/1151/VII/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia 

„Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu. Objęty ochroną konserwatorską układ urbanistyczno- archi-

tektoniczny, który swoimi ramami obejmuje ulice Garbary, Podgórną, Al. Marcinkowskiego, Solną oraz Małe 

Garbary skupia dużą liczbę poznańskich obiektów sakralnych oraz instytucji kultury i sztuki, co czyni go atrak-

cyjnym dla turystów, jak i mieszkańców stolicy Wielkopolski.  

Bezpośrednio przy ulicy Garbary znajdują się zabytki nieruchome, takie jak: 

 kamienice mieszkalne (nr 26, 30, 34, 39, 44, 65), 

 obiekty przemysłowo- magazynowe (Stara Rzeźnia – ul. Garbary 101/111),  

 sakralne (Kościół Bernardynów pw. św. Franciszka Serafickiego oraz klasztor przy  

ul. Garbary 22), 
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 obiekty infrastruktury oraz usługowe (Stacja Pomp – ul. Garbary 120 oraz Pawilon wysta-

wowy Krzyżanowskiego – ul. Garbary 96),  

 budynki oświaty (Szkoła Podstawowa nr 40 im. Mieszka I – ul. Garbary 82/ Estkowskiego oraz 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Magdaleny – ul. Garbary 27). 

W rejestrze zabytków znajduje się 14 obiektów archeologicznych, które należy uwzględnić  

w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym te, które stanowią osobne obiekty morfo-

logiczne na terenach niezabudowanych (leśnych lub rolniczych), powinny pozostać zachowane w stanie ist-

niejącym. W rejestrze znajdują się osada św. Gotarda, cmentarzysko, osada polokacyjna – ul. Garbary 75/77 

(A184). 

Kierując się od Parku Cytadela w stronę Centrum oraz Placu Bernardyńskiego, po drodze mija się 

wiele budynków zabytkowych oraz instytucji, dla których ulica Garbary jest generatorem ruchu i działalności. 

Pierwszym obiektem jest dworzec kolejowy Spółki PKP – Poznań Garbary.  

 
Ryc. 3. Budynek Dworca PKP Poznań Garbary w trakcie przeprowadzania prac remontowych. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 

Dworzec PKP – Poznań Garbary 

Jednym z ważniejszych miejsc komunikacyjnych powiązanych z ulicą Garbary jest dworzec, który obsłu-

guje ruch kolejowy pociągów osobowych w relacjach „tam i z powrotem”: 

 Poznań Główny  ↔  Bydgoszcz Główna,  

 Poznań Główny  ↔  Gniezno,  

 Poznań Główny  ↔  Gołańcz,  

 Poznań Główny  ↔  Inowrocław,  

 Poznań Główny  ↔  Koło, 

 Poznań Główny  ↔  Konin,  

 Poznań Główny  ↔  Kutno, 

 Poznań Główny  ↔  Mogilno,  

 Toruń Główny  ↔  Poznań Główny,  

 Wągrowiec  ↔  Poznań Główny,  

 Wągrowiec  ↔  Wolsztyn,  

 Zbąszynek   ↔  Konin. 
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Od 2017 roku prowadzone były prace remontowe dworca, które miały służyć dostosowaniu go do ruchu 

pasażerskiego, poprawienia estetyki oraz komfortu podróży, dostosowania do standardów oraz udogodnień 

dla osób z niepełnosprawnościami. Dworzec Poznań Garbary jest również ważnym węzłem dla Poznańskiej 

Kolei Metropolitalnej (więcej o PKM w rozdziale 3.2.). 

 

Stacja Przepompowni ścieków 

Niedaleko od Dworca PKP Garbary, znajduje się Stacja Przepompownia ścieków należąca do Miejskiej 

Spółki Aquanet-przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego zaopatrującego powiat poznański w wodę pitną 

oraz odbiór ścieków. 

Stację Pomp wybudowano w 1909 roku. Na stronie Spółki można znaleźć informacje o oddanych do 

użytku budynkach, między innymi o Stacji Przepompowni ścieków, którą ukończono w 1909 roku: “Oddanie 

do eksploatacji pierwszej w historii miasta Stacji Pomp Kanałowych - Przepompowni Ścieków przy ówczesnej 

Gerberdamm 18 (Tamie Garbarskiej), obecnie Garbary 120. Obiekt oddano do użytku 28 czerwca”. 

 

 
Ryc. 4. Widok na Stację Przepompowni ścieków Spółki Aquanet S.A. od strony ulicy Garbary. 

(źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM) 

Stara Rzeźnia 

Poruszając się dalej, w kierunku Centrum, kolejnym wartym uwagi obiektem jest kompleks budynków 

Starej Rzeźni, których część została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych. Rzeźnia Miejska otwarta 

została w 1900 roku, przejmując w ten sposób monopol na ubój zwierząt na terenie Miasta Poznania. Rozra-

stanie się miasta, zwiększenie zapotrzebowania na wyroby mięsne, doprowadziło do budowy tego ponad 5- 

hektarowego kompleksu budynków. Na terenie obiektu funkcjonowała wytwórnia lodu, chłodnia oraz zamra-

żalnia, a transporty doprowadzane były bocznicą kolejową z Dworca Poznań Garbary.  

Obecnie Stara Rzeźnia nie spełnia swojej dawnej funkcji - budynki są w niezadowalającym stanie tech-

nicznym, plac przejął funkcję handlową, gdzie w weekendy odbywają się Giełda Antyków (każda druga sobota 

miesiąca), oraz Pchli Targ (Flohmarkt - pozostałe weekendy miesiąca).  

W 2018 r. kompleks został kupiony przez prywatnego inwestora, który według założenia, ma realizo-

wać w tym miejscu różne funkcje: przestrzeni publicznej, mieszkaniowej i usługowej.  
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Ryc. 5. Budynki Starej Rzeźni od strony ulicy Garbary. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Poznańska Palarnia Kawy ASTRA 

Choć w połowie 2018 roku zakład produkcyjny przy ulicy Garbary zakończył działalność, a firma zo-

stała przeniesiona do miejscowości Starczanowo w gminie Nekla, to trwale wpisał się w pamięci mieszkań-

ców. Palarnia kawy na Garbarach funkcjonowała od lat 70. XX wieku, a zapach unosił się w powietrzu. Budynki 

oraz teren zakładu Astra został przekazany nowemu właścicielowi 30 czerwca 2018 roku, na którym realizo-

wana będzie budowa budynku wielorodzinnego z podziemną halą garażową.  

 
Ryc. 6. Budynek zakładu Poznańskiej Palarni Kawy Astra przy ul. Garbary 114. Źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM 

Kantor Krzyżanowskiego 

Na skrzyżowaniu ulic Garbary – Małe Garbary/ Estkowskiego, zlokalizowany został kolejny obiekt - 

Kantor Krzyżanowskiego. Budynek został wybudowany przez przedsiębiorstwo Antoniego Krzyżanowskiego 

w 1882 roku, które bardzo intensywnie rozwijało się zdobywając uznanie w Poznaniu jak i poza jego grani-

cami, w tym w Londynie. Kantor przy Garbarach 96 miał ukazać pełen zakres usług budowlanych, sztukator-

skich oraz kunszt i wykonanie, które oferowała firma Krzyżanowskiego. Obiekt do dziś w niemal niezmienionej 

formie przetrwał kolejne wydarzenia historyczne, właścicieli i zarządzających nieruchomością i może zachwy-

cać swoją postacią. 

 



9 

 

 
Ryc. 7. Kantor Krzyżanowskiego z 1882 roku. Źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM 

 

W odcinku środkowym ulicy Garbary – pomiędzy ulicami  Małe Garbary i Estkowskiego do Placu Ber-

nardyńskiego, można również odnaleźć skarby architektury pochodzące z XIX/XX wieku, czy miejsca sakralne, 

takie jak Osada św. Gotarda, której powstanie datuje się na XI w. 

 

Szkoła Podstawowa nr 40 

Przy ulicy Garbary 82, położony jest zespół budynków Szkoły Podstawowej nr 40 im. Mieszka I, które 

wpisane zostały do rejestru zabytków nieruchomych w 1996 roku. Budynki szkoły wybudowano z czerwonej 

cegły w latach 1914 – 1917. Na początku funkcjonowania obiektu do 1939 roku, była to Żeńska Publiczna 

Szkoła Powszechna nr 15 im. Ewarysta Estkowskiego. Okres wojenny przemianował budynek oświaty na obóz 

jeniecki. Dwa lata po wojnie działalność szkolna została wznowiona i przeniesiona do budynków znajdujących 

się przy ulicy Garbary 82, gdzie działalność wznowiła Szkoła Podstawowa nr 37, która swoją siedzibę miała 

wcześniej przy ulicy Wszystkich Świętych. W tysięczną rocznicę śmierci pierwszego władcy Polski - w 1992 

roku, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Mieszka I oraz nadanie sztandaru.  

 
Ryc. 8. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Mieszka I – ul. Garbary 82. Źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM 

Osada św. Gotarda 

Po drugiej stronie ulicy, znajdowała się historyczna Osada św. Gotarda, której lokowanie datuje się 

na XI wiek. Osada położona na lewym brzegu Warty, u zbiegu szlaków komunikacyjno- handlowych szybko 
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zyskała na znaczeniu i przejęła wiele funkcji od ulokowanego nieopodal podgrodzia. Wysoki wskaźnik rozwoju 

i zabudowy poskutkował określeniem osady jako locus – co podnosiło rangę miejsca. W 1244 roku kościół św. 

Gotarda przejęli dominikanie w zamian za kościół św. Wojciecha.  

Obecnie, Osada św. Gotarda widnieje jako pozostałości fundamentów dawnej zabudowy, która była 

wzniesiona w tym miejscu. Przestrzeń osady poddana zostanie działaniom rewitalizacyjnym, które zakładają 

zagospodarowanie rezerwatu archeologicznego po dawnym klasztorze dominikańskim. Koncepcja przewi-

duje odbudowę brakującej zieleni, wprowadzenie elementów małej architektury oraz oświetlenia czy odbu-

dowę studni pośrodku placu poklasztornego. 

  
Ryc. 9. Widok na rezerwat archeologiczny Osady św. Gotarda. Źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM 

 

Zabytkowe kamienice 

Kierując się w stronę Placu Bernardyńskiego, wpisanych do rejestru zostało 6 kamienic, pochodzących 

z XIX/XX wieku.  

Pierwszą z nich jest kamienica znajdująca się pod 

numerem 65, którą wybudowano w I połowie XIX wieku. 

Dołączona fotografia prezentuje stan obecny budynku,  

w którym parter przeznaczony został na działalność usłu-

gową. 

 

 

 

 

 
Ryc. 10. Kamienica Garbary 65 - stan obecny. 

Źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM 

 

Drugą w kolejności jest kamienica o numerze 44, której chrono-

logię datuje się na lata 1900- 1910. W parterze budynku zlokalizowano 

usługi, a pozostałe piętra kamienicy przeznaczone są na cele miesz-

kalne. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej, stan budynku określono 

jako 2 (średni) w 3- stopniowej skali, natomiast stan techniczny jak i 

wizualny podwórza w tej samej skali ocen jako 1 (zły). 

 

 

 

 

Ryc. 11. Kamienica Garbary 44 - stan 

obecny. Źródło: Zbiory własne BKPIRM 
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Kolejną zabytkową kamienicą zlokalizowaną przy ulicy Garbary, pod numerem 39, jest budynek no-

szący nazwę: Kamienica Siedmiu Wdów, Pięciu Panien. Wzniesiona na początku XIX wieku, wpisana do reje-

stru zabytków została w 1960 roku z przeznaczeniem na cele usługowo- mieszkalne. Na podstawie inwenta-

ryzacji urbanistyczno- architektonicznej stan budynku określono jako 3 (dobry) w 3-stopniowej skali oceny 

stanu technicznego oraz walorów wizualnych.  
 

  
Ryc. 12. Widok na kamienicę znajdującą się przy ulicy Garbary 39 - stan obecny. źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM 

  

 Kamienica zlokalizowana pod numerem 30, jako zabytek uznana została w 1966 roku. Zdjęcia ukazują 

stan obecny kamienic oraz zdjęcie archiwalne pochodzące ze zbioru Miejskiego Konserwatora Zabytków. Bu-

dynek znajdujący się pod numerem 26, wpisano do rejestru zabytków nieruchomych w 1960 roku. 

 

 
Ryc. 13. Od lewej: Kamienica Garbary 30. źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM 

  
Ryc. 14 Kamienica nr 26 – stan obecny oraz zdjęcie archiwalne z 1934r. Źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM i Zasoby MKZ UM 

Poznań 

Plac Bernardyński dzieli ulicę Garbary na kolejną część do ulicy Krakowskiej. Na tym odcinku zlokali-

zowane zostały zabytki znajdujące się pod numerami Garbary 24 oraz Garbary 22. 
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Liceum im. Św. Marii Magdaleny 

Liceum Ogólnokształcące im. Św. 

Marii Magdaleny zlokalizowane przy ul. 

Garbary 24 przy Placu Bernardyńskim 

funkcjonowało od 1858 roku, choć histo-

ria szkoły sięga XIV wieku. Podpisanie 

aktu erekcyjnego wydanego przez bi-

skupa Andrzeja Zarembę dla władz miej-

skich Poznania – uznaje się to za począ-

tek organizacji szkoły miejskiej przy kole-

giacie św. Marii Magdaleny. 1303 rok 

uznany został za rozpoczęcie działalności 

edukacyjnej szkoły. Ze względu na brak 

zachowanych dokumentów akt szkol-

nych do roku 1570 roku, na podstawie 

dokumentów pośrednich zawartych w 

księgach radzieckich, poznańskich oraz 

kurii biskupiej w Poznaniu, ustalono nazwiska pierwszych nauczycieli oraz uczniów uczęszczających do pla-

cówki. Od 1571 roku szkoła weszła we władanie jezuitów, którzy podjęli się zorganizowania w Poznaniu pla-

cówki o charakterze uczelni uniwersyteckiej i przełamania tym samym monopolu wprowadzonego przez Aka-

demię Krakowską. Prowadzone działania podejmowano kilkakrotnie, jednak za każdym razem nie dochodziły 

one do skutku ze względu na przeciwdziałania Akademii Krakowskiej, i w późniejszym okresie, władz pruskich. 

W XIX wieku gimnazjum Marii Magdaleny funkcjonowało 

niezmiennie w budynku przy ulicy Gołębiej – nie pozostając 

już pod patronatem zakonu jezuitów. Podczas zaborów cie-

szyła się uznaniem i opinią o wysokim poziomie kształcenia, 

do której uczęszczali niemal wszyscy czołowi wielkopolscy 

działacze narodowi, niepodległościowi czy przywódcy pracy 

organicznej. W 1950 roku władze komunistyczne rozwiązały 

działalność oświatową placówki po mającym miejsce zabój-

stwie aktywisty Związku Walki Młodych na terenie Szkoły 

trzy lata wcześniej. W 1990 roku działalność edukacyjna w 

Liceum została wznowiona, a w 1994 roku odbyły się pierw-

sze matury.  

 

Klasztor Franciszkanów 

Kościół i Klasztor Franciszkanów znajdujący się pod 

numerem 22 jako obiekt zabytkowy figuruje w rejestrze od 

1931 roku. Budowa kościoła rozpoczęła się w XV wieku, naj-

pierw jako budynek drewniany, następnie murowana świą-

tynia. W XVII wieku rozpoczęto budowę barokowego ko-

ścioła, jednak w XVIII wieku przechodzący przez miasto hu-

ragan zerwał dach – konieczne było prowadzenie prac re-

nowacyjnych. W latach 1730- 1738 przebudowano fasadę, 

Ryc. 15. Liceum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu - wejście od ul. Garbary. 

Źródło: Zbiory własne BKPIRM 

Ryc. 16. Widok na kompleks klasztorny ojców Franciszka-

nów od ul. Garbary. Źródło: Zasoby własne BKPIRM. 
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założono ażurowe hełmy wież, umieszczono figury świętych. Około 1740 roku dobudowano do nawy kaplicę 

Matki Boskiej Loretańskiej. Po zlikwidowaniu w 1835 roku klasztoru, władze pruskie przekazały kościół sąsia-

dującemu z nim Gimnazjum św. Marii Magdaleny, gdzie urządzono bursę uczniowską. 

W czasie trwania II wojny światowej budynki kościelne i klasztorne poważnie ucierpiały: zawaliło się 

sklepienie prezbiterium i hełmy wież, doszczętnie spłonęło wyposażenie wnętrza. Po zakończeniu działań 

wojennych Franciszkanie powrócili do swojej siedziby i rozpoczęli długotrwające prace nad odbudową kom-

pleksu. Hełmy wież zrekonstruowano w 1982 roku, a północne skrzydło klasztoru dopiero w 1988 roku. Od 

1974 roku świątynia pełni funkcję kościoła parafialnego. 

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 

Jednym z nich jest Wielkopolskie Centrum Onkologii – jedyna w Wielkopolsce specjalistyczna pla-

cówka prowadząca leczenie skojarzone nowotworów. Celem  ośrodka medycznego jest stworzenie jak naj-

lepszych warunków opieki nad pacjentem, skoncentrowanie wszystkich sił i działań w walce  

z nowotworami oraz zapewnienie pacjentom Centrum opieki i świadczeń o najwyższej jakości. 

W 2017 roku zatrudnionych w szpitalu było 1146 osób,  które zapewniało świadczenie usług medycznych 

na bardzo wysokim poziomie, w tym kadra 216 osób wykwalifikowanych w naukach medycznych. Kwalifikacje 

pracowników medycznych są podnoszone przez udział w konferencjach, realizowaniu projektów oraz braniu 

udziału w badaniach z zakresu profilaktyki onkologicz-

nej, które przekładają się na wysoki poziom reprezento-

wanych przez Wielkopolskie Centrum  Onkologii.   

W 2017 roku  opracowany został program funkcjo-

nalno-medyczny, który zakładał rozbudowę placówki w 

kierunku ulicy Strzeleckiej.   W tym samym roku doko-

nano reorganizacji pracy szpitala i utworzono dwie nowe 

poradnie, które specjalizować miały się w Diagnostyce 

Chorób Piersi oraz Chirurgii Onkologicznej Chorób Prze-

wodu Pokarmowego.  Realizowane były również zakupy 

nowoczesnego sprzętu medycznego, który jest nie-

zbędny w prawidłowym leczeniu pacjentów i funkcjono-

waniu ośrodka.  

Rokrocznie w Wielkopolskim Centrum Onkologii ho-

spitalizowanych jest około 20 tysięcy pacjentów,  wyko-

nywanych jest blisko 7 tysięcy operacji, podawanych jest 

13 tysięcy cytostatyków, a poddanych promieniowaniu 

jonizującemu jest 6 tysięcy pacjentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 17. Budynek Wielkopolskiego Centrum Onkologii  

w Poznaniu. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 
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Instytucje i partnerzy 

Poniżej przedstawiono listę instytucji i partnerów skojarzonych z ulicą Garbary. Siedziby wspomnianych 

przedstawicieli zlokalizowane zostały w ciągu przedmiotowej ulicy, w bliskim sąsiedztwie lub podmioty pro-

wadzą działania inwestycyjne. 

L.p. Nazwa Adres siedziby/punktu 

1 Aquanet S.A. Przepompownia ścieków Garbary ul. Garbary 120 

2 Polskie Koleje Państwowe, Dworzec Poznań Garbary ul. Garbary 125 

3 Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15 

4 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Magdaleny ul. Garbary 24 

5 Szkoła Podstawowa nr 40 im. Mieszka I ul. Garbary 82 

6 
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia.  
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej (Jezuici) 

ul. Szewska 18 

7 Kościół Przemienienia Pańskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2 

8 Kościół św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu (kościół Bernardynów) ul. Garbary 22 

9 Właściciel Starej Rzeźni (Vastint Poland), ul. Garbary 101-111 

10 Właściciel pawilonu Krzyżanowskiego ul. Garbary 96 

11 Spółka Targowiska Sp. z o.o. ul. Górecka 104 

12 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Długa 1/2 

13 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Fredry 10 

14 Konimpex ul. Hetmańska 27/1 

15 Poznańska Palarnia Kawy ASTRA ul. Garbary 114 
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Komunikacja 

    Ulica Garbary jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych w centrum miasta Poznania. Przemieszczają 

się nią piesi, rowerzyści, samochody osobowe oraz komunikacja publiczna. Jest również częścią trasy I ramy 

komunikacyjnej, która przebiega od strony północnej ulicą Małe Garbary natomiast od południowej  

ul. Królowej Jadwigi. 

Ulica Garbary jako ulica główna służy również obsłudze przyległych terenów oraz parkowaniu. Powo-

duje to  dodatkowe spiętrzenia ruchu i trudności w znalezieniu miejsca postojowego, aby skorzystać  

z usług zlokalizowanych przy ulicy. Wzdłuż arterii zlokalizowane są parkingi, które obejmuje Strefa Płatnego 

Parkowania C oraz A na ul. Północnej. 

Drogi i chodniki  

Ulica Garbary jest dwukierunkowa od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego do skrzyżowania z ulicą Wielką. 

Na odcinku tym krzyżuje się z ulicami: Szyperską i Dominikańską (ulice podporządkowane). Na opisanym po-

wyżej odcinku szerokość jezdni wynosi 10 metrów i jest podzielona na 3 pasy, dwa w kierunku południowym 

oraz jeden w północnym. Od skrzyżowania z ulicą Wielką do skrzyżowania z ulicami Krakowską i Kazimierza 

Wielkiego odcinek jest jednokierunkowy o zwrocie południowym i krzyżuje się z ulicami: Woźną, Wodną i 

Grobla, Wszystkich Świętych, plac Bernardyński i Dowbora- Muśnickiego, Długą, Św. Marii Magdaleny. Po 

stronie śródmieścia ulice Wielka i Woźna są jednokierunkowe prowadzone w kierunku zachodnim.  

Następujące skrzyżowania są objęte sygnalizacją świetlną: 

 z ulicą Armii Poznań, 

 z ulicą Północną, 

 z ul. Grochowe Łąki, 

 z ul. Małe Garbary i Estkowskiego, 

 z ulicami Wodną i Grobla, 

 z ulicą Wszystkich Świętych, 

 z ulicami plac Bernardyński oraz Dowbora – Muśnickiego. 

Zespół 3 skrzyżowań stanowi skrzyżowanie ul. Garbary – Kazimierza Wielkiego – Krakowska – Strze-

lecka – Królowej Jadwigi – Droga Dębińska. Odcinek  ul. Garbary posiada 3 pasy, skrajny prawy przeznaczony 

do jazdy na wprost i w prawo, środkowy do jazdy prosto oraz wydzielony pas do skrętu w lewo. Po przeciwnej 

stronie skrzyżowana na wlocie ul. Strzeleckiej poruszają się tramwaje, przecinając ul. Krakowską oraz po-

wierzchnię akumulacji pomiędzy torowiskiem a wlotem ul. Garbary.  

Ruch samochodowy jest prowadzony: 

 na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Krakowskiej/Kazimierza Wielkiego dwoma jezd-

niami po dwa pasy jednokierunkowe w każdą stronę, 

 na odcinku od ul. Krakowskiej/Kazimierza Wielkiego do ul. Wielkiej jedną jezdnią ze względu 

na kierunek ruchu, dwoma pasami ruchu jednokierunkowymi w kierunku Królowej Jadwigi, 

 na odcinku od ul. Wielkiej do ul. Małe Garbary jedną jezdnią z trzema pasami ruchu - dwoma  

w kierunku ul. Królowej Jadwigi i jednym w kierunku ul. Małe Garbary, 

 na odcinku ul. Małe Garbary do Armii Poznań jedną jezdnią z czterema pasami ruchu w każdą 

stronę. 
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Na podstawie opracowania Poznańskiej Mapy Barier wzdłuż ul. Garbary zlokalizowane są następujące 

problemy i przeszkody: 

1. Nieodpowiedni przystanek, 

2. Nieodpowiednie przejście dla pieszych, 

3. Przeszkoda na drodze, 

4. Nieodpowiednia nawierzchnia. 

Dominującym problemem są przejścia dla pieszych, przy których są nierówne powierzchnie i przy których 

brakuje wypustek na krawędziach umożliwiających bezpieczne przejście osobom niewidomym. Zauważono 

również ich brak przy przystankach autobusowych.  

Od skrzyżowania z ul. Muśnickiego do skrzyżowania z ul. Długą dostrzeżono duże problemy z nierówną 

powierzchnią, wąskimi chodnikami uniemożliwiającymi swobodne przejście oraz przeszkody w postaci słu-

pów i znaków.  

Przeprowadzona inwentaryzacja pokazała, że chodniki są w dobrym stanie. W kwietniu 2014r. Sto-

warzyszenie Inwestycje dla Poznania, Zarząd Dróg Miejskich oraz Komisja Rewitalizacji Rady Miasta przy me-

rytorycznym wsparciu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przygotowały Katalog Nawierzchni Chodni-

ków Poznania - Etap I - Stare Miasto - Centrum. Katalog obejmuje: 

1. rodzaj nawierzchni, 

2. stan techniczny, 

3. rodzaj materiałów, 

4. jezdnie brukowane. 

W przypadku ul. Garbary zdecydowana większość chodników wykonana jest kostką Bauma. 

Transport publiczny 

Przez obszar przebiegają trasy linii autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych, w tym linie nocne 

autobusowe i tramwajowe.  

Linie tramwajowe przebiegające przez ul: Małe Garbary, AWF, plac Bernardyński oraz Strzelecką. Poru-

szają się nimi tramwaje: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 201, 202. Ze względu na prowadzone remonty pasów 

drogowych, w tabeli 1 przedstawiono aktualne zestawienie tramwajów oraz autobusów, które w swoich po-

łączeniach przecinają obszar analizy.  

Dworzec Poznań Garbary odgrywa  też istotną  rolę jako węzeł komunikacyjny Poznańskiej Kolei Metro-

politalnej (PKM). Obecnie realizowane są przejazdy na trasach do Wągrowca i Swarzędza, a do 2021 roku 

dodane zostanie połączenie na linii do Wrześni i Gniezna. Poznańska Kolej Metropolitalna jest jednym z naj-

większych przedsięwzięć tego typu w Polsce. Połączenia PKM w godzinach szczytu mają odbywać się co 30 

minut – odetchnąć w ten sposób mają poznańskie ulice i drogi gminne, ułatwiając w ten sposób drogę do 

szkoły, miejsca pracy czy w innych celach. Poznańska Kolej Metropolitalna w późniejszym czasie ma objąć 

coraz większy obszar, aby ułatwić ruch nie tylko w granicach aglomeracji.   
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Ryc. 18. Schemat linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Źródło: http://www.kolej.metropoliapoznan.pl/#/ 

 

Ryc. 19. Stacje Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w obrębie Poznania. Źródło: http://www.kolej.metropoliapoznan.pl/#/



 

 

Tabela 1. Przebieg linii i tras komunikacji miejskiej przez przedmiotowy obszar kwerendy. Żródło – opracowanie własne na podsta-

wie ZTM Poznań. Stan na dzień 22.01.2019 r. 

Nr 

linii 
Relacja Przebieg trasy tramwajów 

2 Dębiec ↔ Ogrody 

Dębiec – Wspólna – HCP – Traugutta – Pamiątkowa – Kosińskiego – Rynek Wildecki – Różana – 

Półwiejska – AWF – Łąkowa – Plac Wiosny Ludów – Marcinkowskiego – Pl. Wolności – Gwarna 

– Rondo Kaponiera – Zeylanda – Kraszewskiego – Rynek Jeżycki – Polna – Żeromskiego – 

Ogrody  

3 Wilczak ↔ Górczyn 

Wilczak – Przełajowa – Kmieca– Pasieka – Żniwna – Armii Poznań – Wielkopolska – Poznańska 

– Most Teatralny – Fredry – pl. Ratajskiego – pl. Wielkopolski – Małe Garbary – Katedra – 

Rondo Śródka – Rondo Śródka – Baraniaka – Kórnicka – Rondo Rataje – Rondo Rataje – Serafi-

tek – AWF – Półwiejska – Wierzbięcice – Poznań Główny – Dworzec Zachodni -  Park Wilsona – 

Rynek Łazarski – Głogowska/Hetmańska – Krauthofera – Sielska – Górczyn  

4 
Połabska ↔ Staro-

łęka 

Połabska – Rondo Solidarności – Os. Pod Lipami – Murawa – Pasieka – Żniwna – Armii Poznań 

– Wielkopolska – Poznańska – Most Teatralny – Fredry – Pl. Ratajskiego – Pl. Wielkopolski – 

Małe Garbary – Katedra – Rondo Śródka – Rondo Śródka – Baraniaka – Kórnicka – Rondo Ra-

taje – Wioślarska – Os. Piastowskie – Os. Rzeczypospolitej – Rondo Starołęka – Rondo Staro-

łęka – Stomil – Bystra - Starołęka 

5 Górczyn ↔ Stomil 

Górczyn – Sielska – Krauthofera – Głogowska/Hetmańska – Rynek Łazarski – Park Wilsona – 

Dworzec Zachodni – Most Dworcowy – Rondo Kaponiera – Zamek – Marcinkowskiego – Wro-

cławska – Pl. Bernardyński – Most św. Rocha – Politechnika – Kórnicka – Rondo Rataje – Wio-

ślarska – Os. Piastowskie – Os. Rzeczypospolitej – Rondo Starołęka – Rondo Starołęka – Stomil  

8 
Miłostowo ↔ Gór-

czyn 

Miłostowo – Pusta – Łomżyńska – Krańcowa – Termalna – Św. Michała – Rondo Śródka – 

Rondo Śródka – Katedra – Małe Garbary – Pl. Wielkopolski – Pl. Ratajskiego – Fredry – Most 

Teatralny – Rondo Kaponiera – Most Dworcowy – Dworzec Zachodni – Park Wilsona – Rynek 

Łazarski – Głogowska/Hetmańska – Krauthofera – Sielska – Górczyn  

9 
Dębiec ↔ Piątkow-

ska 

Dębiec – Wspólna – HCP – Traugutta – Pamiątkowa – Kosińskiego – Rynek Wildecki – Różana – 

Półwiejska – AWF – Łąkowa – Plac Wiosny Ludów – Marcinkowskiego – Pl. Wolności – Fredry – 

Most Teatralny – Poznańska – Wielkopolska – Klin – Nad Wierzbakiem – Sołacz – Uniwersytet 

Przyrodniczy – Bonin – Św. Leonarda – Os. Winiary – Lutycka szpital - Piątkowska  

13 
Starołęka ↔ Juni-

kowo 

Starołęka – Bystra – Stomil – Rondo Starołęka – Rondo Starołęka – Os. Rzeczypospolitej – Os. 

Piastowskie – Wioślarska – Rondo Rataje – Kórnicka – Politechnika – Most św. Rocha – Pl. Ber-

nardyński – Wrocławska – Marcinkowskiego – Pl. Wolności – Gwarna – Rondo Kaponiera – 

Bałtyk – Matejki – Wojskowa – Rondo Nowaka-Jeziorańskiego – Ostroroga – Grochowska – 

Drzewieckiego – INEA Stadion – Węgorka – Smoluchowskiego – Budziszyńska – Grotkowska – 

Cmentarna – Junikowo – Junikowo  

16 
Os. Sobieskiego ↔ 

Franowo 

Os. Sobieskiego – Szymanowskiego – Kurpińskiego – Lechicka/Poznań Plaza – Aleje Solidarno-

ści – Słowiańska – Most Teatralny – Fredry – Gwarna – Marcinkowskiego – Wrocławska – Pl. 

Bernardyński – Most św. Rocha – Politechnika– Kórnicka – Polanka – Os. Tysiąclecia – Os. Le-

cha – Piaśnicka/Kurlandzka – Szwedzka – Szwajcarska – Franowo  

17 Ogrody ↔ Żegrze I 

Ogrody – Żeromskiego – Polna – Rynek Jeżycki – Most Teatralny – Fredry – Pl. Ratajskiego – Pl. 

Wielkopolski – Małe Garbary – Katedra – Rondo Śródka – Rondo Śródka – Baraniaka – Kór-

nicka – Polanka – Os. Tysiąclecia – Os. Lecha – Os. Czecha – Żegrze III – Żegrze II – Żegrze I 

201 
Os. Sobieskiego ↔ 

Starołęka 

Os. Sobieskiego – Szymanowskiego – Kurpińskiego – Lechicka/Poznań Plaza – Aleje Solidarno-

ści – Słowiańska – Most Teatralny – Fredry – Gwarna – Marcinkowskiego – Wrocławska - Pl. 

Bernardyński – Most św. Rocha – Politechnika – Kórnicka – Rondo Rataje – Wioślarska – Os. 

Piastowskie – Os. Rzeczypospolitej –Rondo Starołęka – Rondo Starołęka – Stomil – Bystra – 

Starołęka  

201 
Rondo Kaponiera ↔ 

Starołęka 

Rondo Kaponiera – Rondo Kaponiera – Most Teatralny – Fredry – Gwarna – Marcinkowskiego 

– Wrocławska – Pl. Bernardyński – Most św. Rocha – Politechnika – Kórnicka – Rondo Rataje – 

Wioślarska – Os. Piastowskie – Os. Rzeczypospolitej – Rondo Starołęka – Rondo Starołęka – 

Stomil – Bystra - Starołęka 



21 

 

Nr 

linii 
Relacja Przebieg trasy autobusów 

147 
Boranta ↔Małe 

Garbary 

Wielka – Małe Garbary – Garbary – Winogrady n/ż – Wilczak – Naramowicka/Serbska – Wło-

darska – Naramowicka – Naramowice – Rubież – Bronisza – Boranta  

151 
Os. Sobieskiego ↔ 

Poznań Główny 

Os. Sobieskiego – Szeligowskiego – Szymanowskiego – Os. Zygmunta Starego – Wieża RTV – 

Os. Jagiełły – Os. Chrobrego – Wojciechowskiego – Kurpińskiego – Kurpińskiego – Stoińskiego 

– Kupały – Os. Łokietka I – Naramowice – Naramowicka – Włodarska – Naramowicka/Serbska 

– Wilczak – Winogrady n/ż – Garbary – Grochowe Łąki – Małe Garbary – Solna – Libelta – Za-

mek – Towarowa – Poznań Główny – Poznań Główny – Poznań Główny 

160 
Garbary ↔ Strze-

szyn 

Garbary – Grochowe Łąki – Małe Garbary – Solna – Nowowiejskiego – Klin n/ż – Nad Wierzba-

kiem – Śląska – Sochaczewska – Os. Słowiańskie – Koronna – Św. Leonarda – Os. Winiary – Wi-

tosa Wiadukt – Witosa Kładka – Wojska Polskiego – Golęcin – Podolańska – Szczawnicka n/ż – 

Truskawiecka n/ż – Druskienicka – Lubieńska n/ż – Kartuska – Kosowska – Białczańska – Synów 

Pułku n/ż – Sucholeska n/ż – Podolany – Instytut Mr n/z - Strzeszyn 

163 Garbary ↔ Górczyn 

Garbary – Grochowe Łąki – Małe Garbary – Solna – Libelta – Zamek – Rondo Kaponiera – Bał-

tyk – Szylinga – Polna Szpital – Grodziska – Szpitalna – Brzask – Marcelińska – Rycerska – Mar-

szałkowska – INEA Stadion – Taczanowskiego – Ściegiennego – Kordeckiego – Częstochowska 

n/ż - Górczyn 

167 
Rondo Śródka ↔ 

Radojewo 

Rondo Śródka – Rondo Śródka – Katedra – Małe Garbary – Garbary – Winogrady n/ż – Wilczak 

- Naramowicka/Serbska – Włodarska – Naramowicka – Naramowice – Rubież – Bronisza – Bu-

rysława – Maków Polnych – Kresowa – Widłakowa n/ż – Rumiankowa n/ż – Dziurawcowa n/ż 

– Umultowo n/ż – Łopianowa – Os. Lubczykowa Góra – Arnikowa n/ż - Radojewo 

174 
Os. Sobieskiego ↔ 

Os. Orła Białego 

Os. Sobieskiego – Szymanowskiego – Opieńskiego – Os. Batorego II – Os. Batorego I – Stru-

garka – Stoińskiego – Sarmacka – Umultowska – Połabska SAM – Rondo Solidarności – Os. Pod 

Lipami – Wilczak – Winogrady n/ż – Garbary – Grochowe Łąki – Małe Garbary – Grobla – Pl. 

Bernardyński – AWF – Serafitek – Rondo Rataje – Os. Piastowskie – Os. Rzeczypospolitej – Os. 

Bohaterów II Wojny Światowej – Os. Armii Krajowej – Os. Stare Żegrze – Os. Orła Białego II – 

Os. Orła Białego 

176 
Garbary ↔ Os. 

Dębina 

Garbary – Grochowe Łąki – Małe Garbary – Grobla – Pl. Bernardyński – AWF – Bielniki n/ż – 

Żalazka n/z – Krzyżowa – Rolna – IPN – Wspólna I n/ż – Piastowska n/ż – Łozowa – Azaliowa – 

Os. Dębina 

190 

Os. Sobieskiego ↔ 

Kazimierza Wiel-

kiego 

Os. Sobieskiego – Os. Sobieskiego I – Os. Marysieńki II – Os. Marysieńki I –Wieża RTV – Os. Ja-

giełły – Os. Chrobrego – Suszki – Włościańska – Piątkowska – Trójpole – Św. Leonarda – Sło-

wiańska – Słowiańska – Ozimina – Os. Przyjaźni – Os. Pod Lipami – Wilczak – Winogrady n/ż – 

Garbary – Grochowe Łąki – Małe Garbary – Grobla – Pl. Bernardyński – Kazimierza Wielkiego 

603 
Garbary ↔ Łę-

czyca/Dworcowa 

Garbary – Grochowe Łąki – Małe Garbary – Grobla – Pl. Bernardyński – AWF – Bielniki n/ż – 

Droga Dębińska n/ż – Hetmańska Wiadukt – Dębina n/ż – Piastowska n/ż – Łozowa – Azaliowa 

– Os. Dębina – Luboń/Dębiecka n/ż – Luboń/Szkoła nr 3 – Luboń/Ratajskiego – Luboń/R. Maya 

– Luboń/Rutkiewicz – Luboń/Lasek – Łęczyca/Dworcowa 

911 
Rondo Śródka ↔ 

Biedrusko/Park 

Rondo Śródka – Rondo Śródka – Katedra – Małe Garbary – Garbary – Winogrady n/ż – Wilczak 

– Naramowicka/Serbska – Włodarska – Naramowicka – Naramowice – Rubież – Bronisza – Bu-

rysława – Maków Polnych – Kresowa – Widłakowa n/ż – Rumiankowa n/ż – Dziurawcowa n/ż 

– Umultowo n/ż – Łopianowa – Os. Lubczykowa Góra – Arnikowa n/ż – Radojewo – Radojewo 

II n/ż – Biedrusko/Młyn n/ż – Biedrusko/Jesionowa n/ż – Biedrusko/Jednostka Wojskowa – 

Biedrusko/Park 

233 
Rondo Kaponiera 

↔ Mogileńska 

Rondo Kaponiera – Most Teatralny - Urząd Marszałkowski n/ż – Solna n/ż – Małe Garbary n/ż 

– Katedra n/ż – Rondo Śródka – Termalna n/ż – Łomżyńska n/ż - Mogileńska 

248 
Rondo Kaponiera 

↔ Radojewo 

Rondo Kaponiera – Most Teatralny n/ż – Urząd Marszałkowski n/ż – Solna n/ż – Małe Garbary 

n/ż – Garbary n/ż – Winogrady n/ż – Wilczak n/ż – Wilczak Młyn n/ż – Wilczy Młyn n/ż – Nara-

mowice n/ż – Rubież n/ż  – Bronisza n/ż – Burysława n/ż – Maków Polnych n/ż –– UAM Os. Ró-

żany Potok n/ż – Kresowa n/ż - Widłakowa n/ż – Rumiankowa n/ż – Dziurawcowa n/ż – Umul-

towo n/ż – Łopianowa n/ż – Os. Lubczykowa Góra n/ż – Arnikowa n/ż - Radojewo 
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Przebieg i rozkład tras linii komunikacji miejskiej przedstawiono na dołączonej do opracowania mapie „Ko-

munikacja publiczna, transport kolejowy oraz rama komunikacyjna.”
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Rowery 

Bezpośredni ruch rowerowy ul. Garbary jest znacznie utrudniony, a przeznaczone są dla niego: 

 kontraruch rowerowy, 

 kontrapas, 

 pas rowerowy, 

 turystyczne drogi rowerowe, 

 drogi rowerowe, 

 chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, 

 drogi dla rowerów i pieszych, 

 buspas z dopuszczonym ruchem rowerowym. 

Jak można zobaczyć na dołączonej do opracowania mapie „Drogi rowerowe i Stacje Poznańskiego 

Roweru Miejskiego” na odcinku od ul. Armii Poznań prawie do skrzyżowania z ul. Grochowe Łąki znajduje się 

chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Drogi dla rowerów i pieszych biegną wzdłuż ul. Szelągowskiej 

Następnie na ulicy Szewskiej i Ślusarskiej poprowadzony jest kontraruch rowerowy, który również obejmuje 

ul Wodną do skrzyżowania z placem Kolegiackim oraz ul. Woźną. Kontraruch znajduje się również plac Ber-

nardyński.  

Ul. Mostową odbywa się ruch kontrapasem, buspasem z dopuszczonym ruchem rowerowym oraz 

mieści się na niej fragment turystycznej drogi rowerowej, który przebiega również ul. Wszystkich Świętych, 

ul. Za Bramką i pl. Kolegiackim. Droga rowerowa zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Ewangelickiej oraz na frag-

mencie ul. Zielonej. 

W obrębie przeprowadzonej kwerendy zlokalizowane są stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego  

w następujących miejscach: 

1. Garbary, 

2. Małe Garbary, 

3. Ewangelicka, 

4. Kozia, 

5. Mostowa. 

 

  
Ryc. 20. Poznański Rower Miejski – stacje (od lewej) Kozia i Garbary. 

 (źródło fotografii: Zbiory własne BKPIRM) 
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Parkowanie  

Na całym terenie kwerendy Garbary, jak i Śródmieścia obowiązuje strefa płatnego parkowania A, 

 z wyjątkiem ul. Północnej, na której obowiązuje strefa płatnego parkowania C. 

Zlokalizowanych jest również 8 parkingów, tj: 

1. Parking płatny Garbary 112-114, 

2. Parking płatny – Biedronka, 

3. Parking przy ul. Szewskiej/Stawnej, 

4. Parking Wielka/Wenecjańska, 

5. Parking buforowy – ZDM Chwaliszewo, 

6. Parking Międzymoście, 

7. Parking podziemny – Za Bramką, 

8. Parking Grobla 10. 

Liczbę miejsc parkingowych na poszczególnych parkingach przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Charakterystyka parkingów funkcjonujących w sąsiedztwie ulicy Garbary 

L.p Adres Liczba miejsc parkingowych 

1. Parking płatny Garbary 112-114 200 

2. Parking płatny Biedronka 22 

3. Parking przy ul. Szewskiej/Stawnej 25 

4. Parking buforowy Wielka/Wenecjańska 30 

5. Parking buforowy ZDM Chwaliszewo 302 

6. Parking Międzymoście 45 

7. Parking podziemny – Za Bramką 270 

8. Parking Grobla 10 500 

Zlokalizowano 15 kopert wzdłuż ulicy, które służą dostawom lub  na potrzeby komercyjne.  

Na obszarze kwerendy wydano  około 905 identyfikatorów  inwalidzkich oraz mieszkańca, gdzie na samej  

ul. Garbary 238 mieszkańca a 6 inwalidzkich. 

Parkingi zlokalizowane wzdłuż jezdni prezentują się następująco. Po wschodnie stronie jezdni ulicy 

Garbary na wysokości ulicy Dominikańskiej dopuszczono parkowanie wzdłuż jezdni na chodniku, wytyczony 

jest pas do równoległego parkowania. Na odcinku ulicy Garbary od skrzyżowania z ulicą Wielka do skrzyżo-

wania z ulicą Dowbora – Muśnickiego, wyznaczono miejsca do parkowania wzdłuż osi jezdni po obu jej stro-

nach, po stronie wschodniej na jezdni, natomiast po zachodniej częściowo na jezdni, częściowo na chodniku. 

W najbliższym otoczeniu placu Bernardyńskiego, po wschodniej stronie ulicy wyznaczono skośnie miejsca do 

parkowania tuz przy klasztorze. Na odcinku pomiędzy ulicą Św. Marii Magdaleny, a ulicą Krakowską po 

wschodniej stronie występują miejsca parkingowe na chodniku wyznaczone wzdłuż osi jezdni. Po stronie 

wschodniej udostępniono możliwość parkowania skośnie w wyznaczonych zatokach.  
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Na zlecenie Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, przeprowadzono analizę miejsc par-

kingowych na staromiejskim odcinku przedmiotowej ulicy, od skrzyżowania ulic Małe Garbary- Ewarysta Est-

kowskiego i Garbary, do skrzyżowania Garbary -  Strzelecka – Królowej Jadwigi.  Przeprowadzone badania 

dotyczyły przygotowania zestawienia liczby dostępnych miejsc parkingowych oraz zaparkowanych legalnie  

i nielegalnie pojazdów. Wyniki analizy zebrano w poniższej tabeli (tab. 3): 

 
Tabela 3. Zestawienie liczby miejsc parkingowych, z wyszczególnieniem legalnego i nielegalnego parkowania pojazdów. 

Odcinek 
Liczba miejsc  

ogółem 

Zaparkowane  

legalnie 

Zaparkowane  

nielegalnie 

 Opis i lokalizacja nielegal-

nego parkowania 

Estkowskiego -  

Szyperska 
12 11 1 

1 – w miejscu parkowania 

dla mieszkańca 

Szyperska – Wielka 6 5 1 1 – przed bramą wjazdową 

Wielka – Woźna 16 15 4 
2 – przed bramą wjazdową 

2 – zbyt blisko skrzyżowania 

Woźna – Wodna 12 12 2 

1 – w miejscu przeznaczo-

nym dla osoby z niepełno-

sprawnościami, 

1 – poza wyznaczonym miej-

scem parkingowym 

Wodna –  

Wszystkich Świętych 
36 36 4 

1 – przed bramą wjazdową,  

2 – zbyt blisko skrzyżowania,  

1 – poza wyznaczonym miej-

scem parkingowym 

Wszystkich Świętych 

– Plac Bernardyński 
28 28 3 

2 – zbyt blisko skrzyżowania,  

1 – poza wyznaczonym miej-

scem parkingowym 

Plac Bernardyński 15 15 3 
3 – poza wyznaczonymi miej-

scami parkingowymi 

Świętej Marii  

Magdaleny – Kra-

kowska 

45 41 3 

2 – poza wyznaczonymi miej-

scami parkingowymi,  

1 – na miejscu przeznaczo-

nym wyłącznie dla dostaw-

ców 

Suma 170 163 21  
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Natężenie ruchu 

ZDM przygotował badanie natężenia ruchu wraz z prognozą na 2025 i 2040 rok. Zgodnie z prognozą, prowadzone 

będą działania mające na celu uspokojenie ruchu oraz przeniesienie go na I ramę komunikacyjną do 2040 roku.  

Z szacowanych około 16 tysięcy pojazdów w cyklu dobowym przy skrzyżowaniu Garbary – Małe Garbary/Estkowskiego, 

docelowo ma pozostać około 3 tysiące. W ciągu ulicy Garbary od skrzyżowania z Małymi Garbarami do Placu Bernardyń-

skiego potok ruchu miałby zmniejszyć się o połowę.  

 

   

Ryc. 21. Potoki ruchu - część południowa - stan obecny, prognoza na 2025 r. oraz prognoza na 2040 r. 

Źródło: Załączniki do korespondencji ZDM.
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Część północna – stan obecny, prognoza 2025 r. oraz prognoza 2040 r. 

 

 

 

   

 

 

Ryc. 22. Potoki ruchu - część północna - stan obecny, prognoza na 2025 r. oraz prognoza na 2040 r. 

Źródło: Załączniki do korespondencji ZDM.
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Zagospodarowanie przestrzenne 

Funkcje nieruchomości i analiza własnościowa nieruchomości 

Dominującą funkcją nieruchomości jest: mieszkaniowo-usługowa. Przedmiot badań obejmuje fragment 

ulicy Garbary długości 2,06 km na odcinku pomiędzy ulicą Królowej Jadwigi, a ulicą Szelągowską. Powierzch-

nia całego obszaru wynosi 83 ha. Przy opisywaniu punktu poświęconego zagospodarowaniu przestrzennemu, 

uszczegółowionemu w kategoriach własności gruntów, zasobów budowlanych oraz lokalowych rejonu ulicy 

Garbary, posłużono się danymi zasobu ewidencjonowanego przez jednostki  

i wydziały Urzędu Miasta Poznania, takimi jak Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych czy Wydział Gospo-

darki Nieruchomościami. 

Budynki zlokalizowane przy ulicy Garbary posiadają zróżnicowane kategorie własności gruntów. Wszystkie 

rodzaje gruntu zostały podzielone na 3 sektory: publiczny, publiczny w użytkowaniem wieczystym oraz pry-

watny. Tabela 4 przestawia strukturę własnościową gruntów. 

Tabela 4. Struktura własności  w obrębie ulicy Garbary. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP Poznań. 

Sektor Liczba budynków w sektorze %  

Publiczny 15 23 

Publiczny z użytkowaniem wieczystym 8 12,5 

Prywatny 41 64 

Ogółem 64 100,0 

 

 
Ryc. 23.Struktura własności gruntów przy ul. Garbary – dane ilościowe. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP Poznań. 
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Patrząc na podział według funkcji, ulica Garbary posiada charakter wielofunkcyjny m.in. znajduje się tam 

zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, a także usługi o rożnym przeznaczeniu, w tym usługi  

o charakterze medycznym, sakralnym, oświatowym, w formie magazynów, handlowym. Warto przestawić 

ważne ośrodki publiczne, które mają duże znaczenie dla całego obszaru:  

 Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej –Curie, 

 Klasztor Franciszkanów parafia św. Franciszka, 

 LO im. Marii Magdaleny. 

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji łączna liczba lokali usługowych wzdłuż ulicy Garbary to 85. Naj-

częściej posiadają one charakter handlowy. Również podczas inwentaryzacji.  

Zasoby budowlane i lokalowe 

Na badanym obszarze zlokalizowane są 64 obiekty. Na całym obszarze znajdują się budynki w formie 

średnio-wysokiej zabudowy większość posiada od 3 do 6 kondygnacji. W tym znajdziemy obiekty  

o charakterze: 

 54 budynki jednoadresowe; 

 5 budynków charakteryzujących się występowaniem kilku punktów adresowych; 

 5 dużych kompleksów składających się z kilku budynków. 

 

Podczas badań stwierdzono, że najwięcej zabudowy mieszkaniowej usytuowane jest w kamienicach  

w środkowej części analizowanego terenu od ulicy Dowbora Muśnickiego do ulicy Małe Garbary/ Estkow-

skiego. Zarówno w budynkach mieszkalnych jak i mieszkalno-usługowych znajdują się lokale  

o charakterze usługowym najczęściej zlokalizowane w parterach budynków, z czego łączna powierzchnia ewi-

dencyjna wszystkich działek objętych inwentaryzacją wynosi 17,5 ha. (Tabela 6 przestawia  

5 stopniową skalę podziału działek na wielkości). 

Tabela 5. Podział dziełek ze względu na powierzchnię. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP Poznań. 

Wielkość działki 
Powierzchnia  

w m² 
Ilość % 

bardzo mała wielkość 0-400 9 14 

mała wielkość 400-600 16 25 

średnia wielkość 600-10000 33 51 

duża wielkość 10000-20000 5 8 

bardzo duża wielkość  20000-60000 1 2 

Ogółem 64 100 

 



34 

 



35 

 

 
Ryc. 24. Wielkość ewidencyjna działek. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP Poznań. 

Podczas inwentaryzacji dokonano ocenę stanu technicznego budynków w waloryzacji ogólnej według  

3-stopiniowej skali: zły, średni, dobry. Prawie 48% wszystkich budynków stanowią budynki o ocenie średniej, 

których łączna liczba wynosi 31, natomiast 24 budynków stan techniczny został oceniony na dobry, pozostałą 

część stanowi 9 budynków o złym stanie. Rycina poniżej przestawia wykres dotyczący stanu technicznego 

budynków ustalany według oceny własnej. 

 

 

Ryc. 25. Ocena stanu technicznego budynków. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP Poznań. 
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Lokale komunalne 

W budynkach zlokalizowanych przy ulicy Garbary przynależności lokali komunalnych podzielono na dwie 

części według własności Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania, przy których wykazano 91 

lokali mieszkalnych o powierzchni 6615,98 m2, również wykazano tam 21 lokali użytkowych o łącznej po-

wierzchni 1993,98 m2. Drugą własnością są budynki komunalne, gdzie przedstawiono 56 lokali mieszkalnych 

o powierzchni 3909,70 m2, a także 26 lokali użytkowych o powierzchni 1773,50 m2 (tab. 6). 

 

Tabela 6. Wspólnoty mieszkaniowe – dane ilościowe. 

Adres 
Ilość lokali  

mieszkalnych  
Pustostany  

Ilość lokali 
użytkowych  

Pustostany  
Powierzchnia 

lokali mieszkal-
nych m2 

Powierzchnia  
lokali użytko-

wych m2 

Garbary 28 30 5 3 0 1709,42 109,97 

Garbary 30 17 2 1 0 731,03 110,11 

Garbary 52/ 
Grobla 30 

18 3 6 0 2184,13 455,7 

Garbary 27/  
Plac Bernardyński 5 

2 1 1 0 160,6 42,1 

Garbary 97,99/  
Grochowe Łąki 1 

15 1 3 0 1274,7 223,8 

Garbary 39 5 0 0 0 183,4 0 

Garbary 78/  
Szyperska 2 

4 1 7 0 372,7 1052,3 

Razem 91 13 21 0 6615,98 1993,98 

 

 
Ryc. 26. Wykres liczby lokali mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP GEOPoz. 
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Ryc. 27. Wykres liczby lokali użytkowych wspólnot mieszkaniowych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP GEOPoz. 

 

Tabela 7. Budynki komunalne – dane ilościowe. 

Adres 
Ilość lokali  
mieszkal-

nych 
Pustostany 

Ilość lokali 
użytko-
wych 

Pustostany 
Powierzchnia 
lokali miesz-
kalnych m2 

Powierzch-
nia  

lokali użyt-
kowych m2 

Garbary 30 oficyna 3 0 2 0 93,2 228,5 

Garbary 34 17 0 2 1 1061,4 68,5 

Garbary 41 17 17 5 2 1416,1 368 

Garbary 47 0 0 8 0 0 985,1 

Garbary 50 9 0 2 1 515,7 123,4 

Garbary 73 10 9 0 0 823,3 0 

Razem 56 26 19 4 3909,7 1773,5 

 

 
Ryc. 28. Wykres liczby komunalnych lokali mieszkalnych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP GEOPoz. 
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Ryc. 29. Wykres liczby komunalnych lokali użytkowych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP GEOPoz. 

 

Planowanie przestrzenne 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 W treści studium ulica Garbary została 

przestawiona jako ulica główna, która oprócz pod-

stawowej funkcji, z powodu braku odpowiedniej 

sieci ulic zbiorczych i lokalnych, służy również ob-

słudze przyległego terenu,  

a nawet parkowaniu, co powoduje dodatkowe 

spiętrzenia ruchu i ewidentne kolizje interesów. 

Oprócz wszystkich wymienionych funkcji, stanowi 

jeden z głównych ciągów autobusowych, pieszych  

i rowerowych. 

 

MPZP obowiązujące, oznaczone na rycinie kolo-

rem niebieskim, na odcinku ul. Garbary: 

 Mpzp obszaru „Podgórna-Plac Bernardyń-

ski” w Poznaniu, 

 Mpzp "Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, 

Garbary i Woźnej" w Poznaniu, 

 Mpzp "Plac Kolegiacki - ulica Wodna"  

w Poznaniu, 

 Mpzp terenów w rejonie ulic Za Bramką  

i Wszystkich Świętych w Poznaniu, 

 mpzp „Rejon ul: Ślusarskiej, Wielkiej, Gar-

bary i Woźnej” w Poznaniu, 

 Mpzp terenów w rejonie ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych w Poznaniu, 

 Mpzp „Podgórna – Plac Bernardyński”, 

 Mpzp „Obszar staromiejski w Poznaniu”. 
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Ryc. 30. Wycinek załącznika graficznego SUIKZP dla miasta Poznania 

odnoszący się do ulicy Garbary.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP Poznań. 
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MPZP uchwalane, oznaczane na rycinie kolorem czerwonym, na 

odcinku ul. Garbary: 

 Mpzp dla obszaru Chwaliszewo w Poznaniu, 

 Mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu -  

część północna B, 

 Mpzp "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu, 

 Mpzp "W rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych"  

w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 31. Charakterystyka obowiązujących oraz pozostających  

w opracowaniu aktów prawa miejscowego w rejonie  

ulicy Garbary w Poznaniu. 

Źródło:  SIP Poznań.
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Analiza urbanistyczno- architektoniczna 

W ciągu ulicy dopatrzeć można się obiektów, które urozmaicają i wzbogacają krajobraz miasta. Wysoko-

ściowe dominanty przestrzenne to głównie wieże kościołów oraz kominy, które są widoczne z różnych miejsc 

ulicy Garbary. 

W pobliżu Starej Przepompowni należącej do Przedsiębiorstwa Aquanet w Poznaniu rozpościera się wi-

dok na Ostrów Tumski – Bazylikę Archikatedralną pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Kościół Rzymskoka-

tolicki pw. Najświętszej Marii Panny in Summo.  

Kierując się w stronę skrzyżowania z ulicą Królowiej Jadwigi, od przecięcia się ulic Małe Garbary – Est-

kowskiego – Garbary na odcinku do Placu Bernardyńskiego towarzyszy otwarcie kierunkowe ukazujące Ko-

ściół pw. Św. Franciszka Serafickiego.  

Odchodzące od Garbar ulice Wielka i Woźna otwierają się na płytę Starego Rynku ukazując tym samym 

Ratusz, Domki Budnicze oraz wieżę Zamku Przemysła. Ponadto, z ulicy Woźnej widać komin Starej Gazowni 

na Chwaliszewie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 32. Widok na dominanty przestrzenne z ulicy Garbary. 

Źródło: Zbiory własne BKPIRM 

Historycznie, ulica Garbary charakteryzowała się niemal nieograniczoną dostępnością przestrzeni. Upo-

rządkowane, jednorodne elementy małej architektury, wyposażenia ulicy, reklam czy nawierzchni chodników 

stanowiły spójną całość, a występująca wysoka zieleń wprowadzała przyrodę do miasta. Współcześnie, ulica 

Garbary niewiele przypomina pierzeję z dawnych lat. Obecnie, przestronność ulicy nie jest obszerna, jak 

wcześniej. Parkowanie dopuszczone z dwóch stron ulicy oraz dwa pasy ruchu zdecydowanie ograniczają do-

stępność przestrzeni. Nieuporządkowanie wynikające z różnorodnego ułożenia nawierzchni chodników, form 

reklamy, elementów wyposażenia czy mebli miejskich, charakteryzuje analizowaną ulicę jako chaotyczną, 

pozostającą w nieładzie, domagającą się przeprowadzenia zmian rewitalizacyjnych. 

Spacerując ulicą Garbary, dopatrzeć można się wielu elementów, które wprowadzają nieład i burzą po-

rządek. Poniżej przedstawione zostały nawierzchnie chodników, meble miejskie, elementy wyposażenia ulicy 

oraz znajdujące się w przestrzeni reklamy. 

Kościół pw. św. Franciszka  
Serafickiego 

Ratusz na Starym Rynku 

Wieża Zamku Przemysła 

Komin Starej Gazowni  
na Chwaliszewie 
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Ryc. 33. Mozaika nawierzchni chodników w przestrzeni ulicy Garbary. Źródło: pp. Piotr Libicki, Mariusz Filewicz, WUiA UM Poznań 

Mnogość rodzajów nawierzchni bezsprzecznie wprowadza nieuporządkowanie wizualne. Wykorzy-

stane materiały mogą wpływać na komfort poruszania się na danym odcinku – w szczególności, należałoby 

wziąć pod uwagę osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami czy spacerujące matki z dziećmi  w wózkach.  

Ubytki w nawierzchni, nierówności, lokalizowanie studzienek i wpustów w chodnikach czy przejściach 

dla pieszych, może generować nieszczęśliwe wypadki, zagrażać zdrowiu użytkowników. Bezpieczne na-

wierzchnie powinny zostać ułożone w sposób odpowiedni, bez odznaczających się krawężników, ubytków  

i przerw, aby sprzyjały korzystaniu wszystkich poruszających się ciągami komunikacyjnymi.  

Różnorodnością form charakteryzują się również meble miejskie. Na terenie Miasta Poznania obo-

wiązuje Katalog Mebli Miejskich Poznania, który ujednolica wykorzystanie i wybór mebli miejskich w prze-

strzeniach publicznych w dzielnicach śródmiejskich. Katalog pozwala na stosowanie określonych elementów 

bez dodatkowej akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepeł-

nosprawnościami, Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta oraz Zespołu ds. ładu przestrzen-

nego i estetyki. Ulica Garbary wyznacza wschodnią granicę osiedla Stare Miasto, które determinuje zastoso-

wanie wyznaczonych ławek, koszy na śmieci, słupków, barierek, zapór czy stojaków rowerowych. Nie wszyst-

kie znajdujące się w przestrzeni ulicy Garbary meble miejskie odpowiadają wytycznym zawartym w Katalogu, 

a różnorodność tą można zauważyć na poniższych zdjęciach.  
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Ryc. 34. Różnorodność mebli miejskiej w przestrzeni ulicy Garbary.  

Źródło: pp. Piotr Libicki i Mariusz Filewicz, WUiA UM Poznań 

Nieporządek w przestrzeni wprowadzają również krzykliwe reklamy, kierowane głównie do kierow-

ców pojazdów. Wielkoformatowe, różnokolorowe, oklejające okna, wejście oraz przestrzeń wokół punktu 

rozpraszają uwagę od tego, co dzieje się na drodze. Przykładami mogą być poniższe zdjęcia: 

    

  
Ryc. 35. Różnorodność reklam i szyldów w przestrzeni ulicy Garbary.  

Źródło: pp. Piotr Libicki i Mariusz Filewicz, WUiA, UM Poznań 
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Pomimo całego nieuporządkowania i chaosu, odnaleźć można dobre praktyki i przykłady zastosowanych 

szyldów i reklam, które pomimo względnego ujednolicenia, są widoczne.  

 

    

  
Ryc. 36. Dobre przykłady i praktyki związane z szyldami i reklamą w przestrzeni ulicy Garbary.  

Źródło: pp. Piotr Libicki i Mariusz Filewicz, WUiA UM Poznań. 
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Infrastruktura techniczna 

W trakcie zbierania informacji do przedmiotowego Raportu, rozesłano zapytania do Gestorów sieci  

o udostępnienie danych związanych z zarządzanymi sieciami podziemnej infrastruktury technicznej. 

Zapytania rozesłano między innymi do przedsiębiorstw oraz Wydziałów Urzędu Miasta Poznania: 

 Aquanet S.A., 

 Enea Operator Sp. z o. o., 

 Orange Polska S.A., 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 

 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycz-

nego, 

 T-Mobile,  

 Veolia Energia Poznań S.A., 

 Wydział Gospodarki Komunalnej,  

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

W rozesłanej korespondencji pytano o przebieg sieci infrastruktury technicznej będącej w zarządzaniu przez 

przedsiębiorstwa a także o plany inwestycyjne związane z daną siecią. Uzyskane odpowiedzi zestawiono  

w poniższej tabeli (tab. 8): 

Tabela 8. Zestawienie gestorów oraz sieci infrastruktury technicznej w ulicy Garbary. 

Nazwa spółki Rodzaj sieci 
Urządzenia i sieci zainstalowane  

w ciągu ulicy Garbary 

AQUANET S.A.  Sieć wodociągowa 

Spółka AQUANET S.A. zaznacza występowanie strategicznego 
uzbrojenia kanalizacyjnego w ulicy Garbary – zabytkowego kolek-
tora ogólnospławnego oraz kolektora deszczowego.  
Przedsiębiorstwo w latach 2017-2026 będzie realizowało zadania 
takie jak:  

 Renowacja sieci wodociągowej w ul. Garbary na odcinku od ul. 
Estkowskiego do ul. Szelągowskiej, 

 Modernizacja komór kolektora w ul Północnej, 

 Prowadzenie prac modernizacyjnych/renowatorskich sieci zgod-
nie ze stopniem eksploatacji. 

Spółka przekazała również wytyczne odnośnie rozwiązań programo-
wych: 

 Opracowania programowe nie przewidują przeprowadzenia 
przez obszar planowanej rewitalizacji uzbrojenia wodociągo-
wego wyższego rzędu; 

 Zakłada się przeprowadzenie kolektora ogólnospławnego w ul. 
Armii Poznań i dalej w ul. Szelągowskiej (tzw. Górnej Strefy); 

 Odnośnie uzbrojenia kanalizacji deszczowej wyższego rzędu 
przewiduje się przeprowadzenie przez obszar planowanej rewi-
talizacji kolektora deszczowego tzw. Nowa Bogdanka.; 

 Odnośnie programowanej trasy tramwajowej ustalono, iż plano-
wana budowa linii tramwajowej może być kolizyjna dla istnieją-
cego kolektora Bogdanka, co eliminuje wariant podziemnego 
przeprowadzenia trasy tramwajowej; w przypadku przebiegu li-
nii tramwajowej w obszarze strefy ochronnej kolektora Głów-
nego, konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej 
określającej wpływ prowadzonej trasy tramwajowej na ten ko-
lektor. 
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ENEA Operator 
Sieć elektroenerge-

tyczna 

W pasie drogowym ul. Garbary znajdują się następujące urządzenia 
elektroenergetyczne będące częścią majątku Spółki: 

 Przęsło linii naprawczej WN-110 kV, 

 Linie kablowe średniego napięcia SN; 

 Linie kablowe niskiego napięcia n.n.; 

 Szafki kablowe niskiego napięcia n.n.; 
Obecnie trwa proces inwestycyjny przyłączenia do sieci el-en SN 
obiektu zlokalizowanego przy ul. Garbary 110 oraz budowa przyłą-
cza kablowego do posesji nr 82.  

Orange Polska S.A. 
Sieć telekomunika-

cyjna  
i światłowodowa 

 Rozbudowa sieci zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym 
przez klientów, 

 Obecnie nie ma w planach większej rozbudowy sieci,  

 Informacja o istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej OPL 
znajduje się w zasobach geodezyjnych Geodezji i Katastru Miej-
skiego GEOPOZ – cała sieć została zinwentaryzowana  
i przekazana do właściwej jednostki geodezyjnej 

Polska Spółka Gazow-
nictwa Sp. z o.o. 

Sieć gazowa 

 Planowana modernizacja gazociągu śr/c DN300/stal/ na od-
cinku Garbary 128-96 oraz na odcinku ul. Garbary 93-95 (na-
rożnik budynku), ul. Stawna 8, ul. Garbary 82; planowany ter-
min wykonania dokumentacji projektowej przewidziano na 
2020 rok, natomiast realizację robót budowlanych na 2021 
rok. 

 Pozostałe odcinki sieci gazowej również będą podlegać moder-
nizacji. 

Poznańskie Centrum Su-
perkomputerowo-Sie-
ciowe Centrum Badaw-
cze Polskiego Internetu 
Optycznego 

Sieć internetowa 

 W ulicy Garbary przebiegają kable światłowodowe miejskiej 
sieci komputerowej POZMAN oraz ogólnopolskiej sieci optycz-
nej PIONIER (kable są ułożone we własnych rurociągach oraz w 
kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.) 

 W ulicy Garbary, w kanalizacji Orange Polska S.A. ułożone są ka-
ble światłowodowe:  

o 8J relacji PCSS (Wieniawskiego) - Zespół Szkół Łączności 
(Przełajowa), 

o 16J+18G relacji Muzeum Archeologiczne (Wodna) – 
Dom Bretanii (Wielka) 

o 4J+4G – Urząd Miasta Poznania (pl. Kolegiacki) – ILIM 
(Estkowskiego) 

o 6J+6G – Instytut Zachodni – Urząd Miasta Poznania (pl. 
Kolegiacki) 

o 6J+6G – Dom Bretanii (Wielka) – USC Wydz. Zgonów 
(Woźna 15) 

o 6J+6G – Politechnika Poznańska (Strzelecka) Szpital 
(Długa) 

o 24J – Szpital (Długa) – WCO (Garbary)  
o 8J – Politechnika Poznańska (Strzelecka) – Politechnika 

Poznańska (Piotrowo)  
o 6J+6G – Urząd Miasta Poznania (pl. Kolegiacki) – Poli-

technika Poznańska (Strzelecka) 

 Wzdłuż ul. Małe Garbary i Estkowskiego – ułożone są kable 
światłowodowe w trzech rurociągach należących do PCSS, 

 Wzdłuż ul. Dowbora Muśnickiego i Placu Bernardyńskiego w 
kanalizacji kablowej w torowisku tramwajowym, ułożony jest 
kabel światłowodowy, 

 Wzdłuż ul. Królowej Jadwigi, w rurociągu kablowym ułożone są 
światłowodowe, 
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 PCSS proponuje w miejscach prowadzonych inwestycji, rozwa-
żenie wykonania wielootworowej kanalizacji teletechnicznej 
lub rurociągów kablowych. Infrastruktura powinna być dopro-
wadzona do wszystkich budynków znajdujących się w zakresie 
inwestycji. Wykonanie rurociągów kablowych umożliwi w przy-
szłości ułożenie kabli teletechnicznych bez potrzeby naruszania 
nawierzchni. Rurociągi mogą służyć wielu podmiotom miej-
skim, które dysponują niezależnymi instalacjami kablowymi; 
dodatkowo powinna mieć styk z innymi sieciami miejskimi 
(ZDM, ZTM, WZKiB, i in.). 

T-MOBILE S.A. 
Sieć telekomunika-

cyjna 

 Kabel światłowodowy Poz500 w rurociągu kablowym 4xRHDPE 
40/3,7 mm 

 Kabel światłowodowy Poz500 w rurociągu kablowym 4xRHDPE 
40/3,7 mm 

 Kabel światłowodowy Poz508 w rurociągu kablowym 4xRHDPE 
40/3,7 mm 

 Kabel światłowodowy exGTS w kanalizacji kablowej Orange 
Polska  

VEOLIA Energia Poznań 
S.A. 

Sieć ciepłownicza 

 W przyszłości rozbudowa infrastruktury m.s.c w ul. Garbary, 
która umożliwi likwidację niskiej emisji. Realizacja nowych sieci 
jest uzależniona od wystąpień mieszkańców o podłączenie do 
sieci cieplnej. 

 Należy zapewnić miejsce na rozbudowę infrastruktury m.s.c. w 
celu podłączenia obiektów realizowanych w późniejszych latach. 

Wydział Gospodarki Ko-
munalnej 

Sieć Internetu bez-
przewodowego 

 Zainstalowane wieloradiowe węzły municypalnego systemu 
bezprzewodowej komunikacji z dostępem do Internetu 

L.p 
Identyfi-

kator wę-
zła 

Obiekt instalacji 

1 AP55 
Słup sygnalizacji ulicznej (skrzyż. z ul. Kazimierza 
Wielkiego) 

2 AP58 Słup sygnalizacji ulicznej (skrzyż. z ul. Muśnickiego) 

3 AP59 Słup sygnalizacji ulicznej (skrzyż. z ul. Wodną) 

4 AP61 Słup sygnalizacji ulicznej (skrzyż. z ul. Wielką) 

5 AP60 
Słup sygnalizacji ulicznej (skrzyż. z ul. Estkow-
skiego) 

 W ciągu najbliższych 5 lat Wydział nie planuje inwestycji tele-
komunikacyjnych na tym obszarze 

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpie-
czeństwa 

Sieć i urządzenia 
Systemów Bezpie-

czeństwa  
i Porządku publicz-
nego oraz Monito-
ring Wizyjny Miasta 

Poznania 

 Istniejące kamery monitoringu miejskiego: 
° kamera 7006a- kamera obrotowa (mobilna) zlokalizowana na 
skrzyżowaniu Ul. Garbary/Krakowska 
° kamera 0051o- kamera obrotowa zlokalizowana na skrzyżowa-
niu ul. Garbary/ Dowbora-Muśnickiego/ Plac Bernardyński 
° kamera 0053o- kamera obrotowa zlokalizowana na skrzyżowa-
niu ul. Garbary/Wodna  
° 0043o- kamera obrotowa zlokalizowana na skrzyżowaniu  
ul. Garbary/Wielka-słup oświetleniowy zdemontowany po koli-
zji drogowej 
° kamery 0056z, 0057z, 0058z, 0059z (kamery wideodetekcji) 
  kamery 0055o, 0054o- kamery obrotowe, zlokalizowane na 
skrzyżowaniu ul. Garbary/Estkowskiego 

 Kanalizacja teletechniczna na ul. Garbary pomiędzy ul. Estkow-
skiego i Wielką; Wydział korzysta również z kanalizacji tele-
technicznej będącej we władaniu ZDM pomiędzy ulicami 
Wielką i Wodną.  
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 Wydział posiada oprócz kabli obsługujących kamery, kable słu-
żące transmisji danych (relacja Plac Kolegiacki-Rondo Śródka); 
Wydział wykorzystuje włókna światłowodowe w kablu relacji 
Garbary 120-Wiśniowa 13a zainstalowanych w kanalizacji tele-
technicznej Orange Polska,  

 Wydział nie planuje w najbliższych 5 latach żadnych inwestycji 
na tym terenie. 
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Jakość życia mieszkańców  

Jakość życia mieszkańców determinowana jest przez wiele elementów. Zadowolenie społeczności jest 

zależne między innymi od dostępności usług – medycznych, rozrywki, kultury i sztuki, odległości od terenów 

zielonych czy stanu urządzenia otaczającej przestrzeni. Choć odczucie przestrzeni ma wymiar subiektywny, 

to po zbadaniu całościowym przedmiotowego terenu, można wysunąć wnioski ku zmianom na lepsze. 

W przedstawianym punkcie skupiono się na terenach zieleni występujących w obszarze analizy oraz na 

dostępności do usług, z których korzystają mieszkańcy. Zebrane informacje oraz wyniki przedstawiono poni-

żej.  

Dostęp do terenów zieleni 

W obszarze kwerendy oraz bliskim sąsiedztwie zlokalizowane zostały skwery, parki, zieleńce oraz zie-

leń towarzysząca pasom ruchu. Oznaczono 14 terenów zielonych, które w dużym stopniu oddziałują na ob-

szar poddany działaniom rewitalizacyjnym. Łączna powierzchnia zieleni zajmowanej w obszarze to 118,16 ha, 

z czego największym powierzchniowo terenem zielonym jest Park Cytadela (98,26 ha). Założenie parkowe 

Cytadeli zaczęto realizować w 1962 roku, tworząc je w miejscu dawnego Fortu Winiary. Początkowo park miał 

nosić nazwę Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, jednak po zmianach ustrojowych prze-

mianowano go na Park Cytadela. Park Cytadela położony został na wzgórzu, w kierunku północnym od cen-

trum miasta, a jego granice wyznaczają ulice Szelągowska, Winogrady oraz aleja Armii Poznań. Teren parku 

porastają drzewa liściaste i iglaste, tworząc przyjemne miejsce do wypoczynku i rekreacji na świeżym powie-

trzu. Układ ścieżek sprzyja spacerom, uprawianiu joggingu, nordic walking czy jeździe na rowerze lub rolkach. 

Zlokalizowany sztuczny staw oraz amfiteatr obsadzony różami (Rosarium) skupia zainteresowanie odwiedza-

jących. Na terenie parku mieszczą się dwa muzea nawiązujące do dawnego charakteru tego miejsca - Mu-

zeum „Armii Poznań” oraz Muzeum Uzbrojenia. Drugim, co do wielkości zajmowanej powierzchni, jest pas 

zieleni nad brzegiem rzeki Warty, który zajmuje łącznie powierzchnię ok. 9 ha. Nadwarciańskie tereny zielone 

sprzyjają rozwojowi rekreacji w tej części miasta, będąc również bardzo popularnym miejscem spotkań  

w sezonie letnim. Pozostałe tereny zieleni mają mniejszy areał – są to najczęściej skwery wkomponowane  

w tkankę miejską, które urozmaicają przestrzeń i stanowią miejsce odpoczynku dla przechodniów i mieszkań-

ców.  

Mieszkańcy Garbar mają dostęp do skwerów i placów położonych w bliskim sąsiedztwie wzdłuż ulicy 

– najbliżej Plac Kolegiacki oraz Osada św. Gotarda. Skwer mieszczący się przy Placu Kolegiackim obsadzony 

jest drzewami w czterech rzędach, o regularnej formie i pokroju – dających cień i sprzyjającym odpoczynkowi 

na dostępnych ławkach. Osada św. Gotarda jest objęta ochroną konserwatorską ze względu na cenną wartość 

historyczną i stan obiektu – w związku z tym nie jest tak dostępna dla użytkowników jak wcześniej wspo-

mniany Plac Kolegiacki. W pobliżu Osady św. Gotarda, przy przystankach komunikacji miejskiej utworzony 

został plac z roślinnością niską krzewiastą, rabatami kwiatowymi oraz drzewami, które mają na celu ożywienie 

przestrzeni dużego skrzyżowania w centrum miasta jakim jest przecięcie się ul. Garbary z ul. Małe Garbary/ 

Estkowskiego.  

W nieznacznej odległości od analizowanej ulicy położone są Park Stare Koryto Warty, zieleń nad rzeką 

Wartą, skwer przy Muzeum Bambrów Poznańskich oraz Muzeum Etnograficznym, Park Łukasiewicza, Park 

Chopina oraz Park Mazowieckiego.  

Wzdłuż ulicy Garbary nie występują zadrzewienia w ciągu pasa drogowego, brak jest większej ilości 

przestrzeni służących odpoczynkowi dostępnych dla mieszkańców oraz osób przebywających w pobliżu. 
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Dostęp do usług 

Przy ulicy Garbary zlokalizowany jest szereg usług, które wpływają na jakość życia mieszkańców, przy-

jezdnych czy innych osób, korzystających z infrastruktury Starego Miasta i Śródmieścia.  

Wzdłuż ulicy Garbary działalność usługowa lokowana jest zazwyczaj w parterze budynków, z witrynami 

oraz wejściami skierowanymi do ulicy, co ułatwia korzystanie z usług oferowanych przez zakłady, sklepy oraz 

gastronomię.  

W bliskim sąsiedztwie analizowanej ulicy, przy Placu Bernardyńskim funkcjonuje również całoroczny plac 

targowy zarządzany przez Spółkę Targowiska S.A. Historia placu targowego sięga XV w., wraz z budową kom-

pleksu klasztornego. Od 2011 roku na targowisku prężnie rozwija się handel żywności ekologicznej,  

co przyciąga zainteresowanych mieszkańców Poznania z obszaru Starego Miasta, a także przebywających  

w Śródmieściu mieszkańców aglomeracji poznańskiej.  

Zanieczyszczenie akustyczne 

Na podstawie dostępnych danych gromadzonych w Systemie Informacji Przestrzennej GEOPoz doty-

czących mapy akustycznej, którą opracowano w 2017 roku, można zauważyć, iż ulicy Garbary odznacza się 

dużą uciążliwością dla mieszkańców oraz użytkowników przestrzeni. Generowany hałas drogowy wyniósł dla 

wskaźnika LDWN w ciągu ulicy następujące wartości (ryc. 24): 

 64,2 dB na odcinku od skrzyżowania z ul. Szelągowską/Armii Poznań do ul. Północnej, 

 65,8 - 66,1 dB od ul. Północnej do skrzyżowania z ulicą Małe Garbary/Estkowskiego,  

 66,1 - 66,4 db na długości do Placu Bernardyńskiego,  

 66,4 dB od Placu Bernardyńskiego do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigii. 

Podane wartości wskaźnika LDWN zostały zmierzone każdego dnia w roku w godzinach 6:00 – 18:00, 

18:00 – 22:00 oraz 22:00 – 6:00 a następnie uśrednione, co przełożyło się na wyżej wspomniane wielkości 

natężenia hałasu. Analizę akustyczną przeprowadzano również w porze nocnej (wskaźnik LN, w godzinach 

22:00 – 6:00, ryc. 25), aby  sprawdzić uciążliwość emisji – wyniki przełożyły się następująco: 

 59,9 – 60,2 dB na odcinku od skrzyżowania z ul. Szelągowską/Armii Poznań do ul. Północnej, 

 61,8 – 62,2 dB od ul. Północnej do skrzyżowania z ulicą Małe Garbary/Estkowskiego,  

 61,8 – 63,2 dB na długości do Placu Bernardyńskiego,  

 57,3 - 62,2 dB od Placu Bernardyńskiego do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigii. 

W obydwu przypadkach ulicę Garbary oznaczono kolorem czerwonym, co określa ją jako bardzo 

uciążliwą dla mieszkańców. Generowany hałas, zanieczyszczenie powietrza wywołane spalinami niekorzyst-

nie wpływają na samopoczucie i chęć spędzania czasu w rejonie przedmiotowej ulicy.  

W oparciu o przepisy prawa – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych po-

ziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 2014 poz. 112] – dopuszczalny poziom emitowanego hałasu na drogach 

lub liniach kolejowych w ciągu dnia, w strefie śródmiejskiej nie powinien zostać przekroczony powyżej 68 dB, 

a w porze nocnej 60 dB.  

Jako strefę śródmiejską, Ustawodawca uznaje: „Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkań-

ców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 

usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie powyżej 100 tys. Można wyznaczyć 



52 

 

w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z kon-

centracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych”. 

W odniesieniu do wyznaczonych dopuszczalnych wartości hałasu drogowego, wartość tego rodzaju 

zanieczyszczeń w ciągu dnia nie jest przekroczona, choć miejscami najwyższy poziom zbliża się do wartości 

maksymalnej. W porze nocnej, poziom emitowanego hałasu zostaje przekroczony o maksymalnie 3,2 dB. 

 
Ryc. 37. Emisja hałasu drogowego w 2017 roku w ciągu dnia. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP Poznań. 

 
Ryc. 38. Emisja hałasu drogowego w 2017 roku w ciągu nocy. Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIP Poznań. 
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Bezpieczeństwo 

 Przygotowując niniejsze opracowanie, zwrócono się do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz 

Komendy Straży Miejskiej Miasta Poznania z prośbą o przekazanie danych dotyczących bezpieczeństwa 

przedmiotowej ulicy. W odpowiedzi, otrzymano statystyki zgłaszanych problemów oraz podejmowanych in-

terwencji przez obydwie służby mundurowe. 

Straż Miejska Miasta Poznania, Referat Stare Miasto. 
Z danych udostępnionych przez Straż Miejską Miasta Poznania, odczytać można, iż najwięcej zgłoszo-

nych problemów dotyczyło nieprawidłowego parkowania pojazdów, a najmniej zagrożeń dla pieszych po-

przez spadające elementy elewacji. Liczbę otrzymanych zgłoszeń wraz z charakterystyką zestawiono w poniż-

szej tabeli (tab.9). 

Tabela 9. Statystyki zgłoszonych problemów w kompetencji Straży Miejskiej Miasta Poznania. 

Liczba zgłoszeń Opis kategorii zgłoszenia 

168 dot. nieprawidłowości parkowania pojazdów 

47 
dot.  zagrożeń życia lub zdrowia a w tym osób nietrzeźwych, bezdomnych, żebrzących 
lub leżących na chodnikach 

37 
dot. spalania odpadów, porzuconych, wielkogabarytowych odpadów, nieporządku  
w obrębie nieruchomości 

27 
dot. zakłócania spokoju i porządku publicznego głównie przez osoby pod wpływem  
alkoholu 

26 
dot. awarii technicznych a w tym uszkodzonych słupków i znaków drogowych, zapad-
niętych chodników 

20 dot. zwierząt a w tym pozostawionych bez nadzoru psów, rannych gołębi 

2 dot. zagrożeń dla pieszych poprzez spadające elementy elewacji budynków 

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej wskazują również, iż ulica Garbary boryka się z problemem niepra-

widłowego parkowania, które największe natężenie występuje na odcinku o ul. Strzeleckiej do ul. Długiej. 

Znaczna ilość pojazdów generowana jest przez pacjentów oraz osoby korzystające z Wielkopolskiego Cen-

trum Onkologii. Z uwagi na cotygodniowy Zielony Targ, funkcjonujący na targowisku przy Placu Bernardyń-

skim, szczególnie w porze przedpołudniowej w soboty, to miejsce odznacza się dużym zainteresowaniem 

przez osoby chcące pozostawić samochód i skorzystać z usług. Kolejnym spostrzeżeniem jest, nasilającym się 

szczególnie  w okresie letnim, osoby zmierzające ze ścisłego centrum kierujące się nad Wartę, przecinają ulicę 

Garbary na wysokości skrzyżowań z ulicami Wielką i Dowbora-Muśnickiego.  W ulicy Garbary, problematyczni 

okazują się być rowerzyści, poruszający się po chodnikach, głównie  na odcinku ul. Wodna – Plac Bernardyń-

ski. Na całym odcinku ulicy Garbary funkcjonuje łącznie 7 sklepów posiadających alkohol w swoim asorty-

mencie, jednak nie odnotowywane są przypadki naruszenia prawa czy niewłaściwych zachowań związanych 

ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym w przestrzeni ulicy.  

 Cechą wyróżniającą ulicę Garbary na tle pozostałych staromiejskich ulic jest występowanie zjawiska 

wyłudzania oraz wymuszania drobnych sum pieniędzy, szczególnie w okolicy Wielkopolskiego Centrum On-

kologii. Osoby wymuszające, to najczęściej osoby bezdomne lub w ciężkiej sytuacji życiowej, które „pomaga-

jąc zaparkować” samochód, oczekują drobnej zapłaty. Strażnicy miejscy przestrzegają przed takim zachowa-

niem i poprzez organizowane akcje i rozmowy, uświadamiają kierowców o występującym problemie. Pomimo 

prowadzonych działań, występujący problem jest niesamowicie trudny do zlikwidowania ze względu na brak 

zgłoszeń od kierujących.  

 Strażnicy miejscy wspominają o braku zaniedbań dotyczących porządku lub niewywiązywania się  

z obowiązku uprzątania chodników, jak również wskazują na poprawność działania sygnalizacji świetlnej przy 
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skrzyżowaniu ulic Garbary i Ewarysta Estkowskiego oraz oznakowania dojścia do Szkoły Podstawowej nr 40  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I.  

Komenda Miejska Policji w Poznaniu 

Dane przygotowane przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu odnoszą się bezpośrednio do dwóch wy-

działów w strukturze organizacji – Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego.  

Poniższa tabela przedstawia dynamikę zgłoszonych przestępstw na ul. Garbary w latach 2013-2018 

(tab.10). Jak można zauważyć, w 2018 roku odnotowano najmniej zdarzeń ogółem spośród analizowanych 

lat. 

Tabela 10. Dynamika zgłoszonych przestępstw na ul. Garbary w latach 2013-2018 

  

rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

u
l. 

 G
ar

b
ar

y 

Kradzież 61 31 43 28 22 11 

W tym samochodu 1 1 1 2 1 0 

Kradzież z włamaniem 9 9 5 4 6 6 

W tym do samochodu 3 1 1 4 4 1 

Rozbój 3 2 5 2 1 1 

Bójka, pobicie 2 1 0 0 0 1 

Uszkodzenie mienia 12 11 13 9 6 5 

W tym samochodu 5 6 8 6 2 3 

Ogółem wszystkie kategorie 87 54 66 43 35 24 

Ilość podjętych interwencji w ulicy Garbary na przestrzeni lat 2013-2018, kształtowała się następująco 

(tab.11): 

Tabela 11. Podjęte interwencje zgłoszone przez mieszkańców ul. Garbary w latach 2013-2018 

Ilość interwencji zgłoszonych 
przez mieszkańców ul. Garbary 

rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

655 729 738 639 637 634 

I w tym przypadku rok 2018 charakteryzował się najmniejszą liczbą zgłoszeń. Podejmowane interwencje 

dotyczyły głównie: kradzieży cudzej rzeczy, awantur domowych, uszkodzenia mienia, zakłócania porządku 

publicznego, kolizji drogowych, rozbojów, zakłócania ciszy nocnej czy spożywania alkoholu w miejscu publicz-

nym.  

W kategorii zdarzeń drogowych, rok 2018 odznaczał się największą liczbą kolizji drogowych spośród ana-

lizowanych lat. W porównaniu do roku 2017, spadła liczba wypadków – o 12 osób. Najbezpieczniejszym, spo-

śród analizowanych, był rok 2015, który charakteryzował się najniższą sumą zdarzeń ogółem (tab. 12). 

Tabela 12. Statystyki zdarzeń drogowych w ul. Garbary w latach 2013-2018. 

 rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

u
l.

 G
ar

-
b

ar
y 

Liczba wypadków 1 6 1 2 17 5 

Liczba zabitych 0 0 0 0 0 0 

Liczba rannych 1 7 1 3 17 6 

Liczba kolizji 86 74 74 79 90 102 



55 

 

Suma zdarzeń 87 80 75 81 107 107 

W materiałach otrzymanych od funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, zawarto również statystyki 

dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, które zestawione zostały w poniższej tabeli (tab. 13). 

Tabela 13. Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w przestrzeni ulicy Garbary w latach 2013-2018. 

 Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

u
l.

 G
ar

b
ar

y Liczba wypadków 0 0 1 0 4 1 

Liczba zabitych 0 0 0 0 0 0 

Liczba rannych 0 0 1 0 4 1 

Liczba kolizji 7 4 4 5 2 1 

Suma zdarzeń 7 4 5 5 6 2 

W ciągu analizowanych lat, ubiegły rok był najbezpieczniejszym – odnotowano jeden wypadek, jedną 

kolizję i jedna osoba została poszkodowana. Funkcjonariusze zwracają uwagę, iż najczęstszymi przyczynami 

zdarzeń z udziałem pieszych są między innymi: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, przekra-

czanie jezdni w miejscu niedozwolonym czy wchodzenie na jezdnię przy czerwonym świetle.  

Funkcjonariusze wskazują, iż najbardziej kolizyjne skrzyżowania z ulicą Garbary to: 

 w 2016 roku ul. Garbary z Dominikańską, Krakowską, Małymi Garbarami i Wodną,  

 w 2017 roku ul. Garbary z Grobla, Szyperską, Wielką i Woźną,  

 w 2018 roku ul. Garbary z Estkowskiego. 
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Analizy eksperckie, konsultacje z jednostkami merytorycznymi  

Urzędu Miasta Poznania,  badania ankietowe  

Analizy eksperckie 

Na zlecenie Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, wybrany zespół Architektów oraz eks-

pertów w dziedzinie socjologii i badań społecznych przeprowadzili analizy dotyczące przestrzeni ulicy Gar-

bary. Obydwa zespoły uczestniczyły w spotkaniach z zaproszonymi jednostkami merytorycznymi Urzędu Mia-

sta Poznania oraz zaproszonymi przedstawicielami instytucji zlokalizowanych przy ul. Garbary w Poznaniu. 

Zespół ekspercki ds. architektury przygotował warianty zagospodarowania przestrzeni opierając się 

na przykładach rewaloryzowanych arterii z kraju oraz z zagranicy. Architekci sporządzili grafiki, które pozwa-

lały na zobrazowanie możliwości w zagospodarowaniu przestrzeni pasa drogowego, wzbogacając go o zieleń 

niską i wysoką, przeniesienie parkowania na jedną stronę, wprowadzenie buspasa na całej długości odcinka 

staromiejskiego czy poszerzenie chodników. Opracowane analizy wzbogaciły dyskusje z jednostkami meryto-

rycznymi i ukazały możliwości przyszłych zmian. 

Zespół ds. badań społecznych przeprowadził trzydniowe badania ankietowe w przestrzeni ulicy Gar-

bary oraz koordynował wypełnianie ankiet internetowych. Uzyskane wyniki zebrane zostały zawarte w prze-

kazanym Raporcie z konsultacji społecznych związanych z rewitalizacją ulicy Garbary w Poznaniu.   

Konsultacje z merytorycznymi jednostkami Urzędu Miasta Poznania oraz interesariuszami ulicy 

Garbary 

W okresie od października do listopada 2018 roku odbyły się trzy spotkania z miejskimi jednostkami 

merytorycznymi, na których obecni byli przedstawiciele między innymi: Spółki Aquanet SA, Wydziału Trans-

portu i Zieleni, Zarządu Zieleni Miejskiej, Spółki Targowiska Sp. z o.o., Zarządu Transportu Miejskiego, Biura 

Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Gospodarki Nieruchomo-

ściami, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Miejski Inżynier Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich.  

Na spotkaniu konsultacyjnym z interesariuszami obecni byli przedstawiciele między innymi: znajdu-

jących się przy ulicy dwóch szpitali – Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Szpitala Klinicznego Przemie-

nienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego, Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I, spółek Aquanet i Targowiska, Rady Osiedla Stare Miasto  

w Poznaniu. 

Celem spotkań było zebranie informacji dotyczących problemów, przyszłych działań, wizji oraz wy-

tycznych, które miały przyczynić się do wypracowania działań rewaloryzacyjnych analizowanej ulicy. W trak-

cie konsultacji, wskazywano głównie na: 

 przeciążenie ulicy ruchem samochodowym, funkcjami, reklamami,  

 pełnioną głównie funkcję tranzytową łączącą północną i południową część miasta,  

 nieład, nieuporządkowanie wizualne i przestrzenne – różnorodność reklam, nawierzchni 

chodnikowych czy mebli miejskich w przestrzeni ulicy,  

 niejednorodny obszar pod względem potencjału inwestycyjnego, który koncentruje się głów-

nie w odcinkach: ul. Estkowskiego – Wielka, Wielka – Plac Bernardyński, Plac Bernardyński – 

Królowej Jadwigi,  

 braku zieleni w ciągu ulicy.  

Po scharakteryzowaniu problemów, z którymi „boryka się” analizowana ulica, w dalszej kolejności 

konieczne było postawienie odpowiedzi na zadane pytania: 
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 Czy zachować dotychczasową funkcję ulicy przelotowej łączącej północną i południową część 

miasta, czy dążyć do zmiany funkcji ulicy Garbary skutkujące uspokojeniem ruchu – np. funk-

cję mieszkaniową przekształcającą się w deptak o znaczeniu handlowo-usługowym? 

 Czy wymagane jest zajęcie się wyłącznie fasadą ulicy, elewacjami budynków, czy konieczne 

jest zwrócenie uwagi na bramy, podwórza, parkingi wewnętrzne, które wielokrotnie znajdują 

się z złym stanie? 

 Czy rewitalizację ulicy Garbary należy potraktować punktowo, czy w powiązaniu do sąsied-

nich ulic – Mostowej, Ewangelickiej, Chwaliszewa? 

 Czy przeprowadzenie rewitalizacji ma obejmować wszystkie wymiary, również aspekt spo-

łeczny? 

 Czyje potrzeby powinny zostać uznane za priorytetowe? 

Przy opracowywaniu wytycznych kierunkowych działań rewitalizacyjnych, niezbędna jest również 

identyfikacja zagrożeń, aby w przyszłości móc zaradzić sytuacjom problemowym. Na odbytych spotkaniach 

określono następujące zagrożenia mogące wystąpić w rewaloryzowanej ulicy:  

 Należy liczyć się z tym, iż próby ograniczenia liczby miejsc parkingowych mogą pociągnąć za 

sobą sprzeciw mieszkańców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w rejonie 

ulicy, 

 Konieczne jest wzięcie pod uwagę możliwych protestów mieszkańców, sprzeciwiających się 

ograniczeniu indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu zbiorowego 

oraz ruchu rowerowego,  

 Wprowadzenie ograniczeń w transporcie indywidualnym może negatywnie oddziaływać na 

funkcjonowanie punktów usługowych, sklepów, hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych 

położonych w rejonie Starego Rynku,  

 Ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz komunikacji miejskiej może poskutkować 

zmniejszeniem atrakcyjności ulicy jako miejsca zamieszkania, które może doprowadzić do 

wyludniania się regionu śródmiejskiego, 

 Ulica Garbary odznacza się niewykorzystanym potencjałem inwestycyjnym, mogącym pomie-

ścić nową zabudowę mieszkaniową (nawet do 10 tys. mieszkańców) co w połączeniu z ogra-

niczeniami dostępności indywidualnego transportu samochodowego, może doprowadzić do 

krytycznego deficytu miejsc parkingowych oraz dostępności komunikacyjnej,  

 Wprowadzenie korzystnych zmian komunikacyjnych dla ulicy Garbary może doprowadzić do 

radykalnego pogorszenia się sytuacji komunikacyjnej na ulicach sąsiednich. 

Nadrzędnymi zasadami, którymi należy się kierować przy projektowaniu są przede wszystkim: okre-

ślenie rozwiązania docelowego i horyzontu czasowego niezbędnego do realizacji, wdrażać program działań 

krótko- i średniookresowych, które będą wolne znamion rozwiązań pośrednich, pozostając zgodnymi z zało-

żeniami wizji docelowej.  

 W dyskusji o stanie docelowym, wyszczególniono trzy najważniejsze aspekty – transportowy, este-

tyczno-przestrzenny oraz ekologiczny, związany z zielenią miejską. Aspekt transportowy uwzględnia priorytet 

transportu zbiorowego – ul. Garbary jest wpięta w trasę tramwajową przebiegającą od Naramowic przez 

Wilczak i Dworzec Garbary do ul. Królowej Jadwigi, dalej w kierunku Rataj, Wildy i Łazarza. Aspekt estetyczno-

przestrzenny przewiduje zaprowadzenie w przestrzeni ulicy ładu wizualnego poprzez uporządkowanie re-

klam, usunięcie reklam wielkoformatowych adresowanych głównie do kierowców, ujednolicenie nawierzchni 

chodników, mebli miejskich i małej architektury, poszerzenie ciągów pieszych. Aspekt ekologiczny, związany 

z zielenią miejską realizuje postanowienia dotyczące wydzielenia pasa zieleni oraz przywrócenia drzew do 

gruntu. Przy realizacji wyżej wymienionych aspektów, konieczne jest spełnienie warunków, bez których pro-

ponowane rozwiązania nie będą możliwe do osiągnięcia. Bardzo ważnym jest domknięcie pierwszej ramy 
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komunikacyjnej, poprawa przejezdności drugiej ramy komunikacyjnej oraz powstanie kolejnych parkingów 

kubaturowych w rejonie Śródmieścia.  

 Cele krótko- i średniookresowe, które są zgodne z określoną wizją docelową zebrano w poniższej 

tabeli (tab. 14). 

Tabela 14. Zestawienie wypracowanych celów krótko- i średniookresowych do zastosowania w przestrzeni ul. Garbary. 

 Aspekt 

Transportowy 
Estetyczno- 

przestrzenny 
Ekologiczny –  
zieleń miejska 

C
e

l  

Krótkookresowy 
Powrót do koncepcji  

buspasa 
Standaryzacja małej  

architektury 
Wydzielenie pasa zieleni 

Średniookresowy 

Opracowanie programu 
ułatwień organizacyjnych 
dla wybranych interesa-
riuszy (mieszkańców, pa-
cjentów i personelu WCO 

i szpitala na ul. Długiej, 
kupców z pl. Bernardyń-

skiego) 

Ujednolicenie na-
wierzchni chodników 

Wprowadzenie na  
ul. Garbary wysokiej  
zieleni (tymczasowo 
drzew w donicach) 

 

Badania ankietowe w przestrzeni ulicy Garbary 

W grudniu 2018 roku przeprowadzone zostały badania ankietowe, w których udział wzięło łącznie ponad 

1 600 respondentów. Przeprowadzane badania ankietowe były metodami sondażu w punktach konsultacyj-

nych, klasycznego sondażu ulicznego oraz wywiadu internetowego. W dniach 10-12 grudnia, w trzech lokali-

zacjach – okolicach skrzyżowań ul. Garbary i Małe Garbary, ul. Garbary i Wielkiej, ul. pl. Bernardyński, można 

było zauważyć niebieski namiot konsultacyjny, gdzie między innymi przeprowadzane były badania. W dniach 

13-17 grudnia ankieterzy posługując się metodą PAPI (od ang. Paper and Pen) poruszali się w przestrzeni 

ulicy, przeprowadzali wywiady wśród przechodniów i kierowców (łącznie 383 ankiety z dn. 10-17.12.2018r. – 

158 ankiet od mieszkańców ul. Garbary, 180 ankiet od mieszkańców Poznania spoza ul. Garbary i mieszkań-

ców powiatu poznańskiego, 45 ankiet od osób prowadzących działalność gospodarczą). W dniach 10-16 grud-

nia, wypełniać można było dostępną ankietę internetową, która okazała się najbardziej preferowanym na-

rzędziem w procesie konsultacyjnym (1227 wypełnień).  

Głównymi wnioskami, płynącymi z wypełnionych ankiet są: 

 Respondenci zdają się być świadomi niskiej atrakcyjności ul. Garbary w jej obecnym stanie, wo-

bec tego istnieje duży potencjał akceptacji zmian, 

 Ankietowani wskazują przede wszystkim na kwestię możliwości parkowania, ładu przestrzen-

nego i ogólnej estetyki oraz dodatkowo bezpieczeństwa rowerzystów, jako tych czynników, które 

najbardziej obniżają atrakcyjność ulicy Garbary. Za największe atuty wskazują na atrakcyjność 

działalności handlowej i usługowej oraz atrakcyjność dla deweloperów – potencjału tego miejsca 

upatrują w jego położeniu w centrum miasta oraz bliskości Starego Rynku., 

 Za najbardziej atrakcyjny, respondenci wskazują odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ulic Garbary-

Długa a Królowej Jadwigi – skala problemów dostrzegana przez ankietowanych jest tutaj najniż-

sza,  
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 W zakresie rozwiązań transportowych, ankietowani są skłonni uznać priorytet transportu zbioro-

wego oraz ograniczania możliwości tranzytowych w ulicy,  

 Ankietowani, jako grupy osób, których potrzeby są najpilniejsze, wskazują przede wszystkim 

mieszkańców ulicy Garbary, pacjentów znajdujących się przy ulicy szpitali oraz osoby pracujące 

na ulicy Garbary i jej bezpośrednim sąsiedztwie,  

 Ankietowani wskazują na duży potencjał do zaakceptowania nawet daleko posuniętych rozwią-

zań związanych z reorganizacją transportu, przywróceniem ładu estetyczno-przestrzennego oraz 

wprowadzeniem zieleni na ul. Garbary. Deklarują również tolerancję dla uciążliwości związanych 

z pracami modernizacyjnymi. 

Uzyskane odpowiedzi z wypełnionych ankiet, stanowią cenne źródło wiedzy od mieszkańców oraz 

wszystkich użytkowników przestrzeni ulicy Garbary przy planowaniu działań dążących do rewaloryzacji przed-

miotowej arterii. Opracowane wnioski przeprowadzonego badania, nawiązują do przedstawianych celów  

i wizji zagospodarowania docelowego, co sprzyja planom działań rewitalizacyjnych. 

  



60 

 

Plany na przyszłość  

Plany inwestycyjne w ulicy Garbary 

W ciągu ulicy Garbary przewidziano do realizacji wiele zamierzeń, które mają na celu zmianę wizerunku 

arterii, usprawnienie komunikacji oraz rozpoczęcie założeń rewitalizacyjnych. Na podstawie korespondencji 

z powiązanymi z ul. Garbary jednostkami i wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz przedsiębiorstwami pry-

watnymi, wypisano założenia projektowe, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. 

Podejmowane działania dotyczą głównie komunikacji oraz organizacji ruchu w rejonie ulicy Garbary, choć 

znaleźć można również zapis odnoszący się do zagospodarowania nieruchomości czy informacji o planowanej 

zieleni. 

Zarząd Dróg Miejskich działający przy Urzędzie Miasta Poznania, w otrzymanej korespondencji wskazuje 

na wprowadzenie zieleni przy przystanku autobusowym w pobliżu Starej Rzeźni oraz o uzgodnieniu odnośnie 

zagospodarowania zielenią odcinka ulicy Garbary pomiędzy ulicami Północną a Szyperską. 

Treść pism w których mowa jest o przyszłych działaniach dołączono na płycie CD stanowiącej załącznik 

do niniejszego opracowania.  

 Zarząd Dróg Miejskich: 

o projekt buspasa od ul. Estkowskiego do ul. Długiej, 

o projekt organizacji ruchu dla strefy Tempo 30 - etap II, 

o planowany remont chodnika w ul. Szyperskiej po stronie zachodniej ulicy na odcinku od  

ul. Garbary do schodów wychodzących na ul. l Estkowskiego tj. wzdłuż odcinka brukowego, 

o przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej na ul. Wodnej na odcinku od wjazdu na  

pl. Kolegiacki do ul. Klasztornej; 

 Wydział Transportu i Zieleni: 

o drugi etap Trasy Tramwajowej na Naramowice, 

Na stronie Poznańskich Inwestycji Miejskich zamieszczone zostały materiały przetar-

gowe dotyczące koncepcji Programu Funkcjonalno-Użytkowego Naramowice II (ZP42). W 

Uszczegółowionych wytycznych ZTM do opracowania PFU „Naramowice – etap II”, zawarte 

zostały informacje o wymaganiach koniecznych do spełnienia przy projektowaniu trasy tram-

waju. Zakres rzeczowo-przestrzenny projektu obejmuje budowę trasy tramwajowej oraz 

przebudowę układu drogowego w odcinkach sieci drogowej miasta Poznania, w tym na ulicy 

Garbary.  

Podjęte działania będą obejmować przebudowę przedmiotowej ulicy na odcinku od 

skrzyżowania z ulicami Armii Poznań i Szelągowską do skrzyżowania z ulicą Dominikańską  

z dowiązaniem do stanu istniejącego. Zmiana będzie dotyczyć również skrzyżowania ulic Gar-

bary-Małe Garbary-Estkowskiego, z dowiązaniem do stanu istniejącego w kierunku mostu 

Chrobrego. Ulice Małe Garbary oraz Wolnica, również z koniecznym dowiązaniem do stanu 

istniejącego w ulicy Solnej oraz na obszarze Placu Wielkopolskiego.  

W odcinku ulicy Garbary do Małe Garbary projektowane jest zlokalizowanie przy-

stanku tramwajowo-autobusowego o długości peronowej 45 metrów, zgodnego  

z dokumentacją projektową, peronami symetrycznymi względem osi linii kolejowej wraz  

z niezbędną infrastrukturą pozwalającą na zminimalizowanie czasu przesiadki pomiędzy 

wszystkimi środkami transportu w obrębie węzła komunikacyjnego „Poznań Garbary”. Wy-

magane jest również przeprowadzenie analizy optymalnej lokalizacji torowiska tramwajowo-
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autobusowego w przekroju ulicy Garbary pod kątem lokalizacji przystanku bezpośrednio pod 

wiaduktem kolejowym oraz w kontekście dalszego zagospodarowania ulicy Garbary. Biorąc 

pod uwagę ciąg zabudowań w ulicy od przecięcia z ulicą Grochowe Łąki do skrzyżowania Małe 

Garbary-Estkowskiego dopuszcza się dzielenie pasa ruchu w kierunku ul. Wilczak przez tram-

waj i pojazdy samochodowe.  

W obrębie skrzyżowania ulicy Garbary z Małe Garbary-Estkowskiego wymaga się pro-

jektowania wszystkich przystanków jako tramwajowo-autobusowych o długości krawędzi 

peronowej 65 metrów w każdym kierunku za skrzyżowaniem, choć ich lokalizacja powinna 

być maksymalnie przybliżona do skrzyżowania. Wskazuje się również na uwzględnienie wy-

tyczenia trasy tramwajowej w ciągu ulicy Garbary w kierunku Placu Bernardyńskiego  

w przyszłości.  

W odcinku ul. Małe Garbary-Wolnica-Solna lokalizację proponuje się pozostawienie 

torowiska względem istniejącej formy lub przenosząc je w pas rozdziału w okolicy Placu Wiel-

kopolskiego. W przypadku przeniesienia przystanku w okolicę Placu Wielkopolskiego należy 

zaprojektować przystanek tramwajowo-autobusowy w rejonie skrzyżowania z ulicami Świę-

tego Wojciecha/Wroniecka/Bóźnicza. 

Odcinek ulicy Garbary-Dominikańska, dowiązanej do istniejącej infrastruktury, należy 

zaprojektować przystanek autobusowy z uwzględnieniem rezerwy terenowej na realizację  

w przyszłości przystanku tramwajowo-autobusowego w kierunku Placu Bernardyńskiego za 

skrzyżowaniem z ulicą Małe Garbary-Estkowskiego.  

W ramach przygotowania materiałów, opracowany został raport dotyczący wykorzy-

stania wiaduktu kolejowego nad ulicą Garbary do przeprowadzenia linii tramwajowej oraz 

opracowania alternatywnej koncepcji budowy przejazdu pod torami.  

o projekt budowy drogi rowerowej w ul. Estkowskiego do ul. Kościuszki; 

 Polska Spółka Gazownictwa: 

o modernizacja gazociągu średniego ciśnienia DN300 na odcinku ul. Północnej do ul. Małe Gar-

bary, następnie odcinek ul. Północna do ul. Armii Poznań; 

 Zarząd Zieleni Miejskiej: 

o wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji skweru przy ul. Garbary i ul. Stawnej - 

prace budowlane zaplanowano na 2019 r.; 

 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych: 

o „Zaułek Rzemiosła” - program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu; Pro-

gram projektu zakłada wsparcie rzemieślników wynajmujących od ZKZL lokale użytkowe usy-

tuowane w rejonie ulic Garbary, Grobli, Wodnej i Wielkiej. Wsparcie jest określone jako pro-

mocyjne warunki najmu lokali przez okres 3 lat. Celem programu jest wsparcie procesu rewi-

talizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promo-

cja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawo-

dowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych. 

 Aquanet S. A.: 

o planowane podjęcie działań rewitalizacyjnych zmierzających do nowego zagospodarowania 

nieruchomości Przepompowni Ścieków przy ul. Garbary 120. 
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Strategia Miasta Poznania 2020+ 

Z danych dostępnych na stronie in-

ternetowej Systemu Informacji Przestrzen-

nej odnaleźć można warstwę interaktywną, 

która zawiera dane o celach strategicznych 

miasta Poznania na lata 2020+ będąca opra-

cowaniem Wydziału Rozwoju Miasta  

i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Mia-

sta Poznania. W opracowaniu wykorzystano 

trzy rozszerzenia dotyczące mieszkalnictwa, 

transportu publicznego oraz terenów zielo-

nych i rekreacji.  

 

 W ciągu ulicy Garbary zlokalizowano 

tereny zakwalifikowane jako „do zainwesto-

wania” (kolor zielony) oraz „do doinwesto-

wania” (kolor czerwony). Tereny o dużym 

potencjale inwestycyjnym zlokalizowane są 

na całej długości ulicy Garbary, podczas gdy 

tereny wymagające przeprowadzenia dzia-

łań inwestycyjnych to Stara Rzeźna oraz 

obiekty szpitalne przy ul. Długiej. Szrafem 

(kreskowanie) oznaczono tereny zabudowy 

mieszkaniowej (ryc. 35).  

 

 

W zakresie transportu publicznego, zapisy 

dokumentu strategicznego zakładają rozbu-

dowę sieci tramwajowej, m. in.: budowę no-

wej trasy tramwajowej na Naramowice z 

rozbudową do ul. Małe Garbary-Estkow-

skiego i dalszym przedłużeniem do placu 

Bernardyńskiego, budowę sieci tramwajo-

wej w ulicy Solnej oraz Młyńskiej (zielone li-

nie kropkowe). Ulicę Garbary w północnej 

części przecina trasa Poznańskiej Kolei Me-

tropolitalnej (szara linia), która obsługiwana 

jest przez Dworzec PKP Poznań Garbary 

(czarny punkt) (ryc. 36). 

 

 

 

 

 

Ryc. 40. Poznań 2020+ Transport publiczny. Źródło: SIP Poznań. 

Ryc. 39. Poznań 2020+ Mieszkalnictwo. Źródło: SIP Poznań. 
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W ciągu ulicy Garbary planowany jest rozwój 

infrastruktury rowerowej, który szczególnie 

dotyczy ulic poprzecznych. Nowopowstałe 

ścieżki rowerowe mają połączyć obszar sta-

romiejski z terenami nadwarciańskimi, a tym 

samym urozmaicić atrakcyjność przejazdu 

(ryc. 37). 

 

 

 

 

Ryc. 41. Strategia 2020+ Tereny zieleni i rekreacji. Źródło: SIP Poznań. 
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Wizja lokalna ulicy Garbary 

W miesiącach czerwiec-lipiec 2018r. przeprowadzona została inwentaryzacja obszaru kwerendy ograni-

czającego się do analizy ulicy Garbary. Zbierane informacje dotyczyły danych identyfikacyjnych (nazwy i ad-

resu zarządcy, nazwy ulicy i położenia opisywanej nieruchomości) oraz danych o zasobach, które charaktery-

zowały budynki pod względem między innymi, numeru, arkusza, obrębu działki, powierzchni działki, po-

wierzchni niezabudowanej (w tym powierzchni biologicznie czynnej), informacje o podpiwniczeniu, roku bu-

dowy, stanie własnościowym nieruchomości, stanie budynku (w tym ocenie estetyki i stanu wizualnego, urzą-

dzenia podwórza, czy ilości lokali). Wypełniana tabela, której poglądowa treść została dołączona do opraco-

wania, dostarczyła także informacji o wykorzystaniu parteru budynków, który w większości został przezna-

czony na działalność usługową.  

Powierzchnie działek ewidencyjnych zostały wyliczone przy pomocy wtyczki LPIS w oprogramowaniu Qu-

antum GIS 2.18.16, a następnie sprawdzone z powierzchniami ewidencjonowanymi i znajdującymi się  

w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) dla Miasta Poznania. Dane o właścicielach/zarządcach nierucho-

mości zostały pozyskane z SIP Poznań.  

Według kart nieruchomości, opisanych zostało  59 budynków znajdujących się w ciągu analizowanej ulicy. 

Kierując się od skrzyżowania z ulicą Szelągowską/Armii Poznań do skrzyżowania z ulicami Małe Garbary  

i Estkowskiego zlokalizowano 11 nieruchomości. Przechodząc dalej od skrzyżowania do Placu Bernardyń-

skiego - 46 nieruchomości – jest to obszar charakteryzujący się zwartą zabudową, w którym znajduje się naj-

więcej budynków. Kierując się w stronę skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi, w obszar kwerendy wpisuje 

się 5 nieruchomości, z czego jedynie 2 należą do ul. Garbary.  

W pierwszym etapie inwentaryzacji przybliżono nieruchomości zlokalizowane pomiędzy Parkiem Cyta-

dela a skrzyżowaniem ulic Garbary – Małe Garbary – Estkowskiego.  

 
Ryc. 42. Garbary 128. Źródło: Zbiory własne BKPIRM. 

Pierwszą nieruchomością jest budynek, w którym prowadzona jest działalność usługowa (nr, arkusz, ob-

ręb działki: 51/05/15/1). Za nim, znajduje się parking dla klientów sklepu oraz hale garażowo-magazynowane 

do składowania towaru. Nieruchomość znajduje się na działce o powierzchni całkowitej 14 226 m2, gdzie po-

wierzchnia niezabudowana wynosi 13 495,58 m2, a budynek zajmuje powierzchnię 730 m2. Lokal nie posiada 

podpiwniczenia. Stan wizualny budynku oceniono w trójstopniowej skali na 2 – stan zewnętrzny na 2, stan 

podwórza – 1, stan zieleni – 2 (choć nieuporządkowana i zaniedbana, to występowała w pobliżu budynku, co 
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wpłynęło korzystnie i pozytywnie na ocenę), stan nawierzchni określono na 3. Nieruchomość stanowi wła-

sność Miasta Poznań (sektor publiczny). 

 

Ryc. 43. Budynek Dworca PKP Poznań Garbary ul. Garbary 125. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Pod adresem Garbary 125 (nr, arkusz, obręb działki: 51/03/19/1) znajduje się dworzec należący do spółki 

Polskich Kolei Państwowych, które stanowią własność Skarbu Państwa. Powierzchnia działki, na której usytu-

owany jest dworzec ma powierzchnię 17 741 m2, w tym 17 560 m2 areału niezabudowanego. W pobliżu 

obiektu wyznaczono miejsca parkingowe. Budynek nie jest podpiwniczony, nie posiada garażu. Powierzchnia 

zabudowana wynosi około 180 m2. Stan budynku określono jako najwyższy – 3, stan podwórza jak i na-

wierzchni – 2. 

 
Ryc. 44. Lokal gastronomiczny przy ul. Garbary 125. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

W pobliżu budynku PKP znajduje się niewielki budynek usługowy z branży gastronomicznej – stan bu-

dynku, nawierzchni jak i otoczenia określono jako 2.  

Kolejnymi budynkami wzdłuż ulicy są obiekty Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego Aquanet S.A.  

(ul. Garbary 120, nr, arkusz, obręb działki: 51/05/3/7). Zabudowania zlokalizowane są na działce o po-

wierzchni 4 664 m2, a powierzchnia niezabudowana wynosi 1 546 m2. Od frontu budynków, zieleń jest upo-
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rządkowana i zadbana co przekłada się na wysoki poziom estetyki. Budynek biurowo-administracyjny przed-

siębiorstwa jest czterokondygnacyjny. Budynek socjalno-biurowy to obiekt jednopiętrowy, a budynek główny 

Starej Przepompowni jest obiektem o układzie trójnawowym, z czego każda z nich jest różnej wysokości i 

szerokości. Nawy skrajne o dwóch rozdzielonych kondygnacjach, a nawa środkowa jest jednoprzestrzenna z 

antresolami na poziomie 2 kondygnacji naw sąsiednich. Stan zewnętrzny budynków, podwórza, nawierzchni 

oraz stan urządzeń gospodarczych oceniono najwyżej w skali, jako 3, co oznacza ocenę bardzo dobrą. Nieru-

chomość stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). Nieruchomość zlokalizowana pod tym adre-

sem, została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A268 (decyzja z dn. 13.10.1984 r.) 

 
Ryc. 45. ul. Garbary 120 - Przedsiębiorstwo Aquanet. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

 

Pod numerem adresowym 114 (nr, arkusz, obręb działki: 51/05/3/14), znajduje się do niedawna czynna 

siedziba Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA. Zabudowana powierzchnia działki skupia w sobie hale magazynowe 

oraz budynki przeznaczone na działalność produkcyjną. Powierzchnia działki to 4 382 m2, natomiast część 

niezabudowana to 2 675 m2. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa (sektor publiczny). 

 
Ryc. 46. Poznańska Palarnia Kawy ASTRA - ul. Garbary 114. Źródło: Zbiory własne BKPiRM.  

Pomimo dobrego stanu budynków (ocena 2), to otoczenie zakładu określono jako nieatrakcyjne  

(ocena 1). Budynek posiada podpiwniczenie i dwie kondygnacje. 
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Budynek zlokalizowany pod numerem 106-108 (nr, arkusz, obręb działki: 51/05/3/22) jest podpiwniczony 

i ma dwie kondygnacje. Na podstawie wizji lokalnej nie stwierdzono prowadzonej działalności w środku 

obiektu. Stan zewnętrzny jak również otoczenie  określono jako dobry. Powierzchnia działki wynosi 2 193 m2, 

a część niezabudowana to około 909 m2. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa (sektor publiczny). 

 
Ryc. 47. Budynek przy ul. Garbary 106-108. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 

Kolejnym obiektem w tej części ulicy Garbary jest budynek znajdujący się pod numerem 102 (nr, ar-

kusz, obręb działki: 51/05/3/23). Jest to obiekt podpiwniczony, dwukondygnacyjny, o funkcji usługowej. 

Działka, na której został wybudowany ma powierzchnię 1 427 m2, z czego niezabudowane pozostają 663 m2. 

Stan zewnętrzny jak i zagospodarowanie podwórza oceniono jako dobre (2). Nieruchomość stanowi własność 

Skarbu Państwa (sektor publiczny). 

 
Ryc. 48. Budynek przy ulicy Garbary 102. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 

Naprzeciw budynku o adresie 102, zlokalizowany jest kompleks zabudowań Starej Rzeźni (ul. Garbary 

101-111, nr, arkusz, obręb działki: 51/04/4). Ten zabytkowy zespół obiektów zajmuje powierzchnię  

53 669 m2, z czego wolnych od zabudowy pozostają 30 342 m2. Stan zewnętrzny budynków określono jako 
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dobry (2), choć wymagający przeprowadzenia prac remontowych. Od strony ulicy Garbary znajduje się teren 

przeznaczony pod parking z towarzyszącą zielenią. Choć obecnie działalność Starej Rzeźni została zawieszona, 

nie oznacza to, że ta część miasta została przekreślona w rozwoju. Teren ten został wykupiony przez prywat-

nego inwestora, który będzie realizował w tym miejscu inwestycję kształtującą tę przestrzeń jako przyjazną 

dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Niektóre budynki znajdujące się w kompleksie Starej Rzeźni zostały 

wpisane do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A270 w dniu 31.10.1984 r. 

 

Ryc. 49. Budynki należące do kompleksu Starej Rzeźni, pod adresem Garbary 101-111. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 

 

Ryc. 50. Budynek ul. Garbary 98-100. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 

Pod numerem 98-100 usytuowany został nowoczesny budynek usługowo-mieszkalny (nr, arkusz, ob-

ręb działki: 51/05/18/4). W parterze, od strony ulicy zlokalizowane zostały liczne punkty usługowe: oddziały 

banków, zakład kamieniarski oraz prywatna przychodnia lekarska świadcząca specjalistyczne usługi me-

dyczne. W podziemiu przewidziany został garaż dla mieszkańców obiektu oraz piwnica, a część mieszkalna 

mieści się na 5 kondygnacjach. Stan wizualny obiektu został oceniony jako bardzo dobry (3). Nieruchomość 

stanowi własność spółki handlowej (sektor prywatny). 
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Po sąsiedzku, pod adresem Garbary 96 usytuowany został Kantor Krzyżanowskiego – zabytkowa pe-

rełka architektury tej części miasta (nr, arkusz, obręb działki: 51/05/18/3). Zlokalizowany na działce  

o powierzchni 726 m2, zajmuje niewielką jej część – około 100 m2. Stan obiektu, choć lekko zapomniany, 

pozostaje w dobrej kondycji – sztukateria i zdobnictwo przetrwało próbę czasu i do dnia dzisiejszego za-

chwyca. Nieruchomość stanowi własność spółki handlowej (sektor prywatny) oraz wpisana została do reje-

stru zabytków pod numerem A214 z dn. 6. marca 1979 r. 

 

Ryc. 51. Kantor Krzyżanowskiego przy ul. Garbary 96. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Naprzeciw zabytkowego Kantoru, znajduje się kamienica mieszkalna z usługami zlokalizowanymi  

w parterze – ul. Garbary 97-99 (nr, arkusz, obręb działki 51/06/31/1). Usługami znajdującymi się przy ulicy są 

sklepik typu convenience oraz salon kosmetyczno-fryzjerski. Budynek posiada piwnicę, a całość obiektu jest 

zachowana w stanie bardzo dobrym (3). Nieruchomość stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 
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Ryc. 52. Kamienica przy ul. Garbary 97-99. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 

 

Ryc. 53. Budynek przy ul. Garbary 95. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 

W jednym ciągu zabudowań, zlokalizowana jest kamienica pod numerem 95 (nr, arkusz, obręb działki 

51/06/62/1). W parterze budynku prowadzona jest działalność usługowa, na pozostałych 6 kondygnacjach 

przewidziano funkcję mieszkalną. Powierzchnia działki obejmuje 3 518 m2 i jest w całości zabudowana. 

Budynek jest utrzymany w porządku oraz odznacza się dużymi walorami estetycznymi, w związku z tym, został 

oceniony jako 3 – co daje ocenę bardzo dobrą. Nieruchomość stanowi własność spółki handlowej (sektor 

prywatny). 

Kamienica pod adresem Garbary 95 jest ostanią z pierwszej opracowywanej części inwentaryzacji, 

która została podzielona pod względem przecięć szlakami komunikacyjnymi. Kolejne inwentaryzowane 

nieruchomości znajdują się w części środkowej ulicy, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Małe Garbary/ 

Estkowskiego a Placem Bernardyńskim. Na tym odcinku zlokalizowanych jest 46 kamienic i obiektów 

będących przedmiotem wizji lokalnej.  
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 Pomiędzy odcinkami, w pasie drogowym znajduje się pas zieleni, który wzbogaca otaczającą prze-

strzeń, nadając jej przyjemnego wyglądu, dodatkowo zmieniając mikroklimat tego miejsca. 

 

Ryc. 54. Zieleń w pasie drogowym skrzyżowania przy ul. Małe Garbary. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Pas zieleni zlokalizowany w tym miejscu jest największym, biologicznie czynnym obszarem w ciągu 

ulicy będącej przedmiotem opracowania.  Wzdłuż samej ulicy Garbary nie zlokalizowano zieleni, która mo-

głaby stanowić przeciwwagę dla betonowo-asfaltowej posadzki oraz zabudowy kamienic mieszkalnych  

i budynków usługowych. W ramach prac nad tym obszarem konieczne jest zatem wprowadzenie zieleni  

w ciągu tej arterii.  

Pierwszym budynkiem w tej części odcinka ul. Garbary jest budynek oświatowy – Szkoła Podstawowa 

nr 40  im. Mieszka I (nr, arkusz, obręb działki 51/05/24).Obiekt położony jest pod adresem Garbary 82, wpi-

sany do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A257 z dnia 22.10.1984 r. 

 

 

Ryc. 55. Budynek Szkoły Podstawowej nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 
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Całkowita powierzchnia działki, na której znajduje się szkoła wynosi 3854 m2, z czego wolne od zabu-

dowań jest 1876 m2. Na terenie obiektu znajduje się parking dla pracowników oraz osób korzystających  

z placówki. Gmach jest podpiwniczony, 4-kondygnacyjny, zachowany w stanie bardzo dobrym. Władającym 

nieruchomości jest Miasto Poznań. 

Po drugiej stronie przedmiotowej ulicy, zlokalizowana jest Osada św. Gotarda, która jest miejscem 

szczególnym ze względu na historię. Choć obecnie nie ma prowadzonych prac w zakresie rewitalizacji tego 

miejsca, to powołany jest Zespół ds. Rewitalizacji Osady św. Gotarda, który ma na celu wypracowanie działań 

oraz zmianę przestrzeni tego miejsca, aby stało się bardziej dostępne dla mieszkańców Śródmieścia jak i in-

nych dzielnic, zachęcało do zatrzymania się i spędzenia tutaj czasu.  

 

Ryc. 56. Osada św. Gotarda - widok z ulicy Garbary. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kamienica pod numerem 80 znajduje się przylegle do budynku szkoły (nr, arkusz, obręb działki 

51/05/26). W parterze jeszcze niedawno funkcjonował punkt usługowy, który został przeniesiony do innej 

lokalizacji – obecnie lokal nie jest zagospodarowany ponownie. Obiekt wybudowano na działce o powierzchni 

całkowitej 516 m2, z czego część niezabudowana to 325 m2. Kamienica poza parterem pnie się w górę na  

4 kondygnacje. Stan techniczny obiektu określono na 1 – zły. Nieruchomość stanowi własność spółki handlo-

wej (sektor prywatny). 



73 

 

 

Ryc. 57. Kamienica  - Garbary 80. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 

 

 

Ryc. 58. Kamienica zlokalizowana pod numerem Garbary 78. Źródło: Zbiory własne BKPiRM 

Kamienica znajdująca się pod numerem 78, widocznie wyróżnia się stanem zewnętrznym fasady od 

budynków sąsiednich. Ten czterokondygnacyjny obiekt został oceniony  jako bardzo dobry (ocena 3). Parter 
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przeznaczony został na działalność usługową, gdzie znajduje się salon sukien ślubnych. Obiekt jest zlokalizo-

wany na działce o powierzchni 825 m2, a część wolna od zabudowy to 519 m2 (nr, arkusz, obręb działki 

51/05/27). Nieruchomość stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 

Sąsiadująca kamienica (Garbary 76, nr, arkusz, obręb działki 51/05/28) jest budynkiem wyższym od 

poprzedniego- 5-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Stan wizualny oceniono jako dobry (ocena 2). 

Powierzchnia zabudowana działki wynosi 252 m2, a część niezabudowana obejmuje 363m2. W parterze znaj-

dują się usługi: sklepik typu convenience oraz agencja reklamowa. Nieruchomość stanowi własność osoby 

fizycznej (sektor prywatny). 

 

Ryc. 59. ul. Garbary 76 - widok na parter usługowy. Źródło: Zbiory własne  BKPiRM. 

 

Ryc. 60. Kamienica przy ulicy Garbary 73. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Vis-a-vis poprzedniego obiektu znajduje się budynek, o numerze adresowym 73, należący do Miasta 

Poznań pełniący funkcję mieszkalną (nr, arkusz, obręb działki 51/15/102). Budynek 3-kondygnacyjny, wyko-

nany jest z czerwonej cegły, podpiwniczony. Stan wizualny obiektu oceniono jako dobry (ocena 2). Powierzch-

nia działki, na której znajduje się obiekt wynosi 467 m2, z czego powierzchnia niezabudowana wynosi zaled-

wie 67m2. 
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Ryc. 61. Garbary 72 - widok obecny z dn. 28.08.2018 r. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kolejną nieruchomością wpisującą się w obszar inwentaryzacji jest ta, zlokalizowana pod numerem 

72 (nr, arkusz, obręb działki 51/15/30). Powierzchnia terenu ma metraż 1 076 m2, z czego 1 029 m2 pozostaje 

niezabudowane. Na działce obecnie prowadzone są prace budowalne związane z inwestycją budowy bu-

dynku mieszkalno-usługowego. Nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej (sektor prywatny). 

Następną nieruchomością w ciągu ulicy Garbary jest obiekt znajdujący się pod numerem 71 (nr, ar-

kusz, obręb działki 51/16/111). W parterze obiektu usytuowano punkty usługowe, m.in.: mennicę, oddziały 

banków, aptekę czy sklepy spożywcze, a pozostałe kondygnacje pełnią funkcję mieszkalną. Stan zewnętrzny 

budynku oceniono na bardzo dobry (ocena 3). Powierzchnia gruntu, do której przynależy nieruchomość obej-

muje obszar 929 m2, z czego jednie 66 m2 pozostało niezabudowane. Nieruchomość stanowi własność spółki 

handlowej (sektor prywatny). 

 

Ryc. 62. Garbary 71 - widok obecny. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

W obrębie nieruchomości, znajdującej się pod adresem ul. Garbary 70, znajduje się punkt gastrono-

miczny. Obiekt zlokalizowany został na działce (nr, arkusz, obręb działki 51/16/31/1) o powierzchni 772 m2. 

Budynek znajduje się w pobliżu przystanku autobusowego komunikacji miejskiej – Wielka. Stan zewnętrzny 

budynku oceniono jako dobry (ocena 2). Budynek jest jednokondygnacyjny, z wejściem od ulicy Garbary. 

Nieruchomość stanowi własność spółdzielni lub związku spółdzielni (sektor prywatny). 
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Ryc. 63. ul. Garbary 70 - punkt usługowy/działalność gastronomiczna. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Tuż obok punktu gastronomicznego funkcjonuje obiekt, pod adresem ul. Garbary 70 (nr, arkusz, ob-

ręb działki 51/16/33/2), prowadzący działalność usługową pod nazwą „Duży Ben”. Powierzchnia zajmowana 

przez budynek to 235 m2, z czego powierzchnia ogólna działki wynosi 489 m2. Tak jak wyżej wspomniany 

budynek pod adresem Garbary 68 – jest jednokondygnacyjny, z wejściem od ulicy Garbary. Nieruchomość 

stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 

 

Ryc. 64. Duży Ben - ul. Garbary 70. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

 

Za  skrzyżowaniem  z ulicą Wielką i Mostową, 

znajduje się kamienica pod numerem 67. Nieruchomość 

usytuowana została na działce ewidencyjnej (nr, arkusz, 

obręb działki 51/16/91/1 oraz 51/16/91/2). Kamienica  

w części parterowej przeznaczona została na działalność 

gastronomiczną – restauracyjną, gdzie funkcjonuje nie-

dawno otwarty lokal „ORZO – People Music Nature”. 

Wyższe piętra kamienicy pełnią funkcję mieszkalną oraz 

biurową. Budynek został odświeżony w 2017 roku, co po-

zytywnie wpłynęło na ocenę, a której wartość wyniosła  

3 (bardzo dobry). Nieruchomość stanowi własność spół-

dzielni lub związku spółdzielni (sektor prywatny). 

 

 

 

Ryc. 65. ul. Garbary 67. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 
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Nieruchomość zlokalizowana pod numerem 65 (nr, arkusz, obręb działki 51/16/90) jest wpisana do 

rejestru zabytków Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. W parterze obiektu prowadzona jest dzia-

łalność usługowa – restauracja i cukiernia oraz sklep z artykułami dekoracyjnymi. Wejścia do punktów usłu-

gowych zlokalizowane zostały od frontu, dostępne z ulicy. Kamienica zewnątrz jest zadbana, odświeżona, co 

pozwala na określenie jej stanu jako bardzo dobry (ocena 3). Powierzchnia zajmowana przez obiekt wynosi 

465 m2, a powierzchnia całej działki, na której położona jest nieruchomość to 575 m2. Nieruchomość stanowi 

własność osoby fizycznej (sektor prywatny). 

 

Ryc. 66. Kamienica pod adresem ul. Garbary 65. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Po przeciwnej stronie, pod adresem Garbary 64 usytuowana jest kamienica przeznaczona na działal-

ność usługową, w której znajduje się pawilon handlowy. Nieruchomość położona została na działce ewiden-

cyjnej (nr, arkusz, obręb działki 51/32/6/2) o powierzchni 643 m2. Sam budynek zajmuje powierzchnię około 

600 m2. Obiekt jest 3-kondygnacyjny, z wejściem frontowym od ulicy. Nieruchomość stanowi własność osoby 

fizycznej (sektor prywatny). 

 

Ryc. 67. Garbary 64. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 
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Ryc. 68. ul. Garbary 62. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Budynek usytuowany pod adresem Garbary 62, to budynek położony na działce ewidencyjnej (nr, 

arkusz, obręb działki 51/16/64) o całkowitej powierzchni 720 m2. Stan techniczny budynku został określony 

jako zły (ocena 1). W parterze przeznaczone na prowadzenie działalności usługowej zostały dwa lokale –  

w jednym mieści się kantor, a drugi z lokali pozostaje do wynajęcia. Nieruchomość stanowi własność osoby 

fizycznej (sektor prywatny). 

 

Ryc. 69. Kamienica Garbary 61. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 
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Budynek znajdujący się pod adresem Garbary 61 (nr, arkusz, obręb działki 51/16/63), to  

4-kondygnacyjny, podpiwniczony obiekt. Parter został oddany pod działalność usługową, która od strony 

ulicy Garbary nie jest prowadzona, natomiast 3 piętra pełnią funkcję mieszkalną. Stan budynku określono 

jako dobry (ocena 2). Nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej (sektor prywatny). 

 

Ryc. 70. Garbary 59. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

3-kondygnacyjny budynek przy ulicy Garbary 59, tak jak poprzednie, w parterze rozwija działalność 

usługową (nr, arkusz, obręb działki 51/16/63). Powierzchnia gruntu, na którym znajduje się nieruchomość 

zajmuje 338 m2, z czego powierzchnia niezabudowana to około 210 m2. Stan obiektu został określony jako 

dobry (ocena 2). Nieruchomość stanowi własność spółdzielni lub związku spółdzielni (sektor prywatny). 

 

Ryc. 71. ul. Garbary 58. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 
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Narożny budynek u zbiegu ulic Garbary i Woźnej, o adresie Garbary 58 (nr, arkusz, obręb działki 

51/32/14), wzniesiony został na działce o powierzchni 338 m2. Stan zewnętrzny budynku określono jako do-

bry (ocena 2). W parterze znajduje się lombard. Nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej (sektor pry-

watny) 

.  

Ryc. 72. ul. Garbary 57. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Szczytowy budynek o adresie Garbary 57 skupia w sobie funckję usługowo-mieszkalną. Z ulicy do-

stępne jest wejście do sklepu wielobranżowego „Chata Polska” oraz do Poradni Leczenia Bólu. Działka ewi-

dencyjna, na której znajduje się budynek ma powierzchnię całkowitą około 490 m2 (nr, arkusz, obręb działki 

51/16/62). Stan techniczny określono jako dobry (ocena 2). Nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej 

(sektor prywatny). 

 

Ryc. 73. Kamienica ul. Garbary 56. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kamienica o adresie Garbary 56 (nr, arkusz, obręb działki 51/32/15/1), to 4-kondygnacyjny budynek, 

w którym w paterze zlokalizowano punkty usługowe – sklepy oraz bankomat. Stan budynku określono jako 
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dobry (ocena 2). Powierzchnia zajmowana przez obiekt to 454 m2. Nieruchomość stanowi własność spółki 

handlowej (sektor prywatny). 

Garbary 54 to szczytowa kamienica, o 5 kondygnacjach i poddaszu użytkowym. Okna budynku wy-

chodzą na ulicę Garbary oraz ul. Grobla. Obiekt znajduje się na działce o powierzchni (nr, arkusz, obręb działki 

51/32/16) 535 m2, z czego budynek należący do przedmiotowej ulicy zajmuje powierzchnię 220 m2. Stan 

techniczny został oceniony jako dobry (ocena 2). Parter przeznaczono na działalność usługową, a wyższe pię-

tra na przestrzeń mieszkalną. Nieruchomość sta-

nowi własność osoby fizycznej (sektor prywatny). 

  
Ryc. 74. Garbary 54. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. Ryc. 75. Garbary 53. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

 

Nieruchomość pod adresem Garbary 53 (nr, arkusz, obręb działki 51/16/33/1) mieści się na działce o 

powierzchni 275 m2. Stan wizualny kamienicy określono jako dobry (ocena 2). Dostępne z wejściem od ulicy 

są usługi: biuro podróży, lombard oraz jeden z lokali przeznaczony na wynajem. Na elewacji znajdują się rów-

nież bannery reklamowo-informacyjne wskazujące na umiejscowienie biura pośrednika nieruchomości oraz 

działalność notarialną. Budynek ma 6 kondygnacji, wejście do obiektu przez drzwi frontowe. Lokale dostępne 

dla mieszkańców zlokalizowane są również w oficynie, do której wejście znajduje się w podwórzu. Nierucho-

mość stanowi własność spółdzielni lub związku spółdzielni (sektor prywatny). 
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Ryc. 76. Garbary 52. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Garbary 52 to kamienica również 6 kondygnacyjna. Od wejścia z ulicy dostępne są  usługi: apteka oraz 

sklep z rękodziełem. Działka, na której usytuowany został budynek zajmuje powierzchnię 715 m2 (nr, arkusz, 

obręb działki 51/30/8/1). Kamienica znajduje się we władaniu Miasta Poznań, a jej stan zewnętrzny jak i klatki 

schodowej określono jako dobry. Nieruchomość stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 

Kolejną inwentaryzowaną kamienicą jest ta, znajdująca się pod adresem Garbary 51. Znajdująca się 

na działce o powierzchni 580 m2, niezagospodarowane pozostaje 216 m2 (nr, arkusz, obręb działki 51/16/31). 

Budynek frontowy ma 5 kondygnacji, a oficyna 6. Stan zewnętrzny obiektu, oficyny, podwórka i klatki scho-

dowej oceniono bardzo wysoko (ocena 3). Jedna ze ścian zewnętrznych budynku wychodzącego na podwórko 

należące do przedmiotowej kamienicy, w całości porośnięta jest bluszczem, co wprowadza element roślinny, 

wzbogacając przestrzeń. Przed wspomnianą „bluszczową ścianą” znajduje się niewielka rabata z zimozielo-

nymi iglakami. Punktami usługowymi z wejściem od ulicy Garbary są zakład fryzjersko-kosmetyczny oraz ap-

teka. Nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej (sektor prywatny). 
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Ryc. 77. Elewacja frontowa oraz przestrzeń podwórka kamienicy Garbary 51. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kamienica Garbary 50 , to obiekt (nr, arkusz, obręb działki 51/30/9/1) znajduje się na działce  

o powierzchni 225 m2, gdzie całość gruntu została zabudowana. Obiekt stanowi własność miejską, a stan 

zewnętrzny i estetyka obiektu została określona jako dobra. W parterze obiektu znajdują się dwa prowadzące 

działalność usługową lokale – jeden pozostaje pusty, przeznaczony na wynajem od Zarządu Komunalnych 

Zasobów Lokalowych, natomiast w drugim funkcjonuje sklep obuwniczy. Wejście do kamienicy przez drzwi 

frontowe. Nieruchomość stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 

 

Ryc. 78. Kamienica Garbary 50. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 
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Garbary 49, to budynek 6-kondygnacyjny, podpiwniczony, do któ-

rego wejście prowadzone jest przez bramę. Obiekt zajmuje po-

wierzchnię 432 m2. Stan budynku określono jako bardzo dobry.  

W parterze funkcjonują sklepy: zielarski, bieliźniarski oraz księgar-

nia. Ponad to, na elewacji, przy bramie wejściowej do nieruchomo-

ści, widnieją szyldy informujące o podmiotach prowadzących dzia-

łalność w budynku, takich jak: kancelaria adwokacka, kancelaria 

radców prawnych, gabinet kosmetyczny, agencja reklamowa. Nie-

ruchomość stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamienica pod numerem 48, to budynek  

6-kondygnacyjny, podpiwniczony. Od wejścia z ulicy 

dostępne są usługi: galeria sztuki, restauracja oraz za-

kład barbersko-fryzjerski. Powierzchnia zajęta przez 

budynek wynosi 237 m2, z czego obszar działki to  

595 m2. Stan budynku został określony jako bardzo do-

bry (ocena 3). Nieruchomość stanowi własność osoby 

fizycznej (sektor prywatny). 

 

 
Ryc. 80. Garbary 48. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

 

 

 

 

Ciekawym elementem wzbogacającym obiekt jest 

wejście do restauracji – szklane drzwi z ciężkimi oku-

ciami oraz dwie rzeźby wspierające stalowe podwie-

szenie.  

 

 

Ryc. 81. Wejście do restauracji "Dark Restaurant" - Garbary 48.  

Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Ryc. 79. Garbary 49. Źródło: Zbiory własne 

BKPiRM. 
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Dwukondygnacyjna kamienica zlokalizowana pod adresem Garbary 47 (nr, arkusz, obręb działki 

51/16/27), to najniższy budynek w ciągu zabudowań na tym odcinku. Obiekt został przeznaczony na realizo-

wanie funkcji usługowej, w związku z tym, od ulicy możliwe jest wejście do kiosku, a drugi lokal pozostaje 

wolny po niedawno zakończonej działalności gastronomicznej. Do usług realizowanych na piętrze wejście 

znajduje się w podwórzu. Stan kamienicy określono jako dobry (ocena 2). Działka na której został posado-

wiony obiekt ma dużą powierzchnię – 1503 m2, z czego niezabudowane pozostaje 503 m2 . Nieruchomość 

stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 

 

Ryc. 82. Kamienica Garbary 47. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kamienica pod numerem 46 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/11), znajduje się na działce o powierzchni 

578 m2, z czego 358 m2 pozostaje wolnych od zabudowy. Budynek jest podpiwniczony, w parterze dostępne 

są usługi – galeria antyków, salon prasowy oraz sklep specjalistyczny z branży detektywistycznej. Cztery kon-

dygnacje oraz poddasze zostały zaadaptowane jako przestrzeń mieszkalna. Stan budynku określono jako do-

bry (ocena 2). Nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej (sektor prywatny). 
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Ryc. 83. Kamienica Garbary 46. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. Ryc. 84. Kamienica Garbary 45. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Budynek usługowo-mieszkalny położony pod adresem Garbary  45 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/12/1), 

to obiekt 3-kondygnacyjny. Wejście do części mieszkalnej odbywa się przez drzwi wejściowe po stopniach.  

W parterze prowadzą działalność lombard, sklep zoologiczny oraz jeden pozostaje lokal do wynajęcia. Stan 

budynku określono jako dobry (ocena 2). Powierzchnia zajmowanej działki przez obiekt wynosi około  

260 m2, powierzchnia całkowita działki to 312 m2. Nieruchomość stanowi własność spółki handlowej (sektor 

prywatny). 

 
 

 
 

Ryc. 85. Kamienica Garbary 44. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. Ryc. 86. Kamienica Garbary 43. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 
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Zabytkowa kamienica położona pod adresem 44 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/12/1, wpis do rejestru 

zabytków A351 z dn. 27.02.1992 r.) to budynek usługowo-mieszkalny, o 5 kondygnacjach, poddaszu użytko-

wym oraz podpiwniczeniu. Od wejścia z ulicy, działalność pełni sklep z żywnością ekologiczną. Stan budynku 

określono jako dobry (ocena 2). Powierzchnia działki, na której zlokalizowano budynek wynosi 312 m2, z czego 

zabudowane zostały 263 m2. Nieruchomość stanowi własność spółki handlowej (sektor prywatny). 

Kamienica pod numerem 43 (nr, arkusz, obręb działki 51/29/22) to budynek 5-pietrowy, podpiwniczony. 

Obecnie, lokale przeznaczone na prowadzenie działalności usługowej pozostają wolne od najmu. Stan bu-

dynku określono jako dobry (ocena 2). Powierzchnia działki wynosi 649 m2, z czego powierzchnia zajęta przez 

budynek to 533 m2. Nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej (sektor prywatny). 

 
 

 
 

Ryc. 87. Kamienica Garbary 42.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Ryc. 88. Kamienica Garbary 41.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Nieruchomość położona pod adresem Garbary 42 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/14) to kamienica  

o 5 kondygnacjach, podpiwniczeniu oraz usługami zlokalizowanymi w parterze z wejściem od ulicy.  

W obiekcie działalność usługową, dostępną od ulicy Garbary prowadzą dwa z trzech lokali, w których znajdują 

się złotnik, oraz biuro podróży.  Powierzchnia działki, na której zlokalizowany został budynek wynosi  285 m2, 

z czego wolne od zabudowy pozostało 67 m2.  Stan budynku oceniono na dobry (ocena 2). Nieruchomość 

stanowi własność osoby fizycznej (sektor prywatny). 

Kamienica  zlokalizowana pod numerem 41 (nr, arkusz, obręb działki 51/29/23), to obiekt w części nieza-

mieszkały. W lokalach na parterze, obecni nie jest prowadzona działalność usługowa. Powierzchnia działki na 

której znajduje się nieruchomość wynosi 715 m2, z czego wolne od zabudowy pozostały 162 m2. Nierucho-

mość stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 
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Ryc. 89. Kamienica Garbary 40. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kamienica znajdująca się pod adresem Garbary 40, jest wyłączona z użytkowania i nie pełni funkcji miesz-

kalno-usługowej. Stan obiektu oceniono jako zły (ocena 1), który wymaga przeprowadzenia prac remonto-

wych. Powierzchnia działki, na której zlokalizowany został budynek wynosi  375 m2, z czego niezabudowane 

zostało 90 m2. Nieruchomość stanowi własność spółki handlowej (sektor prywatny). 

 

Ryc. 90. Kamienica Garbary 39. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Nieruchomość znajdująca się pod adresem Garbary 39 (nr, arkusz, obręb działki 51/29/26/1), to obiekt 

zabytkowy, wpisany do rejestru przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Budynek mieszkalny 

jest dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem oraz poddaszem użytkowym. Elewacja budynku została odświe-

żona, a stan obiektu został oceniony jako bardzo dobry (ocena 3). Powierzchnia działki, na której zlokalizo-

wana jest nieruchomość ma powierzchnię 298 m2, z czego wolne od zabudowy pozostało 70 m2. W dobudo-

wanym do budynku pawilonie, w dwóch lokalach, rozwijana jest działalność: sklep odzieżowy oraz zakład 

zajmujący się czyszczeniem pierza. W podwórzu należącym do nieruchomości usytuowano 11 budynków ga-

rażowych o lekkiej konstrukcji. Nieruchomość stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 
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Ryc. 91. Kamienica Garbary 38. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Po drugiej stronie ulicy, pod adresem Garbary 38 (nr, arkusz, obręb działki 51/29/31) znajduje się kamie-

nica 5-kondygnacyjna, podpiwniczona z poddaszem użytkowym. Z przedmiotowej ulicy dostępne są usługi 

oferowane przez jeden z lokali działających w obiekcie – zakład fryzjersko-kosmetyczny; drugi lokal pozostaje 

wolny od najmu. Powierzchnia zajęta przez obiekt na działce wynosi około 483 m2, a ogólna powierzchnia  

działki to 657 m2. Stan nieruchomości określono jako bardzo dobry (ocena 3). Nieruchomość stanowi wła-

sność osoby fizycznej (sektor prywatny). 

 

Ryc. 92. Kamienica Garbary 37. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Nieruchomość  pod adresem Garbary 37 (nr, arkusz, obręb działki 51/29/31) to budynek szczytowy,  

3-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem. W lokalu na parterze, do którego wejście 

jest od skrzyżowania ul. Garbary i ul. Wszystkich Świętych, działalność pełni sklep z wyrobami mięsnymi.  Stan 
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budynku określono jako dobry (ocena 2). Powierzchnia działki, na której znajduje się obiekt wynosi  323 m2, 

z czego przez nieruchomość zajęte zostało  298 m2. Nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej (sektor 

prywatny). 

 

Ryc. 93. Kamienica Garbary 36. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Po przeciwnej stronie ulicy, pod numerem 36 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/20/3) znajduje się budynek 

usługowo-mieszkalny. Budynek jest obiektem szczytowym, narożnym, 4-kondygnaycyjnym, podpiwniczo-

nym. Od strony ulicy Garbary funkcjonuje jeden lokal oferujący sprzedaż odzieży. Powierzchnia działki, na 

której znajduje się obiekt wynosi 657 m2, z czego niezabudowane zostało 147 m2. Stan obiektu określony 

został jako dobry (ocena 2). Nieruchomość stanowi własność spółdzielni lub związku spółdzielni (sektor pry-

watny). 

  
Ryc. 94. Kamienica Garbary 35. 
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Ryc. 95. Kamienica Garbary 34. 
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Nieruchomość położona pod adresem Garbary 35 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/20/3) to kamienica  

5-kondygnacyjna z podpiwniczeniem, i poddaszem użytkowym. Stan zewnętrzny budynku określony został 
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jako bardzo dobry (ocena 3). W parterze obiektu funkcjonują 3 lokale: punkt gastronomiczny, zakład bukma-

cherski oraz  kawiarnio-lodziarnia. Powierzchnia działki, na której zlokalizowany jest obiekt wynosi  

812 m2, z czego niezabudowane zostały 194 m2. Nieruchomość stanowi własność spółki handlowej (sektor 

prywatny). 

Kamienica  Garbary 34 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/21/2) to obiekt  5-kondygnacyjny, podpiwniczony. 

Wejście do nieruchomości dostępne przez bramę wjazdową z furtką. Lokal usługowy – sklep zoologiczno-

akwarystyczny – mieści się w suterenie – z wejściem od ulicy Garbary po stopniach w dół. Właścicielem ka-

mienicy jest Miasto Poznań. Obiekt jest utrzymany w stanie dobrym (ocena 2).  

 

 

Ryc. 96. Kamienica Garbary 33. 
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Ryc. 97. Kamienica Garbary 32. 
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

 

Kamienica pod adresem Garbary 33 (nr, arkusz, obręb działki 51/29/35), to obiekt 5-kondygnacyjny. 

Powierzchnia działki wynosi 891 m2, z czego niezabudowane pozostało 238 m2. Obiekt jest utrzymany  

w bardzo dobrym stanie (ocena 3). W parterze dostępne są dwa lokale świadczące usługi handlu: sklep spe-

cjalistyczny ślusarsko-narzędziowy oraz sklep z branży kosmetyczno-fryzjerskiej. Nieruchomość stanowi wła-

sność osoby fizycznej (sektor prywatny). 

Nieruchomość znajdująca się pod numerem 32 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/23), to obiekt opusto-

szały, w którym nie jest realizowana funkcja mieszkalna ani usługowa. Obiekt wymaga przeprowadzenia kom-

pleksowych prac remontowych. Powierzchnia działki na której wybudowany został budynek wynosi 954 m2, 

z czego wolne od zabudowy pozostaje 335 m2. Nieruchomość stanowi własność spółki handlowej (sektor 

prywatny). 
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Ryc. 98. Kamienica Garbary 31.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Ryc. 99. Kamienica Garbary 30.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kamienica znajdująca się pod numerem 31 (nr, arkusz, obręb działki 51/29/37) obecnie jest w trakcie 

przeprowadzanych prac remontowo-budowlanych, mających na celu podniesienie konstrukcji i dobudowanie 

dwóch kondygnacji. Przy przeprowadzanych pracach, koniecznym było znalezienie zastępczego miejsca za-

mieszkania dla mieszkańców posiadających lokale mieszkalne na II piętrze. Dla lokali usługowych znajdują-

cych się w parterze oraz lokali mieszkalnych na I piętrze nie było konieczności wprowadzania szczególnych 

zmian w użytkowaniu obiektu. Powierzchnia działki, na której znajduje się obiekt wynosi 848 m2, z czego 

niezabudowane pozostało 576 m2. Obecnie w podwórzu umieszczone zostały pojemniki na gruz i odpady 

budowlane, składowane są materiały. Stan budynku pozwalał na określenie go jako dobry (ocena 2). Nieru-

chomość stanowi własność osoby fizycznej (sektor prywatny). 

Zabytkowa kamienica zlokalizowana pod numerem 30 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/25/1 oraz 

51/30/25/3, wpis do rejestru zabytków nr A035 z dn. 16.04.1966 r.), to nieruchomość 3-kondygnacyjna  

z poddaszem użytkowym. Elewacja frontowa jest zaniedbana, z ubytkami tynku oraz pęknięciami, co obniża 

wartość estetyczną obiektu dając ocenę 1 (zły). Wejście do obiektu możliwe jest przez bramę wjazdową  

z furtką. Powierzchnia działki na której zlokalizowany został budynek wynosi 1350 m2, z czego niezabudowane 

zostało 578 m2. W podwórzu wyznaczone zostało 7 miejsc parkingowych dla mieszkańców i użytkowników 

kamienicy, oraz ustawione zostało 5 garaży. Nieruchomość stanowi własność Miasta Poznań w użytkowaniu 

wieczystym (sektor publiczny). 
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Ryc. 100. Kamienica Garbary 29.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Ryc. 101. Kamienica Garbary 28.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kamienica  położona pod adresem Garbary 29 (nr, arkusz, obręb działki 51/29/41) to budynek  

4-kondygnacyjny, pełniący funkcję usługowo-mieszkalną. Do części usługowej prowadzi wejście z ulicy – 

usługi w obiekcie zajmują dwa pietra. Lokale mieszkalne znajdują się na III oraz IV piętrze. Powierzchnia 

działki, na której znajduje się obiekt wynosi 461 m2, z czego niezabudowane zostało 95 m2. Stan budynku 

oceniono jako bardzo dobry (ocena 3). Nieruchomość stanowi własność spółki handlowej (sektor prywatny). 

Nieruchomość znajdująca się pod adresem 28 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/27/1, 51/30/27/2, 

51/30/27/3) to kamienica 5-kondygnacyjna, podpiwniczona. Suma powierzchni działek na których zlokalizo-

wany został obiekt wynosi 1 299 m2, z czego niezabudowane zostało 413 m2. Stan budynku określono jako 

dobry (ocena 2). Lokalem usługowym zlokalizowanym w nieruchomości, od wejścia z ulicy, jest sklep zielarski. 

Nieruchomość stanowi własność Miasta Poznań w użytkowaniu wieczystym (sektor publiczny). 
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Ryc. 102. Kamienica Garbary 27.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Ryc. 103. Kamienica Garbary 26.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kamienice o numerze 27 i 26 to budynki szczytowe, narożne, zamykające ciąg zabudowań w środkowym 

odcinku ulicy Garbary.  

Kamienica Garbary 27 (nr, arkusz, obręb działki 51/29/42), to budynek 5-kondygnacyjny z poddaszem 

użytkowym oraz podpiwniczeniem. Powierzchnia zajmowana przez budynek na działce wynosi około 320 m2, 

a całkowita powierzchnia działki obejmuje 399 m2. Stan obiektu określono jako bardzo dobry (ocena 3), utrzy-

many w dobrej kondycji. W parterze dostępne są lokale usługowe: oddział banku oraz sklep z perukami. Nie-

ruchomość stanowi własność Miasta Poznań (sektor publiczny). 

Nieruchomość pod numerem 26 (nr, arkusz, obręb działki 51/30/28/4) jest niższa od tej, znajdującej się 

po drugiej stronie ulicy – 3-kondygnacyjna z poddaszem użytkowym. W parterze znajdują się trzy lokale usłu-

gowe: salon optyczny, sklep papierniczy oraz lokal na wynajem. Kamienica utrzymana jest w bardzo dobrym 

stanie, co pozwoliło na ocenienie jej bardzo dobrze (ocena 3). Nieruchomość stanowi własność osoby fizycz-

nej (sektor prywatny). Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A034 z dnia 

20.02.1960 roku.  

 

Ryc. 104. Targowisko - Plac Bernardyński - widok na stragany. Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 
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Kierując się w stronę skrzyżowania z ulica Królowej Jadwigi, wchodzi się w obszar Placu Bernardyńskiego, 

który stanowi jedną z wielu wartościowych przestrzeni miejskich obszaru Śródmieścia. Z czterech stron oto-

czony zabudowaniami – z dwóch stron kamienicami  usługowo-mieszkalnymi, a z dwóch obiektami sakral-

nymi i placówką oświatową. Targowisko stanowią zadaszone stragany oraz budki-kontenery. Choć lokalizacja 

w centrum miasta jest sprzyjająca do rozwoju tego typu handlu, to jednak nie wszystkie miejsca na targowi-

sku są zajęte. Obecnie podjęte zostały działania, które na celu będą miały na zmianę wizerunku placu i dosto-

sowanie go do otaczającej przestrzeni.  

  
Ryc. 105. Park i budynek Liceum im. św. Marii Magdaleny  

w Poznaniu. 
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Ryc. 106. Klasztor ojców franciszkanów w Poznaniu. 
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Kolejnymi budynkami wpisującymi się w obszar kwerendy są: Liceum Ogólnokształcące im. Św. Marii 

Magdaleny oraz obiekty sakralne należące do Zakonu Franciszkanów w Poznaniu. Zabytkowy gmach główny 

liceum (nr, arkusz, obręb działki 51/34/3/12, 51/34/3/9, 51/34/3/8, 51/34/3/1, 51/34/3/5, 51/34/4/1, 

51/34/3/7, 51/34/6/5) zbudowany z czerwonej cegły, w bardzo dobrym stanie (ocena 3), wznosi się na  

2 wysokie kondygnacje. Całkowita powierzchnia gruntu, na których zlokalizowane zostały budynki należące 

do placówki wynosi 16 771 m2, z czego część niezabudowana wynosi 13 236 m2. Na terenie obiektu występują 

skupiska zieleni, która jest utrzymana w bardzo dobrym stanie. Nieruchomość stanowi własność Miasta Po-

znań (sektor publiczny) oraz wpisana została do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A221  

z dnia 23.05.1979 roku. 

Obiekty  znajdujące się na terenie należącym do zakonu (nr, arkusz, obręb działki 51/34/3/1) utrzymane 

są w bardzo dobrym stanie (ocena 3).  Powierzchnia działki, na której znajdują się budynki wynosi 5 247 m2,  

z czego niezabudowane pozostało 2 397 m2. Nieruchomość stanowi własność Kościołów i związków wyzna-

niowych (sektor prywatny). Budynki klasztorne zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych pod nu-

merem A156 z dnia 20 lutego 1960 roku. 

W obszarze kwerendy wpisane są również obiekty należące do  Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz 

Szpitala Klinicznego Przemieniania Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu.   
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Ryc. 107. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Ryc. 108. Szpital Kliniczny Przemieninia Pańskiego Uni-
wersytetu Medycznego 

 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  
Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

 

Ryc. 109. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznanu - 
wejście do budynku.  

Źródło: Zbiory własne BKPiRM. 

Budynki należące do kompleksu szpitali są 3-7-kondygnacyjne, utrzymane w stanie dobrym (ocena 2) oraz 

bardzo dobrym (ocena 3). Na terenie nieruchomości występuje zieleń (drzewa, rabaty). Choć budynek szpi-

tala klinicznego nie należy bezpośrednio do ulicy Garbary, to od strony przedmiotowej arterii możliwy jest 

wjazd dla samochodów medycznych oraz wejście do budynków dla pacjentów. Obiekt zlokalizowany został 

pod adresem ul. Długa 1/2 (nr, arkusz, obręb działki 51/36/2) i stanowi własność Kościoła (sektor prywatny). 

Wielkopolskie Centrum Onkologii znajduje się pod adresem ul. Garbary 15 (nr, arkusz, obręb działki 51/36/15, 

51/36/16, 51/36/17, 51/36/18/1, 51/36/18/2, 51/36/18/4, 51/36/21/1, 51/36/21/5, 51/36/21/6, 

51/36/21/7, 51/36/21/8, 51/36/22, 51/36/23) i jest własnością Województwa (sektor publizny). 
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