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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie uznania za pomnik historii „Poznaƒ — historyczny zespó∏ miasta”
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Uznaje si´ za pomnik historii „Poznaƒ — historyczny zespó∏ miasta”.
§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze wzgl´du na wartoÊci historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz wartoÊci niematerialne, historycznej cz´Êci miasta b´dàcego
jednà z pierwszych stolic Polski, miejscem pochówku
w∏adców, w XV—XVII w. pr´˝nym oÊrodkiem kulturowym i handlowym, a w XIX w. ogniskiem ruchów niepodleg∏oÊciowych i miejscem powstania wybitnych,
w skali europejskiej, za∏o˝eƒ fortecznych.
§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Poznaƒ — historyczny zespó∏ miasta” obejmuje historyczny zespó∏
miejski z Ostrowem Tumskim, Zagórzem, Chwaliszewem i lewobrze˝nym Starym Miastem lokacyjnym ze
Êredniowiecznymi osadami podmiejskimi oraz za∏o˝eniem urbanistyczno-architektonicznym projektu Josefa Stübbena z poczàtku XX w., a tak˝e Fortem Winiary, obecnie Parkiem Cytadela. Granica obszaru przebiega od mostu kolejowego nad rzekà Cybinà wzd∏u˝
wschodniego brzegu Cybiny, kana∏u Ulgi oraz rzeki
Warty do mostu Królowej Jadwigi, dalej po osi mostu, wzd∏u˝ osi ulic Królowej Jadwigi, Górnej Wildy,
Niedzia∏kowskiego, Topolowej, Wierzbi´cice, Towarowej, skr´ca wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr 2/2,
nr 6/4, nr 6/1 (obr´b: Poznaƒ, arkusz mapy 44) oraz
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ek nr 6/1, nr 5/2 (obr´b: Poznaƒ, arkusz mapy 44), do ulicy SkoÊnej; bieg————————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50,
poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394.

nie osià ulic: SkoÊnej, Âwi´ty Marcin do mostu Uniwersyteckiego, nast´pnie wzd∏u˝ wschodniej strony
linii kolejowej do wiaduktu nad alejà Niepodleg∏oÊci,
dalej zachodnià stronà alei Niepodleg∏oÊci, skr´ca na
zachód w alej´ Armii Poznaƒ, biegnie jej pó∏nocnà
stronà, skr´ca wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ek
nr 1/11 i nr 1/12 (obr´b: Poznaƒ, arkusz mapy 01),
dalej biegnie po pó∏nocnej granicy dzia∏ek nr 1/12,
nr 1/5 i nr 1/12 (obr´b: Poznaƒ, arkusz mapy 01)
do styku z ulicà Winogrady, nast´pnie skr´ca na po∏udnie w∏àczajàc tereny dzia∏ek nr 1/12 i nr 1/7 (obr´b:
Poznaƒ, arkusz mapy 01); nr 115/8, nr 116/15,
nr 119/70, nr 119/74, nr 119/82, nr 119/28, nr 119/37,
nr 119/49, nr 119/60, nr 123/11, nr 124/11, nr 125/10,
nr 126/9, nr 127/17, nr 128/3 (z w∏àczeniem fragmentu
terenu tej dzia∏ki odci´tego na wysokoÊci granic sàsiednich dzia∏ek nr 127/17 i nr 129/9) i nr 129/9 (obr´b:
Winiary, arkusz mapy 30); nr 1/10, nr 4/11, nr 5/10,
nr 8/8, nr 9/8, nr 13/10, nr 25/4, nr 26/1, nr 27/1, nr 28/1,
nr 29/1 i nr 30/1 (obr´b: Winiary, arkusz mapy 28);
nr 45/8, nr 45/7, nr 44/1, nr 39/6, nr 39/1, nr 38/5,
nr 38/12, nr 31/6, nr 31/1, nr 27/1, nr 26/1, nr 23/1
i nr 21 (obr´b: Winiary, arkusz mapy 29); dochodzi do
ulicy Szelàgowskiej, dalej pó∏nocnà stronà ulicy Szelàgowskiej i alei Armii Poznaƒ, skr´ca w aleje Niepodleg∏oÊci, biegnie ich wschodnià stronà, nast´pnie po
osi ulic: gen. Tadeusza Kutrzeby, Pó∏nocnej, Garbary
do wiaduktu kolejowego i dalej wzd∏u˝ linii kolejowej
po jej po∏udniowej stronie do mostu kolejowego nad
rzekà Cybinà.
2. Mapa „Poznania — historycznego zespo∏u miasta” stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 listopada 2008 r. (poz. 1401)

MAPA „POZNANIA — HISTORYCZNEGO ZESPO¸U MIASTA”

