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2. OPIS – PODSTAWY FORMALNE 

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- umowa z Zamawiającym 

- ankieta internetowa oraz papierowa  

- spotkanie diagnostyczne  

- spotkania warsztatowe 

- spotkanie podsumowywujące – debata publiczna 

- dokumentacja przyrodnicza projektowanego zespołu przyrodniczo 

krajobrazowego Szopienice Borki autorstwa: dr Barbary Tokarskiej Guzik, 

dr Adama Rostańskiego oraz dr Jacka Gorczycy z Wydziału Biologii  

i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego z 1998r.  

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest teren obejmujący kompleks 

pięciu stawów w Katowicach Szopienicach:  

- staw Borki 

- staw Morawa 

- staw Hubertus I 

- staw Hubertus II 

- staw Hubertus III 

wraz z otaczającymi terenami.  

Obszar objęty procesem konsultacji społecznych obejmuje teren  

o powierzchni ok 160 ha.  

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje raport końcowy procesu konsultacji 

społecznych dotyczących planowanego zagospodarowania kompleksu 

stawów. 
 
 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 4 
 

 

3. OBSZAR OBJĘTY PROCESEM KONSULTACYJNYM 

3.1. OBSZAR GŁÓWNY 
 

Obszar objęty wykonywanym działaniem, tj. procesem konsultacji 

społecznych, obejmuje kompleks stawów: 

Borki 

Morawa 

Hubertus I 

Hubertus II 

Hubertus III 
 

3.2. TERENY POZA OBSZAREM OPRACOWANIA, KTÓRYCH PROBLEMATYKA 

POJAWIŁA SIĘ NA KONSULTACJACH 

Obszar opracowania został przyjęty w porozumieniu z Zamawiającym, 

tj. Urzędem Miasta Katowice i objął stawy wraz z terenami przyległymi.  

Jednak w trakcie procesu konsultacyjnego użytkownicy poruszyli 

problematykę terenów leżących poza obszarem objętym procesem 

konsultacyjnym. 

Takimi terenami były: 

Teren pomiędzy ulicami Brynicy, Korczaka i południową granicą lasu 

przy stawie Borki 

Teren osiedla Morawa 

Teren pomiędzy ulicą Wiosny Ludów, torami kolejowymi i Rawą 

Teren  osiedli Borki oraz  Burowiec 
 

3.3. OBSZARY POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI  

 

Obszar kompleksu stawów objęty konsultacjami znajduje się  

w granicach administracyjnych Katowic, graniczy jednak z dwoma sąsiednimi 

miastami: Sosnowcem i Mysłowicami (Rys. 133/03). Na terenie tych miast 

sąsiednich znajdują się również stawy (w Sosnowcu staw Stawiki oraz Hubertus 

w Mysłowicach). Obszar powyższych stawów przez obydwa miasta jest  

od pewnego czasu realizowany jako teren o charakterze rekreacyjnym.  

Mieszkańcy zwracali uwagę na bliskość tych terenów, ciągłość 

przyrodniczego charakteru terenu na terytorium sąsiednich miast jak również 

korzystanie  z obszaru stawów na terenie Katowic przez mieszkańców 

pobliskiej zabudowy mieszkaniowej Sosnowca i Mysłowic.  

Obszar wszystkich stawów na terenie trzech miast stanowi ciągłość 

ekosystemu.  

Mieszkańcy zwracali również podczas konsultacji uwagę na fakt,  

że granica biegnąca w sposób naturalny rzeką Brynicą pomiędzy Katowicami 

a Sosnowcem została skorygowana w latach 70 XX w. i staw Stawiki wtedy 

znalazł się w granicach administracyjnych Sosnowca.    
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3.4. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 

 

Struktura własnościowa nie jest jednorodna. (Rys. 133/05) 

Głównymi kwestiami koniecznymi do rozwiązania dla całościowej 

realizacji inwestycji są: 

a. Uporządkowanie własności pasa terenu przebiegu byłej kolei, 

b. Teren obecnie będący w użytkowaniu firmy prywatnej wskazywany był 

jako możliwy teren przebiegu trasy rowerowej łączącej teren stawów  

z trasą rowerową w Sosnowcu, 

c. Tereny formalnie zamknięte tj. tereny kolejowe (przebiegające wzdłuż 

istniejącej linii kolejowej), 

d. Działki należące do osób fizycznych przebiegające prostopadle  

do ulicy Morawa i dochodzące do stawu Borki.  

 

W chwili obecnej tereny te – w zakresie objętym procesem konsultacji, 

są ogólnodostępne, nieogrodzone przez właścicieli i użytkowane głównie  

w zakresie dróg i ścieżek leśnych. O ile prace planistyczne, w tym tworzenie 

planu miejscowego zgodnie z wytycznymi z przeprowadzonego procesu 

konsultacyjnego są możliwe bez zmian własnościowych, o tyle problemem 

może być późniejsza całościowa realizacja zagospodarowania terenu.   

Dla wprowadzenia w realizację wytycznych mieszkańców wskazane 

byłoby przeprowadzenie zmian własnościowych tych terenów.  

 

3.5. HISTORIA POWSTANIA STAWÓW 

 

Na terenach Szopienic prowadzono w przeszłości eksploatację 

górniczą, a na terenie obecnych stawów funkcjonowały pierwotnie 

wyrobiska piasku, który wydobywano (bagrowano) na potrzeby górnictwa. 

Stawy powstały w miejscu wyrobisk  oraz jako wynik deformacji powierzchni  

w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej (w rejonie tym prowadzono 

eksploatację do początku II połowy XX w.).  

Obecnie nie istnieją żadne widoczne ślady prowadzenia wyrobiska  

piasku.  Niektórzy mieszkańcy zwracali uwagę, że pewne elementy mogły 

zostać zalane wodą. Niemniej nie ma na to żadnych potwierdzających 

źródeł, a niewielka głębokość na większości powierzchni stawów raczej 

wyklucza taką możliwość.  

Autochtoniczni mieszkańcy Szopienic dla całego obszaru, a potem dla 

stawu Borki używali wyłącznie nazwy Bagier (od bagrowania), zaś mieszkańcy 

Sosnowca (dokąd sięga dzisiejsza północna krawędź stawu) używali 

najczęściej nazwy Bagry.  

Hubertus to w zasadzie grupa stawów: duży staw, na północ od Rawy, 

podzielony groblami na 3 części oraz mniejszy, na południe od Rawy, leżący 

już w granicach Mysłowic. Stąd częściej używana nazwa Hubertusy. Przez 

mieszkańców Szopienic nazwa Hubertus rezerwowana była dla stawu 

mniejszego, zaś dla większego (lub jego części) używane były (często 

zamiennie) nazwy Ewald i Gliniok. 
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Mieszkańcy często zwracali uwagę na przywiązanie do tradycyjnych 

nazw stawów. Wskazane byłoby ich użycie jako nazw dodatkowych  

w przyszłym oznaczeniu terenu, kierunków itp. 

Mieszkańcy wyrazili również  życzenie, aby stworzyć miejsce lub element 

zagospodarowania upamiętniający prowadzoną tutaj działalność wyrobisk 

piasku.    
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4. PRZEBIEG KONSULTACJI 

4.1. PRZYJĘTA METODOLOGIA DZIAŁAŃ 

 

W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych 

dotyczących obszaru stawów w Katowicach Szopienicach założone zostały 

następujące działania konsultacyjne 

a. przeprowadzenie ankiety diagnostycznej,  

b. spotkanie diagnostyczne, 

c. spotkania warsztatowe, 

d. spacer badawczy, 

e. indywidualne wizje lokalne, 

f. podsumowanie spotkań warsztatowych połączone z debatą publiczną, 

g. prezentacja końcowa konsultacji połączona z dyskusją publiczną. 

 

4.2. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 
 

L.p. Narzędzie konsultacyjne termin 

1.  Ankieta   od 16.10 do 5.11.2015r.  

2.  Spotkanie diagnostyczne  16.10.2015r. 

3.  Spotkania warsztatowe   5.11.2015r. 

12.11.2015r. 

4.  Spacer badawczy  14.11.2015r. 

5.  Podsumowanie spotkań warsztatowych połączone z 
debatą publiczną 

19.11.2015r 

6.  Prezentacja końcowa konsultacji połączona z 
dyskusją publiczną 

3.12.2015r. 

 

4.3. OPIS WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH NARZĘDZI KONSULTACJI 

4.3.1. Ankieta badawcza 

 

Ankieta badawcza przeprowadzona została przez Biuro Prasowe UM 

Katowice. 

Treść pytań został opracowana przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta 

Katowice, a następnie uzupełniona przez Pronobis Studio.  

Ankieta została opracowana i była dostępna dla mieszkańców 

zarówno w formie tradycyjnej – papierowej, jak również w formie 

elektronicznej. 

Dystrybucją ankiet tradycyjnych zajmowało się Biuro Prasowe Urzędu 

Miasta Katowice. 

Ankieta cyfrowa dostępna była na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Katowice.   
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Zbieranie ankiet i opracowanie wyników zostało wykonane przez Biuro 

Prasowe Urzędu Miasta Katowice.  

Analiza szczegółowa wyników ankiety została przedstawiona w punkcie 

7 poniższego opracowania.  
 

4.3.2. Spotkania diagnostyczne 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 16.10.2015r. w stanicy żeglarskiej przy 

stawie Morawa.  

Spotkanie miało charakter diagnostyczny – celem było poznanie opinii 

użytkowników na temat aktualnego stanu kompleksu stawów oraz sposobu 

użytkowania i spędzania czasu na terenie całego kompleksu.  

Założeniem był cykl oddzielnych spotkań z różnymi grupami 

interesariuszy, aby możliwie najlepiej poznać opinie i zapatrywania każdej  

z grup użytkowników. 

Oddzielenie grup miało również na celu niedopuszczenie  

do ewentualnego konfliktu poglądów, co na etapie pierwszego spotkania 

diagnostycznego mogłoby uniemożliwić poznanie pełnej opinii każdej z grup 

interesariuszy.    

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 7 grup.  

Grupy uczestników spotkania: 

- Katowicki Klub Morsów Arktyka 

- Lokalne organizacje pozarządowe: między innymi Eko – Morawa, 

Stowarzyszenie dla Szopienic – w ramach stowarzyszenia grupa 

"Szopołazy", Grupa inicjatyw lokalnych – Borki 

- KSM (rada osiedla) 

- OSP (Ochotnicza Straż Pożarna)  

- Przedstawiciele kół wędkarskich z Katowic, Mysłowic i Sosnowca 

- X Harcerska Drużyna Żeglarska 

- RJP (Rada Jednostki Pomocniczej nr 15)  

 

Grupy: KSM (rada osiedla) oraz OSP ostatecznie nie były obecne.  

W czasie przeznaczonym dla rady osiedla pojawił się mieszkaniec osiedla (nie 

będący członkiem rady). 

Łącznie udział wzięło ok 35 osób, będących reprezentantami większej 

grupy użytkowników.  

Uczestnicy wskazali na niekorzystne godziny spotkań (w ciągu dnia 

roboczego) co ograniczyło ilość uczestników, ale wydaje się, że każda z grup 

interesariuszy była reprezentowana.  
 

4.3.3. Spotkania warsztatowe 

 

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 05.11.2015r.  

w godzinach 17.00 -19.00 w sali  budynku Miejskiego Domu Kultury przy  

ul. Hallera 28. 

O ile spotkanie diagnostyczne miało na celu zapoznanie się z opinią 

mieszkańców przede wszystkim w zakresie oceny stanu istniejącego, o tyle 

spotkanie warsztatowe oprócz pogłębienia wiedzy na temat stanu 
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istniejącego miało na celu poznanie oczekiwań mieszkańców względem 

przyszłego zagospodarowania obszaru kompleksu stawów.  

Uczestnicy reprezentowali różne części dzielnicy i zbudowali 3 grupy 

robocze. Grupy wybierały stację początkową zgodnie ze swoimi 

przekonaniami i odczuciami. Najczęściej pierwszy wybór podyktowany był 

sentymentem, bądź miejscem zamieszkania, bądź częstymi wizytami w tym 

obszarze. Prowadzący zadawali podstawowe pytania o sposób użytkowania 

terenu i sposób komunikacji na terenie stawów, po to aby w rezultacie 

doprowadzić do wyartykułowania realnych pomysłów, które mogą być 

wykorzystane w projekcie na zagospodarowanie terenu. 

Po wyznaczonym czasie ok 20 minut grupy zmieniały stację (czyli obszar 

tematyczny) po to, aby uzupełnić listę propozycji i uwag o nowe 

spostrzeżenia. Tym samym każda z grup (a tym samym każdy z mieszkańców) 

omawiała każdy z obszarów, co jest niewątpliwą zaletą przyjętej metodologii, 

niemniej wadą jest ograniczony czas pracy każdej grupy nad każdym  

z obszarów.  

Po wyczerpaniu dostępnego czasu prowadzący podsumowali sugestie  

i pomysły osobno każdego z obszarów. Zwrócić należy oczywiście uwagę, że 

wyznaczone obszary się przenikały, stąd powielenie niektórych pomysłów. 

 

Drugie spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 12.11.2015r.  

w godzinach 17.00 -19.00 w sali  budynku Miejskiego Domu Kultury Szopienice  

przy ul. Obrońców Weterplatte 10.  

Praktycznie identycznie jak na pierwszym spotkaniu warsztatowym  

w przeważającej części (ok. 90 %) byli to mieszkańcy terenów sąsiadujących  

z opracowywanym terenem, jednakże ze względu na duży obszar terenu 

uczestnicy nie reprezentowali jednego sąsiedztwa (byli mieszkańcami okolic 

stawu Borki, w tym osady Borki, a także osiedla Morawa i Szopienic).  

Względem pierwszego spotkania warsztatowego, zmieniono zasadę 

pracy grup - podział na grupy był stały, a każda z grup pracowała nad 

jednym z obszarów.  

Prowadzący zadawali podstawowe pytania o sposób użytkowania 

terenu i sposób komunikacji na teren stawów, po to aby w rezultacie 

doprowadzić do wyartykułowania realnych pomysłów, które mogą być 

wykorzystane w projekcie na zagospodarowanie terenu.  

Pod koniec prac w poszczególnych grupach prowadzący w sposób 

syntetyczny wprowadzili informacje z pierwszego spotkania warsztatowego.   

Po wyczerpaniu dostępnego czasu prowadzący podsumowali sugestie  

i pomysły osobno każdego z obszarów, poddając je pod dyskusję z wszystkimi 

uczestnikami. 

   

4.3.4. Spacer badawczy  

 

Spacer badawczy odbył się w dniu 14.11.2015r. w godzinach 12.00 -

15.00 

Spotkanie miało charakter poznawczy i miało na celu poznanie opinii 

mieszkańców, użytkowników na temat aktualnego stanu kompleksu stawów 

oraz sposobu użytkowania i spędzania czasu na terenie kompleksu  

z naciskiem na wskazanie w przestrzeni przez mieszkańców miejsc i zjawisk 
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problematycznych oraz sugestii dotyczących rozwiązań zagospodarowania 

terenu w przyszłości.  

Ze względu na duży obszar mieszkańcy zostali podzieleni na 3 grupy 

tematyczne  

- obszar stawu Borki 

- obszar stawu Morawa 

- obszar stawów Hubertus 

 

Każda z grup zajęła się odrębnym stawem. Jednak ze względu  

na wzajemne oddziaływanie i bliskość stawów Borki i Morawa spacery tych 

dwóch grup częściowo przebiegły na tym samym obszarze.  

Należy zwrócić uwagę, że grupa stawu Morawa oprócz spaceru 

skorzystała, dzięki uprzejmości przedstawicieli żeglarskiej drużyny harcerskiej,  

z możliwości przepłynięcia przez staw łódką, dzięki czemu łatwiej zauważalny 

był problem roślinności wodnej.  

Dodatkowo grupa stawu Borki wyposażona była częściowo w rowery.  

Widocznym jest fakt, że większość mieszkańców związanych jest 

emocjonalnie z jednym obszarem – szczególnie dotyczy to stawu Borki i stawu 

Morawa. Stawy Hubertus, być może ze względu na odosobnienie i odległość, 

są  mniej chętnie odwiedzane. 

 

4.3.5. Podsumowanie spotkań warsztatowych z debata publiczną.   

 

Spotkanie podsumowujące spotkania warsztatowe odbyło się w dniu 

19.11.2015r. w sali szopienickiego Ratusza. 

Spotkanie składało się z prezentacji analiz zebranych podczas 

dotychczasowych spotkań oraz z debaty publicznej uszczegóławiającej 

zebrane dotychczas informacje. 
 

4.3.6. Prezentacja końcowa  

 

Prezentacja końcowa miała miejsce w dniu 03.12.2015r. w sali  budynku 

Miejskiego Domu Kultury przy ul. Hallera 28. 

W trakcie prezentacji przedstawiony został materiał zebrany podczas 

procesu konsultacyjnego, a spotkanie zakończyło się krótką dyskusją.  
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5. GRUPY INTERESARIUSZY 
 

5.1. INICJATORZY KONSULTACJI  

Inicjatorami działań konsultacyjnych były organizacje pozarządowe 

działające na terenie Szopienic, w szczególności drużyna harcerska, 

stowarzyszenie Eko-Morawa. Natomiast w trakcie konsultacji społecznych 

oprócz mieszkańców pojawiły się kolejne organizacje pozarządowe, jak 

również grupy nieformalne. 

5.2. WYSTĘPUJĄCE GRUPY INTERESARIUSZY 

Na omawianym obszarze należy wymienić następujące grupy 

interesariuszy:  

a. okoliczni mieszkańcy 

b. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające  

na terenie objętym procesem konsultacji 

c. należy zwrócić uwagę, że zakres działań powyższych stowarzyszeń 

dotyczy zazwyczaj części terenu  

d. żeglarze 

e. wędkarze 

f. właściciele działek. 
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6. ANKIETA DIAGNOSTYCZNA 

6.1. TERMIN I ZAKRES ANKIETY  

Badanie ankietowe trwało od 16 października do 5 listopada  2015 r.  

i przeznaczone było dla całej populacji miasta Katowice. 

Ankieta była dostępna w formie papierowej we wszystkich filiach 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz  w filii Miejskiego Domu 

Kultury „Południe” przy ul. Stellera  4. 

W formie elektronicznej dostępna była na stronach internetowych 

urzędu miasta.  

 

6.2. CEL BADANIA 

Celem ankiety była diagnoza dotycząca oceny obecnego stanu 

obszaru wokół kompleksu stawów Borki, Morawa oraz Hubertus I, II, III oraz 

zbadanie preferencji i oczekiwań mieszkańców wobec ich 

zagospodarowania w ocenie respondentów.  

6.3. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW 

 

W badaniu wzięło udział 634 osoby w tym 171 respondentów złożyło 

ankietę w formie papierowej, a 463 osoby w formie elektronicznej.  

Najliczniejsza grupa respondentów to osoby w wieku 25-34 lat i 35-44 

lat, czyli osoby najbardziej aktywne.  

Przeważająca ilość respondentów zamieszkuje Szopienice oraz 

Burowiec. Dalsze badania konsultacyjne potwierdzają, że głównymi 

użytkownikami kompleksu stawów (chociaż oczywiście nie jedynymi) są 

mieszkańcy najbliższych okolic.  
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6.4. TABELARYCZNE I WYKRESOWE  ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI Z BADANIA 

ANKIETOWEGO DOT. ZAGOSPODAROWANIA KOMPLEKSU STAWÓW  

W SZOPIENICACH – BUROWCU WRAZ Z ANALIZĄ PREZENTOWANYCH 

ODPOWIEDZI. 

 

Uwaga: 

Zestawienie tabelaryczne oraz wykresowe wykonane przez Biuro 

Prasowe Urzędu Miasta Katowice 

 

PYTANIA ANKIETY 

 

Analiza  pytań 1 i 3 została zgrupowana, ze względu na wynikające  

z tematyki współzależności pytań.   
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Pyt. 1. W jakich porach roku odwiedza Pan(i) teren kompleksu stawów? 

(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

 

              

Wiosną 
 

Latem Jesienią Zimą 
Nie 

odwiedzam 

Ankieta 

papierowa 

(N=170) 

118 

(69%) 
142 

(84%) 
93 

(55%) 
53 

(31%) 
24 

(14%) 

Ankieta 

online 

(N=436) 
357 

(82%) 
395 

(91%) 
306 

(70%) 
227 

(52%) 
28 

(6%) 
Łącznie 

(N=606) 
475 

(78%) 
537 

(89%) 
399 

(66%) 
280 

(46%) 
52 

(9%) 
 

Pyt. 1. W jakich porach roku odwiedza Pan(i) teren kompleksu stawów? 

(wielokrotny wybór)
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Pyt 3. Jak często odwiedza Pan(i) okolice stawów? 

 

 Codziennie 
 

Kilka razy w 

tygodniu 
Kilka razy w 

miesiącu 
Kilka razy w roku 

lub rzadziej 

Ankieta 

papierowa 

(N=170) 

10 

(6%) 
37 

(22%) 
61 

(36%) 
39 

(23%) 

Ankieta online 

(17%) 

(34%) 

(29%) 

(N=436) 

50 

(11%) 
136 

(31%) 
148 

(34%) 
66 

(15%) 
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Pyt. 3. Jak często odwiedza Pan(i) okolice stawów?
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Analiza otrzymanych odpowiedzi: 

 

Odpowiedzi ankiety świadczą o najczęstszym odwiedzaniu kompleksu  

latem - pobyt w okolicy stawów  deklarowany jest przez 89 proc. wszystkich 

respondentów. Niewiele mniej odwiedzin ma miejsce wiosną. Liczba 

respondentów odwiedzających kompleks stawów na jesieni i w szczególności 

w zimie spada.   

Należy jednak zauważyć, że wobec otrzymanych wyników ankiety, 

podczas spotkań warsztatowych mieszkańcy byli dopytywani o to jak często 

odwiedzają kompleks stawów w sezonie letnim, a jak często w zimowym.   

Większość uczestników spotkań warsztatowych korzystających przez 

cały rok z kompleksu stawów przyznała, że w sezonie zimowym rzadziej 

korzystają z wszystkich stawów.  

Przyczyny takiej sytuacji to  w opinii mieszkańców: 

a. krótszy dzień w sezonie zimowym 

b. niesprzyjające warunki atmosferyczne 

c. mniejsza ilość możliwości wykorzystania  z kompleksu stawów.  

Tłumaczy to zaobserwowany fakt zdecydowanie mniejszej ilości osób 

jednocześnie przebywających na obszarze kompleksu stawów w sezonie  

zimowym względem sezonu letniego.    

Kompleks stawów posiada potencjał, aby być użytkowany przez cały 

rok, co już się dzieje w chwili obecnej, a ewentualne uporządkowanie 

zagospodarowania terenu i realizacja nowych inwestycji na pewno zwiększy 

użytkowanie w okresie zimowym. Tendencję tą należy uwzględnić także w 

zarządzaniu i gospodarowaniu terenem.    
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Pyt 2. Który ze stawów odwiedza Pan(i) najczęściej? (można wybrać 

więcej niż jedną odpowiedź) 
 

             Borki 

 

Morawa Hubertus I Hubertus II Hubertus III 

Ankieta 

papierowa 

(N=170) 

111 

(65%) 
88 

(52%) 
42 

(25%) 
25 

(15%) 
19 

(11%) 

Ankieta 

online 

(N=436) 
297 

(68%) 
291 

(67%) 
119 

(27%) 
72 

(17%) 
58 

(13%) 
 

Łącznie 

(N=606) 
408 

(67%) 
379 

(63%) 
161 

(27%) 
97 

(16%) 

 

77 

(13%) 
 

Pyt. 2. Który ze stawów odwiedza Pan(i) najczęściej? 

(wielokrotny wybór)
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Analiza otrzymanych odpowiedzi: 

 

Najczęściej odwiedzanymi stawami opracowywanego obszaru są 

stawy Morawa i Borki. Widoczna jest duża dysproporcja względem stawów 

Hubertusy.  

Przyczyny takiej sytuacji to: 

a. bliższa odległość stawów Borki i Morawa  

b. bardziej uporządkowane, zorganizowane zagospodarowanie terenów 

wokół stawów Morawa i Borki 

c. więcej atrakcji rekreacyjnych (kąpieliska, żeglowanie, plaże, itp.)  

d. utrudniony dostęp do obszaru stawów Hubertusy spowodowany 

przebiegiem linii kolejowej 

e. bardziej „dziki” charakter  stawów Hubertusy. 
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Pytania nr 4 i 5 miały charakter otwarty.  

 

Pyt 4. Co jest najciekawsze w miejscu, które  Pan(i) odwiedza? 

 

Odpowiedzi respondentów zarówno w ankiecie tradycyjnej jak  

i internetowej dotyczyły przede wszystkim walorów przyrodniczych terenu np: 

- Wyjątkowe ułożenie terenu, 

- Dobrze zachowana natura, 

- Urokliwość miejsca, 

- Natura, 

- Dzika przyroda (rośliny, zwierzęta), 

- Naturalne nawierzchnie, 

- Widoki ,cisza i spokój, 

- Zielone tereny, 

- Ptactwo zamieszkujące ten teren, 

- Stawy z czystą wodą, 

- Zagospodarowanie, 

- Akwen wodny,  

- Akwen wodny, las, rezerwat roślin, ptactwa, 

- Bliskość i rozmaitość natury, która pozwala zapomnieć że znajdujemy się 

w centrum aglomeracji, 

- Bliskość natury nieskażonej działaniem człowieka, 

- Bliskość przyrody, cisza, spokój, możliwość chwilowego oderwania się 

od miejskiego zgiełku, miejsca do plażowania i świetne zakątki do 

zorganizowania grilla lub ogniska, 

- Bliskość z przyrodą, 

- Bogactwo przyrody, 

- Ciekawe jest wszystko tylko strasznie zaniedbane, 

- Cisza,  duża przestrzeń, 

- Dużo zieleni,  

- Przyroda,  zwierzęta, cisza, 

- Przyroda, cisza, spokój, oczywiście stawy, 

- Przyroda i czysta woda z możliwością kąpieli, 

- Przyroda krajobraz, 

- Przyroda oraz dom rodzinny, 

- Przyroda w jej naturalnym środowisku, 

- Przyroda, klimat, piękno tej okolicy, 

- Przyroda, krajobraz, możliwość odpoczynku,  

- Spokój, cisza, natura, roślinność, 

- Ptaki, roślinność,  

- Spośród infrastruktury jako element wartościowy wskazywano głównie 

stanicę żeglarską. Świadczy to o tym, że stanica egzystuje  

w świadomości. 

 

Pyt 5. Co się Pani/Panu nie podoba w miejscu, które Pan(i) odwiedza? 

 

Na powyższe pytania respondenci wskazywali głównie  

- - wszechobecność śmieci, 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 18 
 

 

- brak koszy na śmieci,  

- ruch samochodowy: rozjeżdżanie dróg przez pojazdy samochodowe, 

quady itp., wjazd od strony cmentarza, 

- brak inwestowania w teren, 

- brak właściwego zarządzania terenem, 

- brak poczucia bezpieczeństwa. 

 

Pyt 6. W jakim celu przebywa Pan(i) w okolicy stawów? (można wybrać 

więcej niż jedną odpowiedź) 

Pyt. 6. W jakim celu przebywa Pan(i) w okolicy stawów? 

(wielokrotny wybór)
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Analiza odpowiedzi: 

Kompleks stawów wykorzystywany jest głównie do rekreacji, a sposoby 

wykorzystywania stawów mają charakter „cichy” bez dużej ingerencji  

w przyrodę.  Rekreacją ingerującą w przyrodę jest bez wątpienia możliwość 

kąpieli na stawach.  

W trakcie dalszych badań konsultacyjnych użytkownicy potwierdzili 

taką tendencję wyrażając chęć jak największego zachowania walorów 

przyrodniczych.  

 

Pyt. 7. W jaki sposób dociera Pan(i) w rejon stawów? (można wybrać 

więcej niż jedną odpowiedź) 

 

             Samochodem  
 

Transportem 

publicznym 
Rowerem 
 

Pieszo 
 

Inne – proszę 

wymienić 

Ankieta 

papierowa 

(N=170) 
53 

(31%) 
33 

(19%) 
70 

(41%) 
90 

(53%) 
0 

(0%) 
Ankieta 

online 

(N=436) 
145 

(33%) 
60 

(14%) 
225 

(52%) 
295 

(68%) 
11 

(3%) 
Łącznie 

(N=606) 
198 

(33%) 
93 

(15%) 
295 

(49%) 
385 

(64%) 
11 

(2%) 

 

Analiza odpowiedzi: 

Ankieta została wypełniona głównie przez mieszkańców najbliższych 

okolic. Stąd logiczny wynik badania stwierdzający docieranie do kompleksu 

stawów pieszo.  

Powyższy wynik należy jednak zestawić z obserwacjami ze spaceru 

badawczego i wizji lokalnych, a także ze wskazania problemu obecności 

samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie stawów.  

Należy zwrócić również uwagę, że samo badanie ankietowe  

ze względu na wymogi prawa nie mogło być prowadzone wśród 

mieszkańców pozostałych miast, w tym sąsiadujących Sosnowca i Mysłowic.  

 

Pyt 8. Jak Pan(i) ocenia stan techniczny kompleksu stawowego? 

 

       Idealny Wymaga 

niewielkich 

poprawek 

Poprawny Zły Wymagający 

dużej 

interwencji 

Całkowicie 

zdewastowany 
Nie mam 

zdania 

Ankieta 

papierow

a 

(N=170) 
0 

(0%) 
21 

(12%) 
19 

(11%) 
32 

(19%) 
65 

(38%) 
9 

(5%) 
5 

(3%) 
Ankieta 

online 

(N=436) 
4 

(1%) 
45 

(10%) 
76 

(17%) 
55 

(13%) 
190 

(44%) 
24 

(6%) 
6 

(1%) 
Łącznie 

(N=606) 
4 

(1%) 
66 

(11%) 
95 

(16%) 
87 

(14%) 
255 

(42%) 
33 

(5%) 
11 

(2%) 
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Pyt. 8. Jak Pan(i) ocenia stan techniczny kompleksu stawowego?
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Analiza odpowiedzi: 

Większość respondentów wskazała stan techniczny kompleksu stawów 

jako zły i bardzo zły, wymagający zdecydowanej interwencji. Wyniki 

powyższego pytania są jednoznaczne i w pełni zgodne z dalszymi wynikami 

procesu konsultacyjnego.  

 

Pyt. 9. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na terenie kompleksu 

stawowego? 

Pyt. 9. Czy czuję się Pan(i) bezpiecznie na terenie kompleksu stawowego?
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Analiza odpowiedzi: 

Wyniki ankiety są zaskakujące względem następnie uzyskanych 

informacji, w których użytkownicy wskazywali na brak poczucia 

bezpieczeństwa.  

Należy zauważyć, że w trakcie samych wizyt na terenie czują się 

pewnie, jednak brak dozoru, monitoringu, oświetlenia i występowanie 

negatywnych zdarzeń jak dewastacje, imprezy alkoholowe itp. zniechęcają 

do korzystania z kompleksu np. wieczorem.  

 

Pyt 10. Która funkcja nowego zagospodarowania powinna być 

najważniejsza? (proszę wpisać znak X przy każdej odpowiedzi w danej 

kolumnie) 

Pyt. 10. Która funkcja nowego zagospodarowania powinna być najważniejsza?
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1%

1%

2%

2%

2%

3%

4%

19%

29%

37%

59%

11%

21%

28%

52%

48%

44%

26%

86%

76%

67%

24%

21%

17%

12%3%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wypoczynkowa

rekreacyjno-sportowa

ekologiczna oraz ochronna dla

środowiska i przyrody
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kulturalna
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imprezy masowe, np. koncerty

brak odpowiedzi nieważna średnio ważna bardzo ważna
 

 

Pyt 11. Jakie elementy zagospodarowania powinny zostać ujęte  

w projekcje? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

 Ankieta papierowa 
(N=170) 

Ankieta online 
(N=436) 

Łącznie 
(N=606) 

budowa alejek spacerowych i 
ścieżek rowerowych 

146 
(86%) 

373 
(86%) 

519 
(86%) 
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postawienie elementów małej 
architektury 

143 
(84%) 

382 
(88%) 

525 
(87%) 

instalacja oświetlenia parku 
wykorzystując energię 
odnawialną 

118 
(69%) 

295 
(68%) 

413 
(68%) 

Instalacja monitoringu 88 
(52%) 

165 
(38%) 

253 
(42%) 

Rozbudowa placu zabaw 79 
(46%) 

218 
(50%) 

297 
(49%) 

Utworzenie edukacyjnych 
ścieżek przyrodniczych dla 
dzieci 

82 
(48%) 

178 
(41%) 

260 
(43%) 

Wydzielenie miejsca dla strefy 
piknikowej 

94 
(55%) 

251 
(58%) 

345 
(57%) 

Wydzielenie miejsca dla imprez 
plenerowych, tj. koncerty, 
pokazy filmowe, wystawy 
tymczasowe 

45 
(26%) 

103 
(24%) 

148 
(24%) 

Instalacja całorocznych toalet 101 
(59%) 

261 
(60%) 

362 
(60%) 

Instalacja budek lęgowych i 
karmników dla ptaków 

92 
(54%) 

214 
(49%) 

306 
(50%) 

Budowa tras rowerowych 112 
(66%) 

373 
(86%) 

485 
(80%) 

Rozbudowa usług 
gastronomicznych  

46 
(27%) 

143 
(33%) 

189 
(31%) 

Budowa pomostów 
wędkarskich  

42 
(25%) 

126 
(29%) 

168 
(28%) 

Wydzielenie kąpielisk 105 
(62%) 

306 
(70%) 

411 
(68%) 

Budowa skate parku 27 
(16%) 

45 
(10%) 

72 
(12%) 

Budowa ścianki wspinaczkowej 42 
(25%) 

85 
(19%) 

127 
(21%) 

Budowa przystani, łódek, 
kajaków i rowerów wodnych 

85 
(50%) 

253 
(58%) 

338 
(56%) 

Budowa boisk 8 
(5%) 

78 
(18%) 

86 
(14%) 
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Pyt. 11. Jakie elementy zagospodarowania powinny zostać ujęte 

w projekcie? 

(poparcie na poziomie wyższym niż 50%) 

519

525 87%

86%

80%

68%

68%

60%

57%

56%338

345

362

411

413

485

budowa przystani łódek, kajaków i rowerów

wodnych

wydzielenie miejsca dka strefy piknikowej

instalacja całorocznych toalet

wydzielenie kąpielisk

instalacja oświetlenia

budowa tras rowerowych

budowa alejek spacerowych i ścieżek

rowerowych

postawienie elementów małej architektury

Liczba wskazań (N=606)
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Pyt. 11. Jakie elementy zagospodarowania powinny zostać ujęte 

w projekcie? 

(poparcie na poziomie 50% i mniej)

72

86

127

148

168

189

253

260

297

306

12%

14%

24%

21%

28%

31%

42%

43%

49%

50%

budowa skate parku

budowa boisk

budowa ścianki wspinaczkowej

wydzielenie miejsca dla imprez plenerowych

budowa pomostów wędkarskich

rozbudowa usług gastronomicznych

instalacja monitoringu

utworzenie edukacyjnych ścieżek

przyrodniczych dla dzieci

rozbudowa placu zabaw

instalacja budek lęgowych i karmników dla

ptaków

Liczba wskazań (N=606)  
 

Analiza odpowiedzi: 

Odpowiedzi ankiety potwierdzają zainteresowanie użytkowników 

pozostawieniem wartości przyrodniczych jako elementu najbardziej 

wartościowego.  

Respondenci nie widzą potrzeby realizacji imprez masowych, głośnych, 

a zakres inwestycji budowlanych np. gastronomii powinien odpowiadać 

głównej funkcji terenu, czyli spokojnej rekreacji.  

 

6.5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY 

(Tekst podsumowania: za raportem z ankiety przygotowanym przez 

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice) 
Wnioski: 

 

1. Na 606 uczestniczących w badaniu mieszkańców Katowic 382 

zamieszkuje obszar Szopienic i Burowca. 
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2. W badaniu wzięło udział o 10 proc. więcej kobiet niż mężczyzn, 

najliczniejsza grupą wiekową były osoby pomiędzy 25-34 rokiem życia, 

następnie pomiędzy 35-44 rokiem życia. Najmniej, bo łącznie 8 proc. 

respondentów wywodzi się z najmłodszej grupy wiekowej (poniżej 18 

roku życia) oraz najstarszej (powyżej 65 roku życia). 

3. Najwięcej odwiedzin przypada latem (89 proc. respondentów), kolejno 

wiosną – łącznie niemal 4/5 badanych przyznaje się do przebywania  

w okolicy stawów w tym okresie. Spada jesienią do 65 proc., zimą 

obniża się o kolejne 15 proc. 50 proc. respondentów deklaruje wizyty  

w sezonie zimowym. 

4. Najczęściej odwiedzane są stawy Borki i Morawa (65 proc. 

respondentów). Kompleks trzech Hubertusów odwiedzany jest znacznie 

rzadziej. Hubertus I użytkowany jest przez 20 proc., Hubertus II przez  

15 proc., a 13 proc. badanych najczęściej przebywa w okolicy 

trzeciego z Hubertusów. 

5. Łącznie, co trzeci badany mieszkaniec Katowic przebywa w okolicy 

stawów co najmniej kilka razy w ciągu miesiąca.  Prawie tyle samo 

osób przebywa w tej przestrzeni kilka razy w tygodniu. Codzienną 

obecność w otoczeniu stawów deklaruje 10 proc. wszystkich 

respondentów. Sporadyczne wizyty, obejmujące nie więcej niż kilka 

razy do roku, a nawet i rzadziej deklaruje natomiast 17 proc. badanych. 

6. Mieszkańcy w przeważającej mierze odwiedzają stawy w celach 

wypoczynkowych. 57 proc. respondentów zajmuje się na badanym 

terenie rekreacją. 35 proc. respondentów spędza czas z dziećmi lub 

spotka się ze znajomymi. Wśród respondentów jest ok. 20 proc. 

amatorów grillowania, ok. 30 proc. zajmuje się sportami wodnymi  

i pływaniem. Wędkarstwo jest podstawową formą aktywności dla  

6 proc. badanych. 

7. Większość respondentów (65 proc.) dociera w okolice stawów pieszo. 

Połowa respondentów używa również roweru jako środka transportu. 

Co trzeci respondent dociera w rejon stawów samochodem. Transport 

publiczny plasuje się na ostatnim miejscu - z 15 proc. udziałem 

wszystkich wskazań. 

8. 42 proc. badanych uznaje, że teren wymaga dużej interwencji. 11 proc. 

ocenia teren jako wymagający niewielkich poprawek. 16 proc. uznało, 

że otoczenie stawów jest w stanie poprawnym. Niewiele mniej, gdyż  

14 proc. uznało stan techniczny za zły. Kolejne 5 proc. wyraża pogląd,  

że teren jest całkowicie zdewastowany.  

9. Tylko 3 proc. badanych w sposób zdecydowanie pozytywny wyraża się 

o poczuciu bezpieczeństwa. 46 proc. respondentów czuje się raczej 

bezpiecznie. Ponad ¼ badanych uważa, że teren kompleksu stawów 

jest raczej niebezpieczny, jednoznacznie negatywnie wypowiada się  

11 proc. respondentów. Pozostałe 13 proc. nie odpowiedziało lub nie 

miało wyrobionego zdania w tym temacie. 

10. 4 na 5 respondentów za najważniejszy uważa wypoczynek. ¾ wszystkich 

badanych za bardzo istotną uznaje funkcję rekreacyjno-

wypoczynkową. Na trzecim miejscu uplasowała się funkcja ekologiczna 

oraz ochronna dla środowiska i przyrody. Dla połowy respondentów 

funkcje edukacyjne i kulturalne są średnio ważne. Znacząco wobec 
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pozostałych wymienionych w ankiecie funkcji zwiększa się procentowy 

udział ocen negatywnych wobec funkcji gastronomicznej oraz 

imprezowej. Co więcej, organizacja imprez masowych, w tym również 

koncertów – w przeciwieństwie do pozostałych funkcji - została uznana 

za nieważną przez 59 proc. badanych – przewyższając procentowo 

pozostałe warianty odpowiedzi. 

11. 86 proc. respondentów za najważniejsze dla przyszłego 

zagospodarowania uznało wyposażenie przestrzeni w elementy małej 

architektury (takie jak ławki, kosze na śmieci, stoły itp.), które są częścią 

każdej miejskiej przestrzeni publicznej. 76 proc. wybrało również 

budowę alejek spacerowych i tras rowerowych. Dla 68 proc.  

mieszkańców ważne jest oświetlenie oraz wydzielenie kąpieliska.   

60 proc. respondentów opowiada się za instalacją całorocznych 

toalet. Ponad połowa respondentów chce wydzielenia miejsca dla 

strefy piknikowej oraz opowiada się za budową przystani łódek, 

kajaków i rowerów wodnych. 

12. Za budową lokali gastronomicznych opowiedziało się 31 proc. 

badanych. Budowę nowych pomostów wędkarskich popiera 28 proc. 

ankietowanych, a zaledwie 24 proc. respondentów popiera pomysł 

wydzielenie miejsca dla imprez plenerowych. Na trzech ostatnich 

miejsc uplasowały się kolejno elementy związane z aktywnością 

sportową i rekreacją – czyli montaż ścianki wspinaczkowej, bodowa 

boiska i skate parku. 

13. W pytaniach otwartych respondenci przede wszystkim docenili ciszę  

i spokój oraz przyrodę, dogodne warunki do spacerowania  

i wypoczynku. Z kolei za największe wady uznano brak podstawowej 

infrastruktury – tj. ławki, kosze na śmieci, toalety. Wielokrotnie zarzucano 

brak dróg i tras rowerowych oraz miejsc postojowych. Pojawiały się 

również negatywne oceny w odniesieniu do pozostałych 

użytkowników, którzy potrafią zakłócić wypoczynek oraz zaśmiecać 

cały obszar stawów. W uwagach pozostałych często pojawiły się 

sugestie dotyczące systematycznego sprzątania terenu oraz 

oczyszczania zbiorników wodnych. 
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7. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO PRZEZ UCZESTNIKÓW KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

7.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

7.1.1. Komunikacja samochodowa (Rys. 133/01) 

 

Użytkownicy kompleksu stawów dostają się na teren głównie pieszo, co 

wynika z niedużej odległości od miejsca zamieszkania. Część użytkowników 

korzysta z komunikacji samochodowej. 

Obserwacje w trakcie spaceru badawczego oraz podczas 

indywidualnych wizji lokalnych wskazują, że właściciele samochodów 

pochodzą także z okolicznych miast jak Siemianowice, Ruda Śląska, 

Mysłowice, Sosnowiec, a także Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie czy 

Tarnowskie Góry.  

Mieszkańcy wskazywali na poniższe problemy: 

a. podjeżdżanie samochodami bezpośrednio nad  brzeg stawów, 

b. całkowity brak miejsc postojowych, 

c. brak zakazów ruchu na drogach leśnych, 

d. brak egzekwowania kar wobec wykroczeń, 

e. mycie samochodów wodą ze stawów, 

f. jazda samochodami deformuje nawierzchnię dróg leśnych, a także 

deformuje teren południowego brzegu stawu Borki, 

g. Korzystanie z terenów kompleksu dla jazdy na motorach, quadach  

i samochodach terenowych niszczy nawierzchnię dróg leśnych, 

polnych, jest niebezpieczne dla pozostałych użytkowników i ma zły 

wpływ na obecność zwierząt. 

 

W trakcie trwania procesu konsultacji zwrócono uwagę na fakt 

montażu kilku znaków zakazu wjazdu na drogach polnych, leśnych od strony 

ulicy Morawa w kierunku stawu Borki. Inwestycja ta spotkała się z pozytywnym 

odbiorem wśród mieszkańców, którzy zwrócili jednak uwagę na konieczność 

egzekwowania powyższych zakazów przez patrole policji. 
 

7.1.2. Komunikacja rowerowa (Rys. 133/02) 

 

Mieszkańcy oceniali infrastrukturę rowerową jako słabą lub bardzo 

słabą, a najważniejsze wskazywane problemy dotyczyły: 

a. Mała ilość istniejących tras rowerowych, 

b. Korzystanie do jazdy rowerowej ścieżek leśnych jest utrudnione ze 

względu na zły stan nawierzchni wynikający z wyjeżdżania dróg leśnych 

samochodami i quadami, 

c. Brak systemu tras rowerowych oraz ich połączenia z pozostałymi 

trasami rowerowymi w mieście, a także w miastach sąsiadujących – 

Sosnowcu i Mysłowicach, 

d. Utrudniona jazda terenem byłego torowiska kolei ze względu   

na dużych rozmiarów kamienie na nawierzchni (o średnicy ok 10cm), 

e. Jazda rekreacyjna na terenie kompleksu stawów jest utrudniona  
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      i wymaga raczej rowerów o charakterze górskim, 

e. Brak kierunkowskazów, 

f. Brak punktów do odpoczynku ze stołami, ławkami itp., 

g. Brak stojaków na rowery. 

 

W chwili obecnej mieszkańcy korzystają z terenu kompleksu stawów  

do rekreacji rowerowej, ale zaznaczają, że jest ona utrudniona i nie jest 

odpowiednio zorganizowana.  
 

7.1.3. Ścieżki piesze 

 

Mieszańcy wskazywali spacery jako jeden z głównych sposobów 

wykorzystania rekreacyjnego kompleksu. Stosunkowo duży obszar umożliwia 

długie spacery.  

W trakcie spaceru badawczego każda z trzech grup odbyła 2-godzinny 

spacer obejmujący inną trasę.  

Zwracano jednak uwagę na stan ścieżek (podobnie jak w przypadku 

rekreacji rowerowej). 

Wskazywano również rozjechane przez samochody tereny na plażach 

na brzegu południowym stawu Borki.    
 

7.1.4. Transport publiczny 

 

Większość użytkowników dociera głównie pieszo lub własnym 

samochodem. 

Komunikacja publiczna jest rzadko wykorzystywana jako środek 

transportu na teren kompleksu i w chwili obecnej spełnia swoją rolę. 

 

7.2. ZASOBY PRZYRODNICZE 

7.2.1. Zbiorniki wodne 

 

Kompleks stawów składa się z 5 stawów o powierzchni poszczególnych 

stawów 

- Borki - 11,23ha 

- Morawa - 35,3 ha 

- Hubertus I - 6,93ha 

- Hubertus II - 18,68ha 

- Hubertus III -  14,23ha 

 

Całościowa powierzchnia stawów wynosi  86,37ha. 

  

Mieszkańcy zwracali uwagę na niski poziom wody w chwili obecnej  

(tj. październik/listopad 2015).  

Należy zwrócić uwagę, że stawy te nie posiadają powierzchniowych 

dopływów.  
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Zgodnie z uzyskanymi informacjami do stawu Morawa wpływa część 

wody deszczowej z osiedla Morawa – nie wiadomo w jakim zakresie i z jakich 

powierzchni.  

Użytkownicy zwrócili uwagę na mętną wodę stawu Hubertus I  

i konieczność przeprowadzenia badań wody.  
 

7.2.2. Roślinność 

 

Prawie wszyscy użytkownicy kompleksu wskazywali przyrodę jako 

największą wartość obszaru. (Rys. 133/04) 

Jednocześnie wskazywano na: 

a. brak wiedzy o wszystkich gatunkach roślin występujących na terenie, 

b. nieograniczony rozrost szuwar i roślinności podwodnej, 

c. utrudnienia w żeglowaniu i pływaniu na terenie stawu Morawa  

w związku z roślinnością wodną, 

d. rozrost samosiejek. 

 

7.2.3. Zwierzęta 

 

W wodach stawów żyje kilkanaście gatunków ryb, m.in.: płoć, wzdręga, 

okoń, szczupak pospolity, leszcz, karaś zwyczajny, karaś srebrzysty  

i słonecznica. Gatunki wprowadzone przez koła wędkarskie to: karp, tołpyga 

pstra. 

Obszar ten stanowi dogodne miejsce rozrodu wielu gatunków ptaków 

wodnych, wodno-błotnych i szuwarowych. Gatunki lęgowe ptaków wodno-

błotnych to: perkoz dwuczuby, łabędź niemy, kaczka krzyżówka, głowienka, 

czernica, wodnik, kokoszka wodna, łyska, trzciniak, trzcinniczek, potrzos  

i mewa śmieszka. Kolonia lęgowa mewy śmieszki na tym terenie jest 

najliczniejszą w aglomeracji katowickiej, w 1993 roku liczyła 350 gniazd. 

Gatunki zimujące ptaków wodno-błotnych to: łabędź niemy, kaczka 

krzyżówka, łyska, mewa śmieszka i mewa pospolita. 

Łabędzie są stale dokarmiane przez mieszkańców i stały się wręcz 

agresywne wobec ludzi podchodzących do wody oczekując dokarmiania.  

Większość mieszkańców nie dostrzega problemu w dokarmianiu 

ptaków, jednak zgodzili się z tłumaczeniem niebezpieczeństw jakie za sobą 

pociągają. Oprócz przyzwyczajenia ptaków do otrzymywania łatwego 

pożywienia i braku poszukiwań pokarmu ważniejsza jest kwestia obecności 

pokarmów (przede wszystkim pieczywa) w wodzie, co może doprowadzić do 

zwiększenia ilości fosforu w wodzie, a  w dalszej konsekwencji do powstania 

glonów, które uniemożliwią korzystanie ze zbiorników wodnych. 

Niebezpieczeństwo jest tym większe, że stawy nie posiadają dopływów 

powierzchniowych i nie ma ciągłej wymiany wody.  

W zarośniętych zatokach rozmnażają się płazy. 

Na terenach okalających zbiorniki, bądź przy ich brzegach bytują: jeż 

europejski, łasica, ryjówka aksamitna i inne drobne gryzonie. Zakłada tam 

swoje gniazda, sprowadzony z Ameryki Północnej piżmak amerykański. 

Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego bogata jest fauna 

bezkręgowców. W wodach występują m.in.: zatoczek rogowy, zatoczek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
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pospolity, błotniarka stawowa, płoszczyca szara. W pobliżu zbiorników liczne 

są gatunki ważek. W zaroślach wierzbowo-topolowych spotyka się gąsienice 

nastrosza półpawika, liczne gatunki motyli, szerszenie, chrabąszcze majowe, 

jest to miejsce występowania jednego z największych chrząszczy Europy – 

rohatyńca nosorożca. 

 

Powyższe informacje znane są z relacji mieszkańców czy informacji 

uzyskiwanych przez mieszkańców ze stron internetowych. 

Mieszkańcy wskazywali na  brak szczegółowej wiedzy o żyjących na 

terenie stawów gatunków zwierząt i konieczność ich inwentaryzacji przed 

przystąpieniem do realizacji inwestycji w szczególności tych znacząco 

ingerujących w środowisko. 
 

7.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

Infrastruktura techniczna została bardo  negatywnie oceniona przez 

użytkowników, a wskazywane problemy dotyczyły: 

a. braku toalet, 

b. braku przebieralni w miejscach kąpielisk, 

c. braku gastronomii, 

d. braku pomostów wędkarskich, 

e. główne zastrzeżenia budziły dzikie punkty wędkowania wykonane 

prowizorycznie przez wędkarzy z podkładów kolejowych drewnianych  

i betonowych, opon samochodowych itp., 

f. zaniedbanych i nieestetycznych tablic informacyjnych, 

g. tablice informacyjne są nieczytelne, stare i oprócz wyglądu 

nieestetycznego zachęcają do dewastacji, 

h. nieestetycznych tablic oznaczeń kół wędkarskich, podobnie jak tablice 

ogólne nieczytelne, albo zupełny ich brak, 

i. przybijania ogłoszeń kół wędkarskich na kartkach do drzew, 

j. braku ławek, 

k. braku koszy na śmieci, 

l. zły stan techniczny schodów terenowych w południowo zachodniej 

części stawu Morawa. 

 

7.4. ATRAKCJE REKREACYJNE 

 

Do wskazywanych przez użytkowników atrakcji rekreacyjnych w chwili 

obecnej należą głównie plaże na stawach Borki i Morawa ( z uwzględnieniem 

ich niedostatecznego wyposażenia), stanica wodna przy stawie Morawa. 

(Rys. 133/07) 
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7.5. SPOSÓB KORZYSTANIA Z OPRACOWYWANEGO TERENU PRZEZ 

UŻYTKOWNIKÓW 

 

Na całym terenie objętym procesem konsultacji użytkownicy wykazują 

następujące aktywności: 

a.  rekreacja rowerowa, 

b. spacery, 

c. obcowanie z przyrodą. 
 

Dla określenia sposobu użytkowania stawów przez użytkowników 

wskazane jest podzielenie na 3 obszary: 

- staw Borki, 

- staw Morawa, 

- stawy Hubertusy. 

 

staw Borki wykorzystywany jest: 

a. kąpiele, 

b. plażowanie, 

c. pikniki, 

d. grillowanie, 

e. biwakowanie, 

f. wędkowanie. 

 

staw Morawa wykorzystywany jest : 

a. kąpiele  (także w sezonie zimowym przez klub morsów), 

b. plażowanie, 

c. pikniki, 

d. sporty wodne: żeglarstwo i kajakarstwo, 

Na terenie przy stawie Morawa działa stanica żeglarska, użytkowana 

przez Drużynę Harcerską. Drużyna wykorzystuje także teren lasu do gier 

plenerowych.  

 

stawy Hubertusy wykorzystywane są: 

a. wędkowanie, 

b. spacery, 

c. sporadyczne kąpiele, plażowanie. 

 

Lokalizację stanowisk wędkarskich przedstawia rys. 133/06. 

 

7.6. ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA  

7.6.1. Obsługa terenu 

 

Zgodnie z wskazaniami użytkowników obszar stawów nie posiada 

gospodarza doglądającego i porządkującego teren, osoby lub instytucji 

odpowiedzialnej za stan. Mieszkańcy wskazywali także brak systemu 
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współpracy pomiędzy ewentualnymi jednostkami miejskimi, a organizacjami 

pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie zarządzania i obsługi terenem.  

Należy zwrócić uwagę, ze poszczególne stawy przypisane zostały co 

prawda kołom wędkarskim. Koła wędkarskie zainteresowane są głównie 

wędkowaniem i zarybianiem stawów i nie dbają o całość terenu.   

Użytkownicy zwracali uwagę na brak informacji odnośnie 

odpowiedzialności za teren i ewentualnego adresata informacji, sugestii czy 

skarg.  

 

7.6.2. Gospodarka odpadami  

 

Gospodarka odpadami była jednym z głównych tematów 

poruszanych na każdym spotkaniu konsultacyjnym. Wszyscy mieszkańcy  

i użytkownicy opracowywanego terenu wskazywali obecność śmieci jako 

jeden z głównych problemów na terenie objętym opracowaniem.  

Należy zauważyć, że powyższy problem ma dwa charaktery: 

- wyrzucanie śmieci w dowolnych miejscach, 

- przepełnienie istniejących koszy na śmieci. 

 

Zgodnie z wskazaniami mieszkańców cały teren kompleksu stawów jest 

bardzo słabo wyposażony w kosze na śmieci. Ocenę potwierdziły oględziny 

terenu podczas spaceru badawczego w dniu 14.11.2015 r. oraz podczas 

indywidualnych wizji lokalnych. Śmieci porzucane są w dowolnych miejscach. 

Wyróżnić można: 

- śmieci porzucone po pobycie rekreacyjnym, takie jak: butelki i puszki 

po napojach, pojemniki po jedzeniu, worki, torby itp., 

- śmieci o charakterze przemysłowym np. pojemnik sześcienny na ciecz, 

opony itp., 

- śmieci wielkogabarytowe – gruz przywożony z zewnątrz. 

 

7.6.3. Konserwacja zieleni 

 

Wedle opinii mieszkańców zieleń jest w niewielkim stopniu 

konserwowana i pielęgnowana przez obsługę zewnętrzną.  

Z jednej strony mieszkańcy doceniają przyrodniczy charakter  

kompleksu stawów i jego pewną dzikość. Z drugiej krytykują za duży  

i chaotyczny samoistny rozrost zieleni, który uniemożliwia lub utrudnia 

korzystanie z terenu.   

Brakuje pielęgnacji roślin wodnych szczególnie w zakresie wycinki roślin 

wodnych i usuwania resztek roślin pływających na wodzie.   
 

7.6.4. Obsługa miejsc rekreacyjnych 

 

Mieszkańcy ocenili obsługę miejsc rekreacyjnych jako 

niewystarczająca.  

Wskazywanymi problemami było: 

a. brak ratowników na kąpieliskach, 
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Wedle wskazań mieszkańców jest ich za mało do obsługi kąpielisk  

w sezonie letnim, a ratownicy obawiają się także o swoje 

bezpieczeństwo. 

Wskazywano również przypadki, gdy do obowiązków ratowników 

należało także sprzątanie, co zniechęca do podejmowania takiej 

pracy i odciąga od głównej funkcji - pilnowania bezpieczeństwa 

użytkowania kąpieliska. 

b. brak grup porządkowych, 

c. brak koordynacji  czasowej i rzeczowej działań. 

Mieszkańcy jako przykłady wskazali przywiezienie piasku na plażę  

w piątek tuż przed weekendem, co uniemożliwiło jego rozłożenie  

ze względu na dużą ilość ludzi, czy opóźnienia w dostawie przenośnych 

toalet.  

 

7.6.5. Bezpieczeństwo korzystania 

 

Zgodnie z przestawionymi opiniami mieszkańców teren nie jest 

wystarczająco bezpieczny.  

Jest to nie do końca zgodne z wynikami ankiety, w której respondenci 

odpowiadali, że czują się raczej bezpiecznie.  

Należy jednak interpretować to w następujący sposób: wizyty  

na stawach nie wiążą się z bezpośrednim zagrożeniem lub też samym 

poczuciem zagrożenia.  

Natomiast mieszkańcy wskazują na takie zachowania jak: 

a. dewastacja elementów wyposażenia stałego i tymczasowego np. 

toalety przenośne, 

b. zachowania nieprzyzwoite, 

c. libacje pijackie. 

 

Powyższe zdarzenia powodują obawy przed wizyta na stawach 

szczególnie w godzinach wieczornych.  

 

Mieszkańcy wskazywali także  następujące problemy: 

a. brak dozoru terenu, 

b. brak patroli policji lub straży miejskiej, 

c. brak gospodarza nadzorującego teren, 

d. brak monitoringu w wyznaczonych strefach, 

e. brak oświetlenia alejek spacerowych, tras rowerowych i punktów 

rekreacyjnych, 

f. wąskie ścieżku pomiędzy szuwarami – szczególnie w obszarze stawów 

Hubertusy. 
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8. PROPONOWANE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

8.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 

Opracowywany teren kompleksu stawów w ocenie użytkowników 

stanowi dużą wartość ze względu na swoje walory przyrodnicze. Użytkownicy 

pragną, aby tak pozostało. Dlatego wskazują, że wszystkie planowane 

inwestycje nie powinny znacząco zmienić stanu środowiska.  

 

8.2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

8.2.1. Komunikacja samochodowa (Rys. 133/08) 

Mieszkańcy wskazywali wśród głównych problemów samochody i ich 

obecność w bezpośrednim sąsiedztwie stawów. 

Aby rozwiązać ten problem mieszkańcy wskazywali konieczność: 

a. realizacji zakazów wjazdów w bezpośrednie sąsiedztwo stawów, 

b. budowa miejsc postojowych dla samochodów, 

Mieszkańcy wskazali kilka lokalizacji miejsc postojowych: 

Największy parking dla samochodów osobowych powinien zostać 

zlokalizowany na terenie pomiędzy ulicą Sosnowiecką a torami 

kolejowymi. Parking mógłby pomieścić ok 150 do 200 samochodów.  

Parking po zaadoptowaniu dla ruchu pieszego przejść pod ulicą 

Sosnowiecką oraz torami kolejowymi mógłby być wykorzystywany  

przez użytkowników stawu Morawa oraz stawów Hubertus.  

Parking dodatkowy dla stawu Morawa powinien być zlokalizowany  

w okolicy zjazdu z ulicy Sosnowieckiej do stanicy żeglarskiej.  

Dla stawów Hubertusy parkingi lokalizowane byłyby także w okolicy tzw. 

Rybaczówki przy torach kolejowych. 

Dla stawu Borki parkingi zlokalizowane powinny być wzdłuż 

przedłużonej ulicy Brynicy oraz wzdłuż proponowanej nowej drogi 

biegnącej do ulicy Korczaka. Lokalizacja kolejnego parkingu wskazana 

została w okolicach ulicy Borki. 

 

Jako dodatkowy element ułatwiający komunikację wskazano budowę 

dodatkowej drogi łączącej ulicę Brynicy z ulicą Korczaka. Propozycję 

przebiegu drogi wskazano wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej ze 

względu na brak możliwości zasadzeń w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 

i przez to małej ingerencji w drzewostan. Należy zwrócić uwagę, że droga ta 

przecinałaby tereny prywatne.  

 

8.2.2. Komunikacja rowerowa (Rys. 133/09) 

 

Użytkownicy zwrócili uwagę na konieczność stworzenia systemu 

komunikacji rowerowej obejmującego połączenia z całościowym systemem 

komunikacji rowerowej miasta. Główne kierunki połączeń: 

a. powiązanie z trasą rowerową w Sosnowcu po południowej stronie 

Stawików, 
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b. powiązanie z stawu Borki w kierunku parku Tysiąclecia i Siemianowic – 

wykorzystująca dzisiejsze możliwości infrastrukturalne, 

c. organizacja trasy Siemianowice – Mysłowice z nawierzchnią asfaltową. 

 

Jako istotne wskazywano także system tras na obszarze kompleksu 

stawów umożliwiający zarówno przejazd przez teren w różnych kierunkach  

jak i korzystanie z terenu w celach rekreacyjnych. 

Jako nawierzchnie wykończeniowe wskazywano przede wszystkim 

nawierzchnie naturalne: ziemne lub z tłucznia naturalnego. Wyjątek stanowią 

połączenia z terenami zewnętrznymi wymienionymi powyżej, gdzie 

mieszkańcy dopuścili zastosowanie utwardzeń asfaltowych lub z kostki 

betonowej.  

Wskazano także konieczność realizacji miejsc do odpoczynku, a także 

montaż stojaków rowerowych. 

Użytkownicy zwracali uwagę na brak oznakowań tras i brak 

kierunkowskazów z szacunkowym czasem dojazdu do celu. 

 

W trakcie procesu konsultacyjnego pojawiły się pomysły realizacji tras 

do jazdy rolek, ale wobec dalszej decyzji o utwardzeniu naturalnym tras  

z takiego zagospodarowania terenu zrezygnowano.  

  

8.2.3. Ścieżki piesze 

 

Podobnie jak w przypadku tras rowerowych problemem jest 

rozjechanie nawierzchni ścieżek przez samochody i quady. Użytkownicy chcą 

wykonania wygodnych do poruszania się ścieżek o nawierzchni naturalnej. 

Dla plaży przy południowym brzegu stawu Borki wskazano wykonanie 

ścieżki spacerowej z trasa rowerową, które oddzielą przestrzeń plaży od 

przestrzeni zieleni zorganizowanej i lasu. 

Wzdłuż brzegu wschodniego stawu Morawa mieszkańcy wskazali 

konieczność realizacji promenady pieszej nad poziomem wody wyposażonej 

w pomosty wędkarskie. Promenada miałaby być nadbudowana, a nie 

nadsypywana, aby nie zmniejszać powierzchni stawu.  

Mieszkańcy wskazywali także propozycje realizacji tras do nord 

walkingu. 

 

8.2.4. Transport publiczny 

 

Mieszkańcy nie wskazywali konieczności specjalnego usprawnienia 

transportu publicznego.  

 

8.3. ZASOBY PRZYRODNICZE 

8.3.1. Zbiorniki wodne 

 

Wskazywano możliwość wodnego połączenia stawów. Proponowane 

połączenie wodne mogłoby mieć podwójne funkcje: przyrodniczą  

i rekreacyjną. 
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Połączenie wodne przyrodnicze byłoby wskazane dla lepszego 

egzystowania ekosystemu stawów i zostało przyjęte pozytywnie przez 

uczestników procesu konsultacji. (Rys. 133/11) 

Połączenie rekreacyjne pomiędzy stawami wzbudziło wśród 

mieszkańców więcej kontrowersji. (Rys. 133/12) 

Dla połączenia stawów Borki i Morawa zagrożenia wskazywane przez 

mieszkańców dotyczyły: 

a. Niebezpieczeństwa dla zwierząt zamieszkujących szuwary 

wynikającego z konieczności ograniczenia powierzchni szuwarów  

i obecności przepływających kajaków w kanale w bezpośrednim 

sąsiedztwie szuwarów, które mogą być zamieszkiwane przez zwierzęta. 

Należy decyzję o połączeniu rekreacyjnym stawów (a tym samym 

odtworzeniu kanału i wycięciu szuwar) podjąć w oparciu  

o inwentaryzację przyrodniczą i występowanie wartościowych 

gatunków roślin i zwierząt. W przypadku możliwości połączenia 

wskazane byłoby także, aby kanał dla przepływu kajakami był możliwy 

poza okresem lęgowym tj. od początku lipca. 

b. Braku wystarczającej powierzchni wody dla umiejscowienia na stawie 

Borki rekreacji kajakowej.  

Należy przy opracowywaniu koncepcji przestrzennej rozważyć 

propozycję, aby przy realizacji kąpielisk ze strony obydwóch brzegów 

stawu Broki (brzeg południowy i północny) możliwym było jeszcze 

bezpieczne zlokalizowanie rekreacji kajakowej. 

  

Połączenie stawów Morawa i Huberusy w miejscy przejścia dawnych 

torów kolei wąskotorowej. 

Dla połączenia stawów Hubertusy i Morawa zagrożenia wskazywane 

przez mieszkańców dotyczyły: 

c. Braku takiego połączenia w przeszłości, 

d. Jedyne możliwe połączenie wodne przebiegałoby poprzez obecne 

połączenie pod ulica Sosnowiecką oraz pod torami kolejowymi  

w miejscu dawnej linii kolei wąskotorowej.  

Połączenie te musi pełnić w pierwszej kolejności funkcję komunikacji 

pieszej i rowerowej, dlatego wydaje się, że istniejące przejścia będą za 

wąskie dla jednoczesnej komunikacji pieszo - rowerowej i wodnej. 

Jednak konieczna jest analiza takiej możliwości. 

e. Konieczność zakazu przepływania w okresie lęgowym, 

f. Rozbudowa funkcji rekreacji czynnej na stawach Hubertus. 

Zgodnie z preferencjami mieszkańców i uczestników konsultacji 

społecznych  obszar stawów Hubertus powinien pozostać terenem  

o mniejszym zakresie inwestycji, z dużym pozostawieniem swobody dla 

przyrody.  
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8.3.2. Roślinność (Rys. 133/10) 

 

Mieszkańcy wskazywali konieczność zachowania walorów 

przyrodniczych terenu. Zakres koniecznych prac powinien dotyczyć: 

- ograniczenia rozrostu szuwar przy stawach, 

- ograniczenia rozrostu roślinności podwodnej utrudniającej żeglowanie     

  i pływanie, 

- uporządkowania samosiejek w obszarze torów kolejowych i stawów    

  Hubertusy. 

  

8.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

8.4.1. Proponowana zabudowa 

 

Proponowana zabudowa która pojawiła się w głosach mieszkańców 

podczas procesu konsultacji:  

a. remont  i ewentualna rozbudowa stanicy żeglarskiej 

a. budowa zaplecza dla plaży na brzegu południowym stawu Morawa   

w postaci gastronomii, stałych toalet, przebieralni i natrysków dla 

użytkowników plaży  

b. budowa zaplecza dla plaży na brzegu północnym stawu Morawa   

w postaci gastronomii, stałych toalet, przebieralni i natrysków dla 

użytkowników plaży  

c. budowa gastronomii, stałych toalet, przebieralni i natrysków dla 

użytkowników plaży na zachodnim końcu stawu Borki   

d. budowa toalet dla użytkowników plaży na południowym brzegu stawu 

Borki 

e. budowa miejsc do odpoczynku , wiat (możliwa początkowo realizacja 

miejsc do siedzenia, a następnie zadaszeń). 

 

8.4.2. Rozbudowa infrastruktury technicznej 

 

Zakres wskazywanej przez mieszkańców infrastruktury technicznej 

wymagającej realizacji : 

a. dla planowanej zabudowy zapewnienie infrastruktury technicznej, 

b. wykonanie sieci zewnętrznych dla oświetlenia, monitoringu, 

c. wykonanie identyfikacji wizualno-informacyjnej, 

d. identyfikacja powinna odbywać się w zakresie zarówno lokalizacji, 

kierunkowskazów i informacji użytkowych, a także w zakresie realizacji 

edukacji przyrodniczej ( ścieżki, stanowiska), 

e. stworzenie infrastruktury koszy na śmieci. 

 

8.5. ATRAKCJE REKREACYJNE I SPOŚÓB KORZYSTANIA PRZEZ 

UŻYTKOWNIKÓW 

8.5.1. Plaże rekreacyjne 
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Mieszkańcy wskazywali na  utworzenie plaż wraz z infrastrukturą 

pomocniczą na obszarach: 

- północny brzeg stawu Borki, 

- południowy brzeg stawu Borki, 

- południowy brzeg stawu Morawa, 

- północny brzeg stawu Morawa. 

 

8.5.2. Pole biwakowe 

 

W trakcie spotkań warsztatowych pojawiła się propozycja realizacji 

pola biwakowego.   

Należy zwrócić uwagę, że powyższa inwestycja wiąże się  

z zwiększeniem obciążenia na środowisko i możliwa jest w przypadku nie 

wychodzenia poza maksymalne obciążenie, które należy określić na etapie 

koncepcji funkcjonalno - przestrzennej. Inwestycja taka wymaga też 

dodatkowej infrastruktury i zabudowy.  

Pomysł ten spotkał się z sprzeciwem części użytkowników. 

 

8.5.3. Sporty wodne 

 

W chwili obecnej rekreacja żeglarska i kajakowa realizowana jest przez 

stanicę żeglarską przy stawie Morawa i może być dalej przez nią realizowana.  

Mieszkańcy wskazywali aby zrealizowana została wypożyczalnia 

kajaków i rowerów wodnych zarówno na stawie Morawa jak i na stawie Borki. 

 Na drugim spotkaniu warsztatowym pojawił się pomysł realizacji szkółki 

żeglarskiej na stawie Hubertus II. Pomysł ten spotkał się  jednak z dużym 

sprzeciwem podczas podsumowania warsztatów i prezentacji końcowej. 

Mieszkańcy wyrażali opinię zachowania stawów Hubertusy jako terenów  

z najmniejszą ingerencją człowieka.  

Mieszkańcy wykluczyli realizację sportów motorowodych na wszystkich 

stawach.  

 

8.5.4. Wędkowanie  

 

W chwili obecnej wędkowanie obywa sie na całym obszarze stawów 

bez wydzielonych miejsc do wędkowania. Wędkarze wskazywali  

na spotkaniach  brak konieczności realizacji pomostów, jednak część 

wędkarzy buduje prowizoryczne, nieestetyczne  miejsca do wędkowania,  

co wywołuje sprzeciw mieszkańców. 

Mieszkańcy wskazywali, aby wędkowanie możliwe było tylko we 

wskazanych i zagospodarowanych do tego miejscach (budowa pomostów). 

Jako lokalizacje pomostów wędkarskich wskazywano: 

-  całość terenów stawów Hubertus, 

-  zachodnią część stawu Morawa, 

- wschodni brzeg stawu Morawa (planowana promenada piesza  

    z pomostami wędkarskimi), 

-  wschodni kraniec stawu Borki (poza plażami). 
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8.5.5. Trasy edukacyjne  

 

Mieszkańcy proponowali wykonanie tras edukacyjnych związanych  

z występującymi na obszarze stawów gatunkami roślin i zwierząt. Trasy należy 

wyposażyć zarówno w punkty informacyjne, jak i miejsca możliwe  

do prowadzenia lekcji. 

 

8.5.6.     Pozostałe wskazywane atrakcje rekreacyjne: 

 

W czasie procesu konsultacji pojawiły sie dodatkowe atrakcje 

wskazywane przez użytkowników: 

a. centrum nurkowe, 

b. surfing, 

c. boiska do piłki plażowej, 

d. centrum wspinaczkowe, 

e. kino plenerowe, 

f. centrum paralotniarstwa. 

    

Należy zaznaczyć, że powyższe atrakcje mają charakter ponadlokalny  

i przyciągną dodatkowych użytkowników. Ich realizacja jest możliwa pod 

warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego obciążenie środowiska 

naturalnego. 

 

8.6. ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA  

8.6.1. Charakterystyka ogólna 

 

Mieszkańcy wskazywali na konieczność zapewnienia dozoru i obsługi 

całego obszaru. Ewentualna instytucja lub jednostka zarządzająca powinna 

być znana użytkownikom i całościowo rozwiązywać problemy obszaru.   

Bieżące użytkowanie obszaru w częściowym zakresie rzeczowym,  

np. żeglowanie, wędkowanie, w tym zarybianie powinno być uzgadniane  

z zarządcą całości obszaru.  

Obszar należy wyposażyć w tablice informacyjne dotyczące zarządcy 

obszaru.  

 

8.6.2. Gospodarka odpadami  

 

Gospodarka odpadami w ocenie mieszkańców nie istnieje. Wszyscy 

mieszkańcy i użytkownicy opracowywanego terenu wskazywali obecność 

śmieci jako jeden z głównych problemów na terenie objętym opracowaniem.  

Wedle opinii mieszkańców konieczne jest dostateczne wyposażenie całości 

terenu w kosze na śmieci połączone z opracowaniem i wdrożeniem w życie 

systemu odbioru śmieci z całego terenu. 
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Należy zwrócić uwagę, że realizacja zakazów wjazdu na teren  

w bezpośrednie sąsiedztwo stawów oraz  realizacja zamykanych szlabanów 

utrudni wywóz śmieci w pobliże stawów.  

 

8.6.3. Konserwacja zieleni 

 

Zakres proponowanej przez mieszkańców ingerencji w zieleń dotyczy: 

- usuwania rozrastających sie powierzchni szuwarów 

Część mieszkańców zaproponowała wpuszczenie większej ilości ryb, 

których pożywienie stanowi roślinność wodna. Jednak takie rozwiązanie niesie 

ze sobą ryzyko zwiększenia występowania w wodzie fosforu z odchodów ryb, 

co niesie niebezpieczeństwo rozkwitu glonów. Dlatego bardziej racjonalne 

wydaje się prowadzenie corocznej wycinki części roślinności dla utrzymania 

właściwego stanu ilościowego roślin.  

Obszary wskazane do realizacji wycinki szuwarów obejmują  

w szczególności obszar połączenia stawów Borki i Morawa, grobli na stawach 

Hubertusy (poszerzenie ścieżek). 

- wycinki rozrastającej ilości samosiejek 

Mieszkańcy wskazywali konieczność uporządkowania terenu w pobliżu 

planowanego przejścia pod ulicą Sosnowiecką i torami kolejowymi w kierunku 

stawów Hubertusy, gdzie nastąpił duży rozrost samosiejek.     

 

8.6.4. Obsługa miejsc rekreacyjnych 

 

Stworzenie uporządkowanych miejsc rekreacyjnych, szczególnie plaż 

na stawach Borki i Morawa wymaga zwiększenia obsługi technicznej terenów 

w zakresie obsługi ratowniczej, porządkowania i konserwacji technicznej. 

Zakres koniecznych prac bieżących i związane z tym bieżące koszty należy 

określić już na etapie prac przedprojektowych.  

 

8.6.5. Bezpieczeństwo korzystania 

 

W zakresie podniesienia bezpieczeństwa mieszańcy proponowali: 

a. zorganizowanie dozoru całości terenu, 

b. realizacja monitoringu, 

c. realizacja oświetlenia na terenach rekreacyjnych (plaże, miejsca 

odpoczynku, parkingi itp.), 

d. obecność patroli policji lub straży miejskiej. 
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9. WYTYCZNE W ZAKRESIE TERENÓW LEŻĄCYCH POZA OBSZAREM 

OPRACOWANIA 

9.1. TEREN POMIĘDZY ULICĄ MORAWA A POŁUDNIOWĄ GRANICĄ LASU PRZY 

STAWIE BORKI  

 

Teren pomiędzy granicą opracowania a ulicą Morawa obecnie 

użytkowany jako tereny rolne w opinii mieszkańców powinien pozostać jako 

tereny niezabudowane. Mogą to być jak obecnie tereny rolne lub tereny 

zieleni zarówno urządzonej jak i nieurządzonej.  

Należy wziąć pod uwagę fakt, że z przeprowadzonej diagnozy wynika, 

że w chwili obecnej głównymi użytkownikami kompleksu stawów są 

mieszkańcy pobliskich osiedli i dzielnicy. Zwiększenie zabudowy mieszkaniowej 

w bliskiej odległości kompleksu stawów zwiększy liczbę mieszkańców 

bezpośrednio zainteresowanych korzystaniem ze stawów, co utrudni 

zachowanie przyrodniczego charakteru terenu. 

 

9.2. TEREN POŁOŻONY NA POŁUDNIE OD RAWY 

Teren pomiędzy rzeką Rawą oraz ulica Wiosny Ludów wskazywany był 

jako teren o problematycznym zagospodarowaniu. Pomiędzy zabudową 

ulicy Wiosny Ludów a Rawą wytworzył się teren niezagospodarowany,  

na wpół dziki. Obecny brak zagospodarowania ułatwia korzystanie z tego 

terenu jeździe motorami, quadami czy samochodami terenowymi. Oprócz 

zakazów poruszania się takimi samochodami, konieczne jest w przyszłości 

zagospodarowanie tego terenu.  

Mieszkańcy wskazywali, że teren do ulicy Szabelnianej powinien być 

zabudowany, a dalej na północ powinien być zagospodarowywany jako 

teren rekreacyjny, zielony z ewentualnymi miejscami postojowymi.   

 

9.3. OSIEDLE MORAWA 

 

Teren osiedla nie jest objęty zakresem opracowania, ale temat osiedla 

pojawił się w kilku tematach: 

- brak miejsc postojowych wynikający z parkowania na terenie osiedla 

przez osoby korzystające ze stawu Morawa.  

Problem do rozwiązania w gestii  spółdzielni mieszkaniowej. 

- organizacja pikników i grillowanie na terenie spółdzielni przez osoby  

z zewnątrz.  

Problem do rozwiązania w gestii  spółdzielni mieszkaniowe Należy 

jednak zwrócić uwagę, że ewentualne rozwiązanie tych kwestii przez 

spółdzielnię spowoduje konieczność użytkowania bezpośrednio 

stawów. 

- odprowadzenie wód deszczowych. 

Zgodnie ze wskazaniami mieszkańców część wód deszczowych 

odprowadzana jest do stawu Morawa. Niestety brakuje pełnej 

inwentaryzacji infrastruktury technicznej z jakich powierzchni następuje 
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spływ wody deszczowej. Wobec braku naturalnych dopływów, spływ 

wody deszczowej do stawu jest pożądany, aczkolwiek z zastrzeżeniem, 

że musi to być woda czysta, a wiec z dachów budynków, terenów 

naturalnych, a z powierzchni utwardzonych tylko po zastosowaniu 

separatorów substancji ropopochodnych. Wskazane jest, aby woda 

deszczowa trafiała do stawu, ale na wskazanych powyżej zasadach.  

 

9.4. BORKI, BUROWIEC 

Mieszkańcy Burowca i Borek zwrócili uwagę na tereny na zachód od 

ulicy Korczaka.  

Wskazano propozycję adaptacji wieży ciśnień na cele turystyczne, 

aczkolwiek  należy zwrócić uwagę, że  obiekt jest własnością prywatną.  

Drugim istotnym czynnikiem jest fakt powstawania nowej zabudowy 

mieszkaniowej w okolicach ulicy Korczaka, co może spowodować 

zwiększenie zainteresowania stawami i zwiększenie liczby użytkowników.  

Mieszkańcy Borków zwracali uwagę na zachowanie zabudowy osiedla 

w postaci historycznej niskiej zabudowy również dla celów niezwiększania  

w przyszłości liczby użytkowników kompleksu stawów.  
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10. WSKAZANE DODATKOWE OPRACOWANIA 

10.1. ZAKRES OPRACOWAŃ DODATKOWYCH 

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych i wskazywanych przez 

mieszkańców uwarunkowaniach zagospodarowania terenu konieczne 

okazuje się wykonanie dodatkowych opracowań: 

a. inwentaryzacji przyrodniczej  

b. badań geotechnicznych 

c. pomiar poziomu lustra wody stawów 

d. badania jakości wody 

 

10.2. INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA 

Ze względu na wskazywaną dużą wartość przyrodniczą terenu  

i zaobserwowane przez mieszkańców wartościowe gatunki roślin i zwierząt 

wskazane jest opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu kompleksu 

stawów.   

Mieszkańcy wskazywali na występowanie w opracowywanym terenie 

licznych gatunków roślin i zwierząt wartościowych pod względem 

przyrodniczym – między innymi: perkoz zausznik, perkoz  dwuczuby, mewa 

śmieszka, łabędź niemy, trzciniak zwyczajny, trzcinniczek zwyczajny, kokoszka 

wodna, zimorodek, kaczka krzyżówka, łyska, głowienka zwyczajna, czernica, 

gołąb grzywacz, lis, zaskroniec.  

Inwentaryzacja powinna zawierać zarówno spis występujących 

gatunków, jak i także szczegółową lokalizację występowania poszczególnych 

gatunków roślin i zwierząt.  

 Celem wykonania inwentaryzacji jest określenie szczegółowego 

występowania gatunków roślin i zwierząt, aby dalsze planowane inwestycje  

w jak najmniejszym stopniu naruszyły wartość przyrodniczą terenu.  

 

10.3. BADANIA GEOTECHNICZNE 

 

Dla całości planowanych inwestycji konieczne będzie wykonanie 

stosowych badań geotechnicznych na etapie projektów budowlanych 

wynikających z przepisów prawa budowlanego. 

Jednakże na etapie przedprojektowym konieczne jest wykonanie 

badań skarpy pomiędzy ulicą Sosnowiecką a stawem Morawa. 

Mieszkańcy zwrócili uwagę, że przechylenie niektórych drzew  

na powyższej skarpie nastąpiło w ostatnim okresie, tj. już po przeprowadzeniu 

przebudowy ulicy Sosnowieckiej.  

Skarpa jest bardzo stroma i w trakcie prac przy remoncie drogi nie 

została wzmocniona. Dodatkowo wiatry o przeważającym kierunku 

zachodnim ułatwiają podmywanie skarpy i jej osłabianie.  

Należy więc przeprowadzić badania geotechniczne pod kątem 

wytrzymałości skarpy oraz sposobu wykonania promenady wzdłuż 

wschodniego brzegu stawu Morawa.   
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10.4. POMIARY POZIOMÓW LUSTRA WODY POSZCZEGÓLNYCH 

ZBIORNIKÓW 

W trakcie procesu konsultacji społecznych pojawiła się propozycja 

połączenia wodnego zbiorników wodnych.  

W przeszłości połączone ze sobą były stawy Morawa i Borki. Kanał łączący 

stawy został w okresie późniejszym zasypany.  W trakcie ostatniego spotkania 

konsultacyjnego przekazany został bieżący pomiar geodezyjny poziomu lustra 

wody stawów Morawa i Borki, wykonanego na zlecenie harcerskiej drużyny 

żeglarskiej. Wynika z niego, że różnica poziomów wynosi 20 cm (wyżej 

położone lustro wody stawu Morawa).  Należy przeprowadzić jednoczesne 

badania dla wszystkich stawów.  

  

10.5. BADANIA JAKOŚCI WODY 

Mieszkańcy wskazali konieczność przeprowadzania bieżących badań 

wody. Niepokój mieszkańców budzi stan wody w stawie Huberus przy tzw. 

Rybaczówce, w którym woda jest mętna.  

Mieszkańcy wskazywali także, że prawdopodobnymi przyczynami tego 

stanu rzeczy mogą być nadmierne używanie zachęty dla ryb wędkowanych 

w stawie i stosunkowo niewielka głębokość stawu.   



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 45 
 

 

11. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

W ocenie mieszkańców obszar stawów posiada : 

- duże walory przyrodnicze, 

- duży potencjał rekreacyjny. 

Jednocześnie mieszkańcy źle oceniają jego stan techniczny. 

Teren jest zagrożony poprzez : 

- brak zarządzania i gospodarowania terenem, 

- dziką, nieodpowiedzialną  rekreacją.  

 

Należy zwrócić uwagę, że tereny objęte procesem konsultacji leżą  

w obszarze miejskim, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkalnych,  

w związku z czym budzą duże zainteresowanie mieszkańców, którzy z nich 

korzystają. Pozostawienie terenu jako zupełnie dzikiego przyrodniczo, nawet  

w tak zwanej dobrej wierze zachowania przyrody, niestety wobec 

nieodpowiedzialnych zachowań użytkowników doprowadzi do jego 

degradacji i dewastacji.  

W związku z powyższym ingerencja i zainwestowanie w teren kompleksu 

stawów jest sprawa konieczną.  

Wszyscy użytkownicy zgadzają się, aby planowane inwestycje nie 

umniejszyły walorów przyrodniczych obszaru.  

Wobec tego planowane inwestycje w rekreację i infrastrukturę powinny 

być zlokalizowane w obszarze stawów Borki i Morawa z zachowaniem 

przyrodniczym terenów połączenia stawów Borki i Morawa, zachodniej części 

stawu Morawa oraz całości stawów Hubertusy.  

Szczegółowy zasięg inwestycji powinien uwzględniać wyniki 

inwentaryzacji przyrodniczej w tym lokalizacji fauny i flory.   

Na etapie prac przedprojektowych należy na podstawie inwentaryzacji 

przyrodniczej, wytycznych oraz planów inwestycyjnych określić maksymalne 

możliwe natężenie użytkowania obszaru stawów i do tych wskaźników 

dostosowywać ilość docelowych użytkowników poprzez kształtowanie 

maksymalnej ilości miejsc postojowych, usług gastronomicznych, powierzchni 

plaży oraz maksymalnej dopuszczalnej ilości żaglówek, kajaków i innego 

sprzętu pływającego.  

Bardzo istotną kwestią jest, aby już na planie prac przedprojektowych  

i powstawania koncepcji funkcjonalno - przestrzennej,  opracować zasady 

bieżącej obsługi i zarządzania terenem wraz z określeniem kosztów 

koniecznych do bieżącej obsługi całości terenu zarówno w sezonie letnim jak 

i zimowym.    
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12. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WYTYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH  

Z PRZEPROWADZONEGO PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

L.p. Wytyczne 

1 Wytyczne w zakresie układu komunikacyjnego samochodowego: 

2 Realizacji zakazów wjazdów w bezpośrednie sąsiedztwo stawów, 

3 Budowa miejsc postojowych dla samochodów, 

4 Budowa nowej drogi łączącej ulicę Brynicy z ulicą Korczaka 

 Wytyczne w zakresie komunikacji rowerowej: 

5 Powiązanie z trasą rowerową w Sosnowcu po południowej stronie 

Stawików, 

6 Powiązanie z stawu Borki w kierunku parku Tysiąclecia i Siemianowic – 

wykorzystująca dzisiejsze możliwości infrastrukturalne, 

7 Organizacja trasy Siemianowice – Mysłowice z nawierzchnią asfaltową 

8 Organizacja systemu ścieżek rowerowych na terenie kompleksu 

stawów 

9 Zastosowanie nawierzchni naturalnych 

 Wytyczne w zakresie komunikacji pieszej: 

11 Realizacja promenady wzdłuż wschodniego brzegu stawu Morawa 

12 Realizacja ścieżki spacerowej i rowerowej oddzielającej przestrzeń 

plaży południowego brzegu stawu Borki od przestrzeni lasu 

13 Realizacja komunikacji rowerowej i pieszej pomiędzy stawami Morawa 

i Hubertusy w miejscu istniejącego przebicia pod ulicą Sosnowiecką  

i torami kolejowymi 

 Wytyczne w zakresie zasobów przyrodniczych: 

14 Zachowanie walorów przyrodniczych obszaru kompleksu stawów 

15 Połączenie wodne przyrodnicze stawów Broki i Morawa 

16 Połączenie wodne rekreacyjne stawów Broki i Morawa zależne od 

wyników inwentaryzacji przyrodniczej 

17 Połączenie wodne przyrodnicze stawów Morawa i Hubertusy  

z ewentualnym połączeniem rekreacyjnym w przypadku możliwości 

technicznych realizacji 

18 Połączenie wodne przyrodnicze stawów Hubertusy 

19 Ograniczenie rozrostu szuwarów poprzez ich wycinkę na powierzchni 

stawów z ich częściowym ograniczeniem na stawach Morawa oraz 

wzdłuż grobli stawów Hubertusy  

20 Coroczne wycinanie nadmiaru roślinności podwodnej utrudniającej 

żeglowanie i pływanie na stawach Morawa i Borki 

21 Uporządkowanie samosiejek w rejonie terenu kolejowego i stawów 

Hubertusy 

22 Pozostawienie obszaru stawów Hubertusy jako terenu o najmniejszym 

zakresie ingerencji inwestycyjnej 
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 Wytyczne w zakresie planowanej zabudowy i infrastruktury 

technicznej: 

23 Remont  i ewentualna rozbudowa stanicy żeglarskiej 

24 Budowa zaplecza dla plaży na brzegu południowym stawu Morawa  

w postaci gastronomii, stałych toalet, przebieralni i natrysków dla 

użytkowników plaży  

25 Budowa zaplecza dla plaży na brzegu północnym stawu Morawa   

w postaci gastronomii, stałych toalet, przebieralni i natrysków dla 

użytkowników plaży  

26 Budowa gastronomi, stałych toalet, przebieralni i natrysków dla 

użytkowników plaży na zachodnim końcu stawu Borki   

27 Budowa toalet dla użytkowników plaży na południowym brzegu 

stawu Borki 

28 Budowa miejsc do odpoczynku , wiat (możliwa początkowo realizacja 

miejsc do siedzenia, a następnie zadaszeń). 

29 Dla planowanej zabudowy zapewnienie infrastruktury technicznej, 

30 Wykonanie sieci zewnętrznych dla oświetlenia, monitoringu, 

31 Wykonanie identyfikacji wizualno-informacyjnej, 

32 Identyfikacja powinna odbywać się w zakresie zarówno lokalizacji, 

kierunkowskazów i informacji użytkowych, a także w zakresie realizacji 

edukacji przyrodniczej ( ścieżki, stanowiska), 

33 Stworzenie infrastruktury koszy na śmieci 

34 Realizacja układu odprowadzenia wód deszczowych do stawów z 

uwzględnieniem zastosowania separatorów substancji 

ropopochodnych z powierzchni utwardzonych parkingów 

35 Realizacja plaż na terenie: północnego brzegu stawu Borki, 

południowego stawu brzegu Borki, południowego brzegu stawu 

Morawa, północnego brzegu stawu Morawa 

36 Realizacja pola biwakowego uzależniona od nieprzekroczenia 

maksymalnego obciążenia środowiska 

37 Budowa pomostów dla wędkarzy 

38 Budowa tras edukacyjnych wraz z miejscami do przeprowadzania 

lekcji 

 Wytyczne w zakresie korzystania z obszaru stawów przez 

użytkowników: 

39 Wędkowanie jedynie w miejscach wyznaczonych ( pomostach) 

40 Zakaz uprawiania sportów motorowodnych 

41 Zakaz dojazdu do stawów samochodami za wyjątkiem dojazdu 

technicznego. 

42 Zakaz jazdy quadami i samochodami terenowymi po obszarze 

kompleksu stawów 

43 Zakaz dokarmiania ptactwa wodnego 

44 Wprowadzenie nakazu zarybiania i dokarmiania ryb w uzgodnieniu  

z zarządcą całości terenu. 
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 Wytyczne w zakresie zarządzania i obsługi terenu: 

45 Powierzenie całości obsługi i zarządzania terenem jednej jednostce 

(istniejącej lub nowoutworzonej) 

46 Wyposażenie terenu w odpowiednią ilość koszy nasmieci 

47 Organizacja systemu odbioru śmieci z całości terenu 

48 Usuwanie rozrastających sie powierzchni szuwarów poprzez ich 

bieżącą coroczną wycinkę 

49 Coroczna obsługa ratownicza kąpielisk 

50 Coroczna bieżąca obsługa konserwatorska techniczna 

51 Organizacja dozoru  

52 Realizacja monitoringu, 

53 Realizacja oświetlenia na terenach rekreacyjnych (plaże, miejsca 

odpoczynku, parkingi) itp., 

54 Obecność patroli policji lub straży miejskiej 

55 Organizacja lekcji, warsztatów, pokazów edukacyjnych o przyrodzie 

dla dzieci i młodzieży w współpracy z placówkami oświatowymi   

 Wytyczne w zakresie terenów poza obszarem procesu konsultacji 

społecznych: 

56 Pozostawienie terenów pomiędzy granicą lasu przy stawi Borki, a ulicą 

Morawa (obecnych terenów rolnych) jako terenów 

niezabudowanych o funkcji rolnej lub zieleni urządzonej  

i nieurządzonej 

57 Uporządkowanie urbanistyczne terenu pomiędzy ulicą Wiosny Ludów, 

a rzeką Rawa z wyraźnym wydzieleniem terenów pod zabudowę  

i terenów rekreacyjnych i rozgraniczeniem dla tych funkcji układu 

komunikacyjnego 

58 Zachowanie i remont historycznej zabudowy osiedla Borki 

 Wytyczne w zakresie opracowań dodatkowych: 

59 Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej  

60 Wykonanie badań geotechnicznych skarpy wzdłuż ulicy 

Sosnowieckiej (wschodni brzeg stawu Morawa) i ewentualne 

wzmocnienie skapry zależne od wyniku badań 

61 Wykonanie pomiar poziomu lustra wody stawów 

62 Wykonanie badania jakości wody wszystkich stawów 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 49 
 

 

13. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
 

 
 

 
 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 50 
 

 

 
 

 
 

 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 51 
 

 

 
 

 

 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 52 
 

 

 
 

 
 

 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 53 
 

 

 
 

 
 

 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 54 
 

 

 
 

 
 

 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 55 
 

 

 
 

 
 

 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 56 
 

 

 
 

 
 

 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 57 
 

 

14. RYSUNKI 

 
RYS. 133/01 KOMUNIKACJA – STAN ISTNIEJĄCY 
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RYS. 133/02 INFRASTRUKTURA ROWEROWA – STAN ISTNIEJĄCY 
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RYS. 133/03 LOKALIZACJA TERENU, GRANICE ADMINISTRACYJNE 
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RYS. 133/04 ROŚLINNOŚĆ – STAN ISTNIEJĄCY 
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RYS. 133/05 PODZIAŁ WŁASNOŚCI TERENU 
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RYS. 133/06 STANOWISKA WĘDKARSKIE – STAN ISTNIEJĄCY 
 
 
 
 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 63 
 

 

 
 
RYS. 133/07 LOKALIZACJA PLAŻ – STAN ISTNIEJĄCY 
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RYS. 133/08 KOMUNIKACJA KOŁOWA – PROPOZYCJA 
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RYS. 133/09 KOMUNIKACJA ROWEROWA – PROPOZYCJA UZUPEŁNIEŃ 
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RYS. 133/10 UKŁAD ZIELENI – PROPOZYCJA 
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RYS. 133/11 POŁĄCZENIE STAWÓW PRZYRODNICZO – PROPOZYCJA 
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RYS. 133/12 POŁĄCZENIE STAWÓW REKREACYJNIE – PROPOZYCJA 
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RYS. 133/13 INWESTYCJE NA BORKACH – PROPOZYCJA 
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RYS. 133/14 INWESTYCJE NA MORAWIE – PROPOZYCJA 
 
 
 
 



Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy  
w Katowicach  Szopienicach 

Katowice Szopienice 

PRONOBIS STUDIO Grudzień 2015 
 

Raport końcowy Strona 71 
 

 

 
 
RYS. 133/15 INWESTYCJE NA HUBERTUSACH – PROPOZYCJA 
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