
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Szczegółowy  zakres  czynności  i  opracowań  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  
ustala się następująco:

Zakres  zamówienia  obejmuje  wykonanie  inwentaryzacji  przyrodniczej  wraz  z  waloryzacją 
środowiska na potrzeby opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania 
terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki.

I. Obszar wyznaczony do inwentaryzacji przyrodniczej i sporządzenia waloryzacji środowiska:
Obszar wskazany do wykonania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej znajduje się w północno-
wschodniej części miasta Katowice na wschód od ul. Korczaka oraz na północ od ul. Morawa i Wiosny 
Ludów. Obejmuje kompleks pięciu stawów w dzielnicy Szopienice-Burowiec - staw: Borki, Morawa,  
Hubertus  I,  Huberus  II,  Huberus  III.  Przedmiotowy  teren  graniczy  bezpośrednio  ze  stawami 
w Sosnowcu (staw Stawiki) i w Mysłowicach (staw Hubertus).
Badania  terenowe  oraz  opracowanie  dokumentacji  winny  obejmować  obszar  przeznaczony 
do zagospodarowania  przez  Miasto  Katowice wraz  z  buforem,  który należy  określić  na  podstawie 
wstępnych  analiz  terenu  (określenie  potencjalnego  zasięgu  oddziaływania  rozpatrywanych 
na omawianym  terenie  działań,  szczególnie  o  charakterze  inwestycyjnym).  Obszar  przewidziany 
do zagospodarowania przez Miasto Katowice o powierzchni ok. 200 ha przedstawia załącznik nr     1.   

II. Rozpatrywane zagospodarowanie terenu: 
W okresie od października 2015 r. do stycznia 2016 r. Miasto Katowice przeprowadziło konsultacje 
społeczne  dotyczące  zagospodarowania  terenu  kompleksu  stawów:  Borki,  Morawa  i  Hubertusy. 
Mieszkańcy biorący udział  w konsultacjach zgłosili  następujące propozycje działań na omawianym 
obszarze: 
1. w zakresie układu drogowego  :

a) budowa miejsc postojowych dla samochodów,
b) budowa nowej drogi łączącej ulicę Brynicy z ulicą Korczaka;

2. w zakresie komunikacji rowerowej  
a) powiązanie z trasą rowerową w Sosnowcu po południowej stronie Stawików,
b) powiązanie stawu Borki w kierunku parku Tysiąclecia i Siemianowic – wykorzystujące dzisiejsze 

możliwości infrastrukturalne,
c) organizacja systemu ścieżek rowerowych na terenie kompleksu stawów,
d) zastosowanie nawierzchni naturalnych;

3. w zakresie komunikacji pieszej  
a) realizacja promenady wzdłuż wschodniego brzegu stawu Morawa,
b) realizacja ścieżki spacerowej i rowerowej oddzielającej przestrzeń plaży południowego brzegu 

stawu Borki od przestrzeni lasu,
c) realizacja komunikacji rowerowej i pieszej pomiędzy stawami Morawa i Hubertusy w miejscu 

istniejącego przebicia pod ulicą Sosnowiecką i torami kolejowymi;
4. w zakresie zasobów przyrodniczych  

a) połączenie wodne przyrodnicze stawów Borki i Morawa,
b) połączenie wodne rekreacyjne stawów Borki i Morawa, 
c) połączenie  wodne  przyrodnicze  stawów  Morawa  i  Hubertusy  z  ewentualnym  połączeniem 

rekreacyjnym w przypadku możliwości technicznych realizacji,
d) połączenie wodne przyrodnicze stawów Hubertusy,
e) ograniczenie rozrostu szuwarów poprzez ich wycinkę na powierzchni stawów z ich częściowym 

ograniczeniem na stawie Morawa oraz wzdłuż grobli stawów Hubertusy,
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f) coroczne wycinanie nadmiaru roślinności podwodnej utrudniającej żeglowanie i pływanie na 
stawach Morawa i Borki,

g) uporządkowanie samosiejek w rejonie terenu kolejowego i stawów Hubertusy; 
5. w zakresie planowanej zabudowy i infrastruktury technicznej  

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  gastronomi,  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),
f) dla planowanej zabudowy zapewnienie infrastruktury technicznej,
g) wykonanie sieci zewnętrznych dla oświetlenia, monitoringu,
h) wykonanie identyfikacji wizualno-informacyjnej - identyfikacja powinna odbywać się w zakresie 

zarówno  lokalizacji,  kierunkowskazów i  informacji  użytkowych,  a  także  w zakresie  realizacji  
edukacji przyrodniczej (ścieżki, stanowiska),

i) stworzenie infrastruktury koszy na śmieci,
j) realizacja układu odprowadzenia wód deszczowych do stawów z uwzględnieniem zastosowania 

separatorów substancji ropopochodnych z powierzchni utwardzonych parkingów,
k) realizacja plaż na terenie: północnego brzegu stawu Borki, południowego stawu brzegu Borki, 

południowego brzegu stawu Morawa, północnego brzegu stawu Morawa,
l) wyznaczenie miejsca pod pole biwakowe,
m) budowa pomostów dla wędkarzy,
n) budowa tras edukacyjnych wraz z miejscami do przeprowadzania lekcji.

Powyższy wykaz obejmuje wnioski zaopiniowanie pozytywnie przez Prezydenta Miasta Katowice.
Proponowane zagospodarowanie  terenu przedstawiają  plany sytuacyjne  -  załączniki  nr  2,  3,  4,  5, 
sporządzone na potrzeby raportu końcowego procesu konsultacji społecznych przez biuro projektowe 
Pronobis Studio z siedzibą w Bytomiu.  

Dodatkowo Miasto rozważa zagospodarowanie działek nr 1436/87 i 1712/32 (k.m. 2) położonych przy 
stawie Morawa pod realizację stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Marcina Zaruskiego 
w Katowicach-Szopienicach. 

III. Przedmiot zamówienia:
Zamówienie dotyczy wykonania:

1. inwentaryzacji przyrodniczej,
2. waloryzacji środowiska przyrodniczego 
3. analizy  wpływu  na  środowisko  przyrodnicze  realizacji  wnioskowanych  przez  mieszkańców 

połączeń  stawów  wraz  z wykonaniem  pomiarów  poziomu  lustra  wody  oraz  jakości  wody 
w stawach: Borki, Morawa, Hubertus I, Huberus II, Huberus III.

1. Inwentaryzacja przyrodnicza winna obejmować:
1) identyfikację, rozmieszczenie i charakterystykę:

− siedlisk przyrodniczych
− zbiorowisk roślinnych
− roślin (ze szczególnym uwzględnieniem dendroflory)
− grzybów i porostów
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− bezkręgowców
− ichtiofauny
− herpetofauny
− awifauny
− chiropterofauny
− pozostałej teriofauny lądowej i wodnej

ze  szczególnym  uwzględnianiem  siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt 
wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  w sprawie ochrony 
siedlisk  przyrodniczych  oraz  dzikiej  fauny  i  flory,  gatunków  ptaków  wymienionych 
w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.  w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa,  gatunków  roślin,  zwierząt,  grzybów  i  porostów  chronionych  prawem  krajowym 
zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134. z 
późn. zm.), a także gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, regionu, obszaru i lokalnie.

2) ocenę stanu ekologicznego stawów Morawa, Borki i Hubertusy:
− fitoplankton, zooplankton,
− makrofity,
− makrozoobentos,
− ichtiofauna

3) dokonanie  inwentaryzacji  na  potrzeby  podjęcia  działań  związanych  z  wnioskową  przez 
mieszkańców wycinką szuwarów na powierzchni  stawów z ich częściowym ograniczeniem 
na stawie Morawa i wzdłuż grobli stawów Hubertusy oraz wycięciem nadmiaru roślinności 
podwodnej utrudniającej żeglowanie i pływanie na stawach Morawa i Borki. 

4) lokalizację  gatunków inwazyjnych,  które  powinny być przedmiotem troski  w trakcie działań 
inwestycyjnych

Inwentaryzacja  przyrodnicza  winna być przeprowadzona w czasie  umożliwiającym wykrycie 
poszczególnych  komponentów  przyrody  -  w  okresie  wiosennym,  letnim,  jesiennym  i  zimowym 
(np.: geofity  -  wiosną,  migracje  płazów  -  wiosna,  jesień  itp.).  Inwentaryzację  przyrodniczą  dla 
stawów Morawa, Borki i Hubertusy należy prowadzić przez cały rok, jednakże dla podjęcia działań  
związanych z wycinką szuwarów i roślinności podwodnej,  niezbędne jest przekazanie  częściowej 
dokumentacji  do  dnia  15  września  2017r.  (po  tym  okresie  badania  winny  być  prowadzone  w 
dalszym ciągu, zgodnie z harmonogramem, a dane uzyskane z inwentaryzacji należy wykorzystać w 
kolejnych etapach opracowywania końcowej dokumentacji). 

Inwentaryzację przyrodniczą dla stawów Morawa, Borki i Hubertusy należy prowadzić przez cały 
rok,  jednakże dla  podjęcia  działań związanych  z  wycinką  szuwarów i  roślinności  podwodnej, 
niezbędne jest przekazanie częściowej dokumentacji do dnia 15 września 2017r. (po tym okresie 
badania winny być prowadzone w dalszym ciągu, zgodnie z harmonogramem, a dane uzyskane z 
inwentaryzacji  należy  wykorzystać  w  kolejnych  etapach  opracowywania  końcowej 
dokumentacji). 

Inwentaryzację  należy  przeprowadzić  w  oparciu  o  prace  terenowe  wraz  ze  sporządzeniem 
dokumentacji fotograficznej i kartograficznej cennych elementów przyrody na badanym obszarze 
oraz prace kameralne obejmujące m.in.: analizę dostępnych materiałów źródłowych, naniesienie 
na  mapy  danych  uzyskanych  z  piśmiennictwa  oraz  przyprowadzonych  prac  terenowych, 
opracowanie  danych  przedstawiających  stan  obecny  istniejących  elementów  przyrodniczych 
na badanym terenie. 

2. Waloryzacja środowiska przyrodniczego
Wynikiem  przeprowadzonej  inwentaryzacji  przyrodniczej  ma  być  waloryzacja  środowiska 
przyrodniczego.  Należy  dokonać  analizy  zebranych  danych  i  oceny  istniejącego  stanu  przyrody 
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w obszarze  objętym  opracowaniem,  uwzględniając  zachowanie  struktury,  funkcji  i  znaczenia 
poszczególnych komponentów przyrody wraz z określeniem ich wrażliwości na planowane prace 
budowlane.

Waloryzacja winna obejmować:
− wskazanie miejsc cennych przyrodniczo zarówno pod względem szaty roślinnej i zwierzęcej,  

w tym  wskazanie  miejsc  (w  przypadku  ich  wystąpienia),  które  bezwzględnie  winny  być 
wyłączone z prac inwestycyjnych,

− wskazanie  miejsc  potencjalnie  wrażliwych  na  wpływ  rozpatrywanego  zagospodarowania 
obszaru w rejonie stawów

− określenie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego
− wskazanie ewentualnych działań minimalizujących

3.  Analiza  wpływu  na  środowisko  przyrodnicze  realizacji  wnioskowanych  przez  mieszkańców 
połączeń stawów:
o) połączenie wodne przyrodnicze stawów Borki i Morawa,
p) połączenie wodne rekreacyjne stawów Borki i Morawa, 
q) połączenie  wodne  przyrodnicze  stawów  Morawa  i  Hubertusy  z  ewentualnym  połączeniem 

rekreacyjnym w przypadku możliwości technicznych realizacji,
r) połączenie wodne przyrodnicze stawów Hubertusy,
wraz  z  wykonaniem  pomiarów  poziomu  lustra  wody  oraz  jakości  wody  przedmiotowych 
stawów. 
Badania  wody  winny  obejmować  następujące  wskaźniki:  tlen  rozpuszczony,  BZT5,  ChZT,  azot 
amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, liczba bakterii  tlenowych, temperatura, pH i badanie 
widzialności krążka Secchiego. 

4. Częściowe opracowanie dotyczące stawów Morawa, Borki i Hubertusy winno zawierać:

1. Część tekstową w tym m. in.:

a) podstawę prawną opracowania, cel, zakres pracy;
b) opis zastosowanej metodyki;
c) terminy prowadzenia prac terenowych;
d) opis ekosystemów i zbiorowisk roślinnych;
e) występowanie typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG 

z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
f) szczegółową  charakterystykę  występującej  flory  i  fauny  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992  
r.  w  sprawie  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  oraz  dzikiej  fauny  i  flory,  gatunków  ptaków 
wymienionych  w  Dyrektywie  Rady  2009/147/WE  z  dnia  30  listopada  2009  r.  w  sprawie 
ochrony  dzikiego  ptactwa,  gatunków  roślin,  zwierząt,  grzybów  i  porostów  chronionych 
prawem krajowym zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z  
2016 r., poz.2134. z późn. zm.), a także gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, regionu, 
obszaru i lokalnie;

g) wskazanie korytarzy ekologicznych-szlaków migracji zwierząt.

2. Część graficzną;

a) mapę  (lub  mapy)  ze  stwierdzonymi  komponentami  przyrody  w  obrębie  stawu  Morawa 
(w dowolnej skali, jednakże aby naniesione dane były czytelne);

b) dokumentacja fotograficzna (opcjonalnie).
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Opracowanie winno składać się z części opisowej oraz graficznej. Dokumentację należy złożyć  
w  3  egzemplarzach  w  formie  papierowej  oraz  na  nośniku  elektronicznym  w  formacie 
Microsoft  Office i „.pdf” (cześć opisowa) oraz „.pdf” i  „.mxd” wraz z plikami zawierającymi 
dane przestrzenne w formatach „.shp” lub „.gdb” (cześć graficzna) – płyta CD – ROM.

5. Opracowanie winno zawierać:
1) Część tekstową w tym min.:

a) podstawę prawną opracowania, cel, zakres pracy,
b) opis zastosowanej metodyki,
c) terminy prowadzenia prac terenowych,
d) charakterystykę  środowiska  fizyczno-geograficznego  (geologia,  rzeźba  terenu,  warunki 

klimatyczne, warunki hydrograficzne, gleby),
e) opis struktury użytkowania terenu (struktura własnościowa, sposób  użytkowania),
f) uwarunkowania społeczno-ekonomiczne,
g) opis ekosystemów i  zbiorowisk roślinnych wraz z opisem potencjalnej  roślinności  naturalnej  

(z uwzględnieniem najbliższego otoczenia tj. Teren Stawów w Sosnowcu i w Mysłowicach),
h) występowanie  typów siedlisk  przyrodniczych  wymienionych w Dyrektywie  Rady 92/43/EWG 

z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
i) szczegółową  charakterystykę  występującej  flory  i  fauny  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
r.  w  sprawie  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  oraz  dzikiej  fauny  i  flory,  gatunków  ptaków 
wymienionych w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego  ptactwa,  gatunków  roślin,  zwierząt,  grzybów  i  porostów  chronionych  prawem 
krajowym zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. Z 2016 r., 
poz.2134. z późn. zm.), a także gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, regionu, obszaru 
i lokalnie,

j) wskazanie korytarzy ekologicznych-szlaków migracji zwierząt,
k) ocenę stanu ekologicznego stawów Morawa, Borki i Hubertusy,
l) wyniki  inwentaryzacji  na  potrzeby  podjęcia  działań  związanych  z  wnioskową  przez 

mieszkańców  wycinką  szuwarów  na  powierzchni  stawów  z  ich  częściowym  ograniczeniem 
na stawie  Morawa  i  wzdłuż  grobli  stawów  Hubertusy  oraz  wycięciem  nadmiaru  roślinności  
podwodnej utrudniającej żeglowanie i pływanie na stawach Morawa i Borki,

m) waloryzacja środowiska przyrodniczego,
n) określenie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego,
o) propozycje działań minimalizujących (ochronnych),
p) przedstawienie  pomiarów  poziomu  lustra  wody  w  stawach:  Borki,  Morawa,  Hubertus  I, 

Huberus II, Huberus III,
q) przedstawienie  wyników  badań  wody  w  stawach:  Borki,  Morawa,  Hubertus  I,  Huberus  II,  

Huberus III,
r) analizę  wpływu  na  środowisko  przyrodnicze  realizacji  wnioskowanych  przez  mieszkańców 

połączeń stawów; Borki-Morawa, Hubertusy, Morawa-Huberusy,
s) literatura i materiały źródłowe, akty prawne;

2) Mapy tematyczne w skali 1:2500 w tym m.in.:
t) istniejące zagospodarowanie terenu i struktura użytkowania terenu,
u) wody powierzchniowe obszaru opracowania wraz z występowaniem gatunków ryb i męczaków,
v) zróżnicowanie roślinności potencjalnej i rzeczywistej,
w)występowanie chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin,
x) występowanie gatunków ssaków, gadów i płazów oraz lokalizacja korytarzy ekologicznych,
y) występowanie gatunków owadów,
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z) występowanie gatunków ptaków,
aa) waloryzacja środowiska przyrodniczego;

3) Dokumentacja fotograficzna (z opisem zdjęć).

Uwaga:
Badania  terenowe  i  dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej, 
obowiązującymi  normami  i  wymogami  wynikającymi  z  przepisów  prawa.  Na  wykonanych 
opracowaniach  należy  umieścić  informację  o  nadzorze  naukowym  wraz  z  podpisem  osoby 
prowadzącej nadzór.

Dokumentację należy uzgodnić z:
− Wydziałem Kształtowania Środowiska,
− Wydziałem Inwestycji na etapie końcowego obioru dokumentacji.

IV. Zestawienie przewidywanych czynności i opracowań:
W ofercie należy przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności, które są niezbędnie do wykonania  
zamówienia, w tym między innymi:
a) zakup aktualnych  map sytuacyjnych (w formie elektronicznej)  będących w zasobie  Miejskiego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach;
b) prowadzenie  prac  terenowych  w  okresie  umożliwiającym  wykrycie  poszczególnych 

komponentów  przyrody  -  w  okresie  wiosennym,  letnim,  jesiennym  i  zimowym  wraz 
z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i kartograficznej;

c) uzyskanie  zgód  właścicieli  nieruchomości  na  przeprowadzenie  prac  terenowych (jeżeli  zajdzie 
taka potrzeba)

d) prowadzenie prac kameralnych obejmujących m.in.: analizę dostępnych materiałów źródłowych 
oraz danych zebranych w trakcie prac terenowych;

e) wykonanie  pomiarów  poziomu  lustra  wody  oraz  jakości  wody  w  stawach:  Borki,  Morawa, 
Hubertus I, Huberus II, Huberus III;

f) sporządzenie  dokumentacji  na  podstawie  wykonanej  inwentaryzacji  i  waloryzacji  zgodnie 
z wytycznymi ujętymi w pkt III.

g) sporządzenie opracowań mapowych w formie numerycznej wraz z bazą danych - projekt „.mxd” 
wraz z plikami zawierającymi dane przestrzenne w formatach „.shp” lub „.gdb” w układzie „2000” 
obowiązującym  na  terenie  Miasta  Katowice.  Projekt  „.mxd”  musi  być  zbieżny  z  rysunkami 
oddanymi w wersji papierowej – tj.: umożliwiać wydruk z określoną legendą w dowolnej skali;

Forma opracowania
Opracowanie  winno  składać  się  z  części  opisowej  oraz  graficznej.  Dokumentację  należy  złożyć 
w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym  w formacie Microsoft Office  
i  „.pdf”  (cześć  opisowa)  oraz  „.pdf”  i   „.mxd”   wraz  z  plikami  zawierającymi  dane  przestrzenne 
w formatach „.shp” lub „.gdb” (cześć graficzna) – płyta CD – ROM.
Kompletną dokumentację  należy  przedstawić w 1  egzemplarzu,  a  po  dokonaniu  weryfikacji  przez  
zleceniodawcę dostarczyć pozostałe egzemplarze.
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