
UCHWAŁA NR II/19/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Żubrów Murckowskich"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy 
z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Żubrów Murckowskich" ulicy łączącej ul. Leśników z budynkiem Miejskiego 
Przedszkola nr 72 w dzielnicy Murcki.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1, stanowi drogę wewnętrzną położoną na działce nr 124/47 karta mapy 
21 obręb Górne Lasy Pszczyńskie będącej własnością Miasta Katowice w trwałym zarządzie Miejskiego 
Przedszkola nr 72 oraz na działce nr 255/50 karta mapy 21 obręb Górne Lasy Pszczyńskie będącej własnością 
Miasta Katowice w trwałym zarządzie Zakładu Zieleni Miejskiej. Usytuowanie ulicy ilustruje szkic sytuacyjny, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Informacja historyczna o  nazwie ulicy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/19/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 listopada 2018 r.

ul.  ŻUBRÓW MURCKOWSKICH
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/19/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 listopada 2018 r.

Hodowla żubrów na terenie Murcek rozpoczęła się w 1865 roku. Została zapoczątkowana poprzez wymianę 
dwudziestu jeleni, schwytanych na terenie Lasów Pszczyńskich na cztery żubry z Puszczy Białowieskiej. 
Wymiany dokonali: ówczesny książę pszczyński Jan Henryk XI Hochberg i car rosyjski Aleksander II. W 
kwietniu 1865 roku zwierzęta przywieziono koleją na stację przy kopalni „Emanuelssegen” w Murckach. Stąd 
trafiły do leśnictwa Wygorzele w nadleśnictwie Murcki, gdzie otrzymały dwuhektarową zagrodę. Po roku 
przeniesiono je do leśnictwa Oberforsten, gdzie zwierzętom udostępniono teren o powierzchni 600 hektarów. 
Około 1891 roku całą hodowlę przeniesiono do leśnictwa Niederforsten w okolicach Cielmic i Jankowic, w 
powiecie pszczyńskim.

W okresie od 1868 roku do 1891 roku stado żubrów powiększyło się z czterech do siedemnastu osobników. 
Po zakończeniu I wojny światowej posłużyło do restytucji tego gatunku w Puszczy Białowieskiej, gdzie żubry 
wytępiono całkowicie. W okresie międzywojennym właścicielami hodowli nadal byli książęta pszczyńscy, a w 
okresie 1939-1945 nadzór nad nią pełniła administracja niemiecka. W 1948 roku Dyrekcja Lasów 
Państwowych Okręgu Śląskiego utworzyła rezerwat żubrów, który istnieje do dziś.

W 2015 roku obchodzono 150 rocznicę sprowadzenia żubrów do Murcek. W miejscu, gdzie znajdowała się 
stacja kopalni „Emanuelssegen” (rejon ul. Leśników) ustawiono tablicę informacyjną. Wydano również 
publikację pt. „U źródeł. Żubry Murckowskie”.

Opracowal: Michał Bulsa

Muzeum Historii Katowic
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