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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Las Murckowski - Hubertus" 

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 1, 2, 3a, art. 45 ust. 1, 
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

Rada Miasta Katowice uchwala: 

§ 1. 1. Ustanowić zespół przyrodniczo-krajobrazowy: „Las Murckowski - Hubertus” o powierzchni 13,32 
ha, położony w Katowicach, na dz. nr 1055/2 k.m. 3 obręb Górne Lasy Pszczyńskie na terenie Leśnictwa 
Murcki Nadleśnictwa Katowice, w oddziałach 328i, 328h, 329j, 330g i 330c. 

2. Położenie i granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa stanowiąca Załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały oraz współrzędne załamania w układzie współrzędnych 2000 ESPG 2177 zestawione 
tabelarycznie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, jest ochrona 
cennych fragmentów krajobrazu ze względu na jego walory przyrodnicze, estetyczne, jak również zachowanie 
obiektów o walorach kulturowych. 

§ 3. Na obszarze Zespołu wprowadzić następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno – błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk 
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

10) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. W ramach czynnej ochrony dopuścić: 

1) utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk gatunków oraz siedlisk przyrodniczych 
podlegających ochronie prawnej (na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej); 
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2) pozostawianie obumarłych drzew w miejscu ich występowania (po wcześniejszym zabezpieczeniu ich 
w celu wyeliminowania zagrożenia dla ludzi korzystających ze szlaków i dróg leśnych). 

§ 5. Rodzaje działań ochrony czynnej oraz intensywność ich prowadzenia nie mogą być sprzeczne z celem 
szczególnym ochrony, określonym w § 2 i winny zostać poprzedzone odpowiednimi ekspertyzami. 

§ 6. Nadzór nad Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym „Las Murckowski - Hubertus” powierzyć 
Nadleśnictwu Katowice. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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AJOBRAZOWY
I.ASyM U RC KOWSK1 H

skala 1:8000

W e so ła

Legenda
Granica Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego

liczka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Katowice

z dnia .................... 2021 r.
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Wykaz współrzędnych punktów załamania granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Las Murckowski - 

Hubertus”wykonany w układzie współrzędnych 2000 ESPG 2177 
 

Nr 
punktu 

X Y 

1 6576822.40 5561506.44 

2 6576795.15 5561573.35 

3 6576763.76 5561738.60 

4 6576781.20 5561798.22 

5 6576756.91 5561807.73 

6 6576808.84 5561888.34 

7 6576830.06 5561868.76 

8 6576786.83 5561817.29 

9 6576882.00 5561815.37 

10 6576882.50 5561815.70 

11 6576874.81 5561843.61 

12 6576901.83 5561827.64 

13 6576943.07 5561814.37 

14 6576964.93 5561810.19 

15 6577185.24 5561809.72 

16 6577225.78 5561671.98 

17 6577249.88 5561652.59 

18 6577274.77 5561672.28 

19 6577313.57 5561681.48 

20 6577287.82 5561772.10 

21 6577370.84 5561827.59 

22 6577394.82 5561848.43 

23 6577449.30 5561680.83 

24 6576822.40 5561506.44 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Katowice

z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. 
zm.) zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące 
na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Zgodnie z art. 44 ust. I ustawy o ochronie 
przyrody ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 
Stosownie do przepisu zawartego w ustępie 2 tegoż artykułu uchwała rady gminy (…) określa nazwę danego 
obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia 
dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane 
spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody projekty 
uchwał (…) wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Obszar Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Las Murckowski - Hubertus” położony jest na terenie 
Miasta Katowice, na działce o numerze geodezyjnym 1055/2 k.m. 3 obręb Górne Lasy Pszczyńskie na terenie 
leśnictwa Murcki Nadleśnictwa Katowice, na gruntach należących do Skarbu Państwa w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w oddziałach 328i, 328h, 329j, 330g i 330c. 
Przedmiotowy obszar stanowi fragment lasu gospodarczego, wyróżnia się cennymi walorami przyrodniczymi, 
krajobrazowymi i kulturowymi: porośnięty jest starymi drzewami i odnawiającym się lasem, a w oddziale 330-
c znajduje się miejsce kultu – kamienna kapliczka. Rzeźba terenu jest mocno zróżnicowana, co niewątpliwie 
pozytywnie wpływa na estetykę miejsca. 

Granice przedmiotowego Zespołu zostały uzgodnione z Nadleśnictwem Katowice (pismami z dnia 
08.03.2021 r., znak: ZG.7212.5.2021.BN, z dnia 22.04.2021 r., znak: ZG.7212.13.2021.BN oraz z dnia 
01.06.2021 r., znak: ZG.7212.12.2021.BN). 

„Las Murckowski – Hubertus” był przedmiotem wstępnych badań przyrodniczych przeprowadzonych 
w maju 2021 r. na podstawie których ustalono, iż teren zespołu spełnia istotne funkcje przyrodnicze. 

W skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wchodzą następujące oddziały leśne:  328i,  329j, 330g 
i 330c (fragment okalający kapliczkę), 328h (niewielki fragment z dużymi okazami buków). Poniżej pokrótce 
scharakteryzowano aspekt przyrodniczy przedmiotowego terenu. W każdym z opisanych oddziałów leśnych, w 
ramach obserwacji wytypowano trzy jednorodne płaty runa, na których wykonano zdjęcia fitosocjologiczne na 
powierzchniach 10x10 m. 

Wydzielenie 328i 

 Niniejsze wydzielenie zajmuje powierzchnię 1,94 ha. Charakter terenu jest pagórkowaty. Roślinność 
wskazanego obszaru tworzy siedlisko typu kwaśnej buczyny, o podtypie kwaśnej buczyny niżowej Luzulo 
pilosae-Fagetum (podtyp 9110-1). Ten typ siedliska w Polsce zajmuje obszary w granicach naturalnego zasięgu 
buka. Podłoże glebowe dla tego rodzaju roślinności stanowią najczęściej gleby rdzawe brunatne, a także gleby 
płowe bielicowane, brunatne bielicowane oraz brunatne kwaśne. Są one znacznie zakwaszone (pH około 3,8-
4,1). Na przedmiotowym terenie drzewostan buczyny niżowej zdominowany jest przez buka, wśród których 
można wykazać pozycje o rozmiarach pomnikowych. Występuje niewielka domieszka brzozy omszonej Betula 
pubescens oraz dębu bezszypułkowego Quercus petraea. Miejscowo zwarcie drzewostanu jest bardzo duże, iż 
dolne warstwy zbiorowiska są bardzo słabo rozwinięte bądź w ogóle nie rozwinięte, z uwagi na słaby rozkład 
ściółki bukowej. W niniejszych rejonach podszyt się całkowicie nie wykształcił. Miejscowo, prawdopodobnie 
w obszarach bardziej suchych runo ma fizjonomię porostowo-mszystą i pokrywa około 30%, w obszarach 
bardziej świeżych runo ma charakter trawiasto-mszysty, pokrywając około 35%. Bardzo niewielkie obszary w 
tym wydzieleniu charakteryzują się słabą wilgotnością, wykształcając runo z udziałem paproci i pokrywając 
nieznacznie większe obszary. Notowano naturalne odnawianie się buka.  

Wydzielenie 329j 

Niniejsze wydzielenie zajmuje powierzchnię 7,14 ha. Charakter terenu jest raczej płaski, bez przewyższeń, 
w porównaniu do poprzedniego wydzielenia. Roślinność wskazanego obszaru tworzy siedlisko typu kwaśnej 
buczyny, o podtypie kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum (podtyp 9110-1). Na przedmiotowym 
terenie drzewostan buczyny niżowej zdominowany jest przez buka, wśród których można wykazać pozycje 
o rozmiarach pomnikowych. Występuje niewielka domieszka brzozy omszonej Betula pubescens oraz dębu 
bezszypułkowego Quercus petraea, a także graba pospolitego Carpinus betulus. Miejscowo zwarcie 
drzewostanu jest bardzo duże, iż dolne warstwy zbiorowiska są bardzo słabo rozwinięte bądź w ogóle nie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DDB77334-8FDA-428C-99D3-741866A1FA07. Projekt Strona 1



rozwinięte, z uwagi na słaby rozkład ściółki bukowej. W niniejszych rejonach podszyt się całkowicie nie 
wykształcił. Miejscowo, prawdopodobnie w obszarach bardziej suchych runo ma fizjonomię porostowo-
mszystą i pokrywa około 30%, w obszarach bardziej świeżych runo ma charakter trawiasto-mszysty, 
pokrywając około 35%. W porównaniu z wydzieleniem 328i, niniejszy obszar charakteryzuje się nieco większą 
różnorodnością runa, z udziałem większej ilości roślin zielnych, takich jak borówka czernica, czy szczawik 
zajęczy. W obrębie niniejszego wydzielenia notowano dużą ilość stojących martwych buków, zajętych przez 
bardzo liczne owocniki hubiaka pospolitego Fomes fomentarius. Ponadto notowano wrośniaka różnobarwnego 
Trametes versicolor. 

Wydzielenie 330g 

Niniejsze wydzielenie zajmuje powierzchnię 3,92 ha. Charakter terenu jest raczej płaski. Roślinność 
wskazanego obszaru tworzy siedlisko typu kwaśnej buczyny, o podtypie kwaśnej buczyny niżowej Luzulo 
pilosae-Fagetum (podtyp 9110-1). Na przedmiotowym terenie drzewostan buczyny niżowej zdominowany jest 
przez buka, wśród których można wykazać pozycje o rozmiarach pomnikowych. Ponadto większy, aniżeli w 
poprzednich wydzieleniach udział mają także dęby: szypułkowy Quercus robur i bezszypułkowy Quercus 
petraea.  Występuje niewielka domieszka brzozy omszonej Betula pubescens, a także graba pospolitego 
Carpinus betulus.  Miejscowo zwarcie drzewostanu jest bardzo duże, iż dolne warstwy zbiorowiska są bardzo 
słabo rozwinięte bądź w ogóle nie rozwinięte, z uwagi na słaby rozkład ściółki bukowej. Niemniej 
powierzchnie takie są mniejsze i mniej liczne, w porównaniu do poprzednich obszarów. Miejscowo, 
prawdopodobnie w obszarach bardziej suchych runo ma fizjonomię porostowo-mszystą i pokrywa około 30%, 
w obszarach bardziej świeżych runo ma charakter trawiasto-mszysty, pokrywając około 35%. W porównaniu z 
wydzieleniami 328i oraz 329j, niniejszy obszar charakteryzuje się silniej rozwiniętym runem z udziałem traw, 
turzyc,  także większej ilości okazów roślin zielnych. W obrębie niniejszego wydzielenia notowano dużą ilość 
stojących martwych buków, zajętych przez bardzo liczne owocniki hubiaka pospolitego Fomes fomentarius. 
Ponadto notowano wrośniaka różnobarwnego Trametes versicolor. 

Omawiany obszar stanowi cenne siedlisko dla bytowania fauny. Lasy bukowe o takim charakterze mogą być 
siedliskiem dla wielu gatunków cennych owadów, głównie z rodzaju kózkowatych, włączając rzadkiego 
kozioroga bukowca Cerambyx scopolii. Czas i termin prowadzenia obserwacji, a także zakres realizowanych 
prac wykazał występowanie bardzo licznych i pospolitych gatunków chrząszczy z rodzaju Geotrupes.  

Podczas obserwacji i nasłuchów stwierdzono występowanie gatunków chronionych ptaków, spośród których 
na uwagę zasługuje gatunek z I Załącznika Dyrektywy ptasiej, to jest dzięcioł czarny Dryocopus martius. 
Ponadto notowano: sikorę modrą Cyanistes caeruleus, sikorę bogatkę Parus major, grzywacza Columba 
palumbus, kowalika Sitta europaea, dzięcioła dużego Dendrocopos major, sójkę Garrulus glandarius, kukułkę 
Cuculus canorus. Z uwagi na sąsiedztwo zbiorników wodnych często podczas obserwacji, notowano 
przelatujące czaple siwe Ardea cinerea.  

Na północnym i północno zachodnim krańcu wydzielenia 328i wykształciło się siedlisko wodne, w którym 
notowano godujące płazy. Obserwowano nieliczne osobniki żab z grupy zielonych Pelophylax esculentus 
complex, a także młodociane żaby trawne Rana temporaria. Niniejszy obszar ma charakter niestały 
o zmiennym poziomie wody, uzależnionym od opadów. Niemniej w latach obfitujących w opady może on 
służyć płazom jako dogodne siedlisko rozrodcze.  

Poczynione obserwacje wykazały występowanie pospolitych gatunków ssaków, których obecność na tym 
obszarze stwierdzono głównie na podstawie tropów i śladów bytowania. Bardzo licznie obserwowano tropy 
saren Capreolus capreolus oraz ślady bytowania dzika Sus scrofa, w postaci buchtowisk. Nie należy jednak 
wykluczać występowania gatunków cennych i chronionych. Należy mieć na uwadze, iż buczyny są biotopem 
dla występowania popielicy Glis glis. 

 W zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Las Murckowski – Hubertus” stwierdzono 27 sztuk drzew 
spełniających kryteria wymiarowe uznawania tworów przyrody za pomniki przyrody, określone w § 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r., w sprawie kryteriów uznawania tworów 
przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 2300) – dla buka pospolitego 
minimalny obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 300 cm. Poniżej umieszczono tabelaryczne zestawienie 
tych egzemplarzy drzew. Numer porządkowy odpowiada numerowi na mapie.  Prezydent Miasta wystąpi, po 
przeprowadzeniu stosownej ekspertyzy dendrologicznej, z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody dla najcenniejszych egzemplarzy. 
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Tabela 1. Zestawienie drzew o wymiarach pomnikowych [liczba porządkowa drzew odpowiada numerowi na 
mapie]. 

Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia Współrzędne 
1 Buk pospolity 350 X 6577396,90266 

Y 5561834,69518 
2 Buk pospolity 305 X 6577403,37772 

Y 5561811,5226 
3 Buk pospolity 361 X 6577389,36287 

Y 5561804,0428 
4 Buk pospolity 377 X 6577441,57066 

Y 5561701,89945 
5 Buk pospolity 321 X 6577053,77435 

Y 5561569,70443 
6 Buk pospolity 341 X 6577024,3092 

Y 5561563,69426 
7 Buk pospolity 304 X 6576932,13416 

Y 5561560,96611 
8 Buk pospolity 311 X 6576944,52138 

Y 5561670,76916 
9 Buk pospolity 334 X 6577093,4698 

Y 5561729,6325 
10 Buk pospolity 347 X 6577101,996 

Y 5561707,53479 
11 Buk pospolity 310 X 6577116,85483 

Y 5561719,52641 
12 Buk pospolity 327 X 6577118,59287 

Y 5561696,88649 
13 Buk pospolity 342 X 6577121,54744 

Y 5561670,01155 
14 Buk pospolity 310 X 6577101,34535 

Y 5561658,69028 
15 Buk pospolity 310 X 6577212,21092 

Y 5561658,94109 
16 Buk pospolity 331 X 6576900,69135 

Y 5561734,15912 
17 Buk pospolity 341 X 6576892,25555 

Y 5561790,58317 
18 Buk pospolity 328 X 6576871,999 

Y  5561799,14649 
19 Buk pospolity 340 X 6576839,77144 

Y 5561798,30757 
20 Buk pospolity 318 X 6576813,40443 

Y 5561777,55203 
21 Buk pospolity 381 X 6576811,24271 

Y 5561750,60318 
22 Buk pospolity 322 X 6576791,24792 

Y 5561729,56581 
23 Buk pospolity 312 X 6576828,14352 

Y 5561731,31294 
24 Buk pospolity 382 X 6576831,39875 

Y 5561754,21188 
25 Buk pospolity 334 X 6577094,03199 

Y 5561715,66773 
26 Buk pospolity 304 X 6577163,87231 

Y  5561790,98325 

27 Buk pospolity 304 X 6576843,15751 
Y 5561747,66379 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DDB77334-8FDA-428C-99D3-741866A1FA07. Projekt Strona 3



 
Rys. 1. Lokalizacja drzew o wymiarach pomnikowych w zespole przyrodniczo-krajobrazowym  "Las 

Murckowski-Hubertus" 

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Murckowski – Hubertus” spełnia także istotną rolę kulturową.
 Bezpośrednio przy czerwonym szlaku im. Kantora Mirskiego znajduje się kamienna kapliczka 
(współrzędne: X- 6576814,81156, Y-5561873,68922). Z miejscem tym są związane  legendy i  ma ono 
szczególne znaczenie dla miejscowej społeczności, jak również innych osób korzystających ze wspomnianego 
czerwonego szlaku. 

W świetle powyższego, ze względu na charakter terenu, jego walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe 
i współistnienie tychże, właściwą formą ochrony jest objęcie ochroną terenu poprzez ustanowienie zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego. 

 Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w odniesieniu do zespołu przyrodniczo 
krajobrazowego, mogą być wprowadzone zakazy określone w art. 45 ustawy o ochronie przyrody. Spośród 
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proponowanych przez ustawodawcę 11 zakazów, wybrano 10, dostosowanych do potrzeb związanych z 
ochroną zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Są nimi zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych, 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi, 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk 
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

10) umieszczania tablic reklamowych. 

Z listy zakazów, określonych w art. 45 ustawy o ochronie przyrody, nie wybrano następującego zakazu: 

1) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych 
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych. 

Zakaz ten nie ma zastosowania w stosunku do projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 
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