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Wprowadzenie

Budynki poprzemysłowe

Składowiska poflotacyjne

Zbiorniki zapadliskowe

Tereny pokolejowe Wyrobiska

Działalność przemysłowa = różne formy 

degradacji terenu
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Konsekwencje zmian klimatu w mieście
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Wiedza dla środowiska
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• Zbiorniki miejskie posiadają duży

potencjał do pełnienia funkcji

rekreacyjnych, gospodarczych i

przyrodniczych, ochrony

przeciwpowodziowej

• Szacuje się, że na terenie Górnego

Śląska funkcjonuje około 4770

antropogenicznych zbiorników

wodnych,

• Na skutek działalności górnictwa

węgla kamiennego powstają nowe

zbiorniki zapadliskowe,

• W wielu przypadkach brak

informacji oraz kompleksowych

narzędzi oceny ich potencjału ->

wiele zbiorników ulega degradacji.

Bolina III - przykład zbiornika w niecce osiadania na terenie Katowic

Foto. Krzysztof Przondziono

Zbiornik zapadliskowe, zbiorniki miejskie



5

Niewykorzystywane możliwości

na czerwono – stale podtapiany odcinek drogi (z koniecznością zamknięcia dla ruchu)

na niebiesko – zbiorniki pokopalniane z niewykorzystaną pojemnością retencyjną



www.gig.eu

Projekt OPI-TPP

RPO WSL 2007 – 2013, Priorytet 5. Środowisko, Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem

Główny Instytut Górnictwa – realizator Projektu

Urząd Marszałkowski – operator systemu

System OPI-TPP to odpowiedź na brak 

systemowych rozwiązań w zakresie 

rewitalizacji terenów poprzemysłowych

OPI-TPP jest integralną częścią systemu 

ORSIP nadzorowanego przez Śląskie 

Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 

Ogólnodostępna, regionalna bazy danych, zawierająca kompleksową 

informację o terenach poprzemysłowych oraz prowadzonej na nich 

działalności, w odniesieniu do elementów środowiska przyrodniczego

Baza danych: 1 200 rekordów

http://www.orsip.pl/web/opitpp



www.gig.eu

Standaryzacja

Klasyfikacja terenów poprzemysłowych - 49 kategorii - jako element 

budowania spójnego systemu opisu i analiz stopnia ich degradacji

Zasoby bazodanowe systemu OPI-TPP to źródło danych do opracowania 

i wdrażania technologii i innowacyjnych rozwiązań

w ochronie środowiska
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Zbiornik przeciwpowodziowy i teren rekreacyjny w 

Starej Morawie – Stronie Śląskie

 2005 r. - Koncepcja rekreacyjnego 

zagospodarowania terenu;

 W 2006 r. - budowa mola wraz z 

wieżą widokową, pomostami 

wędkarskimi oraz plażą (uzbrojenie 

terenu w sieć wodnokanalizacyjną 

oraz energetyczną;

 2007 r. - otwarcie strzeżonego 

kąpieliska;

 2008 -2013 - rozbudowa zaplecza 

turystycznego (boiska,  obiekty 

usługowe, pola biwakowe itd.) 

 otwarcie kompleksu turystyczno-

rekreacyjnego – 15.06.2013 r. 

Źródło: http://www.stronie.pl/220/otwarcie-kompleksu-turystyczno-

rekreacyjnego-nad-zalewem-w-starej-morawie.html
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Stoke Newington, London - Woodberry Wetlands

 21 hektarów odtworzonej powierzchni w samym centrum najbardziej zaludnionych

obszarów Londynu,

 poprawa dostępu do zbiornika dla mieszkańców – nowy most na rzece New River

oraz ścieżki i miejsca edukacyjne wokół zbiornika

 mokradła oraz miejsce ochrony ptasich siedlisk
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Miasto Katowice - rewitalizacja Ślepiotki

Przestrzeń parkowa wykreowana w ramach 

projektu REURIS 

Mokradło retencjonujące  wody spływające 

kanalizacją deszczową z przyległego osiedla 

(retencja wód deszczowych)

Mokry zbiornik na wody deszczowe 

powstały na terenie po byłych 

ogródkach działkowych
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Znaczenie miejskich zbiorników

Optymalnie zagospodarowane zbiorniki wodne:

• zwiększają potencjał retencyjny i ograniczają ryzyko występowania

powodzi miejskich,

• mają korzystny wpływ na mikroklimat (samooczyszczanie się

powietrza z pyłów i gazów)

• powodują zwiększenie bioróżnorodności terenów miejskich,

• stanowią atrakcyjne miejsca rekreacji, odpoczynku,

• uczestniczą w procesie oczyszczania wód powierzchniowych.

Przyczyniają się do zwiększenia wartości i atrakcyjności 

sąsiadujących terenów -> wymierne korzyści ekonomiczne!



12

Zbiorniki wodne ograniczają zjawisko Miejskiej 

Wyspy Ciepła

tereny 

wiejskie

staw lub inny 

zbiornik wodny

tereny 

przemysłowe, 

magazyny, itd.

obszar 

podmiejski

obszar 

zabudowy 

jednorodzinnej
Centrum miasta

obszar 

zabudowy 

jednorodzinnej

tereny 

wiejskie

obszar 

podmiejski
park

Temperatura nawierzchni w dzień

Temperatura powietrza w dzień

Temperatura nawierzchni w nocy

Temperatura powietrza w dzień`
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• Zidentyfikowano i opisano 74 zbiorniki 

wodne o powierzchni powyżej 0,2 ha

• Ponad 80% z analizowanych zbiorników 

powstało na skutek działalności 

przemysłowej. 

• Pomimo różnych form zagospodarowania 

oraz zróżnicowany stopień degradacji 

stanowią istotny zasób dla świadczenia 

usług ekosystemowych (ochrona 

środowiska przyrodniczego, ekosystemy 

wodno-błotne, funkcje rekreacyjne i 

krajobrazowe).

Inwentaryzacja zbiorników 

w Katowicach
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Składowe i kryteria oceny

Zakres inwentaryzacji obejmował m.in analizę następujących elementów:

• Struktura własności,

• Przeznaczenie zbiornika (rekreacyjne, wędkarskie itp.),

• Rodzaj zbiornika (naturalny, sztuczny, przepływowy itp.),

• Jakość wody zbiornika – ocena w oparciu o pomiar przeźroczystości SD (jakość 

niezadawalająca - SD<1 m i brak roślinności zanurzonej),

• Dostępność:

Lokalizacja na zagospodarowanych terenach o funkcji rekreacyjnej (parki, zieleńce) 2

Zbiornik o dobrej dostępności , skomunikowany z obiektami użyteczności publicznej 

lub/i strefą mieszkaniową (z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej lub 

utwardzonej ścieżki pieszej/rowerowej)

1

Dostępność fizycznie ograniczona – np. dogodne dojście tylko pieszo, przy braku 

istotnych przeszkód dla zwiększenia dostępności
0

Obiekt słabo dostępny, jednak brak istotnych przeszkód przestrzennych dla 

zwiększenia dostępności obiektu
-1

Zwiększenie dostępności obiektu niemożliwe lub wysoce utrudnione -2
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Przykładowy opis

Zbiornik nr: 6 (Staw Kajakowy)

Lokalizacja 

Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, rejon ul. Trzech Stawów i Al. Górnośląskiej

Współrzędne geograficzne: 50°14'44''N, 19°2'42''E

Numery działek oraz władający terenem 

1/67, 12, 1/16, 1/11, 1/15, 1/43, 1/37.

Własność Gminy bez wieczystego użytkowania.

Historyczne i przyrodnicze uwarunkowania

Obszar zbiornika zlokalizowany jest w obrębie historycznej intensywnej działalności przemysłowej, w tym 

lokalizacji wyrobisk, hałd oraz strefy oddziaływania górnictwa podziemnego. Ponadto w pobliżu 

zlokalizowana jest linia kolejowa oraz autostrada wraz z węzłem komunikacyjnym.

Pomimo położenia w ścisłym centrum miasta zbiornik odizolowany jest strefą buforową roślinności i terenów 

zielonych. Ostoja ptactwa wodnego. Ważny element ciągłości zielono-niebieskiej infrastruktury miasta 

(Dolina Trzech Stawów).

Powierzchnia lustra wody 

10,0 ha

Przeznaczenie zbiornika

Łowisko wędkarskie, sporty wodne. 

Zagospodarowanie terenów sąsiadujących wg Studium: Zu3, KDA.

Rodzaj zbiornika

Przepływowy, niecka osiadania

Wizualny stan techniczny zbiornika, walory krajobrazowe/estetyczne: 

Teren wokół zbiornika oznacza się walorami krajobrazowymi i zagospodarowanym obszarem parkowym. 

Zbiornik o dobrej dostępności, skomunikowany z obiektami użyteczności publicznej i strefą mieszkaniową.
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Zbiornik nr: 6 (Staw Kajakowy)

Dawid Lech
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Zbiornik nr: 6 Staw Kajakowy

Udogodnienia dla ludzi:

BRZEG STREFA 100 M

Miejsca parkingowe dla samochodów X
System ścieżek rowerowych/pieszych X X
Udogodnienia dla niepełnosprawnych X
Rozwiązania krajobrazowe X X
Toalety X
Urządzonemiejsca do pikników (stoły, ławy itd.) X
Urządzonemiejsca do grillowania X
Plac zabaw dla dzieci X
Urządzenia rekreacyjne dlamłodzieży X
Pomieszczenia w budynkach (np. typu klubowego)

Jakość wody zbiornika 

zadowalająca – przejrzystość wody powyżej 1 m
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Zbiornik nr: 2 (Hubertus III)

Lokalizacja 

Szopienice-Burowiec, rejon ul. Sosnowieckiej i Szabelnia

Współrzędne geograficzne: 50°15'55''N, 19°7'7''E

Numery działek oraz władający terenem 

1209/147, 1378/149, 1137/148, 

(część zbiornika poza granicami miasta)

Własność Skarbu Państwa bez wieczystego użytkowania – pozostałe; Własność Gminy bez wieczystego 

użytkowania

Historyczne i przyrodnicze uwarunkowania

Drugi co do wielkości z kompleksu zbiorników w dzielnicy Szopienice. Obszar zbiornika zlokalizowany jest w 

obrębie historycznych wyrobisk oraz strefy oddziaływania górnictwa podziemnego. W obszarze przy 

zbiorniku przebiega linia kolejowa.

Zbiornik znajduje w strefie korytarza ekologicznego Brynica. Zbiornik jest ważną ostoją ptactwa wodnego. 

Od wielu lat prowadzona jest gospodarka wędkarska.

Powierzchnia lustra wody 

20,1 ha

Przeznaczenie zbiornika

Łowisko wędkarskie, dzikie kąpielisko. 

Zagospodarowanie terenów sąsiadujących wg Studium: Zu3.

Rodzaj zbiornika

Geneza mieszana: wyrobisko + niecka osiadania

Wizualny stan techniczny zbiornika, walory krajobrazowe/estetyczne: 

Teren wokół zbiornika oznacza się walorami krajobrazowymi i estetycznymi. Dostępność jest ograniczona 

natomiast brak jest istotnych przeszkód do jej zwiększenia.
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Zbiornik nr: 2 (Hubertus III)

Foto. GIG

Foto. GIG

Jakość wody zbiornika 

Zadowalająca – przejrzystość wody powyżej 1 m
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Wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji

Stwierdzono następujące czynniki ograniczające potencjał analizowanych obiektów:

• znaczna ilość zbiorników o złym stanie jakości wody  potencjalne 

zanieczyszczenie osadów dennych (geneza + oddziaływanie przemysłu)

• znaczna część zbiorników bez wody lub niewielką ilością spowodowana brakiem 

funkcjonujących urządzeń wodnych (zastawki, podpiętrzenia, itp.),

• utrudnienia w dostępie do linii brzegowej oraz zdewastowana przestrzeń wokół 

części zbiorników,

• znaczna ilość odpadów w rejonach zbiorników oraz w ich obrębie,

• brak wyznaczonych stref funkcjonalnych na zbiornikach (przyrodnicza, rekreacyjna, 

wędkarska itp.),

• ograniczony system utrzymania zbiorników (wykaszanie, usuwanie odpadów itp.),

• mały stopień wykorzystania przestrzeni wokół zbiorników -> walory edukacyjne

Zbiorniki nie zostały włączone do systemu gospodarowania 

wodami opadowymi w mieście
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Podsumowanie

• Przeprowadzona inwentaryzacja stanowi element pierwszego etapu wdrożenia

zrównoważonego zarządzania wodami w obszarze miasta -> baza

dowodowa do określenia potencjału pełnienia określonych funkcji jak i

zdefiniowania wyzwań dla gospodarki wodnej w obszarze zarządzania

zbiornikami.

• Niezbędne jest poznanie wszystkich składowych systemu obiegu wód, w tym

zbiorników, rzek i rowów jak również funkcjonowania systemu odprowadzania

wód opadowych i roztopowych oraz powiązań pomiędzy tym elementami.

• Optymalne wykorzystanie potencjału miejskich zbiorników wodnych

pozwala zarówno na efektywne łagodzenie skutków zmian klimatu jak i

przyczynia się do wieloaspektowej poprawy przestrzeni miejskiej.

Model zarządzania wodami z 

uwzględnieniem wytycznych w 

zakresie adaptacji do zmian klimatu

Poprawa jakości życia w 

obrębie terenów 

zurbanizowanych



Dziękuję za uwagę


