STANOWISKO Nr 9/12
Rady Gminy Nowa Ruda
podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
w dniu 18 grudnia 2012 r.

w sprawie kierunków rekultywacji terenu górniczego złoża melafiru Świerki
Działając na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2003 roku (Dz.
Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 122, poz. 2204; z późn. zm.)
Rada Gminy Nowa Ruda u c h w a l a, co następuje:
Rada Gminy Nowa Ruda mając na uwadze zapisy uchwały Nr 186/XXV/01 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego złoża melafiru „Świerki” dotyczące kierunków rekultywacji terenów po zakończeniu
eksploatacji złoża oraz fakt, że złoże nie zostało wyeksploatowane w całości i dalsza jego eksploatacja
jest nieuzasadniona, co skutkuje koniecznością zakończenia funkcjonowania zakładu górniczego
i przedwczesnego przystąpienia do procesu rekultywacji, a jednocześnie wyrażając wolę zmiany
funkcjonalnego wykorzystania tych terenów dla celów rekreacyjno-turystycznych wyraża poniższe
stanowisko:
1) należy zmienić kierunek rekultywacji z leśnego na wodno -pastwiskowo-leśne,
2) w przestrzeni objętej tzw. nowym wyrobiskiem należy zaplanować maksymalny możliwy obszar
wodny,
3) teren tzw. starego wyrobiska należy przystosować do celów rekreacyjno-turystycznych
z zachowaniem pastwiskowego charakteru dna wyrobiska,
4) najstarszy spąg tzw. starego wyrobiska należy zaadoptować na cele mikrosiedliska przyrodniczego,
5) hałdy nadkładu tzw. starego wyrobiska po wyrównaniu należy zaadoptować na biocenotyczne
przestrzenie bytowania zwierząt ,
6) główny plac zakładu przeróbczego oraz wszystkie parkingi należy przeznaczyć na dalsze
wykorzystanie w celach parkingowych dla ruchu turystycznego,
7) główne drogi transportowe - nowe i stare należy zaadoptować na główne ciągi komunikacyjne
w obrębie obszaru rekreacyjno-przyrodniczego jaki powstanie po zakończeniu rekultywacji,
8) obiekty budowlane na składowisku przy głównym placu zakładu przeróbczego należy zaadoptować
na punkt widokowy i punkt małej gastronomii,
9) zwałowiska i składowiska od strony północnej należy dolesić z dużym udziałem gatunków
biocenotycznych,
10) teren głównego placu przeróbczego stykający się z linią wodną należy na odcinku około 50
metrów wyłagodzić tak aby dojście do lustra wody było łatwe i bezpieczne,
11) urwiska wokół zbiornika wodnego należy zabezpieczyć barierami ochronnymi,
12) nie należy rozbierać i demontować obiektów administracyjno-biurowych należy rozważyć
możliwość przekazania tych obiektów Gminie Nowa Ruda.
Przewodniczący Rady
Bogdan Tarapacki

