Uchwała nr XXX/331/08
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie: przystąpienia do prac nad koncepcją programu zachowania zabytków techniki
w Piekarach Śląskich, jako gminy górniczej, związanej z historią i tradycjami górnictwa,
eksploatacji węgla oraz rud nieżelaznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala:
§1
Przystąpić do prac nad koncepcją programu zachowania zabytków techniki w Piekarach Śląskich, jako
gminy górniczej, związanej z historią i tradycjami górnictwa, eksploatacji węgla oraz rud nieżelaznych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Aleksander Kępski

Uzasadnienie
Gmina Piekary Śląskie trwale jest wpisana w historię działalności mieszkańców pracujących
przy pozyskiwaniu zasobów naturalnych, jakim były rudy cynku, ołowiu, a później węgla kamiennego.
W wyniku wyczerpywania złóż przemysł górniczy jest w stanie wygaszania, tak stało się
z górnictwem rud nieżelaznych, w najbliższej dekadzie najprawdopodobniej tak stanie się
z górnictwem węgla kamiennego.
Teraźniejszość pozwala nam pomyśleć o zachowaniu całej strefy około górniczej, to jest informacji
o górnictwie pozyskanych od osób związanych z nim przez pracę, tradycji i ceremoniału, budowli
i infrastruktury, która tylko dla tych branż była budowana i eksploatowana (szyby, podszybia,
sortownie, płuczki).
Z doświadczenia wiemy, że likwidacja działalności górniczej następuje bardzo szybko i większość tych
elementów krajobrazu górniczego jest niszczona bezpowrotnie.
Dlatego potrzebne jest wypracowanie takiego programu, który pozwoli zachować te wszystkie zabytki
techniki i atmosfery górniczej w krajobrazie miasta, aby mogły zostać wpisane w oblicze gminy
górniczej i służyć dalej społeczności rodzimej jak i być pomnikiem – informacją dla osób
odwiedzających nasze miasto.
Program pozwoli na rozpoczęcie celowej pracy i zwróci uwagę na najistotniejsze elementy, które
powinny być zachowane.
Również fachowo sporządzona koncepcja dokumentacji, wizja przestrzenno-urbanistyczna pozwoli
i zwiększy możliwości starania się o środki pozabudżetowe i unijne.

