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Tre : W artykule zwrócono uwag  na szczególne znaczenie wyrobisk solnych w nieczynnych kopal-
niach soli, które ze wzgl du na specy  czne cechy i walory mog  by  wykorzystywane do stymulowa-
nia rozwoju i wzmacniania atrakcyjno ci górniczych miast solnych jako o rodków poprzemys owych. 
Podkre lono potrzeb  wyboru odpowiedniego kierunku przebudowy i adaptacji wyrobisk solnych 
w celu mo liwie pe nego wyeksponowania i zachowania unikatowych warto ci oraz udost pnienia 
kopalni ró nym grupom u ytkowników.

S owa kluczowe: kopalnie soli, wyrobiska solne, miasta i regiony solne, adaptacja funkcjonalna, roz-
wój zrównowa ony, dziedzictwo salinarne

Abstract: This paper points out particular signi  cance of salt workings in abandoned salt mines which, 
owing to speci  c features and values, can be used for stimulation of the development and the increase 
of the attractiveness of salt mining towns as former industrial centres. The authors emphasized the 
need of choice of a proper direction of remodelling and adaptation of salt workings to attain possibly 
a complete display and preservation of unique values, with making the salt mine available to various 
types of users. 
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WPROWADZENIE

W dyskusji nad obecnym stanem i perspektywami rozwoju polskiego górnictwa sol-
nego, istniej ce kopalnie podziemne s  zazwyczaj rozpatrywane wy cznie jako obiekty 
przemys owe. Zarówno badania naukowe, jak i dzia ania praktyczne skupiaj  si  na uwa-
runkowaniach górniczej eksploatacji soli kamiennych ró nymi metodami, a tak e obejmuj  
techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty procesu likwidacji nieczynnych zak adów gór-
niczych. Jednocze nie coraz wi kszego znaczenia nabieraj  badania nad praktycznym wy-
korzystaniem zidenty  kowanych struktur solnych oraz zachowanych wyrobisk górniczych 
niektórych kopalni na potrzeby nowoczesnego magazynowania i sk adowania. W badaniach 
tych cz sto pomija si  wzajemne relacje systemów wyrobisk podziemnych w kopalniach 
soli i miast górniczych, traktuj c te struktury jako elementy odr bne i niezale ne. Zwraca 
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si  natomiast du  uwag  na niszcz cy wp yw eksploatacji górniczej, uznaj c tym samym 
kopalnie soli za obiekty nios ce istotne zagro enie dla przestrzeni.

W okresie trwania przemys owej eksploatacji soli znaczenie kopalni dla miast jest 
na ogó  rozpatrywane w kategoriach gospodarczych, poniewa  dzia alno  górnicza stwarza 
miejsca pracy i w za o eniu ma przynosi  zysk ekonomiczny. Ogl d ten ulega jednak dia-
metralnej zmianie po zako czeniu eksploatacji soli i przyst pieniu do procesu cz ciowej 
lub ca kowitej likwidacji kopalni. Istniej cy system podziemnych wyrobisk solnych, a tak e 
zachowana infrastruktura górnicza na powierzchni terenu, staj  si  wtedy trudnym do roz-
wi zania problemem, zazwyczaj elementem niepo danym w przestrzeni miejskiej.

Niniejszy artyku  ma na celu zwrócenie uwagi na walory i znaczenie podziemnych 
wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach soli, jako specy  cznego, a nawet unikatowego 
dziedzictwa poprzemys owego, które w miar  mo liwo ci technicznych i ekonomicznych 
powinno by  eksponowane i wykorzystywane we wspó czesnym rozwoju miast solnych.

Artyku  powsta  g ównie w efekcie w asnych prac terenowych prowadzonych w o rod-
kach górnictwa solnego, zarówno funkcjonuj cych jak i poprzemys owych, w Polsce oraz 
innych krajach europejskich – Niemczech, Austrii, Ukrainie i S owacji. Ponadto analiz  mo -
liwo ci i wspó czesnych kierunków adaptacji funkcjonalnej wyrobisk solnych sporz dzono 
równie  na podstawie literatury przedmiotu (m.in.: Czapowski et al. 2004, 2006, Kunstman 
et al. 2005, Marx et al. 2005, Markiewicz et al. 2006).

KOPALNIE SOLI I GÓRNICZE MIASTA SOLNE

Rozpatruj c historyczne zwi zki pomi dzy obiektami przemys owymi pozyskuj cymi 
sól a miastami, w których obiekty te si  znajduj , mo na zauwa y , e pozyskiwanie soli 
ró nymi metodami – najpierw w salinach morskich i warzelniach, a w pó niejszym okresie 
technikami górniczymi, by o w przesz o ci istotnym czynnikiem miastotwórczym. W po-
bli u lub bezpo rednim s siedztwie salin, warzelni i podziemnych kopalni soli powstawa y 
i rozwija y si  miasta czerpi ce zyski z handlu sol  oraz obs uguj ce salinarn  dzia alno  
przemys ow . W grupie tych miast wyra n  specy  k  cechuj  si  o rodki górnicze, gdzie 
zabudowa miejska cz sto pozostaje w silnych relacjach z inn  struktur  przestrzenn  – syste-
mem podziemnych wyrobisk solnych, tworz c zespolony uk ad dwóch elementów wzajem-
nie zale nych, chocia  „wybudowanych” na ró nych poziomach.

Badania prowadzone przez autora w europejskich o rodkach górnictwa solnego jed-
noznacznie wykaza y, e dzia alno  podziemnych kopalni soli, prowadzona w niektórych 
miastach nieprzerwanie przez wiele stuleci, odegra a w tych miastach kluczow  rol  nie 
tylko w sferze gospodarczej i ekonomicznej, ale równie  w sensie przestrzennym, kul-
turowym i spo ecznym. Podziemne górnictwo solne, jako ga  przemys u o bogatej hi-
storii i d ugiej drodze ewolucyjnej, zapisa o si  trwale i czytelnie w przestrzeni miast 
solnych. Zró nicowane dziedzictwo salinarne, obejmuj ce zarówno elementy materialne, 
jak i wp ywaj ce na kultur  oraz nastrój miasta, decyduje o wspó czesnej to samo ci i spe-
cy  ce przestrzeni miejskiej, nawet po ca kowitym zaprzestaniu przemys owej dzia alno ci 
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w kopalni soli. W ród wielu elementów tego dziedzictwa niew tpliwie najwi ksze znacze-
nie maj  górnicze wyrobiska solne o ró norodnych formach i uk adach. Specy  czne cechy 
wyrobisk oraz wynikaj ce z tych cech mo liwo ci wielokierunkowej adaptacji funkcjo-
nalnej nieczynnych kopalni soli nadaj  przestrzeniom poeksploatacyjnym nowego znacze-
nia. Wyrobiska solne mog  by  wspó cze nie rozpatrywane jako nietypowe przestrzenie 
urbanistyczne, b d ce interesuj cym poszerzeniem struktury miejskiej i stanowi ce dla 
miast górniczych znacz c  warto  dodan  o wyj tkowych walorach i du ym potencjale 
adaptacyjnym.

SPECYFIKA WYROBISK SOLNYCH
JAKO PODSTAWA ICH ADAPTACJI FUNKCJONALNEJ

Wyj tkowe w a ciwo ci oraz cechy soli kamiennej – jako zwi zku chemicznego, mi-
nera u i ska y – a tak e nietypowa, cz sto z o ona budowa geologiczna struktur solnych za-
decydowa y o wyra nej odmienno ci wyrobisk górniczych w kopalniach soli na tle kopalni 
eksploatuj cych inne kopaliny – w giel kamienny, rudy metali, z oto czy srebro. 

Do najwa niejszych cech decyduj cych o  specy  cznym charakterze podziemnych wy-
robisk solnych nale :

zró nicowanie uk adów przestrzennych wyrobisk jako pochodna budowy geologicznej 
z ó  soli, metody eksploatacji i czasu jej trwania, obejmuj ce systemy o z o onej formie 
organicznej i regularnej formie ortogonalnej (Fig. 1);
unikatowe walory widokowe wyrobisk solnych – przestrzeni o zró nicowanych kszta -
tach, wielko ciach i proporcjach, rozplanowanych na wielu poziomach, wzajemnie ze 
sob  po czonych, cz sto nieobudowanych, ukazuj cych naturalne utwory skalne o ró -
norodnych barwach i fakturach, a tak e imponuj ce struktury polikrystaliczne oraz for-
macje solne tworz ce si  w ró nych warunkach i okresach geologicznych;
mikroklimat panuj cy w obr bie wyrobisk solnych, cechuj cy si  sta  temperatur  
i wilgotno ci  oraz ujemn  jonizacj  powietrza, niezale ny od pór roku i warunków 
pogodowych panuj cych na powierzchni terenu;
warto  historyczna wyrobisk solnych, dr onych w wielu miejscach nieprzerwanie przez 
ca e stulecia, odzwierciedlaj cych w swej formie d ug  drog  ewolucji górniczej metody 
eksploatacji soli kamiennej, przy u yciu ró nych technik i narz dzi, tak e wspó czesnych;
du a czysto  powietrza atmosferycznego wype niaj cego podziemia kopalni soli, pra-
wie pozbawionego zanieczyszcze  chemicznych i biologicznych, a jednocze nie zawie-
raj cego jony pierwiastków niezb dnych do prawid owego funkcjonowania ludzkiego 
organizmu;
niepowtarzalny nastrój panuj cy w wyrobiskach podziemnych, budz cy z jednej strony 
groz , a z drugiej – fascynacj , pot gowany przez panuj cy pó mrok i gr  wiate  oraz 
niecodzienne wra enia zmys owe – g bok  cisz , odg osy odbijaj ce si  echem, s o-
nawy lub gorzkawy posmak, specy  czny zapach, a tak e wyra nie wyczuwaln  wilgo  
i ruch powietrza;
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akustyka przestrzeni poeksploatacyjnych, zw aszcza obszernych komór, oraz ca kowita 
izolacja od zewn trznych róde  emituj cych d wi ki;
niska promieniotwórczo  naturalna rodowiska podziemnego w kopalniach soli, zwi -
zana mi dzy innymi ze ladow  zawarto ci  radonu w powietrzu oraz innych pierwiast-
ków promieniotwórczych w ska ach solnych stanowi cych otoczenie przestrzeni eks-
ploatacyjnych;
szczelno  z ó  solnych, wynikaj ca z plastycznych w a ciwo ci soli;
zazwyczaj cis y i nierozerwalny zwi zek elementów kopalni soli z zabudow  miejsk , 
wyra nie widoczny w wielu historycznych miastach solnych, gdzie uk ad miasta pokry-
wa si  w planie z uk adem kopalni, a zespo y szybowe znajduj  si  wewn trz obszarów 
ródmiejskich lub w ich bezpo rednim s siedztwie.

Wymienione cechy wyrobisk solnych stanowi  zbiór uwarunkowa  dla ró nych kie-
runków i mo liwo ci funkcjonalnej adaptacji kopalni soli na nowe cele. Kierunki te zesta-
wiono w tabeli 1, przypisuj c ka dej funkcji grup  czynników i uwarunkowa  decyduj cych 
o mo liwo ciach adaptacyjnych.

     

Fig. 1. Ró ne formy wyrobisk solnych w kopalniach podziemnych: A) Forma organiczna w kopalniach 
historycznych – przyk ad Wieliczki (Rajnich et al. 1988 –  Za cznik 2). B) Regularna forma geome-
tryczna w kopalniach wspó czesnych – fragment planu jednego z poziomów kopalni soli kamiennych 
i potasowych w Merkers, Niemcy (opracowanie w asne na podstawie materia ów ekspozycji w pod-

ziemnym muzeum kopalni soli „Merkers”)

Fig. 1. Various forms of salt workings in underground mines: A) Organic form of historical mines – 
an example Wieliczka Salt Mine (after Rajnich R. et al. 1988 – Appendix 2). B) Right: The regular 
geometrical form in the contemporary mines – a fragment of map, one of the levels of the potash salt 
in Merkers, Germany (graphic design: the author, based on materials of exposure in an Underground 

Salt Mine Museum “Merkers”)

A) B)
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Tabela (Table) 1
Uwarunkowania wspó czesnej adaptacji wyrobisk solnych
Determinants of contemporary adaptation of salt workings

Lp.

Podstawowy kierunek adaptacji funkcjonalnej G ówne czynniki
decyduj ce o mo liwo ci adaptacji 

funkcjonalnej
w danym kierunku

grupa funkcji elementy realizowane
w obr bie wyrobisk solnych

1 turystyka podziemne trasy turystyczne

– warto  historyczna wyrobisk solnych
– unikatowe walory widokowe
– niepowtarzalny nastrój panuj cy 

w kopalni

2 muzealnictwo

trasy poznawcze – warto  historyczna wyrobisk solnych
– niecodzienna sceneria podziemia 

kopalni
– interesuj ce efekty wietlne 
– zró nicowanie przestrzeni 

eksploatacyjnych
– pozostawianie w wyrobiskach urz dze

i maszyn wy czonych z u ytkowania

ekspozycje muzealne

parki maszynowe

3 lecznictwo 
uzdrowiskowe podziemne sanatoria

– lecznicze w a ciwo ci powietrza 
nasyconego sol

– mikroklimat panuj cy w obr bie 
wyrobisk solnych

4 sport i rekreacja

masowe trasy biegowe 
i rowerowe

– niecodzienna sceneria podziemia 
kopalni

– stabilno  warunków klimatycznych
– zró nicowany uk ad przestrzenny 

i rozci g o  wyrobisk
wyczynowe trasy biegowe

i rowerowe

trasy speleologiczne
– z o ona, organiczna forma wyrobisk
– ciasne przestrzenie po czone w d ugie 

ci gi

boiska i urz dzenia 
sportowe

– obecno  du ych przestrzeni 
eksploatacyjnych

– niezale no  od warunków pogodowych

5 rozrywka sale balowe, kr gielnie, 
kluby itp.

– niecodzienna sceneria podziemia 
kopalni

– interesuj ce efekty wietlne

6 kultura i sztuka

galerie sztuki – niepowtarzalny nastrój panuj cy w kopalni
– specy  czne warunki o wietleniowe

sale koncertowe 
i widowiskowe,

sceny teatralne i operowe

– doskona a akustyka komór 
eksploatacyjnych

– izolacja od czynników zak ócaj cych
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Lp.
Podstawowy kierunek adaptacji funkcjonalnej G ówne czynniki

decyduj ce o mo liwo ci adaptacji 
funkcjonalnej w danym kierunkugrupa funkcji elementy realizowane

w obr bie wyrobisk solnych

7 funkcja
reprezentacyjna

sale konferencyjne 
i bankietowe

– niecodzienna sceneria podziemia kopalni
– obecno  du ych przestrzeni 

eksploatacyjnych

8 kult religijny

ko cio y, kaplice i o tarze – niepowtarzalny nastrój panuj cy w kopalni
– niecodzienna sceneria podziemia kopalni
– izolacja od czynników zak ócaj cych
– obecno  dawnych obiektów kultu 

religijnego

drogi krzy owe i trasy 
pielgrzymkowe

9 nauka 
i edukacja

stanowiska dokumentacyjne – warto  naukowa struktur geologicznych
– brak obudowy fragmentów cian i stropów
– wyst powanie pierwotnych i wtórnych 

zjawisk geologicznych 
trasy dydaktyczne

podziemne laboratoria 
badawcze

– niska promieniotwórczo  naturalna
– brak czynników zak ócaj cych prac  

urz dze
– obecno  du ych przestrzeni 

eksploatacyjnych

10 archiwizacja archiwa dokumentów

– stabilno  warunków klimatycznych
– konserwuj ce w a ciwo ci rodowiska
– obecno  du ych przestrzeni 

eksploatacyjnych

11 magazynowanie

przechowalnie win – sta e warunki cieplno-wilgotno ciowe
– brak dost pu wiat a s onecznego

magazyny surowców 
strategicznych

– wzgl dnie niskie koszty budowy 
i eksploatacji

– ma a wra liwo  na zagro enia 
zewn trzne

– obecno  du ych przestrzeni 
eksploatacyjnych

– szczelno  górotworu w obr bie z ó  
solnych

– oboj tno  chemiczna i  zyczna soli

12 sk adowanie

sk adowiska odpadów 
komunalnych

– szczelno  górotworu w obr bie z ó  
solnych

– obecno  du ych przestrzeni 
eksploatacyjnych

– izolacja od rodowiska zewn trznego
– mo liwo  wykorzystania odpadów

jako materia u podsadzkowego

sk adowiska substancji 
toksycznych

i promieniotwórczych 
odpadów

Table (Tabela) 1 cont. / cd.
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Dane zestawione w tabeli pokazuj , e wspó czesna adaptacja kopalni soli mo e prze-
biega  w ró nych kierunkach, a mo liwo ci poprzemys owego wykorzystania kopalni zale  
przede wszystkim od zró nicowanych cech wyrobisk górniczych. W ród tych cech najwi k-
sze znaczenie we wspó czesnych dzia aniach adaptacyjnych ma kszta t systemu wyrobisk 
oraz dominuj ca forma przestrzeni podziemnych. Dla wi kszo ci wskazanych kierunków 
adaptacji, w tym: lecznictwa uzdrowiskowego, kultury i sztuki, rozrywki, ale tak e podziem-
nego magazynowania i sk adowania, istotna jest obecno  obszernych komór wyrobisko-
wych – przestrzeni typowych dla wspó czesnych kopalni z regularnym uk adem wyrobisk, 
dr onych w z o ach o stosunkowo prostej budowie geologicznej.

Jednocze nie cech  sprzyjaj c  adaptacji nieczynnych kopalni soli do pe nienia funkcji 
zwi zanych z turystyk , muzealnictwem, kultem religijnym, sportem i rekreacj  jest atrakcyj-
no  wyrobisk górniczych, zw aszcza warto  historyczna i walory widokowe, które w znacz-
nym stopniu wynikaj  ze z o onej budowy geologicznej oraz organicznego, nieregularnego 
uk adu wyrobisk, którego elementem dominuj cym s  w skie i kr te korytarze. 

Istotnym czynnikiem, decyduj cym o mo liwo ci przystosowania wyrobisk solnych do 
pe nienia nowych funkcji, s  równie  relacje przestrzenne kopalni i zabudowy miast górniczych. 

cis y zwi zek tych elementów przemawia za udost pnianiem kopalni soli turystom, kuracju-
szom, pielgrzymom, sportowcom i innym grupom u ytkowników korzystaj cych z us ugowej 
oferty kopalni. Jednocze nie wyrobiska solne w kopalniach s abo powi zanych z przestrzeni  
miejsk  mog  by  w wi kszym zakresie wykorzystywane do tworzenia laboratoriów nauko-
wych oraz podziemnych archiwów, magazynów i sk adowisk, a wi c przystosowane do pe nie-
nia funkcji, które nie wi  si  z konieczno ci  masowego udost pniania wyrobisk górniczych.

SKUTKI WSPÓ CZESNYCH PRZEKSZTA CE  
NIECZYNNYCH KOPALNI SOLI

Analizuj c skutki wspó czesnych przekszta ce  wyrobisk solnych w nieczynnych ko-
palniach soli, nale y zwróci  uwag  na to, e przekszta cenia te wpisuj  si  w dwa zasadni-
cze kierunki dzia a , tj.:

nieodwracaln  likwidacj  ca o ci lub znacz cej cz ci podziemnych wyrobisk górni-
czych, przez ich zatopienie lub podsadzenie ró nego rodzaju materia ami, w tym: ska  
p on , piaskiem, u lem, ale tak e odpadami;
adaptacj  wybranych wyrobisk solnych do nowych potrzeb, z wprowadzeniem jednej lub 
kilku funkcji u ytkowych, oraz cz ciow  likwidacj  tych przestrzeni poeksploatacyjnych, 
których wykorzystanie wydaje si  niecelowe dla przyj tego kierunku adaptacji (Fig. 2).

Badania kopalni soli w Europie pokazuj , e mo liwe jest czasowe czenie wskazanych 
powy ej kierunków dzia a  w obr bie jednego obiektu, tak jak to ma miejsce np. w niemieckiej 
kopalni soli „Glückauf-Sondershausen”. Kopalnia ta jest obecnie obiektem wielofunkcyjnym, 
wykorzystywanym mi dzy innymi do celów turystycznych, muzealnych i sportowych. Jedno-
cze nie, prowadzony jest proces likwidacji nieczynnych wyrobisk górniczych, g ównie przez 
podsadzanie odpadami, równie  niebezpiecznymi (Barcha ski 2004).
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Trwa a i ca kowita likwidacja wyrobisk solnych dotyczy wielu kopalni soli na terenie 
ca ej Europy, mi dzy innymi we wschodniej Ukrainie i Dolnej Saksonii w Niemczech. 

O zaniechaniu adaptacji funkcjonalnej i przyst pieniu do wype niania wyrobisk górni-
czych po zako czeniu przemys owej dzia alno ci kopalni mog  decydowa  ró ne uwarunko-
wania, w ród których najcz ciej wymienia si :

wzgl dy ekonomiczne, tj. wysokie koszty bie cego utrzymywania wyrobisk solnych;
aspekty techniczne, zwi zane z brakiem mo liwo ci zapewnienia bezpiecze stwa lu-
dziom przebywaj cym w wyrobiskach, obs ugi komunikacyjnej (poziomej i pionowej), 
wentylacji, czno ci itp.;
konieczno  zmniejszenia niekorzystnego oddzia ywania kopalni na otoczenie, w szcze-
gólno ci ograniczenie deformacji powierzchni terenu, zniszcze  istniej cej zabudowy 
i elementów oraz degradacji elementów rodowiska naturalnego (wód podziemnych 
i powierzchniowych, gleb, szaty ro linnej);
ryzyko wyst pienia katastrofy górniczej, która mo e si  wi za  z powa nym zagro e-
niem dla ludzi i zabudowy, zw aszcza w miastach przestrzennie powi zanych z syste-
mem wyrobisk górniczych.

Niezale nie od przyczyn rozpocz cia procesu likwidacyjnego, zatopienie lub podsa-
dzenie kopalni soli zawsze wi e si  z nieodwracalnym zniszczeniem warto ci zachowa-
nych w wyrobiskach solnych, w tym niespotykanych gdzie indziej walorów widokowych, 
a tak e uniemo liwia naoczn  obserwacj  i badanie interesuj cych zjawisk geologicznych. 
Potwierdza to przyk ad kopalni soli „Solno” w Inowroc awiu, której likwidacja prawdo-
podobnie ocali a miasto przed skutkami górniczej katastrofy, ale jednocze nie oznacza a 

Fig. 2. Jedno z wielu stanowisk likwidacyjnych w obr bie wyrobisk solnych boche skiej kopalni, 
za o one w rejonie zej cia „Lichtenfels” na poziom VI – „Sienkiewicz” (fot. autor)

Fig. 2. One of the many of liquidated underground excavations in Bochnia Salt Mine, “Lichtenfels” 
Gallery, VI Level “Sienkiewicz” (photo by author)
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zag ad  obiektu podziemnego o charakterze unikatowym w skali ca ego wiata. Historia 
kopalni „Solno” oraz innych jej podobnych pokazuje, e likwidacja wyrobisk solnych eli-
minuje z przestrzeni miast górniczych znacz cy element ich atrakcyjno ci i historycznej 
to samo ci.

Proces likwidacyjny wyrobisk podziemnych determinuje równie  kierunek przekszta -
ce  elementów zwi zanych z dzia alno ci  kopalni, usytuowanych na powierzchni terenu. 
Zako czeniu dzia alno ci górniczej towarzyszy zazwyczaj rozbiórka zabudowy i demonta  
elementów infrastruktury s u cej obs udze kopalni, tak jak mia o to miejsce w niemieckim 
mie cie górniczym Bad Salzdetfurth. W wielu o rodkach górnictwa solnego, jak na przyk ad 
w Ka uszu na Ukrainie czy wielkopolskim Wapnie, poprzemys owa zabudowa nie zosta a 
wprawdzie rozebrana, ale od czasu zamkni cia kopalni nie jest u ytkowana, co powoduje jej 
stopniow  degradacj  techniczn  i estetyczn  (Fig. 3).

Likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych, nie tylko solnych, jest w Polsce regulo-
wana obowi zuj cymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przepisy te nakazuj  
po zako czeniu eksploatacji kopaliny: „(…) zabezpieczy  lub zlikwidowa  wyrobiska górni-
cze oraz obiekty i urz dzenia zak adu górniczego (…)”, a tak e „(…) przedsi wzi  niezb dne 
rodki w celu ochrony rodowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po 

dzia alno ci górniczej”. Nale y jednak wyra nie podkre li , e w wietle przywo anego zapisu 
prawa podj cie decyzji o zako czeniu przemys owej dzia alno ci i postawienie kopalni w stan 
likwidacji nie musi oznacza  konieczno ci zlikwidowania ca o ci wyrobisk ani istniej cych 
elementów infrastruktury i zabudowy górniczej znajduj cych si  na powierzchni terenu.

Ca kowita likwidacja nieczynnych kopalni soli jest zazwyczaj dzia aniem nieuniknio-
nym, zdeterminowanym obiektywnymi uwarunkowaniami. Jednak w wielu przypadkach 
rozwi zaniem alternatywnym wzgl dem procesu likwidacyjnego wyrobisk jest mo liwo  

Fig. 3. Opuszczone, cz ciowo rozebrane nadszybie ukrai skiej kopalni soli w Ka uszu, w obwodzie 
iwanofrankowskim (fot. autor)

Fig. 3. The abandoned, partially demolished buildings of shafts in the Potash Salt Mine in Kalush 
(Ukraine) (photo by author)
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ich adaptacji funkcjonalnej, prowadzonej zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi i  nan-
sowymi. W zale no ci od przyj tego kierunku wykorzystania kopalni jako obiektu poprze-
mys owego przebudowa i zagospodarowanie wyrobisk solnych dla wspó czesnych potrzeb 
mo e mie  zró nicowany wp yw na miasta solne. Rozpatruj c wyrobiska górnicze jako spe-
cy  czn  przestrze  urbanistyczn , nale y podkre li  wp yw sposobu przebudowy kopalni na 
ogóln  dost pno  tych wyrobisk.

 W ród ró nych kierunków wspó czesnej adaptacji podziemnych przestrzeni eksploata-
cyjnych w kopalniach soli mo na wyró ni  trzy podstawowe grupy: 

 kierunki umo liwiaj ce swobodny i w zasadzie nieograniczony dost p do wyrobisk sol-
nych ró nym grupom u ytkowników, w tym adaptacja kopalni do funkcji zwi zanych 
z turystyk , lecznictwem uzdrowiskowym, sportem i rekreacj , kultur , sztuk , muzeal-
nictwem, kultem religijnym i edukacj , a tak e cz ciowo nauk ;

 kierunki wymagaj ce znacznego ograniczenia dost pno ci wyrobisk solnych, obejmu-
j ce przebudow  kopalni soli i ich adaptacj  na archiwa oraz laboratoria badawcze;

 kierunki wymuszaj ce ca kowit  izolacj  przestrzeni wyrobiskowych, zwi zane z prze-
kszta ceniem kopalni na podziemne magazyny ró nych substancji oraz sk adowiska 
odpadów, w tym materia ów radioaktywnych.

Kierunki adaptacji wymienione w pierwszej grupie s u  wyeksponowaniu warto cio-
wych elementów salinarnych oraz utrzymaniu ich znacz cej roli, co sprzyja zachowaniu 
to samo ci miast i regionów solnych, a tak e wzmocnieniu ich atrakcyjno ci. Kierunki te 
wzajemnie si  uzupe niaj  i mog  by  czone w obr bie jednego systemu wyrobisk. Jed-
nocze nie, funkcje zaliczone do dwóch pozosta ych grup wi  si  z konieczno ci  ogra-
niczenia dost pu do ca o ci lub cz ci wyrobisk górniczych. Uruchamianie podziemnych 
laboratoriów badawczych, magazynów lub sk adowisk utrudnia, a nawet ca kowicie unie-
mo liwia wielokierunkow  adaptacj  kopalni soli. Funkcjonowanie takich obiektów nie s u-
y równie  eksponowaniu walorów zachowanego dziedzictwa salinarnego i mo e prowadzi  

do os abienia to samo ci górniczych miast salinarnych oraz zaniku ich specy  cznych cech. 
Nale y równie  podkre li , e wszystkie wspó czesne kierunki zagospodarowania nieczyn-
nych kopalni soli, niezale nie od wp ywu na dost pno  wyrobisk, mog  mie  du e znacze-
nie gospodarcze i by  uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie powy szych rozwa a  mo na sformu owa  wniosek, e wspó czesne 
przeobra enia wyrobisk solnych maj  du y wp yw nie tylko na obecny stan przemys u 
solnego, ale równie  – a mo e przede wszystkim – na jako  przestrze  miast górniczych, 
zwi zanych z podziemnymi kopalniami soli. W obliczu powszechnego zjawiska, jakim jest 
likwidacja zak adów górniczych eksploatuj cych sól w wielu regionach salinarnych Europy, 
istotne jest spojrzenie na systemy wyrobisk solnych jako na specy  czn  przestrze  miejsk , 
posiadaj c  wyj tkowe walory i mo liw  do adaptacji do nowych, ekonomicznie op acal-
nych funkcji. W tym kontek cie decyzja o likwidacji kopalni soli, polegaj cej na ca kowitym 
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i trwa ym wype nieniu wyrobisk poeksploatacyjnych, powinna by  podj ta jako rozwi zanie 
ostateczne, determinowane wa nymi i obiektywnymi okoliczno ciami.

Dla zachowania atrakcyjno ci i to samo ci górniczych miast solnych optymalnym 
kierunkiem przekszta ce  nieczynnych kopalni soli jest ich poprzemys owa przebudowa 
i wykorzystanie dla wspó czesnych potrzeb. Skutki adaptacji wyrobisk górniczych w tych ko-
palniach nie s  jednak oboj tne dla przestrzeni miejskiej i ci le zale  od przyj tego sposo-
bu zagospodarowania kopalni. W celu ochrony oraz wyeksponowania wyj tkowych warto ci 
zachowanych w wyrobiskach solnych konieczna jest adaptacja funkcjonalna zapewniaj ca 
mo liwie swobodny dost p do podziemnej cz ci kopalni ró nym grupom u ytkowników. 
Z tego punktu widzenia przekszta canie wyrobisk górniczych w podziemne sk adowiska, 
magazyny, archiwa, a tak e laboratoria naukowe wydaje si  zmniejsza  atrakcyjno  miast 
i cho  pozwala na utrzymanie cz ci wyrobisk solnych, eliminuje ich znaczenie jako prze-
strzeni urbanistycznej.
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Summary

One important issue in the discussion on the current state and the future of salt mining 
is the possibility of utilizing mining excavations after termination of mines activity (Tab. 1). 
In the process of adapting such mines for new functions, salt excavations are usually treated 
as industrial areas, almost inaccessible and isolated from the environment. According to such 
approach, an optimal direction of utilizing salt excavations is seen in underground storing 
and warehousing, especially, economically cost-effective storage of various wastes, used also 
as a back  lling material. At the same time, many salt mines are being liquidated by workings’ 
back  lling and demolition of land surface mine infrastructure (Figs 2, 3).

However, according to studies on numerous salinar towns in Europe, salt mines should 
not be treated only as mining facilities, standalone from the area. An analysis of numerous 
examples shows that salt mines, both in their underground and ground parts, can be strongly 
connected with the town areas and form joint systems with urban areas. In such approach, 
salt excavations can be perceived as urban areas, which can serve urban functions as well. 
Thus, it is essential in the process of modern reconstruction and adaptation of inactive min-
ing excavations to consider a level of relations between a mine and urban area and to go by 
the superior need of preserving and exposing speci  c traits of salt mines and also to aim at 
the most possible maintenance of a general access to the most attractive mining excavations 
(Fig. 1). Establishing a proper utilizing offer, alternative to underground storage functions, 
can be also economically justi  ed but most of all, according to the rule of sustainable de-
velopment, it shall enable maintaining a speci  c cultural heritage and mining identity of sa-
linar towns
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