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METODOLOGIA PRAC PROJEKTOWYCH I ORGANIZACYJNYCH 
PRZY ADAPTACJI ZABYTKOWYCH WYROBISK 
NA PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE***  

 

1. Wstęp 

Zagadnienie ochrony podziemnych obiektów zabytkowych pojawiło się w programach 
nauczania Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii kilka lat temu. Przez wiele lat Zespół fachow-
ców na Wydziale zajmował się nietypowym zastosowaniem budownictwa podziemnego i gór-
niczego w procesie ratowania najcenniejszych zabytków podziemnych. Wiele cennych pod-
ziemi zostało zbadanych i zabezpieczonych. Ostatnie lata przyniosły wielkie zainteresowa-
nie i zapotrzebowanie na tzw. turystykę podziemną. Niesie to za sobą konieczność prowa-
dzenia interdyscyplinarnych badań oraz dostosowywania istniejących aktów legislacyjnych 
do szybko zmieniającego się rynku turystyki podziemnej. 

2. Podstawowe decyzje administracyjne 

2.1. Przygotowanie projektu technicznego 

Dotychczasowe prace przy rekonstrukcji i rewaloryzacji zabytkowych podziemi pro-
wadzono, można powiedzieć, „intuicyjnie”. Brak odpowiednich uregulowań prawnych, do-
tyczących zabytkowych wyrobisk powodował, że prace badawczo-projektowo-realizacyjne 
były prowadzone według przepisów zarówno budowlanych jak i górniczych, jednocześnie 
wychodząc poza ich ramy.  

Ostatnie lata przyniosły w tym względzie pewne zmiany. Jednak w dalszym ciągu pol-
ska legislatura nie obejmuje swym zasięgiem zabytkowych wyrobisk. Dlatego też niniejszy 
artykuł ma przybliżyć pewne problemy z działaniami formalno-prawnymi i technicznymi 
zmierzającymi do przywrócenia podstawowych funkcji obiektom podziemnym. 
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  *** Artykuł opracowano w ramach badań statutowych realizowanych na AGH nr 11.11.100.197 
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Obecnie realizacja zamierzenia inwestycyjnego jest wynikiem decyzji inwestora oraz 
warunków wynikających z zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W sytuacji, gdzie gmina nie posiada ww. planu miejscowego obejmującego lokalizację pod-
ziemnej trasy turystycznej, problem ten dotyczy bardzo wielu tego typu obiektów, o warun-
kach zagospodarowania decyduje decyzja administracyjna. W przypadku braku miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu lub decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wnio-
sek zainteresowanego i jest bezpłatne. Trzeba wiedzieć, że może o nią wystąpić zarówno 
właściciel, jak i inne osoby, które nie mają tytułu prawnego do działki. Wynika to z tego, że 
sama decyzja nie nadaje praw do terenu i nie narusza prawa własności ani uprawnień osób 
trzecich. Obecna konstrukcja prawa sprawia, że wydanie decyzji nie zawsze będzie możli-
we, tzn. do jej wydania musi być spełniony szereg warunków wyszczególnionych w art. 61 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). Wystarczy na przykład, że dany teren nie będzie miał do-
stępu do drogi publicznej, lub że żadna z działek sąsiednich nie jest zabudowana w sposób, 
który pozwala określić wymagania dotyczące nowej zabudowy, a decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu nie otrzymamy. Podobnie, jeśli wniosek o ustalenie wa-
runków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporzą-
dzenia planu miejscowego, to postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warun-
ków zabudowy zostanie zawieszone do czasu uchwalenia planu. 

W decyzji gmina określa:  

— rodzaj inwestycji, czyli co można zbudować; 
— warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

jeżeli dla danego obszaru został uchwalony; 
— warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych 

(np. ochrona środowiska); 
— warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, czyli do jakich 

sieci ma być podłączony budynek albo jakie urządzenia należy zainstalować na działce 
(szambo, studnia); 

— wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich; 
— linie rozgraniczające inwestycji — czyli obszar na którym planowana jest budowa 

z pełną infrastrukturą , wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali; 
— okres ważności decyzji (we wniosku warto zaznaczyć, jaki termin ważności decyzji 

nas interesuje, zwłaszcza wtedy, gdy nie zmierzamy od razu występować o pozwolenie 
na budowę); 

— w miarę potrzeby szczególne warunki wynikające z charakteru inwestycji. 

Decyzja szczegółowo określa dalsze kroki postępowania, wskazuje jakie opinie, warunki 
i uzgodnienia powinniśmy uzyskać. Przykładowo, może to być obowiązek uzgodnienia 
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projektów przyłączy w zespole uzgadniania dokumentacji (popularnie ZUDP — organ, który 
nadzoruje przebieg sieci uzbrojenia na danym terenie administracyjnym), uzgodnienie pro-
jektu z konserwatorem zabytków (jeśli obiekt budowlany jest w strefie objętej ochroną kon-
serwatorską), uzyskania zgody na ewentualną wycinkę drzew, etc. 

2.2. Decyzje Konserwatora Zabytków  

Podstawą prawną o wydanie decyzji Konserwatora Zabytków jest art. 36. ust. 1 punkty 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568). 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków, prowadzenie prac: 

— konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku; 
— wykonywanie robót budowlanych w jego otoczeniu; 
— zmiana przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z tego zabytku; 
— umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów; 
— prowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych zabytku; 
— trwałe przeniesienie zabytku ruchomego (np. wyposażenia), z naruszeniem ustalonego 

tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; 
— dokonywanie podziału zabytku nieruchomego; 
— zmiana przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z tego zabytku; 
— podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku; 
— wymaga przed rozpoczęciem tych prac uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.  

Pozwolenie konserwatorskie jest wydawane na wniosek osoby fizycznej bądź jednost-
ki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku.  

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać: program (projekt), opis planowa-
nych prac, wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwisko 
i adres wykonawcy prac albo osoby kierującej tymi pracami (uprawnienia osób mogących 
kierować pracami budowlanymi oraz prowadzić prace konserwatorskie przy zabytku okreś-
la Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku).  

Konserwator zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia na prowadzenie prac od 
przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich, architek-
tonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji badań jest przekazywany nie-
odpłatnie konserwatorowi zabytków. Przed rozpoczęciem planowanych prac użytkownik obiek-
tu zabytkowego może wystąpić do służb konserwatorskich o wydanie w formie pisemnej 
wytycznych konserwatorskich, pomocnych w przygotowaniu dokumentacji projektowej czy 
sformułowaniu zakresu planowanych prac. Wytyczne konserwatorskie mają na celu okreś-
lenie sposobu korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwator-
skich, a także określenie zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone 
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w tym zabytku. Pozwolenie konserwatorskie nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwole-
nia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego. 

2.3. Pozwolenia na budowę 

Decyzje o pozwoleniu na budowę wydaje starosta, zaś w miastach na prawach powiatu 
— prezydent miasta. Oprócz inwestora otrzymają ją także właściciele sąsiednich nierucho-
mości, które znajdą się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji (na przykład gdy 
będą zacieniane). 

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwole-
niami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadcze-
niem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, aktualnym na dzień opra-
cowania projektu; 

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach 

zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgod-
nieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 
ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: 
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony 

dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych; 
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 

uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów mor-
skich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku pub-
licznego. 

Pozwolenie na budowę jest wydawane bezterminowo (można budować dziesięć lat 
i dłużej), ale budowę trzeba rozpocząć w ciągu dwóch lat, w przeciwnym razie decyzja wy-
gaśnie. Przerwa w budowie dłuższa niż dwa lata również skutkuje wygaśnięciem decyzji. 

2.4. Decyzje organów górniczych 

Podziemne trasy turystyczne są specyficznymi obiektami turystycznymi. Z jednej stro-
ny narażone są na wiele typowych dla zakładów górniczych zagrożeń naturalnych, zaś z dru-
giej strony istnieje luka legislacyjna pozwalająca na tworzenie podziemnych tras bez od-
powiednich uregulowań prawnych. Powstające w ostatnich latach nowe podziemne trasy 
turystyczne często wykonywane są bez odpowiednich zabezpieczeń, a projekty wykony-
wane są niejednokrotnie przez zespoły nie mające doświadczenia w realizacjach takich 
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specyficznych przedsięwzięć. Zarówno „Prawo budowlane” jak i „Prawo geologiczne i gór-
nicze” nie odnosi się swoim zakresem do nowopowstających podziemnych tras turystycz-
nych. Ustawa Prawo budowlane w rozdz. 1 art. 2 pkt. 1 stanowi, że: „Ustawy nie stosuje się 
do wyrobisk górniczych”. Natomiast Prawo geologiczne i górnicze odnosi się do prowa-
dzenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu prac geologicznych oraz 
wydobywaniu i ochronie kopalin a także prowadzeniu określonych robót podziemnych 
z zastosowaniem technik górniczych. Rozporządzeniem wykonawczym do art. 3 ustawy jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objęcia przepisami „Pra-
wa geologicznego i górniczego” prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowa-
niem techniki górniczej.  

Powyższe Rozporządzenie mówi, że „przepisy Prawa geologicznego i górniczego sto-
suje się do prowadzenia robót podziemnych, z zastosowaniem techniki górniczej, wykony-
wanych w: 

— Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie, 
— Kopalniach soli „Bochnia” w Bochni i „Wieliczka” w Wieliczce, 
— Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu,  
— Kopalni Zabytkowej — Muzeum w Tarnowskich Górach, 
— Kopalni Zabytkowej Górnictwa Kruszcowego w Olkuszu Zakładów Górniczo-Hutni-

czych „Bolesław” SA w Bukownie,  
— Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu”. 

Z powyższych przepisów wynika, że brak jest prawnego obowiązku w zakresie uzgad-
niania projektów technicznych adaptacji podziemi na obiekty turystyczne oraz wykonywa-
nia, dozorowania i kierowania robotami przy robotach zabezpieczających w wyrobiskach 
podziemnych. Konsekwencją tego jest przyjęcie, że nie istnieje obowiązek obsługi ruchu 
turystycznego w tego typu obiektach, przez odpowiednio przeszkolonych przewodników.  

Jednak istniejące potencjalne zagrożenia w podziemnych przestrzeniach winny zwra-
cać uwagę przyszłym właścicielom i użytkownikom podziemnych tras turystycznych na za-
pewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniego komfortu zwiedzającym.  

Autorzy wielokrotnie spotykali się z obiektami niewłaściwie zabezpieczonymi, bez od-
powiedniej obudowy, właściwego oświetlenia, wentylacji, bez odpowiednich dróg uciecz-
kowych oraz przeszkolonych przewodników. Rodzi się, więc pytanie — jakim kryteriom 
winny odpowiadać projekty i realizacje zabezpieczania i adaptacji wyrobisk na podziemne 
trasy turystyczne.  

Wieloletnie doświadczenie Zespołu pozwoliło na wypracowanie metodologii projek-
towania zabezpieczeń i przystosowywania wyrobisk na cele użytkowe. Do każdego obiektu 
podchodzi się indywidualnie, mając na uwadze istniejące zagrożenia w aspekcie zapew-
nienia pełnego bezpieczeństwa oraz podstawowego komfortu turystom zwiedzającym pod-
ziemia. Często są to osoby starsze, niepełnosprawne lub są to grupy dzieci i młodzieży nie-
zdających sobie sprawy z istniejących zagrożeń.  
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3. Metodologia prac projektowych 

3.1. Dokumentacja naukowa 

Podstawowym krokiem niezbędnym do zabezpieczenia i adaptacji zabytkowych podzie-
mi jest opracowanie dokumentacji, na podstawie której podejmowane są decyzje dotyczące 
dalszych losów przedmiotowego obiektu (rys. 1).  

 

Rys. 1. Fragment zabytkowego kolektora przewidzianego 
do adaptacji na podziemną trasę turystyczną (fot. J. Chmura) 

Wyniki tych działań mogą w rezultacie zmierzać w kierunku niezbędnej likwidacji pod-
ziemnej pustki, pomimo zabytkowego jej charakteru. Zdarza się to w sytuacji, gdy zagrożenia 
zewnętrzne są tak duże, że mogą one zagrozić nadległej konstrukcji. Jest to decyzja, która 
stosunkowo rzadko się zdarza, lecz ma swoje uzasadnienie techniczne. Najczęściej jest po-
dejmowana decyzja o rekonstrukcji i zabezpieczeniu podziemnego obiektu. Wykonuje się 
wtedy szereg działań technicznych obejmujących swym zasięgiem pomiary obiektu, jego 
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położenie, warunki w podłożu oraz jego historię. Dokumentacja zawiera pomiary inwenta-
ryzacyjne (geodezyjne), studium historyczne rozwoju podziemnego wyrobiska, badania ar-
chitektoniczne oraz w niektórych przypadkach archeologiczne. Stanowią one element wstęp-
ny do opracowania wniosków konserwatorskich, programu i projektu konserwatorskiego. 
Inwentaryzacja geodezyjna obejmuje podkłady terenowe, geodezyjne opracowane w skali 
1:500 (mapa sytuacyjno-wysokościowa) i w zależności od stanu istniejącego mogą być wy-
konane w skali 1:250. Projekty architektoniczne wykonywane są w skali 1:50. Powinny one 
zawierać rzuty poszczególnych poziomów oraz charakterystyczne przekroje. Elementem do-
datkowym jest opracowanie dokumentacji detali architektonicznej. Realizowane są one 
w skali 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 i w wielu przypadkach również 1:1. Uzupełnieniem dokumenta-
cji rysunkowej jest dokumentacja fotograficzna (rys. 2).  

 

Rys. 2. „Groty Nagórzyckie” — stan przed adaptacją na trasę turystyczną 
(fot. J. Chmura) 

Inwentaryzację urządzeń infrastruktury technicznej wykonuje się na rysunkach w skali 
1:100. Studia historyczne obejmują kwerendę archiwalną obejmująca literaturę i dotychcza-
sowe opracowania naukowe, źródła archiwalne (m.in. ikonografia) oraz dane porównaw-
cze. Studia te powinny pokazać rozwój historyczny i przemiany obiektu w poszczególnych 
etapach. Badania architektoniczne są uzupełnieniem i rozwinięciem studium historycznego. 
Jest to praca twórcza i wymaga wysokich kwalifikacji, a często opiera się na dodatkowych 
ekspertyzach specjalistycznych. Głównym elementem badań jest: rozpoznanie etapów i na-
warstwień historycznych, nieznanych elementów i wartości kulturowych oraz analiza tech-
nik budowlanych i technologii. Metody badań architektonicznych składają się z metod tra-
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dycyjnych — analiza formy, materiału budowlanego, faktur wypraw tynkarskich, elemen-
tów konstrukcyjnych itp., oraz z metod bezinwazyjnych — termofotografia, termowizja, meto-
dy geofizyki poszukiwawczej itp. Ponadto integralnym elementem są badania i ekspertyzy 
geologiczno-górnicze, hydrologiczne itp. 

3.2. Dokumentacja projektowa 

Podstawowym opracowaniem niezbędnym do działań technicznych przy zabezpiecza-
niu podziemi jest dokumentacja techniczna. Jest ona uwarunkowana uzyskanymi decyzjami 
administracyjnymi tj. zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ewen-
tualnie przy jego braku decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub de-
cyzją o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zapisy wyż. wym. opracowań 
wraz z programem konserwatorskim i dokumentacją naukową determinują rozwiązania pro-
jektowe. Dodatkowym elementem jest program użytkowy proponowany przez inwestora. 
Dostosowanie proponowanej nowej funkcji dla podziemnej trasy turystycznej jest szczegól-
nie istotne ze względu na charakter obiektu. Decyduje ona przecież o dalszym jego prze-
trwaniu i zachowaniu jako dziedzictwa kulturowego. W opracowaniu programu konserwa-
torskiego i funkcjonalnego powinien brać udział architekt — konserwator, a nie tylko histo-
ryk sztuki czy ekonomista. Dokumentacja projektowa na etapie koncepcji programowo- 
-przestrzennej powinna być opracowana wielowariantowo i stanowić kompromis pomiędzy 
wyobraźnią projektantów a oczekiwaniem inwestora oraz możliwościami wykonawczymi. 
Projekt techniczny budowlany zawiera opracowania: architektoniczne (np. wejścia do obiek-
tu, elementy wystroju wnętrz, przebudowa istniejącej struktury projektowanej trasy, aranża-
cję zagospodarowania terenu wokół obiektu itp.), zabezpieczeń górniczych, projekty kon-
strukcji, instalacji wewnętrznych elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji me-
chanicznej. Wielobranżowa dokumentacja powinna być uzgodniona przez rzeczoznawców 
z zakresu BHP, P.-Poż. i Sanepid pod względem zgodności dokumentacji z wymaganiami 
Polskich Norm (schemat postępowania przedstawiono na rys. 3). W szczególnych przypad-
kach opracowuje się także decyzję środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przed-
sięwzięcia. Uzyskanie powyższej decyzji poprzedzone jest opracowaniem raportu zawiera-
jącego wstępne dane o wpływie inwestycji na środowisko, poświadczonego kopią mapy ewi-
dencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz obszarem, na który będzie oddzia-
ływała inwestycja. Decyzja ta dotyczy przede wszystkim obiektów związanych z nowymi 
technologiami lub sprzyjających konfliktom społecznym, gdy np. mieszkańcy gminy nie 
chcą, by w ich sąsiedztwie budowano drogę. Projekt techniczny budowlany pozwala na 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Uszczegółowienie dokumentacji projektowej 
realizowane jest w projekcie wykonawczym wielobranżowym. Projekt ten jest podstawą do 
sporządzenia kosztorysów tj. przedmiaru robót oraz inwestorskiego oraz specyfikacji tech-
nicznej wykonawstwa i odbioru robót budowlanych. Opracowania te stanowią podstawę 
dla ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Warto 
zwrócić uwagę na jakże istotny element opracowanej dokumentacji projektowej jakim jest 
publikacja wyników badań oraz prac projektowych. 
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Rys. 3. Schemat organizacji prac projektowych dla podziemnych tras turystycznych 

4. Zakończenie 

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 50 podziemnych tras turystycznych. Rosnące za-
potrzebowanie na specyficzną ekstremalną i tajemnicza turystykę powoduje, że powstaje wie-
le ciekawych i atrakcyjnych tras, użytkowanych są jako ogólnodostępne trasy turystyczne, 
sanatoria, obiekty muzealne, wystawiennicze a także sakralne. Konieczne, więc jest właści-
we przygotowanie techniczne, odpowiednie zaprojektowanie, przygotowanie od strony gór-
niczo-budowlanej, przy zachowaniu wartości zabytkowych i kulturowych. Dlatego też obecni 
i przyszli właściciele podziemnych tras turystycznych winni zwrócić uwagę na przestrze-
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ganie i egzekwowanie odpowiednich przepisów mogących poprawić bezpieczeństwo osób 
przebywających w podziemiach a organy nadzorujące winny wnioskować o odpowiednią 
stronę legislacyjną tych trudnych przedsięwzięć. 
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