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Podstawowe definicje wg Prawa Geologicznego i Górniczego

obszarem górniczym - jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny,
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów,
podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do
wykonywania koncesji;

terenem górniczym - jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego;

złożem kopaliny - jest naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może
przynieść korzyść gospodarczą;

kopaliną wydobytą - jest całość kopaliny odłączonej od złoża;

zakładem górniczym - jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do
wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku
technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży,
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo
podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane,
urządzenia oraz instalacje;

brak definicji likwidowanego i zlikwidowanego zakładu górniczego



Podstawowe definicje wg Prawa Geologicznego i Górniczego

obiektem budowlanym zakładu górniczego - jest znajdujący się poza podziemnym wyrobiskiem górniczym obiekt zakładu
górniczego będący obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.9), służący bezpośrednio do wykonywania
działalności regulowanej ustawą w zakresie:
a) wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel

kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny
przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, albo

b) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, albo
c) podziemnego składowania odpadów, albo
d) podziemnego składowania dwutlenku węgla;

wyrobiskiem górniczym - jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych;

robotą górniczą - jest wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych oraz
zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnością
regulowaną ustawą (Prawem Geologicznym i Górniczym);



Podstawa prawna

Dokumentem podstawowym, obowiązującym w górnictwie jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. 2015, poz.196).

Zgodnie z Art.1. Prawo geologiczne i górnicze określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia
działalności w zakresie:

1) prac geologicznych;
2) wydobywania kopalin ze złóż;
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;
4) podziemnego składowania odpadów;
5) podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i

składowania dwutlenku węgla.

określa także:

1) wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z
wykonywaniem działalności;

2) zasady wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną Prawem geologicznym i górniczym.

brak odniesień do działalności „nieprzemysłowej”



Podstawa prawna

Zgodnie z Art. 2. ust. 1. przepisy ustawy, z wyjątkiem działu III (Dział III Koncesje), stosuje się odpowiednio do:

1) budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych;

2) robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone
ustawą, w szczególności, turystycznych, leczniczych, i rekreacyjnych;

3) robót podziemnych prowadzonych w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby
geologii i górnictwa;

4) drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej;

5) likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji, o których mowa w pkt 1-4.

W praktyce Prawo geologiczne i górnicze wraz z powiązanymi rozporządzeniami determinuje zasady prowadzenia działalności
innej niż określona Prawem geologicznym i górniczym, wpływając na zasady działalności turystycznej, leczniczej i rekreacyjnej,
również w przypadku braku prowadzenia robót w wyrobiskach wykorzystywanych do prowadzenia tych działalności.



Podstawa prawna

PROPOZYCJA Wyższego Urzędu Górniczego:

Lp. 
Przedsiębiorca Zlikwidowany zakład 

(część) górniczy
Aktualna nazwa Miejscowość

Długość 
wyrobisk 

[m]
Nadzór OUG Uwagi

1.
Kopalnia Soli                           

" Wieliczka" S.A.
Kopalnia Soli                    

" Wieliczka" S.A.
Kopalnia Soli " Wieliczka" S.A. Wieliczka 10650 Kraków

2.
Kopalnia Soli                          

" Bochnia" sp. z o. o.
Kopalnia Soli                    

" Bochnia" sp. z o. o.
Kopalnia Soli " Bochnia" sp. z o. o. Bochnia 2962 Kraków

3.

Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi 

Tarnogórskiej
Kopania "Fryderyk"

Kopalnia Zabytkowa - Muzeum w 
Tarnowskich Górach Zabytkowa Kopalnia 

Srebra wraz ze sztolnią "Czarnego 
Pstrąga" stanowiącą fragment sztolni 

"Głębokiej" i sztolnią "Fryderyk"

Tarnowskie Góry
1700 -270 - 
przepływ 
łodziami

Gliwice

4.

Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu

KWK" Guido", KWK 
"Królowa Jadwiga", 
"Główna Kluczowa 

Sztolnia Dziedziczna"

Zabtykowa Kopalnia Węgla Kamiennego        
" Guido" Zabrze Gliwice

5.
Gmina Mirsk

Kopalnia "Św. Jan", 
sztolnie Św. Jana i 

Św. Leopolda

Kopalnia "Św. Jan", sztolnie Św. Jana i 
Św. Leopolda Krobica (Mirsk) 350 Wrocław

6.

Podziemna Trasa 
Turystyczna "Kowarskie 

Kopalnie" 

Podziemna Trasa Turystyczna "Kowarskie 
Kopalnie" Kopalnia "Podgórze", sztolnie nr 

19 i 19a
Kowary

Dostępne 
3000, trasa 
turystyczna 

1600

Wrocław

7.

Jelenia Struga Medical 
SPA sp. z o. o.                  

Polish Holistic Team

Kopalnia "Liczyrzepa", sztolnie Kowary: 9, 
9a, 7 i 8 Kowary 1200 Wrocław

8.

Podziemna Trasa 
Turystyczna

„Kopalnia Węgla” Nowa 
Ruda

KWK "Nowa Ruda"
Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia 

Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie”
Sztolnia w rejonie szybu "Piast"

Nowa Ruda 700 Wrocław

Wykaz wyrobisk spełniających kryteria określone w art. 2 ust.1 pkt 2 Pgg
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PROPOZYCJA Wyższego Urzędu Górniczego:

9.

Usługi Turystyczne 
"AURUM" Elżbieta 

Szumska

 Kopalnia Złota w Złotym Stoku
Złoty Stok 1000 Wrocław

10.

Nieczynna Kopalnia 
Uranu w Kletnie – 
Podziemna Trasa 
Turystyczna Sp. z o.o.  
Udziałowcy to Gmina 
Stronie Śląskie oraz 5 
prywatnych inwestorów.

Podziemna Trasa Turystyczno – 
Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w 

Kletnie
Kletno 200 Wrocław

11.

Złotoryjski Ośrodek 
Kultury i Rekreacji

w Złotoryi
Kopalnia Złota "Aurelia" Złotoryja 100 Wrocław

12.
Centrum Nauki i Sztuki 

Stara Kopalnia 
Zakład górniczy 

"Julia"
"Stara Kopalnia" Wałbrzych 300 Wrocław

13

Dawna Kopalnia Szklary 
"Niccolum" Barbara 

Domagała 

Kopalnia rud niklu 
"Marta" Dawna Kopalnia Szklary Szklary 500 Wrocław

14

Chełmskie Podziemia 
Kredowe "Labirynt"

S.C.
Chełmskie Podziemia Kredowe Chełm 2000 Lublin

15

Muzeum Archeologiczne       
i Rezerwat Krzemionki 

Sudoł k. Ostrowca 
Świętokrzyskiego Oddział 

Muzeum Historyczno – 
Archeologiczne w 

Ostrowcu Św.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat 
„Krzemionki”

Ostrowiec 
Świętokrzyski

1500 Kielce

16

Skansen Rzeki Pilicy             
w Tomaszowie 
Mazowieckim

Filia Skansenu Rzeki Pilicy -          
Podziemna Trasa Turystyczna "Groty 

Nagórzyckie"

Tomaszów 
Mazowiecki

160 Kielce



Własność górnicza, użytkowanie górnicze

Złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z
wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli
kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, bez względu na miejsce ich
występowania, są objęte własnością górniczą.

Prawo własności górniczej przysługuje Skarbowi Państwa.

W granicach określonych przez ustawy Skarb Państwa, z wyłączeniem innych osób, może korzystać z przedmiotu własności
górniczej albo rozporządzać swoim prawem wyłącznie przez ustanowienie użytkowania górniczego.

Uprawnienia Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z własności górniczej w odniesieniu do działalności:

1) która wymaga koncesji, wykonują właściwe organy koncesyjne;

2) o której mowa w art. 2 ust. 1, (robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych
w celach innych niż określone ustawą, w szczególności, turystycznych, leczniczych, i rekreacyjnych) wykonują zarządy
województw.



Własność górnicza, użytkowanie górnicze

W granicach określonych przez ustawy oraz przez umowę o ustanowienie użytkowania górniczego użytkownik górniczy,
w celu wykonywania działalności regulowanej Prawem geologicznym i górniczym, może, z wyłączeniem innych osób,
korzystać z przestrzeni objętej tym użytkowaniem. W szczególności może on odpowiednio wykonywać roboty geologiczne,
wydobywać kopalinę ze złoża, wykonywać działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
podziemnego składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także wykonywać działalność
określoną w art. 2 ust. 1., (robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach
innych niż określone ustawą, w szczególności, turystycznych, leczniczych, i rekreacyjnych).

Obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym stanowią własność
użytkownika górniczego – np. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Własność ta jest prawem związanym z użytkowaniem górniczym.



Użytkowanie górnicze Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 4, art. 12 ust. 2 pkt 2 oraz art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych zakładów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz.1686), dnia 30 lipca 2013 roku, Muzeum
Górnictwa Węglowego z siedzibą w Zabrzu zawarło ze Skarbem Państwa - reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Śląskiego z siedzibą w Katowicach umowę nr 2827/OS/2013 o ustanowieniu użytkowania górniczego części przestrzeni
górotworu obejmującej wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” i Zabytkowej
Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu ze związanymi z nimi wyrobiskami górniczymi w granicach miasta Zabrze.

Skarb Państwa, jako wyłączny właściciel, ustanawia na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego z siedzibą w Zabrzu prawo
użytkowania górniczego przestrzeni górotworu zalegającej w podłożu terenu Miasta Zabrze w woj. śląskim, ograniczonej:

− dolną granicą nieruchomości gruntowych,

− płaszczyznami pionowymi przechodzącymi przez odcinki linii łamanej wyznaczonej punktami o numerach 1 ÷ 26 
opisanych współrzędnymi.

− płaszczyzną poziomą przechodzącą przez rzędną 135 m pod poziomem morza i obejmującą:

- Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną wraz ze związanymi z nią wyrobiskami górniczymi

- wyrobiska górnicze Kopalni „GUIDO”,

- wyrobiska górnicze Skansenu Górniczego „KRÓLOWA LUIZA”



Użytkowanie górnicze Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu



Użytkowanie górnicze Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Powierzchnia rzutu zdefiniowanej przestrzeni
użytkowania Górniczego na powierzchnię
terenu wynosi 1 357 977 [m2].

Nr 
pkt 

 2000   1992 
 X Y   B L 

1 5573638,22 6557523,68 50° 17’ 45,08’’ 18° 48’ 26,50’’ 
2 5573016,44 6556723,23 50° 17’ 25,23’’ 18° 47’ 45,73’’ 
3 5572412,64 6557012,52 50° 17’ 05,59’’ 18° 48’ 00,01’’ 
4 5572245,72 6556809,74 50° 17’ 00,26’’ 18° 47’ 49,68’’ 
5 5572396,17 6556709,12 50° 17’ 05,17’’ 18° 47’ 44,68’’ 
6 5572266,04 6556479,62 50° 17’ 01,03’’ 18° 47’ 33,02’’ 
7 5572303,18 6556387,70 50° 17’ 02,27’’ 18° 47’ 28,40’’ 
8 5573032,08 6556133,88 50° 17’ 25,94’’ 18° 47’ 15,97’’ 
9 5573141,72 6556188,63 50° 17’ 29,47’’ 18° 47’ 18,79’’ 
10 5573337,59 6556090,40 50° 17’ 35,85’’ 18° 47’ 13,93’’ 
… … … … … 

26 5573789,17 6557596,74 50° 17’ 49,94’’ 18° 48’ 30,28’’ 
 

W bezpośrednim sąsiedztwie zdefiniowanej przestrzeni użytkowania Górniczego wyznaczone zostały następujące
obszary i tereny górnicze:
−od północy, zlikwidowany OG kopalni „Pstrowski”,
−od wschodu OG Zabrze I, KW SA, KWK „Bielszowice”,
−od zachodu OG Makoszowy II, KW SA, KWK „Sośnica–Makoszowy”.



Struktura Zakładu Górniczego

Podstawową strukturę Zakładu Górniczego określa jego schemat organizacyjny określający wzajemną podległość w Zakładzie
Górniczym, podział kompetencji i zakres odpowiedzialności.

Strukturę Zakładu Górniczego określają również:
- odrębne grupy (rejony) wyrobisk,
- odrębne rejony wentylacyjne,
- poziomy wydobywcze.

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, prowadząca działalność turystyczną składa się aktualnie z trzech
rejonów wyrobisk i odpowiadających im rejonów wentylacyjnych:

- Rejon: „Kopalnia GUIDO” - obejmujący „Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu - dawniejsza „KDWK
M-300 w likwidacji”, z poziomami 170m i 320m.

- Rejon: „GŁÓWNA KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA” - obejmujący Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną w Zabrzu
wraz z wyrobiskami towarzyszącymi w pokładzie 510 oraz szybem „Wyzwolenie”.

- Rejon: Skansen Górniczy „KRÓLOWA LUIZA” – obejmujący część dawnej kopalni węgla kamiennego „Królowa Luiza”
aktualnie stanowiącą Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu.



Struktura Zakładu Górniczego



Działalność turystyczna – rodzaje inwestycji

Podstawowe inwestycje związane z prowadzeniem ruchu turystycznego w zlikwidowanym (zabytkowym) zakładzie górniczym:

obiekty budowlane - roboty budowlane, usługi, dostawy – na podstawie Prawa budowlanego

obiekty budowlane zakładu górniczego - roboty budowlane, usługi, dostawy – na podstawie Prawa budowlanego

obiekty podstawowe zakładu górniczego - roboty budowlane, roboty górnicze, usługi, dostawy - na podstawie Prawa
geologicznego i górniczego

wyrobiska - roboty górnicze, usługi, dostawy - na podstawie Prawa geologicznego i
górniczego



Działalność turystyczna – rodzaje inwestycji

Projekt budowlany Projekt górniczy

- Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków 
na prowadzenie prac objętych wnioskiem wraz z 
programem prac konserwatorskich

- Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków 
na prowadzenie prac objętych wnioskiem

- Ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
budowy oraz dokument potwierdzający ważność 
pozwolenia na budowę, w przypadku gdy 
pozwolenie na budowę zostało wydane wcześniej 
niż 3 lata przed terminem złożenia wniosku

- Plan Ruchu zakładu górniczego (Wójt, Burmistrz, 
Prezydent Miasta, Okręgowy Urząd Górniczy)

- Pozwolenie na budowę (Specjalistyczny Urząd 
Górniczy)

- Inne pozwolenia administracyjno-prawne niezbędne 
do realizacji projektu

- Zatwierdzenie dokumentacji technicznych, 
projektów, technologii (Kierownik ruchu zakładu 
górniczego)

- Deklaracja organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów NATURA 2000

- Deklaracja organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów NATURA 2000

- Dokumentacja z postępowania Ocena Odziaływania 
na Środowisko

- Nietechniczne streszczenie sprawozdania z Oceny 
Oddziaływania na Środowisko

- Dokumentacja z postępowania Ocena Odziaływania 
na Środowisko

- Nietechniczne streszczenie sprawozdania z Oceny 
Oddziaływania na Środowisko



Projekt budowlany
- Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na 

prowadzenie prac objętych wnioskiem wraz z 
programem prac konserwatorskich

- Ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
budowy oraz dokument potwierdzający ważność 
pozwolenia na budowę, w przypadku gdy pozwolenie na 
budowę zostało wydane wcześniej niż 3 lata przed 
terminem złożenia wniosku

- Inne pozwolenia administracyjno-prawne niezbędne do 
realizacji projektu

- Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów NATURA 2000

- Dokumentacja z postępowania Ocena Odziaływania na 
Środowisko

- Nietechniczne streszczenie sprawozdania z Oceny 
Oddziaływania na Środowisko

Projekt górniczy
- Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na 

prowadzenie prac objętych wnioskiem wraz z 
programem prac konserwatorskich

- Plan Ruchu zakładu górniczego (Wójt, Burmistrz, 
Prezydent Miasta, Okręgowy Urząd Górniczy)

- Pozwolenie na budowę (Specjalistyczny Urząd Górniczy)
- Pozwolenie na użytkowanie – oddanie do ruchu 

zakładu górniczego (Specjalistyczny Urząd Górniczy)
- Zgłoszenie robót górniczych (Okręgowy Urząd Górniczy)
- Zatwierdzenie dokumentacji technicznych, projektów,  

technologii, zgoda na rozpoczęcie robót górniczych 
(Kierownik ruchu zakładu górniczego)

- Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów NATURA 2000 (w zależności od lokalizacji 
obiektu)

- Dokumentacja z postępowania Ocena Odziaływania na 
Środowisko

- Nietechniczne streszczenie sprawozdania z Oceny 
Oddziaływania na Środowisko

Działalność turystyczna – rodzaje inwestycji



Roboty górnicze prowadzi się na podstawie dokumentacji określającej w sposób szczegółowy sytuację geologiczną
i górniczą.

Dla wszystkich robót, przed rozpoczęciem:
- drążenia,
- eksploatacji,
- zbrojenia,
- likwidacji,
- robót wiertniczych — otworów o długości powyżej 10 m
opracowuje się projekty techniczne wraz z technologią wykonywania robót.

Na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego dla przebudów wyrobisk i innych robót górniczych sporządza się projekt
techniczny albo technologię wykonywania.

Kierownik ruchu zakładu górniczego zatwierdza projekty i/lub technologie oraz wydaje zgodę na rozpoczęcie robót

Działalność turystyczna – rodzaje inwestycji



Projekt techniczny robót górniczych zawiera w szczególności:

- mapę wyrobisk górniczych z naniesieniem przewidywanych robót górniczych i planowanych strat w zasobach,
- niezbędne przekroje i dane mierniczo-geologiczne,
- charakterystykę zagrożeń naturalnych, spodziewanych zaburzeń geologicznych, wynikającą z dotychczas prowadzonych 

robót górniczych, z uwzględnieniem robót prowadzonych w sąsiednich zakładach górniczych,
- sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami,
- rodzaj i typ obudowy,
- sposób przewietrzania,
- rodzaj i typ maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów, wyrobów z tworzyw sztucznych oraz środków strzałowych i sprzętu 

strzałowego, stosowanych w wyrobisku górniczym,
- wpływ likwidowanych wyrobisk na sąsiednie partie pokładów i sąsiednie zakłady górnicze,
- zasady organizacji pracy i nadzoru robót.

Działalność turystyczna – rodzaje inwestycji



Działalność turystyczna – rodzaje inwestycji



Działalność turystyczna – rodzaje inwestycji

Roboty górnicze podlegają pod Prawo geologiczne i górnicze, ze względu na specyfikę robót prowadzonych w wyrobiskach
górniczych, nie ma możliwości przygotowania dokumentacji budowlano-wykonawczej i pozyskania pozwolenia na budowę
zgodnego z Prawem budowlanym. Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)):

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów górniczych;

2) prawa wodnego – w odniesieniu do urządzeń wodnych;

3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków
oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.



Działalność turystyczna – rodzaje inwestycji

Do obiektów budowlanych zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych zalicza się w szczególności :

1) budynki maszyn wyciągowych,
2) budynki nadszybia,
3) budynki lampiarni,
4) obiekty i urządzenia przeróbcze,
5) budynki stacji odmetanowania wraz z główną siecią rurociągów,
6) obiekty stacji wentylatorów głównych,
7) szybowe wieże wyciągowe,
8) budynki głównych stacji sprężarek powietrza wraz z rurociągami,
9) budynki centralnych stacji klimatyzacyjnych,
10) budynki stacji elektroenergetycznych oraz główne urządzenia i sieci rozdzielcze wysokiego i średniego napięcia,
11) urządzenia i instalacje głównego odwadniania,
12) wolno stojące budynki centrali telefonicznych i dyspozytorni,
13) przeciwpożarowe zbiorniki,
14) mosty i estakady technologiczne,
15) obiekty podsadzkowe,
16) obiekty placów składowych urobku.

obiekty budowlane zakładu górniczego - roboty budowlane, usługi, dostawy – na podstawie Prawa budowlanego



Działalność turystyczna – rodzaje inwestycji

Do podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego zalicza się : 
1) szyby,
2) górnicze wyciągi szybowe w szybach i szybikach,
3) stacje wentylatorów głównych,
4) stacje odmetanowania wraz z siecią rurociągów,
5) wewnętrzne instalacje i sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia, zasilające podstawowe obiekty

i urządzenia na powierzchni,
6) centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralne sieci

telekomunikacyjne,
7) urządzenia i układy przewozu ludzi w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu do 45°,
8) główne stacje sprężarek powietrza wraz z siecią rurociągów w szybach,
9) urządzenia i układy głównego odwadniania wraz z rozdzielniami zasilającymi,
10) główne składy paliw, olejów i środków smarnych oraz stałe komory napełniania paliwem środków transportowych,
11) główne urządzenia do wytwarzania i transportu podsadzki i mieszanin doszczelniających.

obiekty podstawowe zakładu górniczego - roboty budowlane, roboty górnicze, usługi, dostawy - na podstawie Prawa 
geologicznego i górniczego



Przygotowanie procesu inwestycyjnego



Wymogi Prawa geologicznego i górniczego

Zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego Plan Ruchu Zakładu prowadzącego określone roboty podziemne z
zastosowaniem techniki górniczej wraz ze schematem organizacyjnym zakładu jest podstawowym dokumentem regulującym
zasady prowadzenia inwestycji. Dokument ten podlega opinii właściwego Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) oraz
zatwierdzeniu przez Okręgowy Urząd Górniczy, a za jego sporządzenie i przechowywanie odpowiada Kierownik Ruchu
Zakładu.

Każda zmiana zakresu rzeczowego wymaga sporządzenia stosownego Dodatku do Planu Ruchu, podlegającego opinii
właściwego Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) oraz zatwierdzeniu przez Okręgowy Urząd Górniczy.

W chwili obecnej obowiązujący dokument pn. Plan Ruchu Zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 Ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze na lata 2014-2019 dla potrzeb ruchu turystycznego w Zabytkowej
Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, reguluje zasady procesu inwestycyjnego w latach 2014-2019.

Część naziemna inwestycji jest prowadzona w oparciu o ustawę Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i górnicze wraz z
obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz uzyskane zgodnie z nią decyzje administracyjne.

Dla obiektów budowlanych zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych należy uzyskać pozwolenie na budowę
w oparciu o Prawo Budowlane, organ wydający decyzję – wydział budownictwa właściwego urzędu miasta lub powiatu.

Dla obiektów podstawowych zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych należy uzyskać pozwolenie na budowę
w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze, organ wydający decyzję – Specjalistyczny Urząd Górniczy.



Część podziemna inwestycji jest prowadzona w oparciu o następujące przepisy:

• Prawo geologiczne i górnicze – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015, poz.196);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (wraz z późniejszymi
zmianami);

• Załączniki do Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobisk do stosowania w zakładach
górniczych;

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w
zakładach górniczych;

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz.
372)

Wymogi Prawa geologicznego i górniczego



Część podziemna inwestycji jest prowadzona w oparciu o następujące przepisy:

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr
291, poz. 1713);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego;

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa
górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628);

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2011 r. w sprawie zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych.

Wymogi Prawa geologicznego i górniczego



Wymogi Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ze względu na zabytkowy charakter obiektów budowlanych i wyrobisk mogą one na podstawie Ustawy z dnia 23.07.2003r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.) podlegać prawnej ochronie i uzyskać wpis do
rejestru zabytków.

- Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków nieruchomych

Powstająca dokumentacja i proces inwestycyjny są akceptowane przez służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków

Prace budowlane i roboty górnicze wykonywane są pod nadzorem Kierownika robót budowlanych – spełniającego warunki
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 165 poz 987).



Podczas prac budowlanych i robót górniczych prowadzonych w Muzeum Górnictwa Węglowego obowiązują standardy
zawarte w zapisach:

Robota budowlana/górnicza, której sposób przeprowadzenia uwzględnia następujące priorytety:

…..

Ochronę wszelkich zabytków i obiektów o charakterze historycznym znajdujących się w obiekcie/wyrobisku i
obiektach/wyrobiskach przyległych. Prowadzenie robót w sposób nie naruszający zapisów Pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ograniczenie do
niezbędnego minimum ingerencji w zabytkową strukturę/obudowę i górotwór. Wszelkie działania w tym zakresie muszą być
bezwzględnie konsultowane z Kierownikiem Ruchu Zakładu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” i osobą pełniącą
nadzór konserwatorski ze strony Muzeum Górnictwa Węglowego.

…..

W przypadku dokonania odkrycia lub natrafienia na obiekty co do których zachodzi podejrzenie iż są to obiekty posiadające
wartość zabytkową Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie odstąpić od prac mogących spowodować ich uszkodzenie i
poinformować Kierownika Ruchu Zakładu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” i osobę pełniącą nadzór
konserwatorski ze strony Muzeum Górnictwa Węglowego o znalezisku. W przypadku nakazanego przez Kierownika Ruchu
Zakładu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” wstrzymania prac uzasadnionego dokonaniem odkrycia,
jednorazowo na okres dłuższy niż 24 godziny, lub w skali miesiąca na okres dłuższy niż 48 godzin Wykonawca ma prawo
wnioskować o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia w przypadku wstrzymania robót z powodów określonych w
niniejszym punkcie.

Wymogi Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami



Inwentaryzacja obiektów zakładu górniczego i ich klasyfikacja
na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

obiekty budowlane zakładu górniczego:
- budynek maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy"
- budynek nadszybia szybu "Kolejowy"
- wieża szybowa szybu "Kolejowy"
- budynek łaźni i lampowni z łącznikiem
- budynek nadszybia szybu "Guido"
- wieża szybowa szybu "Guido"
- budynek nadszybia szybu "Wyzwolenie"
obiekty podstawowe zakładu górniczego:
- Główna Stacja Zasilająca 20/16 kV szyb "Kolejowy"
- Stacja wentylatorów szyb "Guido"
- Rozdzielnia Główna 500V szyb "Carnall"
- Stacja transformatorowa 6,0/0,5/0,4 kV wraz z liniami zasilającymi
- Stacja wentylatorów głównych Sztolni Dziedzicznej (w budowie)
wyrobiska zakładu górniczego:
- Rejon: „Kopalnia GUIDO” z poziomami 170m i 320m
- Rejon: „GŁÓWNA KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA”.
- Rejon: Skansen Górniczy „KRÓLOWA LUIZA”.



1. Szyb „Kolejowy” - wlot powietrza 
wentylacyjnego

2. Budynek obsługi ruchu 
turystycznego

3. Szyb „Guido” - wylot powietrza 
wentylacyjnego 

Inwentaryzacja obiektów zakładu górniczego i ich klasyfikacja
na przykładzie  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu



Wymogi kadrowe i organizacyjne wymagane 
Prawem geologicznym i górniczym

Osoby wykonujące czynności:
1) kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w następujących rodzajach czynnych albo

likwidowanych zakładów górniczych, następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów wykonujących
roboty geologiczne oraz następujących rodzajach zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1:

…….
o) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5,

……. 
2) kierownika oraz zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach

zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1,
3) w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo

zakładów wymienionych w pkt 1,
4) mierniczego górniczego:

a) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1,
b) w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze,

5) geologa górniczego:
a) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1,

- są obowiązane posiadać kwalifikacje określone ustawą.



Wymogi kadrowe i organizacyjne wymagane 
Prawem geologicznym i górniczym

Osoby wykonujące czynności w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów
górniczych wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. d-m albo zakładów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. n-q są obowiązane posiadać
określane przez przedsiębiorcę albo podmiot, który uzyskał inną niż koncesja decyzję stanowiącą podstawę wykonywania
działalności wykonywanej ustawą, przygotowanie i doświadczenie zawodowe do wykonywania tych czynności, a także
znajomość:
1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,
2) zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów górniczych i występujących w nich zagrożeń
- w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności.

W zakładzie górniczym sporządza się, uzupełnia i aktualizuje niezbędną dokumentację prowadzenia ruchu zakładu
górniczego.

Rodzaje dokumentacji oraz ich zakres i wzory określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r.
Nr 126, poz. 855)

Rodzaje dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego w związku z nabywaniem, przechowywaniem i używaniem
środków strzałowych oraz jej zakres i wzory określają odrębne przepisy.

Przedsiębiorca zapewnia bieżące przeprowadzanie analiz i badań niezbędnych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu
górniczego, w tym dla oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego.



Wymogi kadrowe i organizacyjne wymagane 
Prawem geologicznym i górniczym

Przedsiębiorca opracowuje, przed rozpoczęciem prac, dla każdego zakładu górniczego dokument bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym, zwany dalej „dokumentem bezpieczeństwa”.

Dokument bezpieczeństwa powinien być aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsca
lub stanowiska pracy, powodujących zmianę warunków pracy.

Kierownik ruchu zakładu górniczego jest odpowiedzialny za:

• prawidłową organizację i prowadzenie ruchu zakładu górniczego,

• ustalenie zakresów działania poszczególnych działów ruchu oraz służb specjalistycznych zakładu górniczego,

• właściwy oraz zgodny z przeznaczeniem dobór maszyn, urządzeń, materiałów, wyrobów z tworzyw sztucznych oraz
środków strzałowych i sprzętu strzałowego, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz
środowiska.

• W zakresach działania Kierownika ruchu zakładu górniczego określa się w szczególności sposób:

• koordynacji prac wykonywanych przez poszczególne działy ruchu i służby specjalistyczne oraz prac wykonywanych przez
pracowników podmiotów, wykonywania nadzoru nad pracami, używania maszyn i urządzeń w zakładzie górniczym.

• Kierownik ruchu zakładu górniczego wykonuje swoje obowiązki przy pomocy podległych mu osób kierownictwa i dozoru
ruchu zakładu górniczego, zwanych dalej „osobami kierownictwa i dozoru ruchu”.

• W zakładzie górniczym powinna być zorganizowana i wyposażona w odpowiednie środki techniczne służba dyspozytorska
ruchu której zadaniem jest bieżąca kontrola ruchu i stanu bezpieczeństwa wykonywania pracy.



Dokumenty prawne i administracyjne 
niezbędne do rozpoczęcia inwestycji



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego.

Podstawowym dokumentem jest Plan Ruchu zakładu górniczego, ruch zakładu górniczego prowadzi się w sposób zgodny z
przepisami prawa na podstawie planu ruchu zakładu górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej.

Plan ruchu winien zawierać opisy i charakterystyki:

- Nazwa i dane teleadresowe zakładu.

- Charakter i miejsce wykonywania działalności oraz informacja o obszarach i terenach górniczych, których granice zostały
wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie.

- Sposoby łączności zakładu, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych.

- Podstawowe dane geologiczne, hydrogeologiczne oraz geologiczno-inżynierskie niezbędne do bezpiecznego wykonania
robót objętych planem ruchu.

- Charakterystyka wykorzystywanych wyrobisk górniczych, z uwzględnieniem sposobu ich utrzymania w bezpiecznym i
funkcjonalnym stanie.

- Zakres wykonywanych robót górniczych i likwidacyjnych.

- Roboty geologiczne i roboty wiertnicze.

- Sposób zagospodarowania kopaliny uzyskanej w trakcie robót.

- Sposób wykorzystywania wyrobisk, w szczególności w celach turystycznych, leczniczych, rekreacyjnych lub utrzymania -
systemów odwadniania.



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Plan ruchu winien zawierać opisy i charakterystyki:

- Sposób odwadniania zakładu.

- Organizacja robót strzałowych wraz z organizacją służby strzałowej.

- Zestawienie danych technicznych i parametrów ruchu:

- urządzeń wyciągowych w szybach i szybikach;

- stacji wentylatorów głównych.

- Dane techniczne urządzeń stosowanych do wykonania robót, likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji.

- Podstawowe dane techniczne obiektów budowlanych i urządzeń energetycznych zakładu. Zestawienie projektowanych
robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu.

- Zasilanie zakładu, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę wodną, sprężone
powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.

- Organizacja służby dyspozytorskiej i sposób ewidencji osób przebywających w wyrobiskach.

- Charakterystyka zagrożeń naturalnych związanych z prowadzoną działalnością.

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego, stref zagrożenia wybuchem oraz miejsc i pomieszczeń zagrożonych powstaniem -
atmosfery niezdatnej do oddychania.



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Plan ruchu winien zawierać opisy i charakterystyki:

- Przewietrzanie:

1) sposoby regulacji i zabezpieczeń:

a) grupowych i rejonowych prądów powietrza,

b) połączeń pomiędzy prądami powietrza doprowadzanymi od szybu wdechowego a odprowadzanymi do

szybu wydechowego,

c) podsieci wentylacyjnych;

2) harmonogram niezbędnych robót związanych ze zmianami w sieci wentylacyjnej;

3) pomiary temperatury i dopuszczalnych stężeń gazów w powietrzu.

- Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.

- Sposób zabezpieczenia miejsca ujawnienia zabytków archeologicznych i innych zabytków.

- Zasady dokonywania pomiarów i obserwacji oraz wpływów prowadzonych robót na: powierzchnię, środowisko i warunki
hydrogeologiczne w rejonie robót.

- Opis transportu ludzi, sprzętu i materiałów.



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Plan ruchu winien zawierać opisy i charakterystyki:

- Przewidywane środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i
bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych elementów środowiska, jeżeli w
granicach przestrzeni prowadzenia robót są planowane lub prowadzone roboty związane z poszukiwaniem lub
rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych albo jeżeli przestrzenie prowadzenia robót sąsiadują z obszarami
górniczymi.

- Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń w zakresie:

1) ochrony powierzchni;

2) rekultywacji gruntów po działalności;

3) gospodarki odpadami;

4) gospodarki wodno-ściekowej — według wzoru nr 4;

5) ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia
emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);

6) ochrony przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie
ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska);

7) przechowywania substancji toksycznych oraz źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego.



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Plan ruchu winien zawierać opisy i charakterystyki:

- Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Szkolenie załogi.

Wymagane Załączniki do planu ruchu

- Struktura organizacyjna zakładu, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu.

- Mapy pochodzące z zasobu dokumentacji kartograficznej podmiotu, z naniesieniem:

1) sytuacji i zagospodarowania powierzchni wraz z granicami obszarów i terenów górniczych, które zostały
wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej działalności;

2) obiektów budowlanych zakładu;

3) miejsc i obszarów planowanych robót;

4) stref występowania zagrożeń;

5) filarów ochronnych.

Jeżeli wymaga tego specyfika prowadzonej działalności, dołącza się odpowiednie mapy wyrobisk górniczych, sporządzone
zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi map górniczych.



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Wymagane Załączniki do planu ruchu

- Schemat ideowy zasilania zakładu, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę
wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.

- Schematy ideowe układów głównego odwadniania.

- Uproszczony przestrzenny schemat przewietrzania, ze wskazaniem planowanych zmian w okresie obowiązywania planu
ruchu.

- Książka obudowy obejmująca rysunki stosowanej w okresie obowiązywania planu ruchu obudowy dla wyrobisk
górniczych.



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Wymagane dokumentacje, umowy i porozumienia

- Projekty techniczne – akceptacja Kierownika Ruchu Zakładu, podstawa do kontroli robót górniczych przez organ nadzoru
górniczego (Okręgowy Urząd Górniczy, Specjalistyczny Urząd Górniczy)

- Technologie robót górniczych – akceptacja Kierownika Ruchu Zakładu, podstawa do kontroli robót górniczych przez organ
nadzoru górniczego (Okręgowy Urząd Górniczy, Specjalistyczny Urząd Górniczy)

- sposób organizacji i nadzoru robót,

- charakterystyka zagrożeń i profilaktyka,

- sposób prowadzenia robót górniczych,

- ocena zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy.

- Warunki współpracy z wykonawcą – akceptacja Kierownika Ruchu Zakładu, podstawa do kontroli robót górniczych przez
organ nadzoru górniczego (Okręgowy Urząd Górniczy, Specjalistyczny Urząd Górniczy)

- odpowiedzialność za obiekt i załogę,

- podległość kadry kierowniczej, schemat organizacyjny,

- drogi transportowe,

- udostępnienie mediów.



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Kierownik Działu Robót 
Górniczych

Inspektor nadzoru budowlanego ds. Realizacji
Projektu pn.: „Europejski Ośrodek Kultury
Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu,

Specjalista ds. BHP

Dyrektor
Kierownik Ruchu Zakładu

WYKONAWCA

ZKWK “GUIDO”

Kierownik Działu 
Energomaszynowego

Nadsztygar Górniczy

Sztygar Oddziałowy Górniczy

Nadsztygar BHPiS

Sztygar Górniczy

Nadsztygar Działu 
Energomaszynowego

Sztygar Oddziałowy 
Mechaniczny

Nadsztygar ds. wierceń

Sztygar wiertniczy

Inspektor nadzoru Urządzeń
Energomechanicznych ds. Realizacji Projektu
Pn.: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i
Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu

Sztygar Oddziałowy ds. 
wierceń

Kierownik Działu Górniczo-
Wentylacyjnego Z-ca KRZ

Nadsztygar Działu Górniczego

Inspektor ds. Konsultacji zarządzania
i realizacji projektu pn.: „Europejski Ośrodek

Kultury Technicznej i Turystyki
Przemysłowej” w Zabrzu

Sztygar Maszynowy

Pełnomocnik realizatora Projektu pn.: „Europejski
Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemysłowej” w Zabrzu - Koordynator ds.
współpracy z zleceniobiorcami – Kierownik Działu
Górniczo-Wentylacyjnego rejonu szybu Zabrze II-
Carnall i Kluczowej Sztolni Dziedzicznej



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Wymagane dokumentacje, umowy i porozumienia

- Roboty wykonywane przez załogę Zakładu Górniczego – polecenie/zgoda Kierownika Ruchu Zakładu,

- Zgłoszenie robót wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych do organu nadzoru górniczego (Okręgowy Urząd
Górniczy, Specjalistyczny Urząd Górniczy) - podstawa do kontroli robót górniczych przez organu nadzoru górniczego,

- Odbiory

- częściowe,

- końcowe,

- techniczne (maszyn, urządzeń, systemów),

- próbne rozruchy,

- ostateczne (po upływie gwarancji/rękojmi),

- Przekazanie do ruchu Zakładu górniczego

- decyzją Kierownika Ruchu Zakładu,

- decyzją organu nadzoru górniczego na wniosek Kierownika Ruchu Zakładu (obiekty podstawowe ruchu zakładu)



Zagrożenia w fazie przygotowania projektu



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Brak dostępu do obiektów i wyrobisk, brak infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia badań i inwentaryzacji

- ze względów technicznych i bezpieczeństwa brak możliwości pełnej inwentaryzacji obiektów budowlanych i wyrobisk
- braki dokumentacji technicznych (przekroje geologiczne, mapy, projekty, dokumentacje techniczno-ruchowe)
- wątpliwa wiarygodność historycznych materiałów technicznych (brak skali, niestosowane jednostki)

Zagrożenia
- wysoka niepewność założeń projektowych i brak możliwości ich weryfikacji (zagrożenia naturalne, parametry i

struktura górotworu, materiałów budowlanych, zużycia technicznego konstrukcji,)
- ujawnianie się zagrożeń naturalnych (uskoki geologiczne, wypływy gazów, obwały wyrobisk, wypływy wody)
- wysoka niepewność określenia czasu i kosztów realizacji robót

Konsekwencje
- obawy rynku Wykonawców związane z ryzykiem odmiennych warunków realizacji (zagrożeń naturalnych, zmian

technologii, opóźnień, nakładów robót tymczasowych i zabezpieczających)
- zmiany projektowe
- zmiany zakresów i technologii robót (zdolność i chęć wyłonionego Wykonawcy do ich akceptacji)
- opóźnienia (zatrzymania robót, uzgodnienia, prace projektowe, zatwierdzenia, wdrożenia zmian technologii)
- wzrost kosztów (roboty dodatkowe/uzupełniające zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych)



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Dawny port przeładunkowy 
w pokładzie 509 w Sztolni

Przebieg Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej pod 

Zabrzem



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Specjalistyczne prace projektowe z niestosowanymi lub rzadko stosowanymi współcześnie technologiami górniczymi

- prace projektowe z uwzględnieniem historycznego i zabytkowego charakteru obiektów
- prace projektowe z uwzględnieniem niestosowanych lub rzadko stosowanych współcześnie materiałów i technologii
- braki wytycznych i norm technicznych do projektowania obiektów górniczych z uwzględnieniem niestosowanych lub rzadko

stosowanych współcześnie materiałów i technologii

Zagrożenia
- brak akceptacji przez Kierownika Ruchu Zakładu lub organ nadzoru górniczego niestandardowych - we współczesnym pojęciu sztuki

górniczej - projektów, materiałów i technologii
- sprzeczności wymogów historycznego i zabytkowego charakteru obiektów z obowiązującymi normami technicznymi i

przepisami regulującymi prowadzenie ruchu czynnego zakładu górniczego - prowadzącego wydobycie
- tendencja do stosowania współczesnych – standardowych rozwiązań projektowych (narzucanie typowych rozwiązań -

argumentacja względami bezpieczeństwa)

Konsekwencje
- ograniczony rynek Wykonawców (projektantów), brak wykonawców -> dyktat ceny
- obawy rynku Wykonawców związane z ryzykiem uzgodnień i akceptacji niestandardowych projektów, materiałów i -

technologii
- opóźnienia w procesie projektowania, dodatkowe ekspertyzy, uzgodnienia, zatwierdzenia
- uzasadnione lub wymuszone stosowanie rozwiązań współczesnych, nieuwzględniających historycznego i zabytkowego

charakteru obiektów – argument bezpieczeństwo



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Chodnik w pokładzie 510



XIX-wieczny chodnik górniczy jest najprawdopodobniej 
najstarszym w Europie zachowanym wyrobiskiem 

poprowadzonym w węglu.

Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510

…………….

Zabezpieczenie wykonywane jest za pomocą 
obudowy drewnianej stosowanej 

w górnictwie w okresie z którego pochodzi 
wyrobisko.

Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Wymogi formalne a proces przygotowania projektu w zlikwidowanym (zabytkowym) zakładzie górniczym

- stosowanie Prawa geologicznego i górniczego „odpowiednio”
- implementacja wymogów prawa budowlanego w projektowaniu wykonywanych i dostosowywanych do celów kulturalnych obiektów

górniczych na powierzchni i wyrobisk
- formy finasowania wymagające kompleksowych projektów wykonawczych i kosztorysów

Zagrożenia
- wysoki stopień regulacji zasad prowadzenia ruchu zakładu górniczego i uznaniowość interpretacji zasady „odpowiednio”
- brak regulacji lub sprzeczność wymogów Prawa geologicznego i górniczego a Prawa budowlanego w zakresie

korzystania z obiektów przez osoby niebędące członkami załogi zakładu górniczego - małoletnie, niepełnosprawne, nie posiadające
wymaganych szkoleń stanowiskowych, nie posiadające badań wysokościowych i orzeczenia psychologicznego o zdolności do pracy
pod ziemią, nie znające układu wyrobisk, dróg ewakuacyjnych, nie identyfikowanych imiennie i wg. nr PESEL, itp…

- wymóg w celu uzyskania funduszy na realizację projektu przedstawienia do opinii i akceptacji kompleksowych, docelowych
projektów wykonawczych wraz z określeniem czasu trwania inwestycji i kalkulacjami kosztów – pomimo specyfiki przedsięwzięcia, w
szczególności wysoką niepewnością założeń projektowych i braku możliwości ich weryfikacji, możliwością ujawniania się zagrożeń
naturalnych, wymogami uzgodnień, akceptacji i zatwierdzeń w warunkach braku lub nieprecyzyjnych i uznaniowych uwarunkowań
formalno-prawnych



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Wymogi formalne a proces przygotowania projektu w zlikwidowanym (zabytkowym) zakładzie górniczym

Konsekwencje
- stosowanie nieadekwatnych do potrzeb, nielogicznych wytycznych projektowych i technologicznych
- stosowanie procedury „odstępstw” od regulacji Prawa górniczego i geologicznego bez gwarancji efektu końcowego a

nawet uwzględnienia wnioskowanych zakresów i propozycji rozwiązań
- opóźnienia ze względu na wymagane procedury uzgodnień, akceptacji i zatwierdzeń
- w przypadkach skrajnych brak możliwości udostepnienia dla celów kulturalnych poszczególnych obiektów i wyrobisk -

z przyczyn formalnych
- wymóg stosowania kosztownych materiałów i urządzeń dopuszczonych i wymaganych w czynnych zakładach

górniczych -prowadzących eksploatację kopalin
- projekty, ramy czasowe i wliczenia kosztów objęte wysokim błędem niepewnych założeń wstępnych, bez gwarancji

realizacji celu i uzyskania zakładanych funkcji w przewidywanym czasie oraz wysokości kosztów – ryzyko utraty
finansowania w części lub całości

- w związku z statusem zlikwidowanego zakładu górniczego a w praktyce brakiem prowadzenia eksploatacji brak
możliwości stosowania tzw. „sektorowych” zasad zamówień publicznych – dostosowanych do specyfiki i zakresów
projektów i ich realizacji



Brak infrastruktury technicznej

- ze względów technicznych i bezpieczeństwa brak możliwości zabudowy infrastruktury technicznej:
instalacji zasilających, środków transportu, instalacji i urządzeń wentylacji, instalacji bezpieczeństwa – łączności, ppoż,
monitoringu składu atmosfery,

- brak potencjału technicznego i inwestycji w instalacje, maszyny i urządzenia tymczasowe, wykorzystywane jedynie w celu i okresie
realizacji inwestycji,

- brak możliwości wskazania potencjalnym wykonawcom konkretnych typów oraz producentów systemów, instalacji, maszyn i
urządzeń

Zagrożenia
- na etapie analizy zakresu robót i ich kosztów brak możliwości przewidzenia interpretacji zasady „odpowiednio” w zakresie

wymaganych instalacji, maszyn i urządzeń
- skomplikowany, długotrwały i kosztowny wymóg opracowywania odpowiednich projektów i technologii stosowania instalacji, maszyn

i urządzeń tymczasowych – analogicznie jak dla instalacji stałych, standardowych, wymaganych w czynnych zakładach górniczych
- niska atrakcyjność oferty i wysokie koszty Wykonawcy w związku z koniecznością zakupu i zabudowy instalacji, maszyn i urządzeń

tymczasowych, które w czynnym zakładzie górniczym występują powszechnie i stanowią standard,
- konieczność wykonania specjalistycznych prac wielobranżowych, przekraczających potencjał i specjalizację potencjalnego wykonawcy
- wielu wykonawców na ograniczonym, wspólnym placu budowy – trudności w koordynacji i dotrzymaniu harmonogramów robót
- wzajemne zależności w harmonogramach robót, wykluczenia robót równoległych i wzajemne uzależnienia postępów robót

Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego



Brak infrastruktury technicznej

Konsekwencje
- ograniczony rynek Wykonawców/dostawców, brak wykonawców/dostawców -> dyktat ceny
- obawy rynku Wykonawców związane z ryzykiem uzgodnień i akceptacji projektów, technologii, wymogów stosowania instalacji,

systemów, maszyn i urządzeń – brak możliwości stosowania sprzętu którym dysponuje Wykonawca, dodatkowe ekspertyzy
- wysokie koszty ze względu na konieczność zakupu i zabudowy instalacji, maszyn i urządzeń tymczasowych
- wstrzymywanie prac przez realizację lub brak zrealizowania innych wymaganych prac - opóźnienia w realizacji projektu,

Warianty zasadnicze stanu wyjściowego pod względem infrastruktury technicznej
odtworzenie i adaptacja zlikwidowanej, pozbawionej infrastruktury kopalni
adaptacja zlikwidowanej kopalni z nieczynną infrastrukturą
adaptacja czynnej/likwidowanej kopalni z czynną infrastrukturą

Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego



Odmienne od zakładanych warunki techniczne realizacji projektów

- odmienne od zakładanych stany techniczne obiektów powierzchniowych i podziemnych
- ujawnianie zagrożeń naturalnych (uskoki geologiczne, wypływy gazów, obwały wyrobisk, wypływy wody)
- ujawnianie rzeczywistej struktury wyrobisk zlikwidowanego zakładu górniczego (niezewidencjonowane wyrobiska)
- odmienne od zakładanych warunki wentylacji i odwadniania wyrobisk
- odmienne od zakładanych parametry i struktura górotworu, materiałów budowlanych (spękania, pustki, inna wytrzymałość)
- ujawnianie w trakcie robót przedmiotów i obiektów o charakterze zabytkowym

Zagrożenia
- wstrzymania robót
- zmiany projektowe - uzgodnienia, zatwierdzenia
- zmiany technologii, instalacji, maszyn i urządzeń – uzgodnienia, zatwierdzenia
- zmiany zakresów i nakładów robót
- dodatkowe zabezpieczenia i systemy bezpieczeństwa
- opóźnienia robót powiązanych harmonogramami, układami zasilania, drogami transportu, systemami wentylacji i odwadniania
- dodatkowe koszty
- zmiany kwalifikacji (kategorii, klas, stopni) zagrożeń naturalnych
- zmiany przeznaczenia i wyposażenia obiektów i wyrobisk
- brak możliwości zachowania historycznego i zabytkowego charakteru obiektów
- zagrożenia katastrofami budowlanymi w wyrobiskach i na powierzchni terenu (tereny silnie zurbanizowane)

Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego



Inwestycje prowadzone zgodnie z wymogami 
Prawa geologicznego i górniczego

Niezewidencjonowane wyrobisko (komora) 
odkryta w trakcie prac



Odmienne od zakładanych warunki techniczne realizacji projektów

Konsekwencje
- okresowe wstrzymania robót i braki dostępu do obiektów
- wstrzymywanie prac przez realizację lub brak zrealizowania innych wymaganych prac - opóźnienia w realizacji projektu,
- zmiany projektowe - uzgodnienia, zatwierdzenia, dodatkowe ekspertyzy
- obawy rynku Wykonawców związane z ryzykiem oceny zakresu i wyceny prac, zakresem uzgodnień i akceptacji

niestandardowych technologii, materiałów, maszyn i urządzeń
- ograniczony rynek Wykonawców, brak wykonawców -> dyktat ceny
- stosowanie rozwiązań współczesnych, nieuwzględniających historycznego i zabytkowego charakteru obiektów
- wyłączenie z użytkowania obiektów i wyrobisk
- zaburzenia systemów wentylacji i odwadniania
- nieprzewidywalne zakresy i koszty doraźnych zabezpieczeń obiektów
- wzrost kosztów (roboty dodatkowe/uzupełniające zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych), brak środków, ryzyko utraty

finansowania w części lub całości
- praktyczny brak możliwości progresywnej zmiany projektów i technologii z postępem prac
- w sytuacjach skrajnych brak możliwości realizacji elementów projektu lub projektu w całości
- brak możliwości realizacji zadeklarowanych celów z przyczyn technicznych, formalnych i/lub finansowych
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