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1. Podstawa formalna opracowania. 
Formalną podstawą opracowania jest umowa nr 4/VIII/T/2016 zwarta w dniu 16 sierpnia 

2016 r. z Kopalnią Soli Bochnia sp. z o.o., 32-700 Bochnia, ul. Campi 15. 
 

2. Podstawa prawna opracowania. 
Prawną podstawą niniejszego opracowania jest: 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (art. 2, ust. 1, pkt 2); 

 ustawa z dnia 23 lipca 203 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia 

zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych (§1, ust. 1). 

Jednocześnie, w opracowaniu niniejszego projektu uwzględniono wytyczne i przepisy 

dotyczące projektowania budowlanego i architektonicznego, a także warunków 

sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w następujących aktach 

prawnych i normatywnych: 

 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony, Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami); 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

 rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późniejszymi zmianami); 

 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650 z późniejszymi zmianami); 

 Polskiej Normie PN-ISO 9836 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie 

i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

 
3. Forma i zakres opracowania. 

Niniejszy projekt został opracowany w formie jednego tomu, w dwóch egzemplarzach. 

Zakres opracowania odpowiada projektowi budowlano-wykonawczemu – ze ścisłym 

uwzględnieniem specyfiki przedsięwzięcia. Jednocześnie zakres projektu, jego 

szczegółowość i skala mogą nie być całkowicie wystarczające do realizacji inwestycji, 

którą powinno się prowadzić z uwzględnieniem ścisłego nadzoru autorskiego. 
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Należy przyjąć, że rozwiązania przyjęte w projekcie muszą zostać zweryfikowane 

i zaktualizowane po wykonaniu wszystkich robót górniczych. 

 
4. Cel opracowania. 

Przedstawione rozwiązania projektowe dotyczą zasadniczo przebudowy i adaptacji  

wnętrza komory „Kołdras”, znajdującej się na poziomie IV – „August” bocheńskiej kopalni 

soli.  

Celem inwestycji jest przystosowanie komory celów edukacyjnych i poznawczych (wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz funkcjami uzupełniającymi), o atrakcyjnej 

i nowoczesnej formie przekazywania wiedzy poprzez naukę w praktyce i teorii, zabawę 

i rozrywkę, wydarzenia kulturalne oraz bezpośrednie obcowanie z wyjątkowym wnętrzem 

kopalni. 

 
5. Charakterystyka stanu istniejącego. 

Komora „Kołdras” jest podziemnym wnętrzem – wyrobiskiem górniczym o wydłużonym, 

dość nieregularnym kształcie, z dwoma filarami wewnętrznymi, dostępnym poprzez 

wyrobisko korytarzowe, prowadzące od strony podszybia „Campi”. Ponadto, po stronie 

północno-zachodniej, komora jest połączona dojściem z podłużni „August” (poziom IV 

kopalni). 

Obecnie komora jest użytkowana jako wnętrze sypialne, związane z obsługą ruchu 

turystycznego i uzdrowiskowego w kopalni. Cześć noclegowa komory ma formę 

kilkunastu, niezupełnie wydzielonych wnętrz, mieszczących po kilka miejsc sypialnych. 

Ponadto, w obrębie komory znajduje się niewielkie zaplecze gastronomiczne – bufet z 

miejscami konsumpcyjnymi, kilka pomieszczeń magazynowych oraz jeden węzeł 

sanitarny o podstawowym programie. 
 

6. Założenia ogólne do projektu. 
Przystępując do opracowania projektu przebudowy i adaptacji komory „Kołdras”, wzięto 

pod uwagę istniejące walory i obecne problemy tego wnętrza, a także potrzeby związane 

z wprowadzeniem do komory nowych, unikatowych w skali Europejskiej funkcji – 

przystających do rangi bocheńskiej kopalni soli jako obiektu wpisanego na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. W oparciu o powyższe przyjęto następujące 

założenia o charakterze ogólnym: 

a. stworzenie nowej oferty użytkowej dla komory „Kołdras” poprzez:  

 wprowadzenie funkcji edukacyjnej jako działalności podstawowej oraz kilku 

uzupełniających funkcji towarzyszących, obejmujących zarówno czynne, jak i 
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bierne formy spędzania czasu – ukierunkowane na przekazywanie wiedzy 

w atrakcyjny i przystępny sposób, dostosowany do różnych grup wiekowych; 

 uzupełnienie podstawowej funkcji edukacyjnej innymi funkcjami, 

umożliwiającymi wykorzystanie komory jako unikatowej sali dydaktycznej dla 

„zielonych szkół”, między innymi poprzez wprowadzenie:  

 w pełni wyposażonego węzła sanitarnego; 

 niewielkiej strefy gastronomicznej umożliwiającej spożywanie prostych 

posiłków przygotowywanych na miejscu lub własnych; 

 dedykowanie oferty usługowej dla różnych grup użytkowników – różniących 

się wzajemnie pod względem wieku i zdolności, z uwzględnieniem potrzeb 

i możliwości dzieci w okresie przedszkolnym, szkolnym – podstawowym, 

gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym; 

b. zagospodarowanie komory z uwzględnieniem możliwości bieżącej adaptacji różnych 

stref do zmieniających się potrzeb oraz zróżnicowanej (zmiennej sezonowo) liczby 

użytkowników; 

c. możliwie pełne zachowanie i podkreślenie autentycznych cech komory jako części 

bocheńskiej kopalni - obiektu unikatowego w skali globalnej, w szczególności: 

 stworzenie nowych i wyeksponowanie istniejących odsłonięć calizny 

na ścianach i stropach wyrobisk (w ramach możliwości technicznych, 

z zachowaniem względów bezpieczeństwa); 

 wyeksponowanie formy komory Kołdras, jako wnętrza jednoprzestrzennego, 

z wolnostojącymi filarami podporowymi; 

 wydobycie specyficznego nastroju i klimatu komory jako wnętrza  

przemysłowego; 

 stosowanie materiałów wykończeniowych, sprzętów, wyposażenia wnętrz 

oraz elementów technicznych zgodnych z oryginalnymi lub bezpośrednio 

nawiązujących do oryginałów; 

 unikanie kolorystyki, materiałów oraz odrzucenie form sprzecznych z lokalną 

tradycją i obcych w specyficznych wnętrzach kopalni. 

d. pełne przystosowanie komory „Kołdras” do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich; 

e. zapewnienie możliwie najlepszej dostępności do komory od strony innych przestrzeni 

podziemnych, pełniących funkcję komunikacyjną i turystyczną; 

f. unikanie, a w razie braku takiej możliwości – łagodzenie konfliktów pomiędzy różnymi 

grupami użytkowników komory poprzez: 
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 odpowiednie rozplanowanie układu funkcjonalnego w poszczególnych 

sekcjach komory, z eliminacją lub oddzieleniem funkcji wzajemnie 

konfliktowych; 

 prawidłowe rozwiązanie obsługi komunikacyjnej zagospodarowanego 

wnętrza; 

 stosowanie elementów technicznych, zmniejszających negatywne 

oddziaływanie poszczególnych funkcji na inne formy użytkowania komory.  

g. wzmocnienie w zagospodarowaniu wnętrza komory roli współczesnych środków 

techniki bazujących na efektach świetlnych i dźwiękowych, z zastosowaniem 

rozwiązań multimedialnych operujących obrazem, dźwiękiem, animacją itp.; 

h. zapewnienie niezbędnego wyposażenia instalacyjnego komory, zwłaszcza w 

zakresie: 

 dostępu do podstawowych mediów (woda, energia elektryczna); 

 sprawnej kanalizacji sanitarnej; 

 wydajnego systemu wentylacji mechanicznej; 

 bezprzewodowego dostępu do sieci Internet; 

i. konieczność przeprowadzenia robót górniczych, związanych między innymi z:  

 powiększeniem przestrzeni komory po stronie zachodniej i wschodniej; 

 wykonaniem dodatkowego poprzecznika po stronie zachodniej; 

 pogłębieniem spągu komory; 

 wymianą odcinków obudowy wyrobisk. 

 
7. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne. 

Podstawową częścią funkcjonalną komory „Kołdras” jest w świetle niniejszego projektu 

„PODZIEMNA AKADEMIA SOLNA” – wnętrze o funkcji edukacyjnej, z elementami 
zabawy i rozrywki, łączącej naukę teorii z doświadczeniami praktycznymi. Część ta 

obejmuje następujące strefy funkcjonalne: 

a. „korytarz teorii solnej” – główny ciąg edukacyjny wraz z niewielką salą 

multimedialną, obejmujący tablice informacyjne oraz eksponaty wyjaśniające 

różne zjawiska i problemy związane z szeroko pojętym solnictwem, 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na dawne i współczesne znaczenie soli 

(zakłada się konieczność podziału tematycznego tej części, np. według tematyki 

związanej z zagadnieniami: fizyki, chemii, biologii, gospodarki, historii, kultury i 

innych dziedzin; 
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b. „pokój nauczycielski” oraz strefę recepcyjną o funkcji „rozrządowej”, obejmującą 

zaplecze dla prowadzenia działalności dydaktycznej, punkt informacyjny oraz 

niewielką poczekalnię; 

c. „laboratorium solne” składające się z zespołu pomieszczeń służących do 

wykonywania doświadczeń i prezentacji ilustrujących zjawiska związane 

z solnictwem; 

d. „warsztaty solne” z miejscami do samodzielnej pracy i zabawy z wykorzystaniem 

soli, w tym: lepienie z masy solnej, rzeźbienie w soli, wykonywanie grafiki 

i rękodzieła solnego oraz przedmiotów codziennego użytku, przygotowanie 

bocheńskiej soli do celów kuchennych itp.; 

e. salę multimedialną wykorzystywaną do organizacji projekcji filmów, wykładów, 

konferencji, sympozjów i prelekcji; 

f. salę wielofunkcyjną, przeznaczoną między innymi do kameralnych pokazów, 

spektakli i zabaw, dedykowaną zwłaszcza najmłodszym użytkownikom 

„podziemnej akademii solnej”; 

Oprócz sanatorium podziemnego, w komorze „Kołdras” przewidziano również inne 

funkcje uzupełniające, tj.: 

a. strefę wejściową do komory, obejmującą : 

 przedsionek wejściowy z miejscem do odpoczynku; 

 strefę informacji; 

 szatnię; 

 otwartą ekspozycję fotografii i reprodukcji materiałów ikonograficznych 

poświęconej tematyce „solnej” ze szczególnym uwzględnieniem kopalni 

bocheńskiej; 

b. główny węzeł sanitarny obejmujący: 

 sanitariat męski; 

 sanitariat damski, przystosowany również dla osób 

niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich; 

c. część gastronomiczną, obejmującą: 

 bufet z miejscami do konsumpcji; 

 zaplecze gastronomiczne przystosowane do przygotowania i wydawania 

posiłków gotowych; 

d. część rekreacyjną; 

e. ogólnodostępny węzeł sanitarny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych; 
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f. strefę nauki dla „juniora” obejmującą urządzenia i elementy wyposażenia dla 

dzieci w wieku przedszkolnym, w tym: piaskownicę, zjeżdżalnię w formie 

„suwaczki”, labirynt drewnianych stempli, ścianę zabaw plastycznych oraz 

„muzeum” tradycyjnych akcesoriów górniczych – umożlwiającą nauczanie 

najmłodszych poprzez zabawę; 

g. pomieszczenie porządkowe; 

h. węzeł sanitarno-socjalny dla pracowników, obejmujący pomieszczenie socjalne 

z aneksem szatniowym oraz sanitariat; 

i. część magazynową w formie kilku wyodrębnionych pomieszczeń; 

j. pomieszczenia o funkcji technicznej, mieszczące urządzenia elektroenergetyczne 

związane z zasilaniem projektowanej komory w energię elektryczną; 

k. komunikację ogólną, wiążącą poszczególne strefy funkcjonalne „podziemnej 

akademii solnej”. 
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