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Załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania: 
 ,,Zabezpieczenie sztolni nad Białą Głuchołaską oraz nad Bystrym Potokiem”.  
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Nazwy i kody – wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

45214600-6 Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

90713000-8 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska 

 

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Uwarunkowania przyrodnicze, mające wpływ na przeprowadzenie zaplanowanych 

działań oraz ich skuteczność 

2. Stan obecny zachowania sztolni 

3. Opis techniczny 

3.1 Sztolnia nad Białą Głuchołaską 

3.2 Sztolnia nad Bystrym Potokiem 

4. Rysunki 

rys. nr 1 – Sztolnia nad Białą Głuchołaską, działka ew. nr 1468 – rzut przyziemia, skala 

1:20; 

rys. nr 2 – Sztolnia nad Białą Głuchołaską, działka ew. nr 1468 – rzut wejścia, skala 

1:20; 

rys. nr 3 – Sztolnia nad Bystrym Potokiem, działka ew. nr 606 – rzut przyziemia, 

zbrojenie wieńca, mocowanie bramki, skala 1:10;     

rys. nr 4 – Sztolnia nad Bystrym Potokiem, działka ew. nr 606 – przekrój A-A, skala 1:10; 

rys. nr 5 – Sztolnia nad Bystrym Potokiem, działka ew. nr 606 – przekrój B-B, ściana 

frontowa, skala 1:20; 

rys. nr 6 – Sztolnia nad Bystrym Potokiem, działka ew. nr 606 – elewacja, skala 1:20; 

rys. nr 7 – bramka wejściowa, skala 1:10; 

 

5. Przedmiar robót 

1. Uwarunkowania przyrodnicze, mające wpływ na przeprowadzenie zaplanowanych 

działań oraz ich skuteczność 

Podziemne schronienia – jaskinie i ich antropogenne odpowiedniki – kopalniane sztolnie, 

piwnice, forty, studnie, bunkry to podstawowe schronienia nietoperzy z grupy gatunków 

określanej mianem „jaskiniowych”. W naszej strefie klimatycznej są one przede 

wszystkim kryjówkami w okresie zimowym, kiedy przy niedostatku dostępnego 

pożywienia, nietoperze potrzebują spokojnych miejsc o sprzyjających warunkach 

mikroklimatycznych, aby w nich, w stanie hibernacji, bezpiecznie doczekać do wiosny. 

Problem z ochroną nietoperzy polega na tym, iż często wybierane przez nie podziemia, 

zapewniają takie bezpieczeństwo jedynie z pozoru. Najpoważniejsze zagrożenie, jak 

zwykle, przychodzi ze strony człowieka, w tym szczególnym przypadku – głównie 

speleologów oraz rozmaitych poszukiwaczy skarbów i przygód. Nie należą przy tym do 

rzadkości akty wandalizmu i celowego zabijania nietoperzy, ale nawet bez takich 
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drastycznych wypadków, w wielu przypadkach wystarcza już sama obecność ludzi 

(światło, hałas, ciepło, dym), aby ograniczyć szansę przezimowania po wielokroć 

wybudzanych z hibernacji zwierząt. Innym zagrożeniem jest niszczenie zimowisk poprzez 

zasypywanie ich wejść. Zdarza się to również z przyczyn naturalnych (np. osuwiska, 

tąpnięcia czy powodzie), ale często jest wykonywane przez gospodarzy terenów w 

ramach rekultywacji obszarów pogórniczych lub ze względów bezpieczeństwa. Nierzadko 

też podziemne wyrobiska stają się składowiskami odpadów czy dzikimi wysypiskami 

śmieci. 

Jak dotąd jedyną skuteczną metodą ochrony zimowisk nietoperzy jest ich zabezpieczanie 

solidnymi kratami. Tę metodę proponują m.in. poradniki ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 w rozdziałach poświęconych najbardziej zagrożonym gatunkom nietoperzy. 

Sporo informacji o sposobach zabezpieczania wejść do podziemi można znaleźć w 

literaturze zarówno krajowej jak i zagranicznej, jak również na forach internetowych. 

Większość z nich jest jednak bardzo pobieżnych, co jest skądinąd całkowicie zrozumiałe. 

Kraty są stale narażone na niszczenie przez ludzi i upublicznianie szczegółów ich 

budowy przez projektantów, jest działaniem na własną niekorzyść. Należy również 

pamiętać iż część publikacji zawiera też mylne, nieużyteczne informacje, wielokrotnie 

powielane błędy czy też proponuje dawno już zarzucone, niesprawdzające się 

rozwiązania. To z kolei rezultat braku własnego doświadczenia autorów i 

bezrefleksyjnego kopiowania wcześniejszych tekstów. Niniejsze opracowanie nie jest 

jednak miejscem na analizę cudzych błędów. Wykorzystane w projektach zabezpieczeń 

sztolni w Pokrzywnej i Głuchołazach rozwiązania firma PPHU ZBYTECH, zaczerpnęła z 

bogatego doświadczenia współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro 

Natura”. Stowarzyszenie, to od wielu lat zabezpiecza, konserwuje i utrzymuje 

kilkadziesiąt krat chroniących wejścia do najcenniejszych zimowisk nietoperzy w 

południowej i zachodniej Polsce, a firma ZBYTECH  jest dotychczas jednym z 

najważniejszych jego wykonawców. Przedstawiona tu dokumentacja powstała w ścisłej 

współpracy ze specjalistą chiropterologiem Rafałem Szkudlarkiem – koordynatorem  

Programu ochrony podkowca małego w Polsce, autorem Planu zarządzania gatunkiem 

podkowiec mały jak również autorem rozdziałów w podręcznikach dotyczących ochrony 

podkowca małego i nocka orzęsionego w obszarach Natura 2000.  

Sztolnia nad Białą Głuchołaską i sztolnia nad Bystrym Potokiem, uznane zostały za 

istotne zimowe stanowiska nietoperzy na początku lat 90. Wraz ze sztolnią przy Domku 

Myśliwskim w Głuchołazach, zabezpieczono je kratami wykonanymi z prętów 

zbrojeniowych. Zamknięcia wykonane zostały przez Zarząd Parku Krajobrazowego Gór 

Opawskich wg projektu mgr-a T. Kokurewicza z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Do dziś zachowała się jedynie krata w Pokrzywnej, która jednak pełni 

swoje zadanie w ograniczonym zakresie. 

Sztolnia nad biała Głuchołaską znana jest przede wszystkim jako zimowe stanowisko 

podkowca małego, jednak liczba hibernujących tu osobników jest niewielka. 

Prawdopodobnie (ślady guana) jest to również kwatera przejściowa, która (podobnie jak 

w przypadku sztolni przy Domku Myśliwskim w Głuchołazach) może być znacznie 

cenniejsza niż samo zimowisko. Jednak obecnie jest bardzo mało danych o 

wykorzystywaniu sztolni przez nietoperze. Od czasu, gdy w 1997 roku jej otwór został 
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całkowicie zamulony podczas powodzi, przez kilka kolejnych lat nie była ona 

kontrolowana w ogóle. Nie wiemy kiedy wejście ponownie zostało udrożnione, jednak 

obecnie jest ono bardzo ciasne i niekorzystne dla nietoperzy. Także kontrolowanie 

stanowiska jest utrudnione, a przy wysokich stanach wody w rzece – nawet ryzykowne. 

Planowane w tym miejscu prace mają bardziej charakter adaptacji niż zabezpieczenia 

stanowiska. Ich celem jest powiększenie kubatury obiektu (usunięcie namuliska, a 

poprzez obmurowanie wejścia - dodanie przedsionka) oraz zmniejszenie ryzyka 

ponownego zamulenia otworu. Powiązane z tym zmiany mikroklimatu wnętrza będą 

korzystne dla nietoperzy, szczególnie dla podkowca małego, gdyż powinny spowodować 

korzystną stabilizację wilgotności i temperatury. 

W przypadku sztolni nad Bystrym Potokiem, to cenne stanowisko kilku gatunków 

nietoperzy, które bezwzględnie wymaga zabezpieczenia, jednak z uwzględnieniem 

możliwie małego wpływu na wewnętrzne warunki mikroklimatyczne. Stąd zaplanowane 

do wykonania światło otworu będzie powierzchniowo identyczne z obecnym, zaś poziom 

wody utrzymany będzie na poziomie odpowiadającym stanowi z sezonu zimowego. 

Zabezpieczeniu przypisano dwie zasadnicze funkcje – ochronę przed dostępem ludzi (z 

wyjątkiem kontroli dla potrzeb monitoringu) oraz podparcie i wzmocnienie odcinka 

wejściowego, zapobiegające jego zasypaniu. 

Planowane prace zabezpieczające obie sztolnie powinny być wykonywane w okresie 

letnim (od 21 czerwca do końca lipca w przypadku Pokrzywnej, a do połowy sierpnia – w 

Głuchołazach). Pracom bezwzględnie powinien towarzyszyć nadzór chiropterologiczny. 

Malowanie i spawanie elementów krat powinno być wykonane przed ich instalacją, 

dopuszczając niezbędne uzupełnienia na miejscu, ale prowadzone wyłącznie w 

godzinach dziennych przed 15.00. Wykorzystanie spalinowego agregatu prądotwórczego 

nie może prowadzić do zadymienia podziemi. Wykorzystany do zamaskowania betonu 

kamień, powinien być materiałem miejscowym. W przypadku sztolni nad Białą 

Głuchołaską należy dążyć do uzyskania efektu zamaskowania wejścia, tak by było ono 

jak najmniej widoczne z drugiego brzegu rzeki. W tym celu należy również odpowiednio 

dobrać odcień farby na kracie. Na zewnątrz przed wejściem do sztolni nad Bystrym 

Potokiem zaplanowano oporowy murek utrzymujący stały, wysoki poziom wody na 

zewnątrz stanowiska. Jego celem jest utrudnienie dostępu w pobliże kraty, aby zapobiec 

zaśmiecaniu, wandalizmowi czy rozpalaniu ognisk.  
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2. Stan obecny zachowania sztolni 

OBIEKT:  SZTOLNIA NAD BIAŁĄ GŁUCHOŁASKĄ 
 

LOKALIZACJA: 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT NYSA, GMINA GŁUCHOŁAZY, OBRĘB 

GŁUCHOŁAZY,    DZIAŁKA EWID.  NR 1468 

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 
N:   50o18’24,4’’    E:   17o21’34,3’’ 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – STAN OBECNY: 
 

 

        
                                  Przejście przez rzekę                             Widok na sztolnię w oddali 

 

 

        
                                   Wejście do sztolni                                      Wejście do korytarza prawego 
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                        Wejście do korytarza lewego                   Widok na cały otwór oraz pozostałość  

                                                                                                                po starej kracie 

 

 

       
                         Pozostałość po starej kracie                      Pozostałość po starej kracie 

 

 

OPIS OBIEKTU: 
Obiekt położony na stromej ścianie skalnej Przedniej Kopy. Składa się z komory przy 
wejściu o wymiarach ok. 2,20 m x 2,50 m wysokości ok. 1,1 m, od której odchodzą dwa 
korytarze szerokości ok. 0,8 m, wysokości ok. 1 m . Obiekt w znacznej części zasypany 
namuliskiem. 
 
DOSTĘP DO OBIEKTU: 
Dostęp do obiektu bardzo utrudniony. Dojazd od ul. gen. Andersa, poprzez most o 
ograniczonej szerokości oraz nośności do 15 t, następnie drogą polną wzdłuż torowiska ok. 
500 m. i ok. 200 m w stronę rzeki poprzez zarośla. Brak wytyczonej drogi. Przejście przez 
rzekę szerokości ok. 20 m głębokości ok. 50 – 70 cm przy niskim stanie wody. Przejazd 
samochodem nie jest możliwy. 
Wejście do sztolni  w odległości ok.  5 m od brzegów rzeki Biała Głuchołaska, na wysokości 
ok. 1,5 m nad poziomem rzeki.  
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Źródło: Google Earth 
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OBIEKT:  SZTOLNIA NAD BYSTRYM POTOKIEM 
 

LOKALIZACJA: 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT NYSA, GMINA GŁUCHOŁAZY, OBRĘB 

JARNOŁTÓWEK, DZIAŁKA EWID. NR 606 

 

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 
N:   50o16’68,0’’    E:   17o26’92,7’’ 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – STAN OBECNY:  
 

 

        
         Otwór wejściowy do sztolni w porze suchej           Otwór wejściowy do sztolni zalany wodą 

 

 

      
       Otwór wejściowy zabezpieczony starą kratą                 Stare zabezpieczenie kratą 
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              Widok na zbocze góry oraz na sztolnię            Dojście do sztolni poprzez mostek na rzece   

      

 

OPIS OBIEKTU:   
Obiekt położony na zboczu góry, wejście do sztolni zasypane, w okresie wiosenno-
jesiennym zalewane przez wodę wydostającą się z wnętrza sztolni. Otwór wzmacniany 
podporami murowanymi i stalowymi, obecnie zabezpieczony kratą z prętów zbrojeniowych, 
zamykaną na kłódkę, nie spełniającą już swojego zadania.  
 
DOSTĘP DO OBIEKTU:  
Dostęp do obiektu drogą gminną, zjazd w miejscowości Pokrzywna na drogę leśną. Drogą 
leśną ok. 900 m z ograniczeniem dojazdu pojazdami silnikowymi. Przejazd przez most o 
ograniczonej nośności. W okolicach sztolni przejście przez strumień niewielkim mostkiem 
(mostek tylko dla ruchu pieszego), następnie wzdłuż strumienia ok. 60 m. Rzeka szerokości 
ok. 5,5 m, głębokości ok. 5 m o stromych brzegach. 

 

 
Źródło: Google Earth 
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3. Opis techniczny 

3.1 Sztolnia nad Białą Głuchołaską 
a) Pogłębić sztolnię poprzez usunięcie części namuliska na głębokość ok. 1,50 m od 

obecnego poziomu lub do poziomu litej skały.   

b) Usunąć pozostałości po poprzedniej kracie poprzez wycięcie wystających 

niebezpiecznych prętów w ścianie skalnej oraz w podłożu. 

c) Posadowić dwie rury PCV Ø160 długości 5 m, odprowadzające nagromadzony 

nadmiar wody do rzeki. Głębokość posadowienia - ok. 0,50 m poniżej poziomu gruntu 

ze spadkiem 1,5% w kierunku rzeki. 

d) Wybetonować mur zewnętrznie licowany do ściany skalnej w odległości ok. 0,4 m od 

pozostałości po poprzedniej kracie. Mur szerokości 30 cm wylać z betonu C16/20 

zbrojonego prętem stalowym Ø14 co 15 cm, pręt zakotwić w ścianie skalnej na 25 

cm.  

e) Na wysokości gruntu przyspawać do zbrojenia płaskownik 150 x 10 mm długości 100 

cm, do którego zamocowana zostanie rama bramki. 

f) Wymurować mur z kamienia naturalnego lub wylać z betonu C16/20, natomiast 

zewnętrzną stronę muru obłożyć naturalnym kamieniem. Ścianę wyspoinować. 

g) Zainstalować bramkę wejściową o wymiarach 0,8 x 0,55 m (wykonać zgodnie z rys. 

7), umożliwiającą przeprowadzanie corocznego monitoringu przez upoważnione 

osoby. Bramkę  wykonać z rur stalowych grubościennych o średnicy 101 mm i 

ściance 6,3 mm, rury wypełnić mieszanką betonową z dodatkiem kruszywa w celu 

uniemożliwienia przecięcia. Zachować odstęp 13 cm pomiędzy rurami. Konstrukcję 

bramki zakotwić za pomocą prętów Ø30 w ścianie na ok. 25 cm. Do wykonania 

elementów obiektu stosować stal walcowaną. 

h) Całość stalowej konstrukcji zakonserwować wysokiej jakości farbami antykorozyjnymi 

grubo powłokowymi, np. epoksydowo-poliuretanowymi grubo powłokowymi zgodnie z 

zaleceniami producenta lub inną nie gorszą. Emalię wykończeniową stosować w 

kolorze naturalnej zieleni. Przed nałożeniem każdej warstwy farby elementy stalowe 

dokładnie osuszyć. 

i) Zainstalowanie zamknięcia na zamek uniemożliwiające wchodzenie niepowołanych 

osób. Ze względu na dużą wilgotność panującą wewnątrz sztolni należy co najmniej 

raz w roku przed okresem zimowym zakonserwować zamek smarem silikonowym. 

Malowanie i spawanie elementów krat powinno być wykonane przed ich instalacją, 

dopuszczając niezbędne uzupełnienia na miejscu, ale prowadzone wyłącznie w 

godzinach dziennych przed 15.00. 
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3.2 Sztolnia nad Bystrym Potokiem 
a) Zdemontować obecnie istniejące zabezpieczenie poprzez wycięcie prętów.  

b) Rozebrać kamienny nasyp z prawej strony wejścia oraz część nasypu nad wejściem. 

c) Usunąć z wejścia do sztolni nanosy na głębokość 1,0 m od obecnego poziomu lub do 

poziomu litej skały.  

d) Posadowić w podmurówce na głębokości ok. 5 cm od otworu, dwie rury PVC Ø110, 

ze spadkiem co najmniej 1,5%. 

e) Wybetonować podmurówkę piętrzącą wodę do głębokości ok. 1,0 m.  

f) Wylać po obu stronach wejścia fundamenty z betonu. Głębokość posadowienia 1,0 

m. Na szczytach ścian przy otworze wejściowym wyprowadzić zbrojenie z pręta Ø14 

strzemiona Ø6 co 10 cm, stanowiące wzmocnienie ściany frontowej. Do prętów 

dospawać wąsy stanowiące łączenie z wbudowaną kratą.  

g) Wymurować ścianki z bloczków betonowych na zaprawie cementowej klasy co 

najmniej M12 wraz z filarami przy otworze wejściowym do sztolni. Pomiędzy bloczki 

wmurować płaskownik stanowiące kotwienie bramki wejściowej. Na brzegu bloczków 

zamocować i zakotwić kątownik stanowiący oparcie dla płyt stropowych. 

h) Na filarach ułożyć prefabrykowane nadproża z belek sprężonych podtrzymujących 

nawis skalny. Belki układać na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M12 o 

grubości minimum 15 mm. Belki powinny zostać wypoziomowane.  

i) Ściany wyspoinować i zaizolować co najmniej 2 x dysperbit.  

j) Przestrzeń pomiędzy ścianami uzupełnić piaskiem. 

k) Na ścianach posadowić płyty stropowe WPS 110.  

l) Wymurować z kamienia naturalnego lub wylać z betonu C16/20 i obłożyć naturalnym 

kamieniem, słupy przy powstałym wejściu wraz z łukiem nad otworem wejściowym. 

m)  Wykonać wieniec z prętów Ø10, strzemiona Ø6 co 30 cm.  

n) Wieniec i płytę stropową zalać 5 - 8 cm warstwą betonu B20. Wylewkę wykonać ze 

spadkiem.  

o) Strop zaizolować co najmniej 2 x dysperbit, dodatkowo wyłożyć papą 

termozgrzewalną.  

p) Powstały obiekt przysypać wykopanym namułem, humusem oraz naturalnymi 

kamieniami. 

q) Zamocować w ścianie  dwie rury stalowe grubościenne o średnicy 101 mm i ściance 

6,3 mm, rury wypełnić mieszanką betonową z dodatkiem kruszywa w celu 

uniemożliwienia przecięcia. 

r) Zainstalować bramkę wejściową o wymiarach 0,8 x 0,55 m (wykonać zgodnie z rys. 

7), umożliwiającą przeprowadzanie monitoringu przez upoważnione osoby. Bramkę  

wykonać z rur stalowych grubościennych o średnicy 101 mm i ściance 6,3 mm, rury 

wypełnić mieszanką betonową z dodatkiem kruszywa w celu uniemożliwienia 

przecięcia. Zachować odstęp 13 cm pomiędzy rurami. Konstrukcję bramki połączyć 

za pomocą spawów ze zbrojeniem muru. Do wykonania elementów obiektu stosować 

stal walcowaną. 

s) Całość stalowej konstrukcji zakonserwować wysokiej jakości farbami antykorozyjnymi 

grubo powłokowymi, np. epoksydowo-poliuretanowymi grubo powłokowymi zgodnie z 

zaleceniami producenta lub inną nie gorszą. Emalię wykończeniową stosować w 
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kolorze naturalnej zieleni. Przed nałożeniem każdej warstwy farby elementy stalowe 

dokładnie osuszyć.  

t) Zainstalowanie zamknięcia na zamek uniemożliwiające wchodzenie niepowołanych 

osób. Ze względu na dużą wilgotność panującą wewnątrz sztolni należy co najmniej 

raz w roku przed okresem zimowym zakonserwować zamek smarem silikonowym.  

u) W odległości 3 m od kraty i na wysokości conajmniej 5 cm poniżej wylotu rury PVC 

wykonać podmurówkę zatrzymującą wodę wypływającą ze sztolni. Podmurówkę 

wykonać z obrzeży 8 x 30 w kolorze zbliżonym do kamienia naturalnego, 

posadowionych na ławie betonowej. Spoiny między obrzeżami wypełnić zaprawą 

cementową. 

Malowanie i spawanie elementów krat powinno być wykonane przed ich instalacją, 

dopuszczając niezbędne uzupełnienia na miejscu, ale prowadzone wyłącznie w 

godzinach dziennych przed 15.00. 

 

 


