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Celem rozprawy jest opracowanie metodyki oceny
zagospodarowania przestrzennego terenów skladowisk
odpadów przemyslu sodowego na etapie projektowania
z uwzglednieniem potrzeb spolecznosci lokalnej
i specyficznych wlasciwosci fizykochemicznych odpadów.
Tereny skladowisk po sodowych sa szczególnymi,
wielkokubaturowymi obiektami do zagospodarowania po
zakonczeniu ich eksploatacji, ze wzgledu na toksyczne
wlasciwosci zgromadzonych tam odpadów.

Na podstawie przeprowadzonych badan
fizykochemicznych terenu bylych skladowisk odpadów
Krakowskich Zakladów Sodowych opracowano autorska
metode wskaznikowa oceny zagospodarowania przestrzennego
wspomnianych skladowisk. Opracowana metodyka zostala
podzielona na trzy elementy wystepujace na etapie planowania:
przyrodnicze, ekonomiczne i spoleczne. Sa one zgodne
z koncepcja zrównowazonego rozwoju, obejmujaca globalne
ujmowanie zjawisk gospodarczych, spolecznych
i srodowiskowych oraz wystepujacych miedzy nimi zaleznosci.
Na podstawie wyników uzyskanych podczas analizy planów
zagospodarowania bylych skladowisk Krakowskich Zakladów
Sodowych stworzono koncepcje wykorzystania tego obszaru.

Przedstawione w rozprawie wyniki badan wlasnych
potwierdzily teze, ze istnieje mozliwosc optymalnego
zagospodarowania przestrzennego terenów skladowisk bylych
Krakowskich Zakladów Sodowych z uwzglednieniem
specyficznych wlasciwosci fizykochemicznych
zgromadzonych odpadów i potrzeb lokalnej spolecznosci.
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LANDSCAPE DEVELOPMENT ANAL YSIS OF THE
UIGUL y SALIN E POST FLOT ATION CLARIFIERS

KRAKOW SODA WORKS "SOL VAy"
The main purpose of the dissertation is to descript a new

methodology to evaluate land development ofthe landfills soda
industry at the design stage taking into account the needs of the
local community and specific physico-chemical properties of
the waste. Soda landfill areas are very specific, large objects to
the use of the end of their life, due to the toxic nature of waste
stored there.

On the basi s of physico-chemical studies of the former
landfill area Krakow Soda Works and literature studies

developed an original method for evaluating proposais
indicator zoning of these sites. The developed methodology is
divided into three elements appearing in the planning stages:
environmental, economic and socia!. They are consistent with
conception of sustainable development, involving global
development of economic, social and environmental
dependence between themselves. Based on the results obtained
in the analysis of the development plans of the former landfill
Cracow Soda Works created unique concept of the use of the
area.

Presented in his own research results support the
contention that it is possible to optimize spatial former landfill
sites Cracow Soda Works, taking into account the specific
physicochemical properties of the waste collected and needs of
the local community.

Celem rozprawy jest opracowanie metodyki oceny
zagospodarowania przestrzennego terenów skladowisk
odpadów przemyslu sodowego na etapie projektowania
z uwzglednieniem potrzeb spolecznosci lokalnej
i specyficznych wlasciwosci fizykochemicznych odpadów.
Tereny skladowisk po sodowych sa szczególnymi,
wielkokubaturowymi obiektami do zagospodarowania po
zakonczeniu ich eksploatacji, ze wzgledu na toksyczne
wlasciwosci zgromadzonych tam odpadów.

Na podstawie przeprowadzonych badan
fizykochemicznych terenu bylych skladowisk odpadów
Krakowskich Zakladów Sodowych opracowano autorska
metode wskaznikowa oceny zagospodarowania przestrzennego
wspomnianych skladowisk. Opracowana metodyka zostala
podzielona na trzy elementy wystepujace na etapie planowania:
przyrodnicze, ekonomiczne i spoleczne. Sa one zgodne
z koncepcja zrównowazonego rozwoju, obejmujaca globalne
ujmowanie zjawisk gospodarczych, spolecznych
i srodowiskowych oraz wystepujacych miedzy nimi zaleznosci.
Na podstawie wyników uzyskanych podczas analizy planów
zagospodarowania bylych skladowisk Krakowskich Zakladów
Sodowych stworzono koncepcje wykorzystania tego obszaru.
Przedstawione w rozprawie wyniki badan wlasnych
potwierdzily teze, ze istnieje mozliwosc optymalnego
zagospodarowania przestrzennego terenów skladowisk bylych
Krakowskich Zakladów Sodowych z uwzglednieniem
specyficznych wlasciwosci fizykochemicznych
zgromadzonych odpadów i potrzeb lokalnej spolecznosci.
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