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l. Ogólny przeglad pracy

Rozprawa doktorska mgr inz. Macieja Gliniaka pod tytulem "Analiza
mozliwosci zagospodarowania terenów silnie zasolonych po skladowiskach
odpadów Krakowskich Zakladów Sodowych "Solvay " rozpoczyna sie
wstepem, w którym miedzy innymi podano teze, zakres i cel pracy. Kolejne
rozdzialy dotycza przegladu literatury - glównie z zakresu wplywu zasolenia na
srodowisko, biotyczne, abiotyczne i elementy konstrukcji budowlanych. W
kolejnym rozdziale przedstawiono technologie produkcji sody oraz problem
odpadów poprodukcyjnych. Istotnym rozdzialem z zakresu przegladu literatury
jest rozdzial przedstawiajacy zagadnienie rekultywacj i skladowisk posodowych.
Informacje z zakresu przegladu literatury sa bardzo dobrze przedstawione,
podkreslaja skomplikowany charakter zagadnien podjetych w dysertacji.
Kolejny rozdzial dotyczy charaktery~tyki obiektu badan - osadników
posodowych bylych Krakowskich Zakladów Sodowych "Solvay". W rozdziale
tym znajduje sie równiez opis aktualnego stanu obiektu oraz plany i koncepcje

. jego zagospodarowania. Charakterystyka obiektu przedstawiona jest zwiezle i
zawiera wszystkie istotne informacje. Kolejny rozdzial pracy dotyczy metodyki
badan. Analiza wyników prac laboratoryjnych to nastepny rozdzial pracy. Ocena
mozliwosci zagospodarowania terenów skladowisk bylych Krakowskich
Zakladów Sodowych "Solvay" - zawiera miedzy innymi wielokierunkowa
koncepcje zagospodarowania przestrzennego tego obiektu i propozycje
rekultywacji tych terenów. Praca konczy sie rozdzialem dotyczacym
posumowania oraz wnioskami. Ostatni rozdzial to bibliografia i spis rycin i
tabel.

~'tt~lAlOORNlCWM IBl~.!/, t' I" nNIA l' I I D ?n1CHU ".l.nt:.,.,..... 'r'U1:J



Przestawiony powyzej ogólny przeglad pracy swiadczy ojej dobrym i
logicznym uporzadkowaniu formalnym. W moim odczuciu szczególnie cenny
jest wszechstronny i dobrze dobrany przeglad literatury. Nalezy dodac, ze praca
jest napisana poprawnym jezykiem.

2. Uwagi i komentarze:

2.1 Tytul pracy

Tytul pracy: "Analiza mozliwosci zagospodarowania terenów silnie
zasolonych po skladowiskach odpadów Krakowskich Zakladów Sodowych
"Solvay"" - moze byc mylacy. Analizowane przez Autora pracy skladowiska
odpadów istnieja do chwili obecnej, uzycie przyimka "po" w tytule moze
sugerowac, ze praca dotyczy terenów, na których istnialy skladowiska w
przeszlosci a obecnie juz ich tam nie ma. Podobnie watpliwosci budzi okreslenie
opisywanych terenów na str. 11 wiersz 13 od dolu: "W piatym rozdziale
dysertacji scharakteryzowano obszar bylych skladowisk odpadów Krakowskich
Zakladów Sodowych ... " Watpliwosci podobnej natury wzbudza równiez tytul
ryc.49 (str.109) "Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów po
bylych skladowiskach odpadów KZS "Solvay"".

2.2 Cel pracy

Formulujac cel pracy Autor podaje (str.13 w.11 od góry): "Ponadto planisci
pomijaja w swoich pracach bardzo wazny aspekt spoleczny i potrzeby
okolicznych mieszkanców. Powyzsze ustalenia pozwolily na przyjecie
nastepujacego glównego celu pracy: Opracowanie metodyki zagospodarowania
przestrzennego terenów skladowisk odpadów przemyslu sodowego na etapie
projektowania z uwzglednieniem potrzeb. spolecznosci lokalnej i specyficznych
wlasciwosci fizykochemicznych odpadów."
Przedstawiony cel pracy oraz jego praktyczne rozwiniecie, którym sa "Kryteria
analizy planów zagospodarowania przestrzennego " (Tabela 5, str.79) po
pierwsze powinien uwzgledniac fakt, ze teren, którego dotyczy dysertacja jest
objety Miejskim Programem Rewitalizacji Krakowa (Urzad Miasta Krakowa,
pazdziernik 2008r.). W programie tym Zespól VII obejmuje Borek Falecki
Wschód, Lagiewniki (Sanktuarium Bozego MilosierdzialBiale Morza).
Z kolei "Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata

2014-2020 wersja z dn.26 marca 2015r." (Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju MIR/H 2014-2020//2014) podaja, ze dla przeprowadzenia rewitalizacji
wymagana jest miedzy innymi pelna diagnoza, która obejmuje lacznie kwestie



spoleczne, ekonomiczne, przestrzenne-infrastrukturalne i srodowiskowe oraz
kulturowe.

Tabela 5 str.79 "Kryteria analizy planów zagospodarowania
przestrzennego" dotyczy w istocie rewitalizacji i przedstawia w rubrykach:
Kryterium, Wskaznik i Opis wymienione w Wytycznych zagadnienia. W tabeli
Autor podaje wlasne uporzadkowanie i relacje miedzy nimi - na przyklad w
zakresie kryterium spolecznego wystepuje wskaznik "kultura", w zakresie
kryterium ekonomicznego wskaznik "infrastruktura".
W mojej ocenie zaproponowane przez Autora rozwiazanie jest wtórne w swietle
obowiazujacych wytycznych i kryteriów. Znaczaca wartoscia propozycji Autora
moga byc uszczególowienia w odniesieniu do opisywanego obiektu zawarte w
rubryce "Opis" (omawiana tabela).

2.3 Metodyka

Niepotrzebnie dokladne opisy metod powszechnie stosowanych w
standardowych badaniach laboratoryjnych.

2.4 Analiza wyników

Zestawiajac i analizujac wyniki badan nie uwzgledniono faktu, ze osadnik
kompleksu III nr.18 (Ryc. 20) w przeciwienstwie do wszystkich pozostalych nie
byl rekultywowany (nie nawieziono warstwy ziemi) w zwiazku z tym nie
powinien byc traktowany jako jednolita czesc tego kompleksu.

Podane przez Autora wyniki przewodnictwa elektrycznego wlasciwego
(tab.6 str.80) byly uzyskane inna metoda niz podawane w literaturze (tab.2
str.59) nie moga wiec byc porównywane bezposrednio (str.12I w.2 od góry).

2.5 Koncepcja zagospodarowania

Autorska koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów skladowisk
odpadów bylych KZS "Solvay" zostala przedstawiona na Ryc.49 str. 109. Nie
wdajac sie w analize slusznosci podjetych rozwiazan nalezy jednak zwrócic
uwage na zasadnicze niejasnosci wystepujace na rysunku obrazujacym ta
koncepcje oraz opisach i komentarzach ja wyjasniajacych. Watpliwosci moze
wzbudzac miedzy innymi propozycja parkingu na terenie kompleksu III
osadników. Trzeba pamietac, ze kompleks ten jest wyniesiony na ok.8-I Om nad
poziom terenu (ulica Podmokla). Z rysunku wynika, ze dojazd pojazdem
mechanicznym (samochodem) do tego parkingu jest niemozliwy. Wjazdu
pojazdom na parking nie umozliwiaja równiez dwie zaprojektowane kladki.



Autor wprawdzie wspomina o mozliwosci " ... utworzenia campingu po
odpowiedniej adaptacji dróg dojazdowych ... " (obiekt sasiadujacy z omawianym
parkingiem), (str.liS w.8 od góry), nie jest jednak w stanie przedstawic swojej
koncepcji na czym ta adaptacja dróg moze polegac.

2.6 Propozycja rekultywacji terenów osadników

Autor podaje, ze: "Na podstawie wyników badan laboratoryjnych materialu
osadowego pobranego z terenu bylych skladowisk Krakowskich Zakladów
Sodowych zdecydowano sie wybrac model zagospodarowania lesnego
PAN"(str. 121 wiersz 11 od góry). W dalszym ciagu znajduje sie stwierdzenie
(str.121 w.18 od dolu). "Zgodnie z modelem PAN zaleca sie minimum 50
centimetrowa pokrywe rekultywacyjna, obsade drzew na poziomie 5000 sztuk
sadzonek na hektar oraz nasadzenia roslinnosci krzewiastej w liczbie 2500 sztuk
na hektar." Takie rozwiazanie wprowadza zamieszanie w logice i konsekwencji

pracy, poniewaz stoi w sprzecznosci z koncepcja zagospodarowania
przedstawiona wczesniej przez Autora (ryc.49 str.1 09).

W dalszej czesci rozdzialu "Rekultywacja techniczna" znajduja sie
nastepujace zalecenia Autora (str.121 wiersz 6 od dolu): "Rosnace obecnie
drzewa nalezy stopniowo wyciac, poniewaz beda utrudnialy poprawne
przeprowadzenie prac. Ze wzgledu na pylasty charakter skladowanych osadów
nalezy przeprojektowac nachylenie skarp osadników z obecnego stosunku 1:2
na 1:5 (okolo 20 stopni)." Zarówno jedno (wyciecie drzew) jak i drugie
zalecenie sa dyskusyjne. Nawiezienie ziemi i wyciecie drzew spowoduje
likwidacje dotychczasowego stanu trwajacej wiele lat rekultywacji biologicznej
miedzy innymi zadrzewienia wynikajacego z dotychczasowych nasadzen i
sukcesji roslinnej. Patrzac na koncepcje zagospodarowania (ryc.49 str. 109)
trzeba pamietac, ze przeprojektowanie skarp zalecane przez Autora, prowadzi w
konsekwencji do zwiekszenia podstawy skarpy osadników, a wiec rozwiazanie,
jakie proponuje Autor mogloby skutkowac miedzy innymi zasypaniem rzeki
Wilgi, ulicy Podmoklej itd. - bez konkretnego przedstawienia na planie
sytuacyjnym takie zalecenie jest nie do przyjecia.

2.7 Podsumowanie i wnioski

W rozdziale tym Autor pisze (str.126 wiersz 1 od dolu). "Bardzo waznym
aspektem tej czesci rewitalizacji jest uwzglednienie w projektach zieleni
gatunków roslin o plytkim systemie korzeniowym i wysokiej odpornosci na
bardzo wysokie zasolenie podloza, ... " - takie stwierdzenie nasuwa podejrzenie,
ze Autor nie do konca zna róznice miedzy pojeciem "rewitalizacja" a

"rekultywacj a".



W dalszym ciagu rozdzialu znajdujemy stwierdzenie (str.127 wiersz 8 od
góry): "Zaleznosci pomiedzy parametrami fizykochemicznymi osadów
poflotacyjnych zgromadzonych na skladowiskach bylych Krakowskich
Zakladów Sodowych, wykazane przez autora dysertacji, zostaly wykorzystane
jako podstawa do wykonania projektu biologicznej zabudowy przeciwpylowej
skladowiska "Zelazny Most" w miejscowosci Rudna nalezacych do spólki
KGHM Polska Miedz S.A." - Na Ryc.2 (str.23) i Ryc.3 (str.24) dysertacji
przedstawiono schematy procesów technologicznych stosowanych w
Krakowskich Zakladach Sodowych. Schematy te demonstrujajednoznacznie, ze
proces flotacji nie byl tam stosowany i dlatego odpady z tych procesów nie
mozna nazwac poflotacyjnymi.
W dalszym ciagu tego rozdzialu Autor stwierdza (str.127 wiersz 17 od góry):
"Efektem tych prac bylo opracowanie autorskiej metodyki oceny mozliwosci
zagospodarowania przestrzennego terenów skazonych chemicznie." - Tereny
skazone chemicznie to tereny bardzo róznorodne pod wzgledem skazenia na
przyklad w przypadku terenów zanieczyszczonych ropopochodnymi 
proponowana przez Autora metodyka nie moze byc wykorzystana, nie ma wiec
charakteru uniwersalnego.

3. Podsumowanie recenzj i

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr inz. Macieja Gliniaka
pod tytulem: "Analiza mozliwosci zagospodarowania terenów silnie zasolonych
po skladowiskach odpadów Krakowskich Zakladów Sodowych "Solvay"" jest
oryginalna. Praca zawiera szereg bledów i pomylek, których nie ustrzegl sie
Autor. Niedociagniecia te moga wynikac z szerokiego wachlarza zagadnien
podjetych w pracy przez Autora. Uwazam, ze ze wzgledu na wysoki stopien
skomplikowania podjetego przez mgr inz. Macieja Gliniaka zadania i aktualnosc
tematyki, powyzsza dysertacja w stopniu dostatecznym spelnia wymagania
Ustawy z dnia 14 marca 2013r. (Dz.U.Nr.65) o stopniach naukowych oraz o
stopniach w zakresie sztuki - z pózniejszy~i zmianami.
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