
Kraków, 3.07.2015.

Recenzja rozprawy doktorskiej

pana mgr inz. Macieja Gliniaka:

Analiza mozliwosci zagospodarowania terenów silnie zasolonych po skladowiskach odpadów

Krakowskich Zakladów Sodowych "SOL VAy"

Recenzowane opracowanie sklada sie z 145 stron tekstu, w tym obszernego - liczacego

167 pozycji spisu literatury. Tekst rozprawy jest ilustrowany fotografiami oraz wzbogacony

rysunkami i zestawieniami tabelarycznymi. Wszystkie elementy graficzne i tabele maja swe

logiczne uzasadnienie dobrze ilustrujac i uzupelniajac tekst, przez co podnosza jakosc pracy.

Zwraca uwage staranne i estetyczne ich wykonanie. Cala rozprawa ujeta jest w formie zwartego

opracowania tekstowego w jednym tomie o formacie A-4, co znacznie ulatwia analize jej tresci.

Rozdzialy 1-5 szeroko prezentuja problematyke zwiazana z skladowiskami przemyslu sodowego i

poswiecone sa odpowiednio: rozdzial wstepny - przedstawieniu celu pracy, jej zakresu, tezy,

zarysu metodyki i ukazaniu aktualnego stanu wiedzy o analizowanym problemie. Rozdzial 2

przedstawia zarys rozwoju przemyslu sodowego oraz stosowane technologie. Rozdzial 3-4 omawia

problemy zasolenia gruntów oraz rekultywacji skladowisk po sodowych, zas rozdzial 5 zawiera

charakterystyke obiektu badan. Rozdzialy 6-9 omawiaja badania wlasne Doktoranta i ich wyniki.

Taki uklad trcici pozwala na jednoznaczne wyodrebnienie jego wlasnego wkladu badawczego. Rozdzjal 10

gromadzi bibliografie,natomiast rozdzialy 11-12 maja charakter porzadkowygdyz zawieraja zestawieniarycin i

tabel

Ponizsza recenzja sklada sie z nastepujacych czesci:

l) Trafnosc wyboru tematu oraz sformulowania tezy i celu pracy

2) Poprawnosc doboru i wykonania badan oraz ich analizy

3) Poprawnosc oceny koncepcji zagospodarowania skladowisk

4) Najwazniejsze wyniki pracy

5) Inne uwagi

6) Ocena dorobku publikacyjnego Doktoranta
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7) Podsumowanie

1) Trafnosc wyboru tematu oraz sformulowania tezy i celu pracy

Temat pracy jest istotny, jako ze dotyczy metod oceny sposobów i mozliwosci zagospodarowania

przestrzennego terenów skladowisk odpadów przemyslu sodowego. Dotychczas, zarówno w

Polsce, jak i na swiecie nie opracowano wytycznych postepowania z takimi terenami, mimo, ze

przemysl sodowy jest wazna galezia przemyslu chemicznego w wielu krajach. Jedna z przyczyn

tego jest duze zróznicowanie skladu materialu odpadowego, który jest deponowany na

skladowiskach.

Glówny cel pracy: opracowanie metodyki oceny zagospodarowania przestrzennego terenów

skladowisk odpadów przemyslu sodowego na etapie projektowania, wraz z wynikajacymi zen

celami szczególowymi jest jasno sformulowany. Postawiona teza pracy jest klarowna - wykazanie,

ze istnieje mozliwosc opracowania optymalnego wariantu zagospodarowania przestrzennego

takich terenów na etapie projektowania, na przykladzie skladowiska bylych Krakowskich

Zakladów Sodowych.

Wydaje sie, ze w sformulowaniach tych nie ma potrzeby po kilkakroc podkreslac, ze plany te beda

uwzgledniac potrzeby spolecznosci lokalnej oraz wlasciwosci fizykochemiczne odpadów, bo oba

te elementy powinny obligatoryjnie znalezc sie w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego tego typu obiektów.

Waznym, dyskutowanym w przedstawianej Pracy Doktorskiej problemem jest przedstawienie

rzeczywistego wplywu skladowisk odpadów przemyslu sodowego na szeroko rozumiane srodowisko

i trudnosci w prowadzeniu procesu rekultywacji takich obszarów.

2) Poprawnosc doboru metod i wykonania badan oraz analizy wyników

Metodyke pracy (badan) przedstawil Autor krótko w rozdziale 1.3, zas szczególowy opis metod

badan wlasnych, w rozdziale 6, który sklada sie z nastepujacych podrozdzialów:

6.1. Pobieranie próbek

6.2. Metodyka prac laboratoryjnychi terenowych

6.3. Metodykaprackartograficznych

6.4. Analizaplanówzagospodarowaniaprzestrzennego

Dobór metod i aparatuIy pomiarowejjest prawidlowy.
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sposobu opróbowania. W przedstawionej pracy jest on trafny i logiczny. Niemniej jednak brakuje

uzasadnienia dlaczego Doktorant zdecydowal sie na pobieranie próbek tylko do glebokosci 150cm.

Zakres badan laboratoryjnych i terenowych zostal przez Doktoranta dobrany wlasciwie. Pewien

niedosyt powoduje nieuwzglednienie rteci w zestawie analizowanych metali ciezkich.

Wykonanie analiz wydaje sie poprawne, a zastosowana metoda ich interpretacji graficznej przy

pomocy krigingu zwyczajnego odpowiednia.

_ u..jJ\.lJ\.,UCUllI.;LJJa ocena sr.anuJaKOSCl wooy W u.ece vvuaze zosrara wyKonanazgoorue z Kozporzaozeruem

Ministra Srodowiska, brakuje jednak jakiegokolwiek odniesienia do raportów WIOS dotyczacych tego

zagadnienia.

Dla analizy i oceny planów zagospodarowania przestrzennego badanych terenów Autor

zastosowal wlasna metode, oparta na klasyfikacji punktowej, w trzech grupach kryteriów

(ekonomicznym, spolecznym i przyrodniczym), wybierajac w kazdym z nich te cechy, które

wystepuja we wszystkich planach i koncepcjach zagospodarowania przestrzennego. Metoda ta jest

interesujaca i prosta, choc w niektórych przypadkach ocena stopnia nasilenia danej cechy nie

odnosi sie do udzialu powierzchniowego i moze nie byc latwa (np. inffastruktura, kultura,

komunikacja).

Opracowanie autorskiej metody oceny zagospodarowania przestrzennego terenów skladowisk KZS

na etapie planowania bylo glównym celem rozprawy. Dlatego wydaje sie, ze wyeksponowanie

tego watku zarówno w rozdziale 1.3, jak i 6,4 powinno byc wieksze. W rozdziale 1.3 informacje o

opracowaniu tej metody stanowi zaledwie czesc zdania poswieconego ocenie badan

laboratoryjnych i krigingowi.

Kolejny rozdzial7 zawiera analizeotIZymanychwyników badan laboratoJY.inychoraz opis i wyniki oceny

statecznosciterenuskladowiskmetoda fitoindykacjigeotechnicznej.

Wyniki badan laboratoJY.inychwskazuja na zmienno~ badanych parametrów zaleznie od glebokosci i

lokalizacjiw obrebiezbiornikówwodnych,maczna zasadowoSCiwysokie przewodnictwoelektryczne,co wynika

z duzego ich zasolenia. Zmienna jest tez zawartosc weglanów w materiale osadowym. Nie stwierdzono

podwyzszonej zawartosci metali ciezkich, co jest zwiazane z alkalicznym odczynem materialu osadowego i

wysokimikoncentracjamizwiazkówwapnia.

Rozdzial 7.6 dotyczacy ocenyjakosci i statecznosciterenu skladowiskmetoda fitoindykacjigeotechnicznejjest

w ocenie recenzenta niedopracowany.Zbyt malo jest brak jest zalaczników graficznych pokazujacych wyniki

zdjec fitoindykacyjnych, brak solidnego uzasadnienia niskiej statecznosci terenu osadników, stwierdzenie

"skomplikowany stan geotechnicmy" (str.99) to troche za malo, podobnie obszary tzw. kataklizmu

powierzchniowego(terenskazonychemicmie) zobrazowane ryc. 45, na którejwidac bialekretowiskow trawie-
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nie przekonuja.. Metoda fitoindykacji w zastosowaniu do ocen geotechnicznych ma raczej wskaznikowy charakter,

gdyz oparta jest jedynie na obserwacjach zespolów roslinnych, bez wlasciwych badan podloza . Równiez

wnioskowanie o niebezpieczenstwie wystepowania niebezpiecznych zjawisk tylko na odstawie fitoindykacji jest

nieuprawnione, re wzgledu na wplyw wielu innych czynników (glównie morfulogia terenu i samego skladowiska,

struktura i sposób rozmieszczenia skladowanego materialu).

Szkoda, ~ Autor nie powiazal bardziej swoich obserwacji z badaniami warunków geotechnicznych wykonanymi

wczesniej przez;Sroczynskiego i in.

Generalnie w opinii recenrenta, analizujac wlasciwosci geotechniczne podloza gruntowego i jego statecznoSC

nalezaloby opieniC sie na klasyfikacji stosowanej w geologii inzynierskiej (np. ujetej w Zasadach metodycznych

opracowania map i atlasów geologiczno-inzynierskich obszarów zurbanizowanych i perspektywicznych

zabudowy powierzchniowej. Wyd. Geol. 1989 publikagach pó:zniejszych) oraz uwzgledniac narewnictwo

gruntów i ich klasyfikage zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. Poprawnosc oceny koncepcji zagospodarowania skladowisk

Koncepcje zagospodarowania skladowiska KZS "Solvay" i ich ocene przedstawiono w Rozdziale 8,

prezentujac w pierwszej kolejnosci: ocene dotychczasowych propozycji zagospodarowania przestrzennego

skladowisk odpadów bylych KZS "Selvay" (r. 8.1), a nastepnie wielokierunkowa koncepcja zagospodarowania

przestIzennego badanych terenów (r. 8.2) i propozycje rekultywagi terenów bylych skladowisk KZS "Solvay" na

pottzeby wdro~nia wielokierunkowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego (8.3).

Wyniki oceny dotychczasowych planów/koncepcji zagospodarowania przestrzennego badanych

terenów przeprowadzona na podstawie wlasnego rankingu przedstawiono w rozdziale 8.1.

Ocena ta wykonana zostala zgodnie z intencja Autora z zastosowaniem czterostopniowej skali punktowej.

Wskazano na istotne róznice miedzy poszczególnymi koncepcjami, a nastepnie odniesiono je do koncepcji

autorskiej wskazujac sumiennie co jest zapozycreniem a co oryginalnym pomyslem autorskim

Szkoda, ze prezentujac wyniki oceny, Autor nie przedstawil uzasadnienia punktowej oceny dla

pozostalych analizowanych planów/koncepcji, zwlaszcza, ze róznice w punktacji sa duze.

Wedlug recenrenta, prredstawiona nastepnie koncepcja autorska, generalnie jest optymalna, z jednym istotnym

zastrzezeniem, nieuzasadnione wydaje sie zmniejsrenie powierzchni terenów infutstruktury drogowej poprzez;

wyklucrenie mozliwosci budowy trasy szybkiego ruchu (trzy uwzglednione przez;autora kryteria - przyrodniC2E,

spoleczne i ekonomiczne "sprzyjaja" wlasnie inwestycjom drogowym na tego typu terenach).

Zaproponowane sposoby rekultywagi skladowisk, uwzgledniaja dotychczasowa wiedze i osiagniecia w tym
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zakresie, dostosowujacproponowanerozwiazaniado aktualnegostanuskladowisk.

4. Najwazniejsze wyniki pracy

Za najciekawszy i najwazniejszy wynik pracy uwazam przeprowadzenie analizy wedlug

metodyki zaproponowanej przez doktoranta polegajacej na porównaniu dotychczasowych planów i

koncepcji zagospodarowania skladowisk oraz zaproponowanie i porównanie z nimi wlasnej

koncepcji. Wykazaly one jednoznacznie ze funkcje rekreacyjno-sportowe z wykorzystaniem

uporzadkowanej zieleni sa najbardziej optymalnymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego

omawianych skladowisk. Charakter uzupelniajacy w ich zagospodarowaniu moga miec zabudowa

uslugowa, komunikacyjna i mieszkaniowa. Autor slusznie wskazal na koniecznosc ochrony koryta

rzeki Wilgi i utworzenia parku rzecznego oraz wykluczenie mozliwosci zabudowy wielko

kubaturowej na terenie skladowisk.

Waznym efektem niniejszej pracy sa wyniki badan fizykochemicznych gruntów budujacych

skladowiska oraz wody z rzeki Wilgi. Potwierdzaja one, uzupelniaja i porzadkuja istniejaca juz w

tym zakresie wiedze.

Autor zaproponowal i wskazal glówne wytyczne rekultywacji bylych skladowisk KZS "Solvay",

na potrzeby wdrozenia wielokierunkowej koncepcji ich zagospodarowania przestrzennego.

5. Inne uwagi

• Za bardzo pozytywny nalezy uznac fakt, iz praca powstala w czasie nieco ponad trzech lat,

liczac od chwili zebrania próbek, do obrony publicznej, co jest przypadkiem nie zbyt

czestym.

• Praca liczy 145 stron, jednak realnego tekstu jest 118 stron, tekst zaczyna sie bowiem od

strony 10 wstepem a konczy wnioskami na stronie 128. Wklad doktoranta to 58 stron.

Rozdzialy wprowadzajace w tematyke pracy sa moim zdaniem zbyt obszerne i zawieraja

powtórzenia. Rozdzial 1.1 wydaje sie zbedny, ponadto pomylone sa numery

charakteryzowanych rozdzialów. Tresc rozdzialu 1.5 powtarza sie czesciowo w toku pracy (r.

5 i 8).

• Podstawowe definicje - mozoaby nieco zmodyfikowac, usuwajac niektóre terminy (np.

genom, izotropia), a wzbogacajac go o terminy zwiazane z klasyfikacja geotechniczna

gruntów oraz okresleniem statecznosci zboczy.
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• Bibliografii oraz spisom rycin i tabel nie powinno nadawac sie rangi i numerów rozdzialów.

• Metodyka badan powinna byc ujeta raczej w jednym zwiezlym rozdziale, a nie w kilku

miejscach rozprawy, choc w tym przypadku podzial taki zastosowano zapewne w celu

wyodrebnienie jej zarysu ogólnego od szczególów badan - opracowanych przez Autora.

• powinno sie unikac uzywania tzw. zargonu zawodowego np. porost ruderalny lepiej zastapic

roslinnoscia ruderalna.

• Rozdzial 5.3. Budowa geologiczna winien byc przeredagowany. Akapit o podziale

fizyczno-geograficznym jest niepelny. Opis i szkic geologiczny winien byc wykonany w

oparciu o Szczególowa mape geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Kraków

(Rutkowski 1. 1989..), a nie o Mape przegladowa Polski w skali 1:500 000 Gest to blad

metodyczny!). Wydzielenia w legendzie powinny byc w kolejnosci wiekowej.

• W rozdziale hydrografia i hydrogeologia, powolywanie sie na publikacje A. Kleczkowskiego

(1990) jest nieporozumieniem, gdyz dotyczy ona tylko glównych zbiorników wód

podziemnych. Odpowiednia do tego celu jest Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50

000, arkusz Kraków.

• Powinno byc jasno okreslone jaka klasyfikacje i nazewnictwo gruntów doktorant zastosowal

i konsekwentnie stosowac je w calej pracy. Termin "uziarnienie ilaste" stosowany w

geotechnice gruntów jest malo akceptowalny dla geologów. Co nalezy rozumiec przez

okreslenie ,jakosc terenu", "skomplikowany stan geotechniczny?

• rycina 26 str. 76 winna byc w rozdziale który ja omawia.

• Zamieszczone w podsumowaniu stwierdzenie ze najwieksze zanieczyszczenie srodowiska

solami wywoluje górnictwo soli kamiennej jest nieuprawnione. W rozdziale 3.1.2. o

zasolemu gruntow w .l'Olsce me ma mc takIego I sruszme

• Blad opisu skladowisk na str 127 - osady poflotacyjne dotycza skladowiska "Zelazny Most",

a me skladOWIskaKZ:S ,,:SoJway"jak naplsano: ...skladoWIska osadów potiotacYjnych

"Zelazny Most".

6 Ocena dorobku publikacyjnego Doktoranta

W przedstawionej rozprawie doktorskiej wykorzystano wyniki szesciu wczesniejszych publikacj i

Voktoranta, w tym dwóch z lIsty tlJadeJtljsklej o wspólczynmku oddzlalywama (Impact factor) ok.

0,07 w 2012 r. (Rocznik Ochrony Srodowiska) i 0,6 w 2014 r. (Polish Journal of Environmental

Studies ). W pieciu publikacjach Doktorant jest pierwszym autorem, w jednej samodzielnym. Praca

Doktorska spelnia wiec w pelni zwyczajowe kryterium oparcia o kilka publikacji, w tym, w

recenzowanych czasopismach. Wskazuje tez na konsekwentny kierunek badan.
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7. Poósumowa~

l'race doktorska pana Macieja Gliniaka oceniam dobrze.

Podsumowujac powyzsza recenzje pragne wiec stwierdzic, ze mimo pewnych uchybien,

przedstawiona rozprawa dokumentuje dobre opanowanie przez Doktoranta problematyki i metod

badan w zakresie dyscypliny przedstawionej pracy tj. inzynierii srodowiska oraz umiejetnosc

samodzielnego dostrzegania i rozwiazywania problemów badawczych. Przedstawione na

zakonczenie rozprawy wnioski dobrze odzwierciedlaja intencje Autora i efekty jego pracy oraz

uzasadniaja postawiona teze rozprawy.

Wyniki badan przeprowadzonych przez Doktoranta moga byc pomocne przy rozwiazywaniu

konfliktów srodowiskowych zwiazanych z zagospodarowaniem skladowisk przemyslu sodowego

oraz ustalaniem optymalnych kierunków ich rekultywacji i zagospodarowania, maja wiec zarówno

znaczenie naukowo-badawcze i praktyczne.

Stwierdzam wiec, ze przedstawiona rozprawa spelnia wymogi formalne okreslone

obowiazujaca obecnie ustawa o tytule naukowym i stopniach naukowych i wnioskuje o

dopuszczenie jej Autora p. mgr inz. Macieja Gliniaka do dalszych etapów przewodu doktorskiego,

w szczególnosci do publicznej obrony swojej pracy.
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