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pogórniczych"

1. Uwagi ogólne

Recenzje opracowano na zlecenie Dziekana Wydzialu Górnictwa

Geoinzynierii, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pismo z dnia 02.12.2015

r. Prace przedlozono w formie zwartego manuskryptu liczacego 9 rozdzialów na

128 stronach, spis literatury (91 publikacji naukowych), przepisów prawa (74

pozycje) i stron internetowych (14 pozycji) oraz spis tabel (18 tabel) i rysunków

(32 rysunki).

2. Uwagi wstepne

Rozprawa doktorska pt. "Planowanie przestrzenne jako instrument

rewitalizacji terenów pogórniczych" ma - jak oznajmia to Autorka w swojej pracy

- charakter interdyscyplinarny, gdyz laczy zagadnienia z zakresu górnictwa,

geologii, planowania przestrzennego róznych szczebli, oplacalnosci inwestycji

górniczych, gospodarki nieruchomosciami oraz rekultywacji i rewitalizacji

terenów pogórniczych. Praca doktorska jest napisana bardzo starannie edycyjnie

i poprawny gramatycznie. Tekst rozprawy uzupelniony i wzbogacony jest o
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rysunki (na które skladaja sie glównie wy rysy z dokumentów planistycznych,

fotografie omawianych przykladów, formalno-prawna metoda postepowania w

procesie gospodarowania przestrzenia objeta dzialalnoscia wydobywcza) oraz

zestawienia tabelaryczne (w znacznej mierze dotyczace analiz ilosciowych i

jakosciowych skutków zastosowania formalno-prawna metody dla wariantu

typowego). Elementy graficzne i tabele wykonane sa w sposób staranny i
przejrzysty, ulatwiajac odczytywanie zawartych w nich informacji i danych, jak

równiez ich analize.

3. Ogólny opis rozprawy

Praca zawiera 9 rozdzialów. W pierwszym rozdziale przedstawiono

wprowadzenie wraz ze wstepnym okresleniem problemów w zakresie planowania

przestrzennego i rewitalizacji terenów pogórniczych, bedacych wnioskami

wynikajacymi z praktycznych doswiadczen Autorki rozprawy. Wyjasniono takze

podstawowe definicje zwiazane z tematyka pracy.

Na rozdzial drugi sklada sie analiza literatury krajowej i zagranicznej w

zakresie planowania przestrzennego na terenach objetych dzialalnoscia

wydobywcza w aspekcie ich rewitalizacji.

W rozdziale trzecim na podstawie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktyki

zidentyfikowane zostaly problemy wymagajace rozwiazania. Pozwolilo to Autorce

na sformulowanie nastepujacej tezy rozprawy: Scislejsze powiazanie planowania

dzialalnosci wydobywczej z procedura planowania przestrzennego wplywa na

wieksza efektywnosc procesu rewitalizacji terenów poprzemyslowych,

umozliwiajac nalezyte wykorzystanie ich potencjalu dla rozwoju spoleczno

gospodarczego. Odpowiednio przygotowane dokumenty planistyczne sa

skutecznym instrumentem w procesie rewitalizacji, którego efektywnosc wzrasta

w polaczeniu z innymi narzedziami formalno-prawnymi i finansowymi. Celem

pracy bylo natomiast opracowanie formalno-prawnej metody postepowania

w procesie gospodarowania przestrzenia objeta dzialalnoscia wydobywcza.

Womawianym rozdziale okreslono takze zakres pracy oraz wskazano

wykorzystane metody badawcze (empiryczne, porównawcze, ilosciowe

jakosciowe).

W kolejnym rozdziale scharakteryzowano i przeanalizowano system

planowania przestrzennego w Polsce oraz wybrane studia przypadków w aspekcie
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rewitalizacji terenów pogórniczych, bazujac na obowiazujacych przepisach prawa

(stan prawny na dzien 31.08.2015 r.). We wnioskach wynikajacych z podjetych

analiz Autorka wskazuje m. in. na: role i znaczenie koncepcji rewitalizacji terenów

pogórniczych w pracach planistycznych, znaczenie dokumentów planistycznych

dla ochrony i zachowania dziedzictwa pogórniczego, dlugotrwalosc procedur

planistycznych.

Na rozdzial piaty skladaja sie analizy systemów planistycznych Niemiec i

Anglii wraz ze wskazaniem praktycznego zastosowania instrumentów planowania

przestrzennego na wybranych przykladach (Luzyckie Zaglebie Wegla Brunatnego

oraz obszar eksploatacji gliny porcelanowej China Clay w Hrabstwie Kornwalia).

Dzieki temu mozliwe bylo wskazanie dobrych praktyk, stosowanych w

omawianych krajach, a które przynosza pozytywne efekty spoleczne,

gospodarcze i srodowiskowe. Autorka podkresla takze, iz Niemcy i Anglia

poddane zostaly analizom ze wzgledu na ilosc, wysoka jakosc oraz rezultaty

przeprowadzonych na ich obszarze przedsiewziec rewitalizacyjnych dotyczacych

terenów pogórniczych, które miala mozliwosc zaobserwowac podczas licznych

stazy naukowych i wizyt studyjnych.

Rozdzial szósty stanowi analize porównawcza omawianych systemów

planistycznych Polski, Niemiec i Anglii, jak równiez okreslenie mozliwosci

zaadaptowania dobrych i sprawdzajacych sie, zagranicznych rozwiazan

(sporzadzania miejscowych planów dla terenów wymagajacych rewitalizacji,

ocenianie planowanych inwestycji uwzgledniajac merytoryczne skutki ich

realizacji) na Polski grunt.

Wnioski wynikajace z analiz przeprowadzonych w rozdziale czwartym, piatym

szóstym potwierdzaja pierwsza postawiona w pracy teze, ze scislejsze

powiazanie planowania dzialalnosci eksploatacyjnej z procedura planowania

przestrzennego wplywa na wieksza efektywnosc procesu rewitalizacji terenów

poprzemyslowych.

W rozdziale siódmym scharakteryzowano i omówiono istniejace narzedzia

formalno-prawne i finansowe (podatki i oplaty wnoszone przez przedsiebiorstwa

górnicze na rzecz gminy) oraz zaproponowano nowe (koncepcja docelowego

zagospodarowania, tworzenie rezerw finansowych z czesci oplat eksploatacyjnych

i podatku od nieruchomosci, zmniejszenie podatku od nieruchomosci oraz

zwolnienie z podatku od nieruchomosci), których wykorzystanie moze
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stymulowac proces rewitalizacji terenów pogórniczych. Na potrzeby

sprawniejszego przeprowadzania rewitalizacji terenów pogórniczych Doktorantka

opracowala autorska, formalno-prawna metode postepowania (z uwzglednieniem

nowych narzedzi), rekomendowana do zastosowania w procesie gospodarowania

przestrzenia objeta dzialalnoscia wydobywcza. Metoda opracowana zostala w

dwóch wariantach: wzorcowym i typowym.

Elementy wariantu wzorcowego oparto na wnioskach otrzymanych z analiz

systemów planistycznych Niemiec i Anglii oraz dobrych rozwiazaniach z

powodzeniem stosowanych w tych krajach. Zgodnie z propozycja Autorki

glównym zalozeniem wariantu wzorcowego jest wyjscie od poziomu regionalnego

i sporzadzenie wOjewódzkiego dokumentu dedykowanego kopalinom jako

zalacznika do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W

zalaczniku tym okreslone powinny zostac: ogólne ramy i wytyczne dla ochrony

wskazanych w nim zlóz kopalin, warunki prowadzenia eksploatacji oraz kierunki

rekultywacji i zagospodarowania po zakonczeniu wydobycia.

Wariant typowy odnosi sie do przypadków jakie zdarzaja sie w ostatnich

latach w Polsce, a które Doktorantka miala okazje zaobserwowac podczas

wspólpracy z samorzadami terytorialnymi i przedstawicielami kopaln w ramach

opracowywania projektów rewitalizacyjnych. Przyklady te dotycza sytuacji, w

których przedstawiciele gmin optuja za realizacja innych, bardziej zlozonych i

atrakcyjnych, czy to spolecznie, czy gospodarczo kierunków rekultywacji (np.

wodno-rekreacyjnych), niz wyznaczone kierunki rolne czy lesne. W wiekszosci

przypadków, aby móc prowadzic rekultywacje zgodnie z nowym, pozadanym

kierunkiem, konieczne jest dokonanie zmian w pierwszej kolejnosci

w dokumentach planistycznych. Jednym z narzedzi proponowanych do

zastosowania w ramach omawianego waria"ntu jest zmniejszenie podatku od

nieruchomosci zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci wydobywczej. Narzedzie

to moze byc wykorzystane w przypadku, w którym koszty rekultywacji w ramach

nowo planowanego kierunku (postulowanego) beda przewyzszac koszty

rekultywacji dla kierunku wczesniej ustalonego decyzja administracyjna

(wyznaczonego) .

W ramach rozprawy, zaproponowana metoda zostala poddana weryfikacji, co

przedstawiono w rozdziale ósmym.
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Wariant wzorcowy zweryfikowano wykorzystujac analize SWOT, jedna

z heurystycznych technik analitycznych. Jako mocne strony zastosowania metody

dla tego wariantu wskazano m.in.: ochrone zlóz kopalin, kompleksowe podejscie

regionalne, wzbogacenie oferty województwa, interdyscyplinarnosc. Z kolei po

stronie slabych stron wypunktowano: kosztochlonnosc i czasochlonnosc procesu

planistycznego, nieuregulowane stosunki wlasnosciowe terenów zajmowanych

pod dzialalnosc wydobywcza.

Dla potrzeb oszacowania skutków wynikajacych z zastosowania formalno

prawnej metody postepowania w procesie gospodarowania przestrzenia objeta

dzialalnoscia wydobywcza dla wariantu typowego przeprowadzono analizy

ilosciowe (kosztów/korzysci) i jakosciowe (matrycy logicznej). Analizy te

umozliwiaja ukazanie badanych zwiazków i ich zaleznosci w formie liczbowej i

opisowej. Badania Autorki rozprawy przeprowadzone zostaly w aspektach:

finansowym, spoleczno-gospodarczym i srodowiskowym. Jako przyklad obrano

kopalnie odkrywkowa surowców skalnych. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej

przez Autorke pracy potwierdzily korzysci (ekonomicznie, spoleczne

i srodowiskowe) wynikajace z wykorzystania metody. Udowodnily równiez druga

z tez postawionych w pracy, wskazujac, ze zastosowanie zaproponowanych

narzedzi formalno-prawnych i finansowych wplywa na wzrost skutecznosci

procesu rewitalizacyjnego.

Rozdzial dziewiaty stanowi podsumowanie przeprowadzonych badan

uzyskanych wyników. Autorka jest zdania, iz wprowadzenie rozwiazan

zaproponowanych w ramach wariantu wzorcowego powinno zostac rozwazone w

zwiazku z: wyczerpywaniem sie zasobów zlóz kopalin, ekspansje i rozproszenie

zabudowy, wzmocnienie procesu rekultywacji i zagospodarowania oraz

minimalizacje negatywnego wplywu na lad przestrzenny. Wykorzystanie zas

rozwiazan zaproponowanych w ramach metody dla wariantu typowego oraz

przeprowadzenie analiz ilosciowych i jakosciowych skutków jej zastosowania

moze byc przydatne i miec znaczenie w podejmowaniu przez przedstawicieli gmin

i przedsiebiorców górniczych decyzji, co do wspólpracy i kompromisów na rzecz

rewitalizacji. Zaproponowana metoda oraz analizy ilosciowe i jakosciowe

charakteryzuja sie równiez utylitarnosci~ ze wzgledu na prostote i przejrzystosc

wskazanych czynnosci jakie nalezy podjac w ramach ich wykorzystania.
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4. Trafnosc wyboru tematu oraz sformulowania tezy i celu rozprawy

Rozprawa dotyczy zaleznosci procesów rewitalizacyjnych, szczególnie ich

efektywnosci, od odpowiedniej podbudowy planistycznej, a w szerszym ujeciu

wlasciwego gospodarowania przestrzenia pogórnicza. Jest to tematyka bardzo

aktualna i nabierajaca na znaczeniu, ze wzgledu na problemy z jakimi coraz

czesciej musza sie mierzyc samorzady lokalne, czy przedsiebiorcy górniczy, a

mianowicie z wygaszaniem dzialalnosci wydobywczej wynikajacej z

wyczerpywania zlóz, czy innych przyczyn ekonomicznych, a nastepnie

koniecznosci i potrzeby rekultywacji i odpowiedniego zagospodarowania terenów

poeksploatacyjnych. Obserwowane jest równiez coraz wieksze zainteresowanie

przedstawicieli gmin tematyka rewitalizacyjna terenów pogórniczych. Jednak, aby

dzialania w tym zakresie mogly zostac poprawienie przeprowadzone, konieczna

jest solidna podstawa w postaci dokumentów planistycznych. Niejednokrotnie

brak spójnosci lub odpowiednich zapisów planistycznych, czy tez chec

wprowadzenia do nich zmian moze spowodowac opóznienia lub calkowicie

zablokowac wlasciwy dla rozwoju spoleczno-gospodarczego proces rewitalizacji.

Ponowne wykorzystanie przestrzeni juz raz przeksztalconej zwiazane jest równiez

z jeszcze jedna bardzo wazna kwestia srodowiskowa, a mianowicie mniejsza

ekspansja inwestycyjna na tereny zielone. Dlatego, tez konieczne jest

poszukiwanie i opracowywanie rozwiazan, czego podjela sie Doktorantka w

swojej rozprawie.

Wobec zidentyfikowanych przez Autorke problemów wymagajacych

rozwiazania oraz biorac pod uwage analize literatury krajowej i zagranicznej, jak

równiez osiagniecia w zakresie rewitalizacji terenów pogórniczych uwazam, ze

teza oraz cel pracy sformulowane zosta~ jasno i poprawnie.

s. Ocena oryginalnosci dorobku naukowego rozprawy doktorskiej

Przeprowadzone w dysertacji analizy (z wykorzystaniem naukowych metod

badawczych tj. metody empiryczne, porównawcze, ilosciowe i jakosciowe), ich

wyniki, sformulowane wnioski oraz zaproponowane rozwiazania stanowia

znaczacy wklad w zagadnienia z zakresu rewitalizacji terenów pogórniczych.

Odznaczaja sie oryginalnoscia, wobec innych prac zwiazanych z przedmiotowa

tematyka, za sprawa: .
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• analiz systemów planowania przestrzennego Niemiec i Anglii oraz

wybranych przykladów w aspekcie rewitalizacji terenów pogórniczych;

• propozycji nowych narzedzi formalno-prawnych i finansowych, które moga

byc wykorzystanie w procesie gospodarowania przestrzenia objeta

dzialalnoscia wydobywcza oraz w procesie rewitalizacji;

• formalno-prawnej metody postepowania w procesie gospodarowania

przestrzenia objeta dzialalnoscia wydobywcza w odniesieniu do

problematyki rewitalizacyjnej.

Nalezy równiez podkreslic, ze na wzrost wartosci pracy wplywaja badania

terenowe, przeprowadzone przez Autorke podczas praktyk i wyjazdów studyjnych

odbytych w Polsce, Niemczech i Anglii. Znaczace jest równiez praktyczne

doswiadczenie Doktorantki, wynikajace ze wspólpracy zarówno z

przedstawicielami gmin, jak i przedsiebiorcami górniczymi w zwiazku z

opracowywaniem projektów rewitalizacyjnych.

6. Uwagi krytyczne i polemiczne

1. W pracy zauwaza sie nadmierna ilosc cytowan dwóch Autorów (prof.

Uberman i dr Ostrega) a nie przedstawia Doktorantka cytowan autorów

z osrodków naukowych z Wroclawia, Poznania czy Warszawy.

2. Doktorantka winna wyjasnic dwa zapisy w swojej rozprawie:

a. Pisze o dawnej Kopalni Wegla Br.unatnego "Konin" w Kleczewie - jak

ja wiem Kopalnia jeszcze istnieje!

b. Doktorantka pisze o metodzie formalno-prawnej; nie mozna miec

metody - formalno-prawnej, przeciez jak prawo tak stanowi to nie

mamy wyboru naukowego czy tak czy inaczej.

3. Niektóre przyklady rewitalizacji jak Autorka pisze godne do

nasladowania z terenu Niemiec czy Anglii budza watpliwosc z

powodu, faktu, ze w tych przypadkach srodki finansowe pochodza

nie od "sp·rawców" przeksztalcen a ze srodków-budzetów
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panstwa. Drugim faktem jest ich stan gospodarczy. Wymienione

kraje sa w calkowicie innej sytuacji gospodarczo-finansowej niz

nasz kraj.

4. Doktorantka proponuje inna role podatków otrzymywanych przez

gminy, co wydaje sie na podstawie dotychczasowej historii dzialalnosci

samorzadów lokalnych bardzo malo realne. Dotychczas gminy uwazaja

otrzymywane podatki jako "swietosc" i ich role mozna zmienic tylko

ustawowo a nie dobrowolnie. Sporadyczne przypadki nie stanowia

zasady.

5. W rozprawie Autorka przyklada nadmierny optymizm co do wagi

opracowan formalnych dla poprawy stanu w zakresie rewitalizacji

terenów pogórniczych. Opracowanie koncepcji czy programów

rewitalizacji za kilkadziesiat tysiecy zlotych to sa wydatki rzedu procenta

w stosunku do kosztów rewitalizacji. Moim zdaniem o sukcesie

rewitalizacji decyduja osoby, które chca zmian lub nie. Dobry gospodarz

moze zrobic optymalna i uzyteczna rewitalizacje a zly bedzie szukal

problemów, ze brakuje mu jakiegos dokumentu.

6. Doktorantka w swojej rozprawie proponuje (zalozeniem wariantu

wzorcowego) wyjscie od poziomu regionalnego i sporzadzenie

wojewódzkiego dokumentu dedykowanego kopalinom jako zalacznika do

planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W zalaczniku

tym okreslone powinny zostac: ogólne ramy i wytyczne dla ochrony

wskazanych w nim zlóz kopalin, warunki prowadzenia eksploatacji oraz

kierunki rekultywacji i zagospodarowania po zakonczeniu wydobycia 

wg recenzenta jest to tok postepowania moze i sluszny ale bardzo

trudny do realizacji. Jest to jeszcze jeden dokument formalny do

zrealizowania, który nie przyspieszy a skomplikuje sam proces

rewitalizacji. Nie powinno sie "mieszac" tematyki planowania

przestrzennego i rewitalizacji wraz z calym bardzo zlozonym

zagadnieniem ochrony zlóz kopalin byc w tym dokumencie

8



7. Doktorantka winna wyjasnic jak tresc Swojej rozprawy ma sie do

uchwalonej przez Polske w Ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o

rewitalizacji. Przyjete w Ustawie zapisy okreslaja zasady oraz tryb

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zapisy mówia, ze:

rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy,

poprzez zintegrowane dzialania na rzecz lokalnej spolecznosci,

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone

przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu

rewitalizacji.

7. Podsumowanie i wniosek koncowy

Pomimo wymienionych uwag krytycznych i polemicznych stwierdzam, ze

rozprawa doktorska Pani mgr inz. Sylwia Cygan-Korecka "Planowanie

przestrzenne jako instrument rewitalizacji terenów pogórniczych" charakteryzuje

sie niezbednymi, z punktu widzenia naukowego oryginalnymi i nowatorskimi

metodami badawczymi. Podjety problem i waga planowania przestrzennego w

calym procesie rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych ich wplyw na

ocene spoleczna dotychczasowej dzialalnosci górniczej i na nowe projekty dla

górnictwa odkrywkowego czy podziemnego jest bardzo wazny i aktualny.

Do szczególnie waznych i oryginalnych aspektów pracy nauki i praktyki górniczej

nalezy zaliczyc:

• pionierski charakter badan, jest to pierwsza kompleksowa praca dotyczaca

powiazania planowania przestrzennego z optymalna realizacja rewitalizacji

terenów pogórniczych. Jest to bardzo wazne zagadnienie w ocenie

spolecznej w procesie podejmowania decyzji o zagospodarowaniu nowych

zlóz,

• rozprawa stanowi systemowe, interdyscyplinarne podejscie do

strategicznego problemu górnictwa jakim jest przywrócenie terenów po

dzialalnosci górniczej dla wlasciwego stanu i wykorzystanie ich przez

spolecznosc lokalna.

• badania przeprowadzono poprawnie stosujac wlasciwe metodyki

badawcze,
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• praca winna uswiadomic decydentom górniczym strategiczny temat

zwiazany z rola róznych instrumentów formalnych czy finansowych w

realizacji rewitalizacji terenów pogórniczych.

Wniosek koncowy

Przedlozona do recenzji rozprawa stanowi oryginalne rozwiazanie

problemów naukowych i praktycznych w zakresie dyscypliny inzynierii

srodowiska. Doktorantka wykazala sie odpowiednia wiedze w tej dyscyplinie, jak

równiez umiejetnosci prowadzenia pracy badawczej i naukowej.

W swietle przedstawionej opinii stwierdzam, ze rozprawa doktorska mgr inz.

Sylwii Cygan-Korecka "Planowanie przestrzenne jako instrument

rewitalizacji terenów pogórniczych" dzieki duzej wartosci poznawczej oraz

aplikacyjnej odpowiada wymaganiom, jakie ustawowo stawia sie rozprawa

doktorskim i przedkladam wniosek o dopuszczenie jej do publiczne; obrony po

przyjeciu przez Rade Wydzialu Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii

Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zgodnie z Ustawa o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.

(Dz. U. z dnia 2003r. Nr 65, poz. 595 z pózniejszymi zmianami).
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