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Recenzja pozytywna

Przedlozona rozprawa sklada sie 128 stron, z czego 115 stron zajmuje sam

wywód. Dolaczona na jedenastu stronach bibliografia zawiera 179 pozycji, w tym

literatury - 91, 54 pozycji nazwanych Przepisy Prawa, w których mieszcza sie

ustawy, rozporzadzenia, dyrektywa unijna oraz rozmaite dokumenty planistyczne

takie jak: Lokalne Plany Rewitalizacji, oraz uchwaly samorzadów dotyczace

zarówno spraw planistycznych jak studium uwarunkowan i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, jak i innych problemów wystepujacych w poszczególnych gminach.

W pracy znajduje sie 18 tabel i wykresów oraz 33 pozycji w spisie rysunków, w tym

11 wyrysów z mpzp lub suikzp, 12 fotografii, w wiekszosci autorstwa doktorantki,

oraz 9 schematów.

Praca ma charakter interdyscyplinarny bowiem obejmuje problematyke jak

pisze autorka z pogranicza nauk technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Recenzent uwaza, ze takze z zakresu architektury krajobrazu i przede wszystkim

gospodarki przestrzennej. Tematyka dysertacji dotyczy zagadnien zwiazanych z

zasadami ksztaltowania przestrzeni przy realizacji planów rekultywacji i rewitalizacji



w terenach pogórniczych rozpatrywanych kompleksowo. Doktorantka szuka metody

prawidlowego i efektywnego zagospodarowania terenów po eksploatacji surowców

naturalnych, w wyniku którego obszary zrekultywowane moglyby przyczynic sie do

rozwoju gospodarczego gminy lub nawet wiekszego obszaru.

Zmiany powierzchni ziemi powstale w wyniku eksploatacji zasobów

kopalnych, zarówno w systemie kopalni odkrywkowych jak i podziemnych, po

ukonczeniu wydobycia wymagaja podjecia dzialan zmierzajacych przynajmniej do

jej uporzadkowania a byc moze nadania im bardziej atrakcyjnej formy dla realizacji

rozmaitych funkcji. W Polsce po okresie masowej eksploatacji dóbr pozostaly rózne

deformacje powierzchni ziemi, które dotychczas nie do konca zostaly

uporzadkowane. Stad problem poruszony w rozprawie jest istotny i aktualny.

Praca podejmuje takze niezwykle wazny problem dotyczacy zapewnienia

odpowiedniej jakosci przestrzeni w terenach pokopalnianych dla spelniania róznych

aktywnosci. Dysertacje wykonano na podstawie badan terenowych i kameralnych

stanowiacych podstawowy material analityczny.

Uklad formalny pracy tworzy 9 czesci:

1. Wprowadzenie, zawarte na 5 stronach,

2. Analiza stanu badan w zakresie planowania przestrzennego na terenach

objetych dzialalnoscia wydobywcza w aspekcie ich rewitalizacji, zlozone z 5 stron,

3. Teza, cel, zakres i metodyka pracy, sformulowane na 3 stronach,

4. Analiza systemu planistycznego w Polsce, przeprowadzona na 24 stronach,

5. Analiza systemu planistycznego w innych krajach europejskich, zapisana na 23

stronach,

6. Analiza porównawcza systemów planistycznych w Polsce, Niemczech i Anglii

pod katem mozliwosci adaptacji dobrych rozwiazan, przedstawiona na 5 stronach,

7. Formalno-prawna metoda postepowania w procesie gospodarowania

przestrzenia objeta dzialalnoscia wydobywcza, zaprezentowana na 19 stronach,

8. Weryfikacja zaproponowanej metody postepowania w procesie

gospodarowania przestrzenia objeta dzialalnoscia wydobywcza na wybranych

przykladach, która zawarto na 19 stronach

9. Podsumowanie i wnioski zmieszczona na 3 stronach.



Na zakonczenie przedstawiono: Literature na która skladaja sie Przepisy prawa,

Strony internetowe, Spis tabel i Spis rysunków.

Wydaje sie, ze taki podzial na czesci, które w innym miejscu nazwano rozdzialami,

jest zbyt rozdrobniony, i nie wszystkie z nich sa równowazne. Piec sposród

wymienionych czesci moglaby stanowic samodzielne rozdzialy, natomiast pozostale

nalezaloby w nie wlaczyc. Wydaje sie, ze taki podzial uczytelnilby i sugestywniej

zaprezentowal konstrukcje rozprawy.

We Wprowadzeniu autorka okresla wyraznie swe zainteresowania badawcze

oraz przedstawia definicje wybranych terminów odnosnie planowania

przestrzennego i rewitalizacji. W tej czesci uzasadniajac wybór tematyki dysertacji

pisze miedzy innymi, ze Inspiracja do podjecia tematyki planowania przestrzennego

jako instrumentu rewitalizacji, byly praktyczne doswiadczenia autorki rozprawy

bedace rezultatem wspólpracy z przedstawicielami jednostek samorzadowych oraz

przedsiebiorstw górniczych w ramach opracowywania projektów rewitalizacyjnych.

Jednoczesnie wczesniej autorka pisze, ze ...jak wynika z przeprowadzonych badan

problematyka gospodarki przestrzennej na terenach górniczych lub pogórniczych

jest bardzo czesto pomijana, bagatelizowana lub nadinterpretowana przez wladze

lokalne.

Autorka uzasadnia podjecie wybranej swoich rozwazan faktem slabosci

systemu planowania przestrzennego w Polsce, co uzasadnia uwzglednieniem tych

zagadnien w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Chyba pomylkowo

autorka omawiajac w tym fragmencie zawartosc pracy pisze, ze praca zlozona jest z

10 rozdzialów (str. 6), bowiem w spisie tresci i w samej dysertacji wyrózniono i tylko

dziewiec czesci.

W przedstawionych tutaj definicjach okreslajac termin planowanie

przestrzenne nie dostrzega jego podstawowej roli jako narzedzia do lagodzenia

konfliktów przestrzennych, funkcjonalnych, spolecznych a takze ekologicznych. Byc

moze Jej propozycja wykorzystania tego narzedzia w zagospodarowywaniu terenów

pogórniczych wynika tez z faktu dazenia w dokumentach planistycznych do

zachowania ladu przestrzennego i równowaznia srodowiska.



Z kolei precyzujac termin rewitalizacja (na str. 7) twierdzi, ze termin ten nie

ma prawnej definicji, zas na nastepnej stronie przedstawia zgodna z Wytycznymi

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z r. 2015 pelna definicje tego slowa. Jednoczesnie

uscislenia przedmiotowego okreslenia ujeto miedzy innymi w Wytycznych Ministra

Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania dzialan dotyczacych

mieszkalnictwa, Warszawa 13 sierpnia 2008 r., a takze istnieje definicja przyjeta

przez Komitet Naukowy Projektu Instytutu Rozwoju Miast w dniu 15 lutego 2008 r.

odnosnie terenów zurbanizowanych. Czesto w literaturze polskiej spotyka sie z

definicja rewitalizacji jako kompleksowego procesu odnowy obszaru

zurbanizowanego, którego przestrzen, funkcje i substancja ulegly procesowi

strukturalnej degradacji, wywolujacej stan kryzysowy, uniemozliwiajacy lub znacznie

utrudniajacy prawidlowy rozwój ekonomiczny i spoleczny tego obszaru, jak i

zrównowazony rozwój calego miasta, okreslona przez znanego specjaliste z tej

dziedziny dr Andreasa Billerta. Moze zatem uznajac dewastacje terenów

pokopalnianych za stan stan kryzysowy nalezaloby równiez taka definicje

zaproponowac.

Nastepnie autorka syntetycznie dokonuje przegladu literatury, w którym

stwierdza brak mocnego powiazania procesu planowania przestrzeni i rewitalizacji

terenów pogómiczych z innymi narzedziami prawno-finansowymi i formalnymi .....

Wchodzi tym samym w zakres zagadnien typowych dla gospodarki przestrzennej,

mniej specyficznych dla planowania przestrzennego.

W kolejnej czesci postawiono piec pytan o charakterze praktycznym,

bezposrednio zwiazanych z rewitalizacja terenów pogórniczych na podstawie

których formuluje teze, ze scislejsze powiazanie planowana dzialalnosci

wydobywczej z procedura planowania przestrzennego wplywa na wieksza

efektywnosc procesu rewitalizacji terenów poprzemyslowych, umozliwiajac nalezyte

wykorzystanie ich potencjalu dla rozwoju spoleczno-gospodarczego. Autorka

uwaza, ze odpowiednio przygotowane dokumenty planistyczne sa skutecznym

instrumentem w procesie rewitalizacji, którego efektywnosc wzrasta w polaczeniu z

innymi narzedziami formalno-prawnymi i finansowymi.



W nastepnej czwartej czesci autorka charakteryzuje system planistyczny w

Polsce i omawia siedem przypadków dzialan rewitalizacji i rekultywacji terenów

poeksploatacyjnych. Zarysowujac system planistyczny obowiazujacy w naszym

kraju autorka skupia sie na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym omawiajac wybrane dokumenty planistyczne, takie jak koncepcja

przestrzennego zagospodarowania kraju, wojewódzki plan zagospodarowania

przestrzennego, studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie

zwracajac uwagi na fakt, ze w naszym kraju obowiazuje wiecej dokumentów

planistycznych, a ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest

jedyna, która wymaga rozwiazania rozmaitych problemów planistycznych. Stad

trudno przedstawic system planistyczny obowiazujacy w Polsce bez wspomnienia

takich uwarunkowan jego funkcjonowania. Jednoczesnie caly omawiany system

odnosi jedynie do dzialan dotyczacych rewitalizacji terenów pokopalnianych piszac

na stronie 19 w tabelce ilustrujacej hierarchie planowania przestrzennego w Polsce

jedynie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,

gdy tymczasem mpzp wykonywane sa dla rozmaitych terenów

Jako przyklady omawiane w pracy wybrano tereny: po Kopalni Wegla

Kamiennego "Kleofas" w Katowicach, nieczynnej cementowni "Szczakowa" w

Jaworznie, Kopalni Wegla Kamiennego Julia w Walbrzychu, dawnej Kopalni Wegla

Brunatnego "Konin" w Kleczewie, kopalni zwirów i parków Debina Letowska oraz

eksploatacji surowców mineralnych w Gminie Górno.

Wybrane przyklady, z wyjatkiem cementowni w Jaworznie, ilustruja tereny

pokopalniane pozostale po róznego rodzaju eksploatacjach co daje w miare pelny

przeglad zagadnienia. W prezentowanych przykladach nie podano wielkosci

powierzchni podlegajacej rekultywacji, a przy prezentacji wyrysów graficznych

opracowan planistycznych skali planu, co utrudnia ocene poszczególnych

przykladów. Wybrane do analiz przypadki nie przedstawiono jednolicie, niektóre

zilustrowano wyrysami planów i fotografiami terenu inne, - nie.

W nastepnej czesci doktorantka skupila sie na analizie systemu

planistycznego w wybranych krajach europejskich czyli w Niemczech i Anglii



omawiajac po jednym przykladzie dzialan w kazdym z tych krajów. Z terenu Niemiec

autorka wybrala tereny pokopalniane w Luzyckim Zaglebiu Wegla Brunatnego,

natomiast w Anglii - rewitalizacje terenu zakonczonej eksploatacji kaolinu w

Kornwalii polozonego pomiedzy S1. Austell i S1. Blazey. Jednoczesnie

prezentowane przed omówieniem przykladu angielskiego rozstrzygniecia prawne

pochodza z konca pierwszej dekady XXI wieku, gdy tymczasem rozpoczecie

realizacji Eden Parku rozpoczeto z koncem ubieglego stulecia. Dodatkowo

zamierzenie nazwane Eden Project, przedstawione przez znanego architekta

Nicholasa Grimshawa i londynskiego eksperta Anthony Hunta, bylo pierwszym w

Anglii projektem publiczno-prywatnym, na sukces którego zlozyl sie starania

zarówno wladz panstwowych, regionalnych jak i lokalnych, nie wspominajac o

udzialowcu prywatnym. Stad cale zamierzenie zostalo niezwykle starannie

przygotowane, opracowane i koordynowane co jest bogato udokumentowane w

wielu publikacjach literatury glównie anglojezycznej.

W czesci szóstej doktorantka jak pisze przeprowadza analize porównawcza

systemów planistycznych w Polsce, Niemczech i Anglii starajac sie w sposób

niezwykle syntetyczny by nie powiedziec uproszczony wydobyc podobienstwa i

róznice, pod katem mozliwosci adaptacji niektórych rozwiazan.

Jest to trudne zadanie, bowiem systemy te funkcjonuja w odmiennych

warunkach przede wszystkim historycznych, trudne jest tym bardziej, ze zasady

planowania przestrzennego w Polsce autorka konsekwentnie opiera jedynie na

.ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W konkluzji piszac, ze

teoretycznie wprowadzenie do polskiego systemu planowania przestrzennego

niektórych rozwiazan stosowanych w Niemczech i Anglii byloby mozliwe.

Praktycznie wiazaloby sie z koniecznoscia dokonania zmian w przepisach ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak równiez przebudowy systemu

planistycznego czyli dluga i kosztowna procedure. Wydaje sie, ze doktorantka zbyt

naiwnie podchodzi do problemu zmian legislacyjnych i nie do konca rozumie sens

procedury planistycznej.

W kolejnych dwu czesciach autorka przedstawia Formalno-prawna metode

postepowania w procesie gospodarowania przestrzenia objeta dzialalnoscia



wydobywcza oraz przeprowadza weryfikacje zaproponowanej metody postepowania

w procesie gospodarowania przestrzenia objeta dzialalnoscia wydobywcza na

wybranym przykladzie.

Przedstawiona metoda zawiera skrupulatne wyliczenia kosztów i skupia sie na

kolejnosci dzialan rekultywacyjnych udowadniajac, ze teren zagospodarowany jest

bardziej atrakcyjny od niezagospodarowanego. Doktorantka prowadzi w tych

rozdzialach szczególowa analize kosztów przedsiewziec zwiazanych z

zagospodarowanie terenów pokopalnianych na rozmaite funkcje, precyzyjnie

okresla kolejnosc dzialan oraz ich zakres, proponuje rozne warianty. Prezentowana

metoda stanowi autorski wklad Pani mgr inz. Sylwii Cygan-Koreckiej w stale

trwajaca dyskusje nad poprawa jakosci przestrzeni w Polsce w tym wypadku

terenów pozostalych po eksploatacji surowców. Watpliwosci recenzenta budza

propozycje ograniczania wysokosci podatków wplacanych do samorzadów przez

podmioty dokonujace rekultywacji czy zagospodarowania terenów pokopalnianych,

co w polskiej rzeczywistosci permanentnych braków budzetowych zwlaszcza w

samorzadach gminnych, moze stanowic przeszkode w proponowanej metodzie.

Autorka zwraca uwage na ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

zapewne z uwagi na mozliwosci wynikajace z prawnych aspektów mpzp.,

udowadniajac miedzy innymi niedoskonalosci wspólczesnej wersji ustawy Prawo

Górnicze i Geologiczne, w którym przed rokiem 2011 istnial wymóg sporzadzania

planów zagospodarowania dla terenów i obszarów górniczych.

W podsumowaniu i wnioskach koncowych autorka jeszcze raz prezentuje

zalozenia i efekty dysertacji uwazajac, ze opracowana przez nia metoda wskazuje w

prosty i przejrzysty sposób czynnosci jakie nalezy wykonac w aspekcie rewitalizacji

terenów pogómiczych w procesie gospodarowania przestrzenia.

Dolaczonej do pracy bibliografii wykonanej przejrzyscie zostaly ujete

wazniejsze pozycje dotyczace przedstawianej problematyki, zarówno w zakresie

pozycji teoretycznych, a zwlaszcza fachowych opracowan specjalistycznych oraz

akty prawne, w tym ustawy. Recenzent odczuwa, moze zbyt subiektywnie, braki

pozycji z zakresu planowania przestrzennego i rewitalizacji autorstwa architektów, a

przede wszystkim jakichkolwiek publikacji z miedzynarodowego projektu Regentif



zrealizowanego kilka lat temu w Politechnice Krakowskiej, czy podejmowanych w

róznych osrodkach prac doktorskich na podobne tematy.

W dysertacji doktoranta uzywa niezbyt licznych przypisów (20 w calej

rozprawie) czym zubaza warsztat naukowy pozbawiajac swoja rozprawe

odautorskiego komentarza i oceny zjawisk, które sa w pracy rozwazane.

W recenzji zwrócono wczesniej uwage na kilka niedoskonalosci czy

niespójnosci pracy. Wsród tych watpliwosci wydaje sie takze byc nazywanie dzialan

porzadkowania terenu po eksploatacji surowców rewitalizacja, co moze byc efektem

niezrozumienia zasady rewitalizacji, w której chodzi takze o zmiany w zakresie

spolecznym, o czym nie ma tu mowy. Jednoczesnie nalezy przyznac, ze w wielu

opracowaniach w Polsce, zwlaszcza samorzadowych wyraz ten jest synonimem

przebudowy, rekultywacji, renowacji czy rewaloryzacji.

Wydaje sie, ze podejmowane dzialania w tym zakresie nalezaloby nazwac

rekultywacja terenu lub jego zagospodarowaniem po zakonczeniu procesu

wydobywczego, chyba zeby doktorantka przedstawila przekonujaca definicje uzycia

tego terminu odnosnie terenów pogórniczych.

W przedstawionej propozycji doktorantka bardziej skupia sie na dzialaniach

realizacyjnych, koordynacyjnych i troche marketingowych niz czysto planistycznych i

koncepcyjnych stad uwaga do tytulu dysertacji.

Autorka prezentujac wybrane przyklady rozwiazan zagranicznych podkreslajac ich

jakosc, nie biorac pod uwage faktu, ze o tym decyduje przede wszystkim talent

projektanta, organizacja i koordynacja procesu realizacyjnych, które w Polsce sa na

niskim poziomie. Jednoczesnie przedstawiajac projekty krajowe nie zastanawia sie

nad faktem funkcjonowania samorzadów i uwarunkowan prawnych ich pracy a

zwlaszcza ustawy o zamówieniach publicznych, która jest doskonalym "narzedziem"

obnizania jakosci opracowan i wykonawstwa.

Drazniacym jest uzywanie przez doktorantke okreslenia mapa zamiast plan, chyba

ze recenzent nie zrozumiala dokladnie intencji autorki, ale z kontekstu nie wiadomo

o jaka mape by moglo chodzic fizyczna, turystyczna czy jeszcze jakas inna?



Sformulowane powyzej watpliwosci i uwagi recenzenta nie wplywaja na

ogólna pozytywna ocene pracy. Autorka podjela temat bardzo aktualny

przeprowadzila wywód wedlug czytelnej i przekonujaco opracowanej metody.

Niepodwazalna wartoscia pracy sa badania terenowe i wspólpraca z

samorzadami a takze szeroko prowadzona kwerenda opracowan planistycznych.

Z calosci dysertacji przebija fascynacja doktorantki tematem i prowadzonymi

badaniami, pelne zaangazowanie w analizowane problemy oraz przekonanie o

slusznosci prezentowanej metody.

Zgodnie z przedstawiona powyzej ocena rozprawy mgr inz. Sylwii Cygan

Koreckiej pt. Planowanie przestrzenne jako instrument rewitalizacji terenów

pogórniczych, stwierdzam, ze spelnia ona ustawowe wymagania stawiane pracom

doktorskim oraz wnioskuje o jej dopuszczenie do publicznej obrony.

-


