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Planowanie przestrzenne jako instrument
rewitalizacji terenów pogórniczvch

olski
Problematyka dysertacji dotyczy planowania
przestrzennego w aspekcie rewitalizacji terenów
pogórniczych. Glównym celem rozprawy bylo opracowanie
formalno-prawnej metody postepowania w procesie
gospodarowania przestrzenia na terenach objetych
dzialalnoscia wydobywcza. Dlatego, tez analizom poddano
systemy planowania przestrzennego:

Polski wraz z wybranymi przykladami na potrzeby
identyfikacji wystepujacych problemów.
Niemiec i Anglii wraz ze studiami przypadków
wskazujac dobre rozwiazania, a takze praktyczne
zastosowanie narzedzi planistycznych.

Pozwolilo to na opracowanie metody w dwóch wariantach.
Pierwszy z nich, wariant wzorcowy, zostal oparty na
dobrych rozwiazaniach planistycznych stosowanych
w Niemczech i Anglii. Drugi z kolei, wariant typowy,
odpowiada przypadkom jakie zdarzaja sie w ostatnich
latach w Polsce oraz zawiera propozycje rozwiazan
usprawniajacych proces rewitalizacji, dzieki zastosowaniu
dodatkowych, formalno-prawnych i finansowych narzedzi.
Warianty wzorcowy poddano analizie SWOT. Wariant
typowy zas zweryfikowano na przykladzie kopalni
odkrywkowej surowców skalnych wykorzystujac analizy
ilosciowe i jakosciowe.
Przedstawione w rozprawie wyniki badan i analiz
potwierdzaja postawione w pracy tezy, iz scislejsze
powiazanie planowania dzialalnosci wydobywczej
z procedura planowania przestrzennego wplywa na wieksza
efektywnosc procesu rewitalizacji, która wzrasta
w polaczeniu z innymi narzedziami formalno-prawnymi
i finansowymi.
Spatial planning as an instrument ot revitalisation ot
post-mining areas.
The subject of the Ph.D. thesis is the spatial planning
adopted in regards to the revitalisation of post-mining
areas. The main purpose of this research is to develop
a formai and legal method of the proceedings of the space
manaaement Drocess that can be utilised in the areas
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affected by the mining activities. Consequently, the spatial
planning system has been analysed in regards to:

- Poland and selected examples to identify the
problems;

- Germany and England and case studies presenting
proper solutions, as well as the practical
applications of the planning instruments.

The research allows to develop the method in two variants.
The first one, a model variant is based on effective
planning solutions used in Germany and England. The
second one, a typical variant, corresponds to the cases
that occurred in Poland in recent years and proposes
solutions in order to improve the process of revitalisation in
terms of additional formal, legal and financial tools. The
model variant is subject to a SWOT analysis. The typical
variant was verified based on the example of an aggregate
open pit mine using the quantitative and qualitative
analysis. Concluding, presented results acknowledge the
thesis given in the research. Accordingly, there is
a positive correlation between mining operations and the
spatial planning. This in turn influences the effectiveness of
the revitalisation process, which can be improved when
combined with forma!, leQaland financial tools.


