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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sosnowskiej

pt.: „Inwestycje w formule PPP jako jedna z form realizacji zadań własnych gminy w

ochronie środowiska”, Szczecin 2019, ss. 285

W wykonaniu uchwały nr 16-4/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r. przedkładam recenzję rozprawy
doktorskiej mgr Katarzyny Sosnowskiej, pt. „Inwestycje w formule PPP jako jedna z form
realizacji zadań własnych gminy w ochronie środowiska”, przygotowanej pod kierunkiem

naukowym prof. dr. hab. Marka Górskiego.

Stwierdzam,

że

przedłożona rozprawa

stanowi

oryginalne

rozwiązanie

przez

Doktorantkę zagadnienia naukowego, wykazując jej ogólną wiedzę teoretyczną w dziedzinie

nauk społecznych

w

dyscyplinie naukowej

prawo

oraz umiejętność samodzielnego

prowadzenia pracy naukowej. Praca odpowiada wymaganiom określonym w art. 13 ust. 1
ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) i może stanowić podstawę dopuszczenia do
dalszego etapu postępowania.
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I.
O

Temat rozprawy, stan badań naukowych
doniosłości

społeczno-gospodarczej

zagadnienia

gospodarowania

odpadami

przesądziły ujawniane w ostatnich czterdziestu latach zjawiska. Dotyczyły one już nie tylko
problematyki składowisk odpadów, ale zwłaszcza zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wód
lądowych i morskich. Od czasów rewolucji przemysłowej problemy z usuwaniem odpadów
zostały zwielokrotnione, gdyż dotyczyły już nie tylko odpadów komunalnych, związanych z
bytowaniem coraz większej liczby ludności, ale także odpadów powstających w wyniku

zintensyfikowanych procesów produkcyjnych.

Przez stulecia podstawowym sposobem

gospodarowania odpadami było ich usuwanie i składowanie na lub pod powierzchnią ziemi.

Współcześnie tym zagadnieniem interesują się nie tylko ekonomiści, analizujący
kwestię odpadów poprzez pryzmat rachunku ekonomicznego przedsiębiorstw, ale także

biolodzy, hydrolodzy, inżynierowie odnawialnych źródeł energii. Gospodarka odpadami
stanowi także kategorie prawną. Geneza regulacji normatywnej w tym zakresie wskazuje,

jeszcze w okresie międzywojennym,

na

pierwszoplanowe zainteresowanie polskiego

ustawodawcy utrzymaniem czystości i porządku (rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z
1935 r., Dz.U. Nr 76, poz. 476), czy usuwania nieczystości i wód opadowych (rozporządzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r., t.j. Dz.U z 1939 r. Nr 90, poz. 581), a zatem
problematyki odpadów i ścieków komunalnych. Szersze spojrzenie ustawodawcy na kwestię

ochrony środowiska przed odpadami odnajdujemy w przepisach ustawy z 1980 r. o ochronie i

kształtowaniu środowiska (t.p. Dz. U. Nr 24, poz. 91 ze zm.), ale pierwszą próbę bardziej
kompleksowego ujęcia normatywnego dopiero w okresie harmonizacji prawa polskiego z

prawem Unii Europejskiej w 1997 r. (ustawa o odpadach, Dz. U. Nr 96, poz. 592 ze zm.).
Problematyka podjęta przez Doktorantkę jest zatem istotnym, społeczno-gospodarczym
zagadnieniem, a także ciekawym tematem badawczym i to zarówno z teoretycznego, jak i

praktycznego punktu widzenia. Trzeba podkreślić, że tytuł dysertacji wskazuje wyraźnie na
dwuczłonowość opracowania: partnerstwo publiczno-prywatne oraz realizacja zadań własnych

gminy w ochronie środowiska, które wymagają odrębnego omówienia. Autorka ujmuje
bowiem temat utrzymania porządku i czystości w gminach oraz gospodarki wodno-ściekowej z
bardzo ciekawej perspektywy finansowania realizacji tych zadań ze środków prywatnych.

Kwestia poziomu realnego finansowania realizacji zadań związanych z ochroną

środowiska, zwłaszcza na poziomie lokalnym, jest sprawą fundamentalną. Widać to doskonale
na przykładzie krajów wysokorozwiniętych, gdzie samorządy lokalne pod koniec lat
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sześćdziesiątych podejmowały przyjazne dla środowiska metody zagospodarowania odpadów,
wymagające jednak wysokich nakładów inwestycyjnych. Spalarnia odpadów w Spittelau, w

centrum Wiednia, zaopatrywała w pierwszej kolejności w ekologiczne ciepło szpital i przez
wiele lat była najnowocześniejszą technologią, uznawaną najczystszym zakładem termicznej

obróbki odpadów komunalnych (zdjęcie na s. 210). Z drugiej strony w krajach rozwijających

się np. w Tunezji czy Libanie brak gospodarowania odpadami komunalnymi widoczny jest na
każdym

kroku

i

stanowi

najpoważniejsze źródło

degradacji

wód

morskich

Morza

Śródziemnego.
Na teoretyczną doniosłość omawianego zagadnienia wskazuje istnienie w polskim

systemie sporego dorobku legislacyjnego, wprowadzającego reżim prawny gospodarki

odpadami,

gospodarowania

opakowaniowymi,

bateriami

odpadami

i

komunalnymi,

akumulatorami,

zużytym

opakowaniami

sprzętem

i

odpadami

elektrycznym

i

elektronicznym, czy recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W zakresie objętym recenzowaną dysertacją największe znaczenie mają: ustawa o

odpadach obecnie z 2012 r. i ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawy z uwagi na swoje znaczenie, doczekała się kilku komentarzy, a przede wszystkim: W.
Radeckiego, Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013 (ostatnie, już V wydanie z D.

Danecką z 2019 r.), B. Rakoczego, Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013, czy W.
Radeckiego, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, wyd. 5,
Warszawa 2015, B. Rakoczego, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komentarz, Warszawa 2014 i kilka innych.
Za doniosłością teoretyczną przemawiają też pojawiające się w ostatnich latach
opracowania naukowe, odnoszące się do rożnych aspektów gospodarki odpadami, czy

utrzymania czystości i porządku w gminach. Można wśród nich wskazać przede wszystkim

kilka monografii, w tym m.in. opracowania: M. Górskiego, Gospodarowanie odpadami w
świetle prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznań 2005; M. Górskiego,

K. Nowackiego, Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami

komunalnymi, Wrocław 2012; A. Barczak, Model gospodarowania odpadami komunalnymi w

Polsce i w Niemczech. Analiza prawno-porównawcza, Szczecin 2013; P. Korzeniowskiego,
Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne, Warszawa
2014, prace zbiorowe pod red. S. Zabawy, Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne

regulacje prawne, Poznań 2014 i 2015, czy jedno z najnowszych opracowań E. Zębek, Zasady
gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, Olsztyn 2018. W tym miejscu
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trzeba także wymienić dziesiątki mniejszych form w postaci artykułów naukowych,

publikowanych w czasopismach lub rozdziałów w monografiach, w których dokonano analizy
różnych aspektów prawnego reżimu gospodarki odpadami, czy odpadami komunalnymi,

autorstwa wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawa ochrony środowiska m.in. M.

Górskiego, Z. Bukowskiego, K. Gruszeckiego. Niestety Doktorantka nie powołała żadnej ze
wskazanych pozycji, i trudno mi podzielić pogląd wyrażony w pierwszej recenzji, że był to

wyraz przyjęcia określonej konwencji.

O znaczeniu praktycznym świadczą liczne orzeczenia sądów, zarówno Trybunały
Sprawiedliwości UE, jak i sądów polskich, powstające na tle sporów wynikłych na gruncie

wskazanych aktów prawnych, których ciekawego omówienia dokonał m.in. Z. Bukowski,

Najnowsze orzecznictwo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi [w:] Zarządzanie

gospodarką odpadami, red. S. Zabawa, Poznań 2015. Niestety w pracy powołano zaledwie

cztery orzeczenia sądów (s. 41, 71, 121, 127) i jedno orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
(s. 177). Brak jest wykazu powołanych orzeczeń. A trzeba podkreślić, że podejmowana przez
Doktorantkę problematyka należy do konfliktogennych, zwłaszcza dotyczy to sporów

powstających w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru

odpadów komunalnych i ich zagospodarowania, czy udzielenia przedsiębiorcom pozwoleń

zintegrowanych na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi badań naukowych, poszczególne dziedziny prawa

współcześnie są poddane pogłębionym i ciągle aktualizowanym analizom. Najciekawsze

problemy naukowe powstają najczęściej na styku rożnych dziedzin prawa i odzwierciedlają
niedostateczny stan wiedzy w danym zakresie. Taki obszar badawczy jest przedmiotem

recenzowanej rozprawy. Dotyczy ona pogranicza prawa gospodarczego, finansowego i prawa

ochrony środowiska, m.in. zagadnień odnoszących się do finansowania zadań w zakresie

gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez możliwość zastosowania
formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Takie podejście jest jak najbardziej słuszne.
Wynika także ze specyfiki prawa ochrony środowiska, które jest dziedziną eklektyczną,

przenikająca swoim zakresem różne obszary prawa, w tym zwłaszcza prawa gospodarczego.
W ostatnich dwóch dziesięcioleciach bardzo wiele uwagi poświęcono w literaturze

przedmiotu kwestiom gospodarki odpadami, systemom gospodarki odpadami komunalnymi,
składowiskom odpadów, regionalnym instalacjom, czy spalarniom odpadów. Przeprowadzona
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analiza stanu badań naukowych wskazuje wyraźną lukę monograficznego opracowania
dotyczącego analizy i oceny regulacji z zakresu finansowania realizacji zadań związanych z
ochroną środowiska z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prawego. Przede wszystkim

trzeba wskazać na brak w literaturze przedmiotu systematycznych i pogłębionych rozważań

dotyczących uwarunkowań formalno-prawnych gospodarki odpadami i gospodarki wodno

kanalizacyjnej oraz możliwości czy zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia w formule
partnerstwa publiczno-prawnego. Ze wskazanych względów wybór tematu przez Doktorantkę
należy uznać za właściwy, potrzebny i intersujący.

II. Cel rozprawy i metody badawcze
Recenzowana rozprawa dotyczy zagadnienia związanego z finansowaniem inwestycji

z zakresu zadań własnych gminy związanych z ochroną środowiska ze źródeł alternatywnych,
wobec finansowania z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazuje

Doktorantka, zasadniczym celem rozprawy jest analiza wpływu formuły PPP na realizację

zadań własnych gminy w ochronie środowiska w sektorze gospodarki odpadami oraz
gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Autorka stawia sobie rozsądne pytanie badawcze o ocenę

stopnia wdrożenia regulacji prawnej i dostosowanie do standardów UE. Przeprowadzona
analiza umożliwiła przedstawienie obrazu uregulowań prawnych, relewantnych z punktu

widzenia działalności gmin i ma za zadanie uwidocznienie związków prawa ochrony
środowiska z prawem gospodarczym i finansowym, które stanowią istotne elementy systemu

prawnego RP.
Ważnym elementem rozprawy są rozważania dotyczące istoty, pojęcia, modeli i
finansowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Formuła ta polega na zleceniu

przez podmiot prywatny zadania budowy potrzebnej infrastruktury lub świadczenia usługi
będącej przedmiotem zamówienia oraz zapewnieniu finansowania projektu ze środków
prywatnych

Doktorantka określa zespół metod badawczych. Jak wskazuje, jako podstawową

metodę badawczą przyjęła metodę formalno-dogmatyczną, polegającą na analizie przepisów

aktów prawnych. Zasadniczą część pracy stanowi jednak materiał empiryczny, zebrany
podczas wizyt w instalacjach termicznych w Polsce. Prowadzone rozwiązania są zilustrowane

przykładami rozwiązań przyjętych w kilku wybranych przez Autorkę państwach europejskich:
Anglii, Niemczech, Hiszpanii i Austrii. Szkoda, że nie poprzedziła tych swoistych case study

ukazaniem modelowych rozwiązań prawnych obowiązujących w krajach. Zauważamy także
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wyraźne wzbogacenie tradycyjnych metod badań prawoznawstwa poprzez posługiwanie się
metodą ekonomiczną, szczególnie w zakresie danych statystycznych i metodą socjologiczną.

Podejście to jest jak najbardziej słuszne, szczególnie z uwagi na ujmowanie prawa jako

zjawiska społecznego.

Praca uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r.

III. Struktura rozprawy

Recenzowana rozprawa zawiera 285 stron. Zasadnicze rozważania zostały poprzedzone
Wstępem, ukazującym uzasadnienie wyboru tematu, podstawowe założenia koncepcyjne, cele,
zakres, tezę i metody badawcze.

Zasadnicza, merytoryczna część rozprawy, podzielona jest na pięć rozdziałów. Każdy z

rozdziałów jest podzielony na kilka punktów, a te często jeszcze na jednostki niższego rzędu -

podpunkty. Taki podział zapewnia komunikatywność prowadzonych rozważań, które w innym

wypadku, przy wielostronicowych i wielowątkowych rozważaniach, straciłyby walory
poznawcze. Autorka konsekwentnie w całej pracy stosuje akapity (wprowadzając odstępy
między blokami tekstu ułożonych jeden po drugim, a stosując także wcięcie w pierwszym
wierszu, gdy zaczyna nową myśl w rozważaniach), a dążąc do przejrzystości rozważań

wypunktowuje zasadnicze kwestie. To bardzo wpływa na komunikatywność rozważań. Trzeba

też podkreślić, że sztuka strukturyzowania tekstu i frazowania wypowiedzi świadczy o

opanowaniu warsztatu pisarskiego przez Doktorantkę.
Pracę kończą merytoryczne Zakończenie oraz wykazy wykorzystanej literatury, aktów
prawych, tabel, rysunków) oraz Streszczenie w języku angielskim. Szkoda, że Doktorantka nie
podsumowuje poszczególnych rozdziałów z osobna, a jedynie całą pracę. Ułatwiłoby to

Doktorantce możliwość dokonania nie tylko analizy, ale i syntezy po każdym fragmencie
pracy.

IV. Treść rozprawy

Recenzowana rozprawa jest podzielona na pięć rozdziałów.
Pierwszy rozdział, zatytułowany „Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego ”,

dotyczy omówienia istoty, finasowania i procedury ustanowienia partnerstwa publicznoprywatnego. Ten wprowadzający rozdział pracy, ukazuje nam podstawowe kategorie

pojęciowe związane z partnerstwem publiczno-prawnym. Ciekawe są rozważania dotyczące
funkcjonujących

aktualnie
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Doktorantka słusznie stwierdza, że „cechą charakterystyczną inwestycji realizowanych w

formule PPP jest oddzielenie od siebie działań gospodarczych od odpowiedzialności

politycznej. W modelu PPP poziom i jakość dostępnych dla społeczeństwa usług publicznych
pozostaje domeną odpowiedzialności władzy publicznej, a sprywatyzowane zostają jedynie
działania gospodarcze obejmujące proces inwestycyjny, eksploatacji i zarządzania projektem”

(s. 14). Najbardziej wartościowy jest ostatni punkt tego rozdziału, gdzie po wprowadzających
analizach, Autorka ukazuje, w oparciu o przyjęte kryteria, różne bariery rozwojowe konstrukcji

partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym m.in. bariery prawne, ekonomiczne, w tym
trudności w uzyskaniu długoterminowych kredytów inwestycyjnych, czy ograniczenia
psychologiczne i edukacyjne (s. 53-58).

Drugi rozdział ma charakter środowiskowy, a rozważania dotyczą przepisów
sektorowych odnoszących się do gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami
komunalnymi oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Autorka charakteryzuje nowy system

gospodarki odpadami, koncentrując się na ostatnich nowelizacjach ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i wynikających z nich nowych obowiązkach gmin. Ciekawe są

również rozważania dotyczące przetwarzania odpadów w regionalnych instalacjach W tych
rozważaniach ukazuje perspektywy wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prawnego

do realizacji tych zadań. Podobnie jak w rozdziale pierwszym i ten fragment rozważań kończy
się podsumowaniem, w którym Doktorantka analizuje perspektywy rozwoju formuły

partnerstwa w dwóch analizowanych obszarach gospodarki komunalnej (s. 93-106).
Rozdział trzeci dotyczy uwarunkowań formalno-prawnych gospodarki odpadami i
gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Analiza została przeprowadzona jest przez pryzmat
użyteczności formuły PPP w tym przypadku w odniesieniu do możliwości realizacji

inwestycji.

Ciekawy jest fragment ukazujący obowiązki

uczestniczących

w

różnych

etapach

gospodarki

poszczególnych

odpadami:

posiadacza

podmiotów
odpadów

i

odbierającego odpady. Ciekawa jest zwłaszcza rola gmin, jako organizatora przetargów na
odbiór i zagospodarowanie odpadów. W części odnoszącej się do formalnoprawnych

uwarunkowań bardzo istotny jest punkt szósty obejmujący zagadnienia proceduralne związane
z realizacją tego typu inwestycji, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

pozwolenia na budowę, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
Rozdział czwarty ma zupełnie inny charakter i opiera się w większości na badaniach

empirycznych Autorki. Jak wskazała Doktorantka na s. 147, rozdział V w jej założeniach miał
dotyczyć form współpracy podmiotu publicznego z partnerem prywatnym w realizacji
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projektów z sektora wodno-kanalizacyjnego i sektora gospodarki odpadami. W punkcie drugim

Doktorantka wskazuje genezę wdrażania modelu partnerstwa publiczno-prawnego w sektorze
wodno-kanalizacyjnym we Francji, Anglii, Niemczech, Hiszpanii (s. 148-150). Nie jest to
jednak analiza historyczno-prawna czy prawno-porównawcza. Na tym tle ukazuje pewne dane

statystyczne związane ze stosowaniem prywatnego finansowania w gospodarce wodno

kanalizacyjnej w Polsce. Analiza drugiego i trzeciego punktu obejmuje po części zrealizowane
z sukcesem projekty, związanych z przedsięwzięciami wodno-ściekowymi oraz w obszarze

gospodarki odpadami, gdzie aktualny etap opiera się o zarządzaniu infrastrukturą i świadczeniu

usług komunalnych na potrzeby mieszkańców gmin. W punkcie czwartym rozdziału czwartego

Doktorantka opisuje próby realizacji inwestycji w Olsztynie, Gdańsku i Lipinkach. I podobnie
jak w poprzednich

fragmentach mamy do czynienia z analizą rozwiązań technicznych, ze

szczegółowym opisem etapów projektowania tych przedsięwzięć inwestycyjnych (np. s. 158

180). Ostatni piąty punkt służy krótkiemu omówieniu projektów zrealizowanych w formule
partnerstwa publiczno-prawnego w kilku wybranych państwach europejskich.
Ostatni, piaty rozdział dysertacji zawiera „rekomendacje działań i model postępowania
dla powodzenia realizacji inwestycji w formule PPP”. Należałoby się spodziewać, że będzie

zawierał syntetyczne ujęcie prawnego modelu gospodarki odpadami komunalnymi i
gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym wnioski de lege lata i de lege ferenda. Analiza tego

rozdziału nasuwa konstatację, że jest to raczej praktyczny poradnik realizacji współpracy
partnerstwa publiczno-prywatnego we wskazanych obszarach dla gmin. W ostatnim punkcie

tego rozdziału ponownie ukazane zostały dobre praktyki dla Polski wynikające z projektów

realizowanych za granicą, ale znów bez odniesienia do regulacji prawnej obowiązującej w
wybranych krajach członkowskich UE.

Praca jest uwieńczona Zakończeniem.

V. Uwagi merytoryczne
Dla sformułowania ostatecznej oceny podstawowe znaczenie ma merytoryczna
zawartość pracy. Należy ją ocenić pozytywnie, mimo kilku nasuwających się uwag.

Kluczowe jest wyjściowe założenie Doktorantki, że współpraca sektora publicznego z
inwestorem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego stanowi współcześnie

wyzwanie, jest ono bowiem usytuowane najbliżej obywatela i służy wspólnej realizacji

inwestycji dla dobra publicznego (s. 7). Głównym celem badawczym było dokonanie analizy
wpływu formuły PPP na realizacje zadań własnych gminy w sektorze gospodarki odpadami
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oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a kluczową kwestią ocena w jakim stopniu współpraca

zapewni realizację inwestycji w zakresie budowy nowej infrastruktury (s. 9). Jak podkreślono
w doktrynie teorii prawa, skuteczność prawa w szerszym znaczeniu rozumie się jako zgodność
społecznych rezultatów działania danej normy prawnej z zamierzeniami prawodawcy.

Skuteczność regulacji w zakresie finansowania ze środków prywatnych realizacji publicznych
przedsięwzięć służących wykonywaniu zadań środowiskowych przez podstawowe jednostki
samorządu terytorialnego powinien być dokonany poprzez analizę obowiązujących przepisów i
stanowiskiem wyrażonym w pierwszej recenzji, że zabrakło w tej pracy dogłębnej analizy

formalno-dogmatycznej i oceny tej regulacji, dokonanej pod kątem realizacji celów
wskazanych w europejskich i polskich aktach normatywnych.
Kilka fragmentów pracy ma znaczne walory poznawcze. Należy tu wymienić ciekawie

omówione modele partnerstwa publiczno-prywatnego (s. 14-17), które pozwalają uzmysłowić
różnorodność wypracowanych w praktyce rozwiązań modelowych wykorzystania prywatnych
środków do realizacji publicznych zadań.
W tej pierwszej wprowadzającej części zwraca uwagę także zasada rozkładu ryzyka

pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym, które Autorka eksponuje także w dalszych
fragmentach pracy (s. 22-26, 165, 218). Ryzyko towarzyszące działalności gospodarczej

utożsamiane jest

z

niepewnością,

zagrożeniem

nieosiągnięcia

zamierzonych

celów.

Występowanie ryzyka charakteryzuje sytuację, w której przychody z tytułu danej inwestycji
nie są z góry przewidziane z absolutną pewnością, a można jedynie określić potencjalną
wielkość tych przychodów oraz prawdopodobieństwo ich uzyskania. Taką sytuację mamy przy

wysokonakładowych przedsięwzięciach związanych z gospodarką odpadami czy gospodarką
wodno-kanalizacyjną. Autorka identyfikuje i dokonuje podziału ryzyka przy realizacji
inwestycji w formule PPP. Jest to zasadnicza kwestia, gdyż chodzi o taki podział, który byłby

możliwy do zaakceptowania przez obydwie strony umowy. Jest to swoista ekwiwalentność w
rozdziale ryzyka, która musi znaleźć przełożenie w podziale potencjalnych zysków.

Przechodząc do kwestii szczegółowych odnoszących się do uwarunkowań formalno
prawnych sektora wodno-kanalizacyjnego trzeba zaznaczyć, że realizacja inwestycji na
gruntach rolnych będzie w pierwszej kolejności wymagać zmiany przeznaczenia gruntów

rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z normą zawartą w art. 7 ustawy z 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, a dopiero w drugim etapie wskazanej przez Doktorantkę decyzji o
wyłączeniu użytków rolnych z produkcji rolnej lub wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji
leśnej (s. 142).
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Autorka podejmuje udaną próbę syntezy prowadzonych rozważań formułując własne
rekomendacje praktyczne dla podejmujących zamierzenia inwestycyjne partnerów publicznych

i prywatnych. W pracy zauważamy także ciekawe próby dokonania własnych ocen

poszczególnych kwestii (np. na s. 22, 95, 199). Uważam jednakże, że osobiste doświadczenie
zawodowe Autorki w omawianym zakresie powinno znaleźć wyraz w jej Curriculum Vitae, a

nie w treści rozprawy doktorskiej, która jest wszakże pracą naukową, dysertacją na stopień
naukowy (np. s. 8-9, 147).

Mocną

stroną

rozprawy

jest

bardzo

obszerny

materiał

badawczy

mający

niezaprzeczalne walory poznawcze. Jest to swoiste studium przypadku, z całą pewnością do
wykorzystania zarówno w praktyce funkcjonowania gmin, jak i dla odpowiednich instytucji
projektujących przyszły kształt rozwiązań legislacyjnych.

VI. Strona formalna pracy

Ważnym elementem oceny jest strona formalna pracy. Należy ją ocenić pozytywnie, ale

nasuwają się pewne spostrzeżenia.
Pierwsza uwaga dotyczy układu pracy i odzwierciedlającego go spisu treści.

Kilkukrotnie Autorka wprowadza w rozdziale II punkty odnoszące się do nowelizacji

kolejnych aktów prawnych (pkt 2.1, pkt 2.5, pkt 4). Sprawia to wrażenie, jakby Doktorantka
uzupełniała napisany wcześniej materiał. Uważam, że należy unikać w spisie treści

wprowadzania tłumaczenia na język angielski polskich pojęć (rozdz. I pkt 3.3) oraz
formułowania tytułów punktów poszczególnych rozdziałów w formie pytającej (rozdz. I pkt 5,

rozdz. V pkt 2 i pkt 3 - te ostatnie wskazują zwłaszcza na formę poradnika).
Doktorantka w zasadzie posługuje się aparaturą językową właściwą dla prawa

administracyjnego. Poprawność terminologiczna świadczy o znajomości ogólnej wiedzy
wymaganej na tym etapie rozwoju naukowego oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa
ochrony środowiska i sektorowej regulacji związanej z gospodarką odpadami i gospodarką

wodno-kanalizacyjną. Z recenzenckiej rzetelności muszę zaznaczyć także problemy w
posługiwaniu się terminologią prawniczą „odpady wysyłane na składowiska” - s. 186, czy
„bankowalność” - s. 3, 11, 26. Uwaga metodologiczna dotyczy posługiwania się przez

Doktorantkę niedopuszczalnym w pracach naukowych skrótem urzędniczym „ww.”, którego
Autorka użyła 234 razy.
Rozprawa jest napisana zrozumiałym, komunikatywnym językiem. Błędy stylistyczne,
korektorskie czy interpunkcyjne są nieliczne. Wykaz skrótów zawiera skróty powszechnie
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stosowane („mld”, „mld”, „nt.”, „np.”, „zł”), których nie wykazujemy w wykazach skrótów (s.
238). Bibliografia składa się z wykazu wykorzystanych pozycji monograficznych i artykułów

naukowych - łącznie 114 pozycji (tu drobne błędy alfabetyczne np. poz. 1-2-3, czy 22-23-24),
publikacje publicystyczne i internetowe - łącznie 67 pozycji. Natomiast wykaz aktów

prawnych nie jest skonstruowany prawidłowo. Doktorantka najpierw wymienia dyrektywy (i to
nie w układzie chronologicznym), następnie Konstytucję RP, kolejno w pozycji 192

hiszpańską uchwałę, by przejść do polskich rozporządzeń wykonawczych (także bez układu

chronologicznego, a następnie wymienić traktaty UE, po czym polskie ustawy (konsekwentnie
bez chronologii).

Odrębna uwaga dotyczy przypisów. Recenzowana rozprawa jest podzielona na pięć
rozdziałów i obejmuje 255 stron. Kolejne rozdziały nie zostały rozdzielone, nie zaczynają się

od nowej strony. Przy czym przypisy są numerowane w sposób ciągły i dochodzą do numeru

663. To wpływa na komunikatywność tekstu zawartego w przypisach i utrudnia zachowanie
zasad ich budowy.
Sposób dokumentowania wywodów jest w zasadzie prawidłowy. Zasady budowy

przypisów regulują kwestię niepowtarzania tej samej pozycji literatury w dwóch następujących
po

sobie

przypisach

(ostatnia

cytowana

pozycja)

poprzez

wprowadzenie

skrótu

bibliograficznego „ibidem” oraz tego samego autora (ostatni cytowany autor, poprzez skrót
idem, eadem,). Autorka te zasady zna, ale w korekcie kilka powtórzeń jej umknęło (np. przypis

330 i 331).

Odrębna uwaga dotyczy sposobu przywoływania przepisów prawa w przypisach.
Autorka stosuje niespotykaną metodę odwołania się do przepisów aktów normatywnych w
przypisach, zamiast umieszczania ich w treści wywodów z wprowadzonym skrótem aktu

prawnego (m.in. s. 130, 142). Niestety zdarza jej się także snuć wywody na temat rozwiązań
prawnych bez przywoływania przepisów prawa (s. 18, 92).

VII. Wnioski

Konkludując stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska Katarzyny Sosnowskiej
stanowi opracowanie oryginalne, jest rezultatem analizy rodzimego systemu prawnego, a

zwłaszcza jego funkcjonowania. Praca stanowi ciekawą pozycję, wnosi nowe treści, a zarazem
stanowi

dobre

źródło

informacji

dla

kreowania

rodzimych

przyszłych

rozwiązań

legislacyjnych. Doktorantka wykazała się wysokim stopniem umiejętności w zakresie

stanowienia i rozwiązywania problemów o charakterze naukowym, a podjęty problem
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rozwiązała w sposób zadawalający. Wielokrotnie jej oceny i uwagi są trafne i świadczą o
bardzo dobrym zrozumieniu zagadnienia. Widać także bardzo duże doświadczenie praktyczne

Doktorantki, jej umiejętność prowadzenia wywodu, jasność argumentacji, biegłości w

posługiwaniu się szerokim materiałem normatywnym, a także liczne odniesienia do praktyki
stosowania prawa.

Tej oceny nie podważają uczynione uwagi, dotyczące zagadnień szczegółowych, czy
uwagi dotyczące kwestii warsztatowych, podniesione w niniejszej recenzji w intencji ich

poprawy przy dalszych opracowaniach naukowych Autorki.

VIII. Konkluzja
W konkluzji stwierdzam, że recenzowana rozprawa spełnia ustawowo określone

wymagania dla rozpraw doktorskich i może stanowić podstawę dalszych czynności w

przewodzie doktorskim.

Łódź, dnia 19 listopada 2019 r.
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