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Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem nr 954, Pana Senatora Adama Szejnfelda, złożonym podczas
22. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 marca 2021 r., w sprawie udzielenia gminie
Wapno (woj. wielkopolskie) pomocy państwa w zakresie ochrony przed skutkami szkód górniczych
uprzejmie informuję, co następuje.
Z informacji przekazanych przez organy nadzoru górniczego wynika, że zapadlisko, które
powstało w 2021 r., nie znajduje się na terenie głównych deformacji powstałych po katastrofie w 1977 r,
jednak także nastąpiło nad wyrobiskami górniczymi. W związku z tym, jeżeli zostanie wykazane, iż jest
to szkoda górnicza, podmiotem który może być uznany jako odpowiedzialny za jej likwidację jest Skarb
Państwa, reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego, tj. ze względu na właściwość
miejscową i rzeczową przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Wynika to z faktu,
że nie istnieje następca prawny dawnej kopalni soli „Wapno”. Podkreślenia wymaga, że ww.
odpowiedzialność zaistnieje jedynie pod warunkiem wykazania związku przyczynowo-skutkowego
powstałej szkody z działalnością górniczą, a nie z naturalnymi procesami geologicznymi zachodzącymi
w tym rejonie. Kwestie odpowiedzialności za szkody regulują przepisy zawarte w Dziale VIII, ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. ‒ Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.).
Nadmienić należy, że do organów nadzoru górniczego nie wpłynął wniosek o naprawienie szkody
górniczej.
Szeroki zakres kompetencji w zakresie rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych
m.in. przez działalność górniczą posiada Gmina Wapno. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do zadań własnych
gminy należą m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) do zadań własnych gminy należy przygotowanie,
koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie.
Rewitalizację stanowi zaś, zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 2 ust. 1 cyt. ustawy „proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
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skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji”.
Należy dodać, że w rozwiązanie problemu zaangażowany jest także Wojewoda Wielkopolski,
którego służby aktywnie uczestniczą w pracach mających na celu likwidację zagrożenia.
Jeżeli właściwe w sprawie podmioty zwrócą się z wnioskiem o pomoc, sprawa zostanie pilnie
rozpatrzona przez odpowiednie organy.
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