
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jakość powietrza w Polsce jest daleka od zadowalającej. Każdego dnia w sezonie jesienno-zimowym  

oraz zimowo-wiosennym obserwujemy w wielu miejscach w naszym kraju kilkukrotnie przekroczone normy 

pyłów PM 2,5 oraz PM 10. W wyniku wieloletnich zaniedbań polskie powietrze należy do najbardziej zanie-

czyszczonych w całej Unii Europejskiej, czego konsekwencją jest około 40 tysięcy zgonów rocznie.  

Złudzeń nie pozostawia również raport „Jakość powietrza w Europie 2019” przygotowany przez Europejską 

Agencję Środowiska. Wynika z niego, że jesteśmy najbardziej rakotwórczym krajem UE. Mamy najwyższe 

stężenia benzo(a)pirenu, który jest jedną z najbardziej rakotwórczych substancji – został wpisany przez Mię-

dzynarodową Agencję Badań nad Rakiem na listę najgroźniejszych kancerogenów. Benzo(a)piren powstaje 

głównie wskutek spalania węgla. 

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Ile tzw. kopciuchów zostało wymienionych w ramach wprowadzonego przez rząd programu  

„Czyste powietrze”? Ile pieców ma zostać wymienionych w 2021 r.? Ile wymian łącznie planuje mi-

nisterstwo i w jakim czasie? Ile łącznie środków finansowych chce na to przeznaczyć? 

2. Jakie działania (edukacyjne, lobbingowe) podjęło ministerstwo w celu przekonania innych jednostek 

samorządu terytorialnego do wprowadzenia podobnych rozwiązań w zakresie walki ze smogiem jak 

te, które miały miejsce w Krakowie (to przykład miasta, które w ciągu 2 lat poradziło sobie z pro-

blemem zanieczyszczonego powietrza)? Jak ministerstwo ocenia te działania? Czy przeprowadzono 

analizę skutków społecznych? 

3. Czy i jakie programy dofinansowań (dotacji celowych) ministerstwo planuje skierować do samorządów 

w celu walki o czyste powietrze w 2021 r.? 

4. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie regulacji ustawowej wymuszającej na spółkach energetycz-

nych podłączanie nowych domostw (w tym starych kamienic) do sieci ciepłowniczych – na wzór regulacji 

nakładającej na spółki lokalne obowiązek dostarczenia wody? Czy prowadzone były rozmowy ze spółkami 

energetycznymi? Kiedy? Jaki jest efekt tych rozmów? Jaki byłby szacowany koszt takiego przedsięwzięcia? 

5. Czy spółki ciepłownicze, jak Tauron Polska Energia SA, posiadają środki z funduszy europejskich,  

które mogłyby przeznaczyć na podłączenie domostw do sieci ciepłowniczych? Jakiej wysokości są to środki? 

Kiedy spółki je otrzymały? Ile do tej pory wydały i z jakim przeznaczeniem? 

Gabriela Morawska-Stanecka 
 


