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Interpelacja poselska w przedmiocie Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2020-2030

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1799), a także art. 192
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. 2020 poz. 327), składam interpelację w przedmiocie Polityki
Ekologicznej Państwa na lata 2020-2030.

Stan faktyczny

Kryzys klimatyczny jest jednym z najważniejszych wyzwań, stojących przed nami na
progu XXI w. Klimatolodzy alarmują, że obecnie klimat jest rozchwiany (por. https://wyborcza.pl
/AkcjeSpecjalne/7,175132,26064523,dawne-ekstrema-to-nasza-nowa-norma-rozmowa-z-profzbigniewem.html?disableRedirects=true – dostęp: 03.07.20r.). Przez susze i brak wody coraz
częściej mamy do czynienia z wątłymi plonami zbóż, na co skarżą się rolnicy. Jednocześnie
silne i nagłe, a zarazem krótkotrwałe opady deszczu, powodują kataklizmy w postaci powodzi,
które w Polsce pojawiają się coraz częściej. Jednocześnie zaobserwować można, że zjawisko
to ma charakter lokalny (tzn. powodzie obejmują niewielki obszar, ale za to powodują na nim
bardzo duże straty materialne). Dlatego też pojawiają się pytania o politykę państwa w zakresie
przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

Stan prawny

16 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła ,,Politykę ekologiczną państwa 2030 –
strategię rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” (zwaną dalej: PEP 2030 ). Do
celów PEP 2030 zaliczono m.in .: poprawę jakości środowiska, wzmocnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju, przystosowanie społeczeństwa i gospodarki do zmian klimatu, których nie
da się uniknąć, czy poprawę zarządzania ochroną środowiska w Polsce ( https://bip.mos.gov.pl
/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Polityka_Ekologiczna_Panstwa
/200410_broszura_PEP.pdf - dostęp: 03.07.20r.).
Za powyższymi deklaracjami nie następują jednak konkretne działania. W
szczególności nic nie wiadomo o żadnych, podejmowanych przez rząd prac legislacyjnych w
celu wdrożenia PEP 2030. Pomimo, że od przyjęcia PEP 2030 minął już blisko rok, nie
zanotowano żadnych działań legislacyjnych, zmierzających do jego realizacji. Tymczasem
potrzeba ich przeprowadzenia jest bardzo pilna, na co wskazuje częstotliwość wstępujących
anomalii pogodowych.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:
1. Jakie działania legislacyjne podejmuje Ministerstwo Klimatu w celu wdrożenia PEP 2030?
2. Jakie działania faktyczne podejmuje Ministerstwo Klimatu w celu zapobiegania skutkom
anomalii pogodowych takich jak powodzie, czy susze?
3. Jakie fundusze Ministerstwo Klimatu planuje przekazać na rzecz walki z kryzysem
klimatycznym i w jakich obszarach planuje je wykorzystać?
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