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Warszawa, 2020-01-10

Aleksander Miszalski

prezes Rady Ministrów

Interpelacja nr 1255

Interpelacja w sprawie działań rządu mających na celu 
zwalczenie smogu w Polsce

Szanowny Panie Premierze,

w exposé wygłoszonym w grudniu 2017 r. powiedział Pan, że walka ze smogiem jest 
priorytetem Pana i Pańskiego rządu. Powiedział Pan wówczas "powietrze, woda, ziemia 
przecież nie należą tylko do nas, należą też do przyszłych pokoleń i to, w jakim stanie 
zostawimy je naszym wnukom, wystawi nam świadectwo". Tymczasem na początku stycznia 
2020 r., po dwóch latach priorytetowej walki Pańskiego rządu ze smogiem, normy PM 2,5 w 
Krakowie i wielu miastach oraz miasteczkach Małopolski zostały przekroczone o 1250 proc., 
zaś 3 stycznia Kraków był drugim miastem na świecie pod względem zanieczyszczenia 
powietrza. 

W związku z tym, na podstawie art. 192 pkt 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 pkt 1 ust. 7 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, chciałbym zadać następujące pytania:

Jakie działania mające na celu ograniczenie smogu zostały podjęte przez rząd w ciągu 
ostatnich dwóch lat?
Jakie efekty przyniosły podjęte przez rząd w ciągu ostatnich dwóch lat działania mające 
na celu ograniczenie smogu?
Ile wyniósł koszt podjętych przez rząd w ciągu ostatnich dwóch lat działań mające na celu 
ograniczenie smogu?
Czy w ciągu ostatnich dwóch lat rządowi udało się ograniczyć smog w dziesięciu 
najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem miastach w Polsce (Żywiec, Pszczyna, Rybnik, 
Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Kraków, Skawina, Nowy Sącz, 
Niepołomice)? 
W jaki sposób rząd współpracuje z samorządami w walce ze smogiem?
Jak rząd ocenia współpracę z samorządami w walce ze smogiem? 
Ile osób szacunkowo zmarło w Polsce z powodu smogu w roku 2018 i 2019?
Co zdaniem rządu jest główną przyczyną częstego przekraczania norm smogu w Polsce?
Jakie kroki podjął rząd w celu zniwelowania czynnika wskazanego w odpowiedzi na 
pytanie siódme?
Jakie działania planuje podjąć rząd w celu dalszego zwalczania smogu w Polsce w roku 
2020?
Czy rząd wykorzystał w pełni możliwości finansowe wynikające z członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej? 



 

Z wyrazami szacunku

Aleksander Miszalski
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