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Warszawa, 2020-01-10

Aleksander Miszalski

prezes Rady Ministrów

Interpelacja nr 1257

Interpelacja w sprawie pożarów w Australii

Szanowny Panie Premierze,

od września Australia mierzy się z jednymi z największych pożarów lasów w historii.
Dotychczas zginęły w nich 23 osoby, z czego 12 w kończącym się tygodniu. W walkę z ogniem
zaangażowane są australijskie służby; straż pożarna, wojsko, policja, marynarka wojenna i
ochotnicy, oraz strażacy z USA, Kanady i Nowej Zelandii. Ekolodzy alarmują o
prawdopodobnym wyginięciu w wyniku pożaru kilku gatunków flory i fauny. Bardzo wysokie
temperatury przyczyniły się z kolei do powstania obszarów, gdzie występują burze bez opadów
i ogniowe tornada, zaś Meteorolodzy informują, że chmury dymu generują "własną pogodę". 

Naukowcy zgodnie twierdzą, ze rosnący poziom dwutlenku węgla powoduje ocieplanie planety.
Zmiany klimatu sprawiają, że Ziemia jest coraz cieplejsza i suchsza, przez co pożary, jak ten
mający dziś miejsce w Australii, będą stawać się częstsze i intensywniejsze. W następstwie
pożary te przyczyniają się do dalszego ocieplania klimatu i powstawania kolejnych pożarów. W
samym 2019 r. w pożarach Amazonii spłonęło 900 tysięcy hektarów lasów, a w 2018 r. w
Kalifornii 800 tysięcy hektarów. Tymczasem tylko w stanie Nowa Południowa Walia spłonęły już
cztery miliony hektarów lasu, a dym unoszący się nad Australią, widoczny z kosmosu, ma
większą powierzchnię niż wszystkie państwa Unii Europejskiej!

W związku z powyższym, 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:

Czy rząd Australii wystosował do pozostałych państw prośbę o wsparcie w walce z
pożarami?
Czy Pański rząd planuje udzielić jakiegokolwiek wsparcia Australii w walce z trawiącymi ją
pożarami?
Czy rząd podziela wymienioną powyżej opinię, jakoby rosnący poziom stężenia
dwutlenku węgla w atmosferze, powstający m.in. w następstwie spalania węgla
kamiennego i brunatnego, przyczyniał się do obserwowanego od wielu lat zjawiska
ocieplania się klimatu oraz występowania katastrof klimatycznych, takich jak pożary,
tornada, burze gradowe czy topnienie lodowców?
Jakie starania podejmuje rząd by uniknąć w Polsce pojawienia się występujących coraz
częściej na świecie katastrof klimatycznych?
Czy średnia temperatura powietrza w Polsce wzrasta?
Czy zjawisko suszy występuje w Polsce z roku na rok częściej?
Czy dostęp do wody w jakimkolwiek regionie Polski jest zagrożony?
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Czy którykolwiek z regionów Polski jest zagrożony przez suszę?
Czy Polska jest przygotowana na następstwa obserwowanych dziś zmian klimatu?

Z wyrazami szacunku

Aleksander Miszalski
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