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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Swoj¹ rolê senatora niezale¿nego, a wiêc niezwi¹zanego z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹, rozumiem przede
wszystkim jako mandat moich wyborców do reprezentowania ich interesów w izbie wy¿szej naszego par-
lamentu. Fakt, ¿e nie któremuœ z kandydatów partyjnych, a w³aœnie mnie mieszkañcy Pó³nocnej Wielko-
polski powierzyli mandat senatora, rozumiem w ten sposób, ¿e wol¹ oni, aby ich reprezentant by³ jak
najdalej od central partyjnych i jak najbli¿ej ich codziennych problemów. Dlatego w swoich oœwiadcze-
niach siêgam przede wszystkim do listów moich wyborców oraz do uchwa³ samorz¹dów terytorialnych.

Wspomniane listy s¹ najczêœciej pe³ne pretensji pod adresem centralnych instytucji pañstwa, czêsto maj¹
charakter roszczeniowy, ale czasem zdarzaj¹ siê pomys³y, które warte s¹ rozwa¿enia i upowszechnienia.

Niedawno dotar³ do mnie apel Rady Miejskiej w Ujœciu w sprawie udzielenia pomocy podmiotom fizy-
cznym w likwidacji azbestu. Radni zaproponowali w nim bardzo interesuj¹ce i m¹dre rozwi¹zanie, które
przedstawiam w Wysokiej Izbie po to, aby zainteresowa³o siê nim Ministerstwo Œrodowiska i nie od³o¿o-
no go tam ad Kalendas Graecas.

Azbest – pisz¹ radni z Ujœcia – jest jednym z najbardziej szkodliwych minera³ów stosowanych do nie-
dawna w budownictwie. Jego obecnoœæ w otoczeniu stwarza realne zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi,
a tak¿e prowadzi do degradacji œrodowiska naturalnego. Ustawodawca ograniczy³ czas na usuniêcie za-
gro¿enia spowodowanego azbestem do 2032 r., nak³adaj¹c taki obowi¹zek na w³aœcicieli nieruchomo-
œci. Wzrost wiedzy na temat wysokiej szkodliwoœci azbestu powoduje, ¿e coraz wiêcej w³aœcicieli
nieruchomoœci zainteresowanych jest usuniêciem tego bardzo niebezpiecznego minera³u. Wysoki koszt
realizacji tego zadania (oko³o oœmiu tysiêcy z³ od budynku gospodarczego œredniej wielkoœci) powoduje,
¿e pomimo œwiadomoœci wystêpuj¹cego zagro¿enia zainteresowani nie s¹ w stanie zrealizowaæ swoich
zamierzeñ w tym zakresie bez istotnej pomocy finansowej innych podmiotów. Powszechne do niedawna
stosowanie azbestu spowodowa³o, ¿e na terenie naszego kraju w dalszym ci¹gu znajduj¹ siê jego znacz-
ne iloœci.

Kieruj¹c siê wspomnianymi motywami, radni z Ujœcia zaproponowali rozwi¹zanie, które z powodze-
niem mo¿na by upowszechniæ w ca³ym kraju. Proponuj¹, aby osoby, które chc¹ usun¹æ azbest ze
swoich budynków, uzyskiwa³y bezzwrotn¹ pomoc z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysokoœci 50% kosztów tego przedsiêwziêcia, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 30%, ze œrodków starostw powiatowych 10%, z funduszy
gminnych 5%, a pozosta³e 5% kosztów winien ponieœæ w³aœciciel nieruchomoœci.

S¹dzê, ¿e jest to bardzo dobry pomys³ i warto siê nad nim pochyliæ. Jedno jest pewne. Ludzie pozo-
stawieni sami sobie nie uporaj¹ siê z tym problemem, a gmin nie staæ na to, by w znacz¹cy sposób im
w tym pomóc.
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