
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

na 3. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 stycznia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie kwestii tzw. pików benzenu, które 

występują na terenie Kędzierzyna-Koźla. 

Kędzierzyn-Koźle jest miastem położonym na Opolszczyźnie, w obrębie którego działa wiele firm z bran-

ży chemicznej. Swoją działalność prowadzą tutaj podmioty zajmujące się m.in. przerobem i produkcją sub-

stancji zawierających benzen. 

Obowiązująca średnioroczna norma emisji benzenu to 5 µg na 1 m3 powietrza. Norma ta w Kędzierzynie-

Koźlu od 2013 r. nie jest przekraczana, a wartość średniorocznej emisji z roku na rok wręcz maleje. 

W Kędzierzynie-Koźlu obserwuje się jednak tzw. piki benzenu, w trakcie których w powietrzu nie znajdu-

je się 5 µg/m3, jak określa to norma roczna, a odnotowuje się od 30 do nawet 160 µg benzenu na 1 m3 powie-

trza. Przykładowo: 25 października 2019 r. o godzinie piątej rano stężenie tej substancji w powietrzu wynosi-

ło aż 164 µg/m3. 

Przyjęta norma 5 µg w skali roku nie jest przekraczana, a jednak mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla są nara-

żeni na krótkotrwały kontakt z tą substancją o znacznie wyższych wartościach. 

Sprawę od kilku lat próbuje wyjaśnić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Niestety wciąż nie 

udało się udzielić odpowiedzi na pytanie, która firma odpowiada za występowanie pików benzenu. 

Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla uważają, że piki benzenu nie powinny występować, a norma emisji na 

poziomie 5 µg nie powinna być przekraczana zarówno w skali roku, jak i w trakcie doby. 

Mieszkańcy apelują do lokalnych władz samorządowych oraz do parlamentarzystów o to, aby ustalić, kto 

odpowiada za piki benzenu, oraz żeby wprowadzić nowe regulacje prawne w postaci dodatkowych norm 

emisji benzenu – dobowych i godzinowych. 

Z powodu tzw. pików benzenu oraz chęci poprawy stanu powietrza grupa mieszkańców założyła Komitet 

Ochrony Powietrza. Prowadzone są działania w internecie, a w ostatnim czasie odbyły się protesty na ulicach 

Kędzierzyna-Koźla, w których uczestniczyło kilkaset osób. Temat benzenu od lat poruszany jest także w 

lokalnych i regionalnych mediach. 

W związku z tym proszę o przekazanie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy Ministerstwo Klimatu może wspomóc działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-

ska w zakresie przeprowadzenia kontroli, których celem będzie szybka identyfikacja podmiotu odpowie-

dzialnego za tzw. piki benzenu na terenie Kędzierzyna-Koźla? 

2. Czy Ministerstwo Klimatu może wynająć zewnętrzną firmę lub przekazać odpowiednim jednostkom te-

renowym specjalistyczny sprzęt (mobilne stacje pomiarowe, aparaturę zamontowaną na dronach), który po-

może w wykryciu emitenta pików benzenu? 

Zwiększona emisja benzenu występuje zazwyczaj w późnych godzinach wieczornych i trwa do rana lub 

wczesnych godzin przedpołudniowych. Czy w związku z tym możliwe jest, aby w chwili rozpoczynającego 

się piku benzenu do miasta niezwłocznie wysyłano grupę prowadzącą kontrolę? 

3. Czy jest możliwe, aby oprócz średniorocznej normy 5 µg na 1 m3 powietrza zostały wprowadzone także 

dobowe oraz godzinowe normy emisji benzenu, które prawnie uregulują kwestię pików benzenu? 

Ponadto wnioskuję, aby za pośrednictwem Ministerstwa Klimatu odbyły się rozmowy z przedstawicielami 

wszystkich firm z terenu Kędzierzyna-Koźla, które zajmują się przerobem i produkcją substancji zawierają-

cych benzen. 

Proponuję, aby bez względu na kwestię wyjaśnienia sprawy pików benzenu uzgodnić z tymi podmiotami 

dostosowanie emisji benzenu do odpowiednich godzin oraz do aktualnych warunków pogodowych (mgła, 

smog, brak wiatru itp.), tak aby podwyższone wartości benzenu występowały wyłącznie w nocy, kiedy 

mieszkańcy przebywają w domach. 

Obecna sytuacja, w której odpowiednie służby od kilku lat nie są w stanie ustalić pochodzenia pików ben-

zenu mogących szkodliwie wpływać na zdrowie mieszkańców, nie powinna mieć miejsca i budzi rosnące 

niezadowolenie społeczne. 



Wierzę w to, że dzięki wsparciu ministra klimatu uda się nie tylko ustalić podmiot odpowiedzialny za wy-

stępowanie pików benzenu, ale również pogodzić działalność tutejszego przemysłu chemicznego z prawem 

mieszkańców Kędzierzyna-Koźla do oddychania czystym powietrzem. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 

 

 

 
 


