
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

na 7. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 marca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz 

do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Kędzierzyna-Koźla tematem budowy tamtej-

szego portu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powodów, z jakich ta strategiczna dla rozwoju miasta oraz 

całego regionu inwestycja została wstrzymana. 

W ostatnim czasie umorzone zostało prokuratorskie śledztwo dotyczące prawidłowości sprzedaży portu 

przez gminę Kędzierzyn-Koźle spółce KK Terminale. Według prokuratury transakcja kupna-sprzedaży nie 

budzi żadnych zastrzeżeń. 

Spółka KK Terminale zainwestowała w budowę portu już 55 milionów zł, a całość inwestycji ma wynieść 

ponad 300 milionów zł. Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla liczyli na nowe miejsca pracy, rozwój miasta, żeglu-

gi oraz rewitalizację zdegradowanych terenów portowych. Tymczasem spółka KK Terminale w przesłanym 

do władz miasta Kędzierzyna-Koźla oświadczeniu informuje o tymczasowym zawieszeniu inwestycji. Jako 

powód przerwania prac wskazuje na brak możliwości zakupu lub wydzierżawienia 500 metrów torów kole-

jowych, którymi zarządza PKP, a które mają połączyć teren portowy z linią kolejową w Kłodnicy. Sytuacja, 

którą opisuje inwestor, trwa od roku i budzi duże niezadowolenie społeczne mieszkańców Kędzierzyna-Koźla 

oraz władz samorządowych. 

W związku z powyższym proszę o przekazanie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Proszę ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra infrastruktury o wyjaśnienie, 

dlaczego PKP SA nie zgadza się na dzierżawę przez spółkę KK Terminale 500 metrów torów prowadzących 

do portu. Czy ze strony obu ministerstw zostały podjęte jakieś działania mogące doprowadzić do porozumie-

nia obu podmiotów? 

2. W związku z zapowiedziami medialnymi złożonymi przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śród-

lądowej o dobrych rokowaniach budowy terminala w kozielskim porcie oraz o tym, że nowa linia kolejowa 

zostanie wybudowana, proszę o podanie orientacyjnego terminu, w którym wskazany fragment torów zosta-

nie udostępniony spółce KK Terminale. 

Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby z pomocą ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 

oraz ministra infrastruktury zostały podjęte wszelkie możliwe działania mające na celu wsparcie tej inwesty-

cji, które umożliwią inwestorowi jak najszybsze rozpoczęcie działalności. 

Dotychczasowa sytuacja nie tylko pozbawia miasto Kędzierzyn-Koźle szansy na dalszy rozwój, ale może 

również wpłynąć niekorzystnie na wizerunek miasta wśród osób chcących prowadzić inwestycje na tym tere-

nie. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 
 


