
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

na 13. posiedzeniu Senatu 

w dniu 2 lipca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do wiceprezesa 

Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o udzielenie rządowego wsparcia dla inwestycji budowy portu w Kędzierzynie-

Koźlu oraz wyjaśnienie, z jakich powodów ta strategiczna dla rozwoju miasta oraz całego regionu inwestycja 

została wstrzymana. 

Prace rozpoczęte przez wykonawcę, spółkę KK Terminale, pochłonęły już ponad 55 milionów zł. Z kolei 

gmina Kędzierzyn-Koźle zainwestowała ponad 4 miliony zł w nową drogę dojazdową do portu. Cała inwe-

stycja została jednak w połowie 2018 r. wstrzymana z powodu braku możliwości zakupu lub wydzierżawie-

nia spółce KK Terminale fragmentu 500 m torów kolejowych, którymi zarządza PKP SA, a które miały połą-

czyć teren portowy z linią kolejową w Kłodnicy. 

W marcu 2020 r. skierowałem w tej sprawie oświadczenie senatorskie do ministra infrastruktury oraz mi-

nistra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W odpowiedzi udzielono mi informacji, że negocjacje zo-

stały zerwane przez PKP SA z obawy o bezpieczeństwo gospodarcze państwa oraz ze względu na zmianę 

strategii zarządzania majątkiem przez spółkę. Tymczasem w styczniu 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Opolu 

wskazała na prawidłowość transakcji sprzedaży portu. 

Szanowny Panie Premierze, mijają 2 lata, od kiedy jedna z największych inwestycji w tej części kraju zo-

stała wstrzymana. Apeluję o wsparcie ze strony rządowej i pomoc w negocjacjach między spółką 

KK Terminale a PKP SA. Proszę również o udzielenie wyjaśnień, co tak naprawdę stoi na przeszkodzie, aby 

udostępnić inwestorowi wspominany fragment linii kolejowej. 

Budowa portu w Kędzierzynie-Koźlu to wielka szansa na dalszy rozwój miasta. To nie tylko nowe miej-

sca pracy, lecz także podstawa do przywrócenia funkcji gospodarczych Odrzańskiej Drodze Wodnej. Jest to 

również możliwość rewitalizacji zdegradowanych terenów portowych, którymi przez wiele lat żaden inwestor 

nie był zainteresowany. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 

 
 


