
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

na 15. posiedzeniu Senatu 

w dniu 11 września 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu Michała Kurtyki oraz do ministra środowiska Michała  

Wosia 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

W związku z brakiem wyjaśnienia, skąd biorą się w Kędzierzynie-Koźlu okresowe podwyższenia stężenia 

poziomu benzenu w powietrzu, oraz dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności tym problemem, zwra-

cam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy Główny Inspektor Ochrony Środowiska zlecił w 2020 r. opolskim inspektorom ochrony środowi-

ska przeprowadzanie kontroli zakładów znajdujących się w Kędzierzynie-Koźlu, które w swojej działalności 

wykorzystują benzen? A jeśli tak, to w jakich terminach oraz wobec jakich podmiotów? 

2. Jakie działania zostały podjęte od stycznia przez opolski WIOŚ w celu rozwiązania problemu pików 

benzenu? 

3. Ile razy od stycznia 2020 r. do 10 września 2020 r. na terenie Kędzierzyna-Koźla były przeprowadzone 

kontrole w trybie interwencyjnym i jakie są ich efekty? 

4. Według odpowiedzi uzyskanej z Ministerstwa Klimatu (pismo 03980200307475RPW/7934/2020 z dnia 

24 lutego 2020), w grudniu 2019 r. 6 kontroli na terenie zakładów w Kędzierzynie-Koźlu zakończyło się 

stwierdzeniem naruszeń. Proszę o udzielenie szczegółowych informacji na ich temat. 

4.1. Proszę o wskazanie podmiotów, w których podczas 6 kontroli w grudniu 2019 r. stwierdzono naru-

szenia. 

4.2. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie stwierdzonych przez opolski WIOŚ nieprawidłowości i wskazanie, 

jakie konkretnie uchybienia stwierdzono w kontrolowanych zakładach. 

4.3. Czy stwierdzenie naruszeń w którymkolwiek przypadku mogło mieć związek z wystąpieniem na tere-

nie Kędzierzyna-Koźla tzw. pików benzenu? 

4.4. W jakiej wysokości mandaty karne otrzymały kontrolowane podmioty w wymienionych przypad-

kach? Czy zostały wymierzone kary administracyjne? 

5. Czy są już znane częściowe wyniki projektu badawczego prowadzanego na terenie Kędzierzyna-Koźla 

przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, mającego ustalić źródło pochodzenia podwyższonych stężeń 

benzenu w powietrzu? 

6. Zgodnie z udzieloną mi przez Ministerstwo Klimatu odpowiedzią (pismo 

03980200307475RPW/7934/2020 z dnia 24 lutego 2020), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. normuje maksymalnie jednogodzinne stężenie benzenu w powietrzu na poziomie 

30 µg/m
3
 W okresie od stycznia 2020 r do 06 września 2020 r norma 30 µg/ m

3
 została przekroczona ponad 

26 razy, osiągając nawet 106,7 µg/m
3
 w dniu 6 kwietnia, 153 µg/m

3
 w dniu 1 sierpnia oraz 131,9 µg/m

3
  

w dniu 4 września. Wg udzielonej mi przez Ministerstwo Klimatu odpowiedzi, w przypadku stwierdzenia 

podwyższonych jednogodzinnych stężeń benzenu inspektorzy opolskiego WIOŚ przeprowadzają pomiary  

w okolicach zakładów zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15. W związku z tym proszę 

o udzielenie informacji na następujące pytania. 

6.1. Czy w terminach wskazanych w przedstawionej tabeli, kiedy to w Kędzierzynie-Koźlu występowały 

piki benzenu, inspektorzy opolskiego WIOŚ dokonali pomiarów? Jakie były ich wyniki? 

6.2. Czy inspektorzy opolskiego WIOŚ w każdym ze wskazanych w tabeli terminie wystosowali zapytania 

do firm potencjalnie związanych z emisją benzenu dotyczące udzielenia informacji o wystąpieniu w ich za-

kładach sytuacji nadzwyczajnych? 

6.3. Czy któryś z zakładów, a jeśli tak, to który, we wskazanych terminach udzielił opolskiemu WIOŚ in-

formacji, że w jego przypadku wystąpiła sytuacja nadzwyczajna, która skutkowała zwiększeniem poziomu 

emisji benzenu? 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 
 


