
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z nadal nierozwiązanym problemem tzw. pików benzenu występujących na terenie Kę-

dzierzyna-Koźla oraz niepokojącymi wynikami ostatnich badań, z których wynika, że poziom benzenu 

podczas pików może być dużo wyższy, niż było to obserwowane do tej pory, wnoszę o natychmiastowe 

umieszczenie na terenie powiatu Kędzierzyn-Koźle 15 stacji badawczych, które w tym samym czasie 

będą mierzyły poziomy benzenu, toluenu i ksylenu. 

Stacje monitorujące powinny zostać rozmieszczone na terenie otaczającym strefę przemysłową we 

wskazanych lokalizacjach: 

— Blachownia, ul. Owocowa; 

— Blachownia, ul. Broniewskiego; 

— Blachownia, ul. Szkolna; 

— Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa; 

— Kędzierzyn-Koźle, os. Piastów, ul. Chodkiewicza/Kośnego; 

— Kędzierzyn-Koźle, os. Azoty; 

— Sławięcice; 

— Stara Kuźnia; 

— Stare Koźle; 

— Korzonek; 

— Bierawa; 

— tereny zakładów w Kędzierzynie-Koźlu – minimum 4 stacje, czyli na ul. Szkolnej 15, ul. Energe-

tyków, ul. Mostowej. 

Takie rozmieszczenie stacji badawczych powinno pomóc wojewódzkiemu inspektorowi ochrony śro-

dowiska w ustaleniu źródła pochodzenia pików, jak również przyczyni się do oceny rzeczywistego stę-

żenia benzenu w powietrzu na terenie całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

Oczekuję podjęcia przez ministra klimatu i środowiska zdecydowanych działań, ponieważ podległe 

Panu służby nie są w stanie rozwiązać tej sprawy od kilku lat. 

Proszę również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Proszę o podanie liczby punktów pomiarowych oraz dokładnych godzin i adresów, w których 

przedstawiciele WIOŚ dokonywali terenowych pomiarów stężenia benzenu w Kędzierzynie-Koźlu 

w dniach: 17 stycznia 2020 r., 5 marca 2020 r., 9 kwietnia 2020 r., 24 kwietnia 2020 r., 27 kwietnia 

2020 r., 29 lipca 2020 r., 7 sierpnia 2020 r., 28 sierpnia 2020 r., 4 września 2020 r. Proszę o przedsta-

wienie powyższych danych w formie tabelarycznej. 

2. Proszę o wyrażenie zgody na udział strony społecznej oraz zainteresowanych tematem ochrony 

powietrza radnych miasta Kędzierzyna-Koźla w kolejnych terenowych pomiarach powietrza, które wy-

konywane będą przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

3. Proszę o wskazanie wszystkich firm z powiatu Kędzierzyn-Koźle, które obecnie posiadają zgodę 

na emisję zorganizowaną benzenu. 

4. Proszę o wskazanie wszystkich firm z powiatu Kędzierzyn-Koźle, w których obecnie może odby-

wać się emisja niezorganizowana benzenu. 

5. Proszę o udostępnienie wykazu firm z powiatu Kędzierzyn-Koźle, które od 1 stycznia 2010 r. do 

27 listopada 2020 r. w wyniku kontroli WIOŚ zostały ukarane mandatami oraz karami administracyjny-

mi za działanie na szkodę środowiska (nie tylko w zakresie szkodliwego odziaływania na powietrze). 

Proszę o przedstawienie: wysokości mandatów i kar administracyjnych oraz terminów i powodów ich 

nałożenia, zleconych zaleceń pokontrolnych oraz informacji, czy zostały one zrealizowane. 

 



6. Proszę o udostępnienie pełnych danych dotyczących emisji benzenu ze stacji przy ul. Skarbowej, 

ul. Szkolnej, ul. Książąt Opolskich i ul. Kościuszki, dokonujących pomiarów metodą pasywną w ramach 

realizowanego w Kędzierzynie-Koźlu projektu badawczego, oraz ze stacji badawczej umieszczonej przy 

ul. Broniewskiego. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 

 

 


