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BPS/043-18-647/20 - odpowiedź na oświadczenie senatorskie

Szanowny Panie Marszałku 

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Beniamina Godylę podczas 18. 
posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2020 r. skierowane do Ministra Klimatu i Środowiska 
Michała Kurtyki w sprawie problemu tzw. pików benzenu występujących na terenie Kędzierzyna-
Koźla oraz niepokojących wyników ostatnich badań, BPS/043-18-647/20, przedstawiam następujące 
wyjaśnienia.

Na wstępie pragnę uprzejmie wyjaśnić, że realizacja wniosku senatora Beniamina Godyli 
o natychmiastowe umieszczenie na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 15 stacji badawczych, 
które w tym samym czasie mierzyłyby poziom benzenu, toluenu i ksylenu, jest niemożliwa ze 
względów organizacyjnych i finansowych. Inspekcja Ochrony Środowiska nie posiada stacji 
pomiarowych, które mogłyby być wykorzystane do tego celu. Koszty zakupu sprzętu do 
automatycznych pomiarów lotnych związków organicznych są bardzo wysokie i GIOŚ nie ma 
środków finansowych na ich zakup (koszt 1 analizatora do automatycznych pomiarów benzenu to ok. 
130 tys. zł, dodatkowo należy uwzględnić koszty zakupu kontenerów z wyposażeniem oraz systemów 
do zbierania i gromadzenia danych). Podkreślić również należy brak możliwości kadrowych do 
obsługi dodatkowo tak dużej liczby stacji. 15 stacji to znacząco więcej, aniżeli liczba wszystkich stacji 
monitoringu jakości powietrza funkcjonujących obecnie w województwie opolskim.

Jednakże Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w niedługim czasie uruchomi ponownie 
dodatkowe pomiary za pomocą mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu, 
w rejonie Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Na stacji realizowane będą pomiary benzenu, 
etylobenzenu, m, p-ksylenu, toluenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

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 przedstawienie powyższych danych w formie tabelarycznej.



Lokalizację punktów pomiarowych i czas pomiaru podano w tabeli w załączniku nr 1 do 
pisma.

2. Proszę o wyrażenie zgody na udział strony społecznej oraz zainteresowanych tematem ochrony 
powietrza radnych miasta Kędzierzyna-Koźla w kolejnych terenowych pomiarach powietrza, które 
wykonywane będą przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu pomiary na terenie 
Kędzierzyna-Koźla wykonują m.in. w okolicy Zakładów eksploatowanych przy ul. Szkolnej 15. 
Wjazd na teren parku przemysłowego, gdzie znajdują się zakłady, które w swej technologii produkują 
lub przetwarzają benzen dla osób będących z zewnątrz następuje po otrzymaniu przepustki. 
W ww. przypadku Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie jest osobą upoważnioną 
do udzielenia zgody na udział strony społecznej w pomiarach.

3. Proszę o wskazanie wszystkich firm z powiatu Kędzierzyna-Koźle, które obecnie posiadają zgodę na 
emisję zorganizowaną benzenu.

Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Opolu firmami z terenu powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, które posiadają zgodę na emisję 
zorganizowaną benzenu są: 

• WARTER Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; 
• RUETGERS Poland Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
• Petrochemia Blachownia Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

4. Proszę o wskazanie wszystkich firm z powiatu Kędzierzyna- Koźle, w których obecnie może odbywać 
się emisja niezorganizowana benzenu.

Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Opolu emisja niezorganizowana benzenu z terenu powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego może 
odbywać z terenu wszystkich zakładów, które w swej technologii  produkują lub przetwarzają benzen 
(awarie). Ponadto specyfika technologiczna firmy DB Cargo Polska Sp. z o.o. Oddział 
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle polegająca na myciu cystern m.in. 
po benzolu koksowniczym, wiąże się z emisją niezorganizowaną benzenu.

5. Proszę o udostępnienie wykazu firm z powiatu Kędzierzyna-Koźle, które od 1 stycznia 2010 r. do 27 
listopada 2020 r. w wyniku kontroli WIOŚ zostały ukarane mandatami oraz karami administracyjnymi 
za działanie na szkodę środowiska (nie tylko w zakresie szkodliwego oddziaływania na powietrze). 
Proszę o przedstawienie: wysokości mandatów i kar administracyjnych oraz terminów i powodów ich 
nałożenia zaleconych zaleceń pokontrolnych oraz informacji czy zostały one zrealizowane. 

Lista przedstawiająca wykaz firm z powiatu Kędzierzyna-Koźle, które od 1 stycznia 2010 r. 
do 27 listopada 2020 r. w wyniku kontroli WIOŚ zostały ukarane mandatami oraz karami 
administracyjnymi za działanie na szkodę środowiska stanowi załącznik nr 2 do pisma.

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.

W odpowiedzi na pytanie nr 6 pragnę poinformować, że  w załączniku nr 3 zamieszczono:
 wyniki pomiarów uzyskane w 2020 roku ze stacji pasywnych zlokalizowanych w Kędzierzynie-

Koźlu, czyli pomiarów wskaźnikowych (z około miesięcznym czasem uśredniania stężeń), 
prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska -  przedstawiono w tabeli 1;

 wyniki stężeń benzenu uzyskane na automatycznej stacji badawczej, realizującej pomiary przy 
ul. W. Broniewskiego w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 21 maja do 17 listopada 2020 r. -
przedstawiono w tabeli 2.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Załączniki:
 Załącznik nr 1. Tabela przedstawiająca lokalizację punktów pomiarowych i czas pomiaru na terenie 

Kędzierzyna- Koźle
 Załącznik nr 2. Wykaz firm z powiatu Kędzierzyna-Koźle, które od 1 stycznia 2010 r. do 27 listopada 2020 

r. w wyniku kontroli WIOŚ zostały ukarane mandatami oraz karami administracyjnymi za działanie na 
szkodę środowiska

 Załącznik nr 3. Tabela 1.  Wyniki pomiarów pasywnych benzenu uzyskane w ramach PMŚ w Kędzierzynie-
Koźlu w 2020 r. oraz Tabela 2. Wyniki pomiarów benzenu uzyskane na stacji badawczej zlokalizowanej w 
Kędzierzynie-Koźlu przy ul. W. Broniewskiego w okresie od 21.05.2020 r. do 17.11.2020 r.

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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