
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 marca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Po raz kolejny proszę o wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w temacie pików benzenu występu-

jących na terenie Kędzierzyna-Koźla. W odpowiedzi na moje poprzednie oświadczenie w tej sprawie otrzy-

małem wyniki ze stacji pomiarowych oraz dane dotyczące kontroli, które prowadzą służby odpowiedzialne za 

ochronę środowiska. 

Okazuje się, że w kilku przypadkach w 2020 r., kiedy w powietrzu pojawił się duży pik benzenu, pomiary 

prowadzone przez służby odbywały się już po zakończeniu pików! Przykładowo o północy 8 kwietnia 2020 r. 

stężenie benzenu zaczęło rosnąć, osiągając o godzinie 3.00 w nocy 9 kwietnia 106,7 µg/m3, a pik zakończył 

się ok. 5.00 nad ranem, kiedy stężenie oscylowało wokół wartości 5,9 µg/m3. Ministerstwo Klimatu i Środo-

wiska udzieliło mi odpowiedzi, że tego dnia WIOŚ przeprowadził terenowe pomiary interwencyjne, ale te nie 

wykazały podwyższonych wartości benzenu. Problem jednak jest w tym, że pomiary rozpoczęły się 

9 kwietnia, ale dopiero o godzinie 11.49, czyli kilka godzin po zakończeniu piku. I nie jest to jedyny taki 

przypadek. Podobne sytuacje miały miejsce w dniach 17 stycznia 2020 r., 5 marca 2020 r., 7 sierpnia 2020 r. 

i 28 sierpnia 2020 r., kiedy pomiary prowadzone w trybie interwencyjnym były prowadzone zbyt późno. 

Mam nadzieję, że takie sytuacje nie są regułą, jednak jeśli służby działają w ten sposób, to nigdy nie wyja-

śnimy, skąd w powietrzu biorą się piki. 

W związku z powyższym apeluję o to, aby: 

— po pierwsze, pomiary w trybie interwencyjnym odbywały się maksymalnie w ciągu 2 godzin od czasu, 

kiedy stacja pomiarowa na os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu zaczyna odnotowywać podwyższone stężenie 

benzenu; 

— po drugie, podczas stwierdzonego piku benzenu zostały przeprowadzone mobilne pomiary z użyciem 

urządzeń pomiarowych typu Rapid, RAPIDplus, Drager CMS, Tiger, TigerSelect w lokalizacjach: Blachow-

nia, 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, w celu sprawdzenia, z jakimi stężeniami benzenu mamy do czynie-

nia podczas pików na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego; 

— po trzecie, podczas stwierdzonego piku benzenu zostały przeprowadzone mobilne pomiary z użyciem 

urządzeń pomiarowych typu Rapid, RAPIDplus, Drager CMS, Tiger, TigerSelect w miejscu, gdzie znajduje 

się obecna stacja pomiarowa WIOŚ na os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu, celem porównania wyników stacji 

z odczytami urządzeń mobilnych; 

— po czwarte, w pomiarach prowadzonych podczas występowania pików benzenu, które odbywać się bę-

dą poza terenem zakładów, mogli uczestniczyć przedstawiciele strony społecznej oraz zainteresowani tema-

tem czystego powietrza samorządowcy z terenu Kędzierzyna-Koźla. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 

 

 
 


