2020-12-11

Średnio w hurcie Pb95 drożeje dziś 2 gr/l, a ON 3 gr/l

2018-04-25

Benzyna wyprzedza diesla
W 2017 roku nastąpił wzrost sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi. Pojazdy te mają coraz
niższe zużycie paliw. Jakub Faryś, Prezes PZPM zauważa, że obserwowany w Polsce rosnący popyt na
samochodów benzynowe jest spowodowany faktem, że samochody te mają coraz niższe zużycie paliwa.
W 2010 roku w Polsce rejestracje aut z silnikiem benzynowym stanowiły 52,7% ogółu rejestracji,
podczas gdy samochody z silnikami diesla stanowiły 45,5% rejestracji. W pierwszym kwartale br. napędy
benzynowe stanowiły już 71,2%, wobec 23,2 % aut z silnikiem diesla. Na naszym rynku obserwujemy
także wzrost udziału …

2018-01-30

Orlen inwestuje w stacje naprawcze dla rowerów
PKN Orlen ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące analizy rynku w zakresie dostawy i montażu stacji
naprawczych dla rowerów na stacje paliw ORLEN. Celem analizy jest zebranie informacji w zakresie
szacowanych kosztów dotyczących projektu oraz zapoznanie się z możliwościami poszczególnych
dostawców. Efektem niniejszego zapytania o informację (RFI) będzie zebranie i stworzenie bazy
dostawców oraz bazy najbardziej interesujących rozwiązań pod kątem wykorzystania na stacjach paliw
PKN ORLEN. Punkty naprawcze mają powstać na 20 stacjach paliw w całej Polsce. Źródło: PKN Orlen
(op.pb)

2018-01-12

Sejm przegłosował poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele
Sejm zaakceptował w środę poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele. Od 1 marca
handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany. Zgodnie z zapisami ustawy od 1 marca 2018 r. w
każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to
tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu
we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie
niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo ostatnie niedziele: …

2017-11-29

LOTOS rośnie we franczyzie
Sieć stacji paliw LOTOS w woj. małopolskim powiększyła się o nową lokalizację w miejscowości
Skawina. Obiekt znajduję się przy drodze krajowej nr 44, która łączy Górny Śląsk z Krakowem. To stacja
franczyzowa, zarządzana przez firmę „Tankpol” ze Szczucina. Stacja nr SP235 oprócz pełnej oferty
najwyższej jakości paliw LOTOS tj. Pb95, LOTOS Dynamic 98, ON, LOTOS Dynamic ON i LPG
wyposażona została w szereg funkcjonalności i udogodnień. Dostępny jest szybki nalew dla samochodów
ciężarowych. Nowy obiekt dysponuje również myjnią bezdotykową oraz stanowiskiem z kompresorem i
odkurzaczem. Oprócz bogatego menu CAFE …

2017-11-27

Sejm zdecydował o zakazie handlu w niedziele

Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach
będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie
obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Z ustawy są wyłączone stacje paliw,
jeśli spełniają wymogi techniczne dla stacji paliw. Teraz projektem zajmie się Senat. Źródło: sejm.gov.pl
(op.pb)

2017-11-09

Pierwsza w historii LOTOSU ropa z USA dotarła do Gdańska/ LOTOS zainaugurował
nowy kierunek dostaw surowca
Do gdańskiego Naftoportu wpłynął dziś rano tankowiec „St. Helen”, transportujący 600 tys. baryłek (tj.
ok. 80 tys. ton) amerykańskiej ropy gatunku DSW (Domestic Sweet). To kolejny zakup LOTOSU, ale
pierwszy w historii import z USA, który jest elementem konsekwentnie wdrażanej strategii spółki w
zakresie dywersyfikacji dostaw surowców. – Dywersyfikacja to jeden z priorytetów LOTOSU, zapisany w
strategii na lata 2017-2022, którą konsekwentnie realizujemy. Dzisiejsza dostawa jest tego najlepszym
przykładem – podkreśla Marcin Jastrzębski, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – To pierwszy, ale nie ostatni
zakup ropy …

2017-10-24

184. DOFO Lotosu - stacja EKO-AGB P.H.U. Alicja Buchcik
Sieć stacji Lotosu na Górnym Śląsku wzbogaciła się o nowoczesny, nowo zbudowany obiekt franczyzowy
w kategorii Premium. Uroczyste otwarcie stacji w 30-tysięcznym mieście Czerwionka-Leszczyny przy DK
924 prowadzącej z Knurowa do Żor odbyło się 16 października 2017 r. z udziałem władz lokalnych oraz
przedstawiciela zarządu spółki LOTOS Paliwa, wiceprezesa Adama Pawłowicza. - To już 486 stacja w
naszej sieci zbudowana od podstaw w naszej nowej wizualizacji. Jest to inwestycja naszego długoletniego
stałego klienta, firmy EKO-AGB PHU. Mimo że jest to stacja miejska, posiada również stanowisko do
tankowania TIR-ów …

2017-09-29

Nowe BP we wrześniu 2017
Po uruchomieniu 25 września MOP-ów Gozdowo i Sołeczno sieć BP ma 522 stacje, w tym 239
partnerskich i 29 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych. Nowe MOP-y BP przy A2
k. Wrześni (62-300 Gozdowo 38A – w kierunku na Poznań; i 62-300 Sołeczno 346 – w kierunku na Łódź)
oferują: po 4 odmierzacze wieloproduktowe, sklep, WBC, odkurzacz, kompresor, a Sołeczno również
dodatkową ofertę dla TIR. Przy obu działa KFC. Koncern nie zaniedbuje też rozwoju we franczyzie. 18
września rozpoczęła działalność BP Dworzysko (35-213 Rzeszów, Krakowska 358, woj. podkarpackie),
oferująca: 4 odmierzacze …

2017-04-25

V Orlen Warsaw Marathon
Za nami piąta, jubileuszowa edycja ORLEN Warsaw Marathon. Największa impreza biegowa w Polsce,
która rokrocznie gromadzi nie tylko biegaczy z całego świata, ale też wspaniałych kibiców po raz kolejny
przyciągnęła tłumy miłośników sportu. Mimo chłodnej aury na trasie ORLEN Warsaw Marathon
panowała gorąca atmosfera, którą stworzył najlepszy team - biegacze i kibice. W maratonie triumfował
Kenijczyk Felix Kimutai, a w biegu OSHEE 10 km ze zwycięstwa cieszył się Dmytro Lashyn z Ukrainy.
Mistrzostwo Polski w maratonie mężczyzn po raz kolejny wywalczył Artur Kozłowski. W Narodowym
Święcie Sportu - ORLEN Warsaw Marathon …

2017-02-17

O gastronomii na stacji paliw - specjalnie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych mówi Damian
Naworol AMBIT Sp. z. o. o.

2017-01-23

Do 19 stycznia do URE wpłynęło 80% spodziewanych wniosków o koncesje
Do 19 stycznia 2017 r. do ośmiu Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki dotarło ok. 80%
spodziewanych wniosków o zmianę koncesji na obrót paliwami płynnymi. Stacje paliw, których
właściciele nie złożyli wniosku do URE do 16 stycznia 2017 r., utraciły możliwość sprzedaży paliw. Dalsze
prowadzenie tej działalności jest zagrożone karą grzywny 5 mln zł i 5 lat więzienia. Jak zaznacza biuro
prasowe URE, wnioski, dotyczące głównie dostosowania koncesji do nowych przepisów, napływają nadal
drogą pocztową, zatem bardziej konkretne dane Urząd będzie posiadał dopiero pod koniec stycznia br.

Zgodnie z przepisami …

2016-11-25

UNIMOT chce przystąpić do AVIA International, by rozwijać detaliczną sprzedaż paliw
UNIMOT, multienergetyczna grupa kapitałowa, planuje przystąpić do stowarzyszenia AVIA
International, dzięki czemu zyska prawo do posługiwania się marką AVIA w Polsce. Celem jest rozwój
detalicznej sprzedaży paliw. Stowarzyszenie AVIA International, skupiające operatorów zarządzających
ok. 3000 stacjami paliw w całej Europie, podjęło decyzję o przyjęciu UNIMOT w skład członków
stowarzyszenia. Dzięki temu UNIMOT zyska w Polsce prawo do posługiwania się znakiem towarowym
AVIA, rozpoznawalnym w całej Europie, przy sprzedaży detalicznej paliwa. - Dotychczasowy model
dystrybucji paliwa przez UNIMOT polega na …

2016-01-13

19 stacja Oktan
Pomorska sieć Oktan uruchomiła 19 stację. Stacja znajduje się w Pucku przy ul. 1. Armii Wojska
Polskiego. Oferuje pełną gamę paliw, bogato zaopatrzony sklep oraz nowoczesny kącik Oktan Cafe. -To to
standard, z którego klienci mogą skorzystać na każdej naszej stacji. Placówka w Pucku oferuje również
2-stanowiskową myjnię bezdotykową - informuje miesięcznik "Paliwa Płynne" Mateusz Brzeski,
specjalista ds. marketingu w firmie Oktan Brzeski, Grzenkowicz. WIĘCEJ: czytaj w styczniowym
wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne” Nowości branżowych szukaj na XXIII Międzynarodowych Targach
STACJA PALIW 2016 11-13 maja 2016r. …

2016-01-11

Nowa stacja Statoil 1-2-3 w Rudzie Śląskiej
Firma Statoil Fuel & Retail Polska otworzyła nową stację paliw w Rudzie Śląskiej. Sieć Statoil w Polsce
liczy obecnie liczy 356 stacji, w tym 190 stacji typu premium, 78 stacji franczyzowych oraz 88 segmentu
ekonomicznego Statoil 1-2-3. Nowa stacja Statoil 1-2-3 została otwarta pod koniec grudnia ub.r. w Rudzie
Śląskiej przy ulicy Górnośląskiej 18 (Bykowina). Nowo wybudowany obiekt należy do formatu Gas & Go
z obsługą. W ofercie stacji są zarówno paliwa miles, gaz LPG, a także wybrane towary w kiosku. Stacja
1-2-3 wyposażona jest w dwa podwójne stanowiska do tankowania benzyny i oleju napędowego …

2016-01-05

Rozwój sieci LOTOS zgodnie z planem
Spółka LOTOS Paliwa, należąca do Grupy Kapitałowej LOTOS, zrealizowała swoje ubiegłoroczne plany

rozwoju sieci stacji paliw. Pod koniec 2015 w sieci LOTOS działało 476 stacji, o 35 obiektów więcej niż
rok wcześniej. - W 2016 roku planujemy przekroczyć liczbę 500 stacji, ale warto zaznaczyć, że powoli
zbliżamy się do optymalnego poziomu nasycenia naszej sieci – komentuje Jan Michalak, dyrektor ds.
Infrastruktury i Rozwoju spółki LOTOS Paliwa. Obecnie w sieci LOTOS 4 na 10 stacji to obiekty
segmentu ekonomicznego, pozostałe to stacje premium. Takie same proporcje są w podziale na stacje
franczyzowe i własne. …

2015-10-05

Dane GUS: Przybyło sklepów - zmalała liczba stacji paliw
Według ostatnich danych GUS na koniec 2014 r. szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła prawie
355 tys. i była o 0,3% wyższa niż przed rokiem. Największy przyrost powierzchni w m2 zaobserwowano
zarówno w sklepach o wielkości 99 m2 i mniej (prawie o 690 tys. m2), jak i tych z przedziału 400-999 m2
(o ok. 240 tys. m2). W obu tych przedziałach wzrost powierzchni wyniósł 4,6%. Wśród
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych największy wzrost liczby sklepów zaobserwowano w
kategorii supermarketów (o 4,8%), jednak wzrost ten nie był już tak intensywny jak w ostatnich latach. W
porównaniu z 2013 r. liczba …

2015-09-23

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!

2015-07-17

Komunikat cenowy 2015.07.17
Tanieje olej napędowy, drożeją benzyna i autogaz. Średnie ceny detaliczne w piątek, 17 lipca
ukształtowały się na poziomie 4,68 zł/l dla ON; 5,05 zł/l Pb95 i 1,91 zł/l dla LPG*. W trzecim tygodniu
lipca olej napędowy tanieje -1 gr/l, ceny benzyny pozostają bez zmian, a LPG drożeje już średnio +5 gr/l.
Od początku lipca ON notuje już -4 gr/l, Pb95 +7 gr/l, a LPG +5 gr/l. Pogłębia się zróżnicowanie obu
podstawowych paliw. Olej napędowy jest dziś średnio tańszy od benzyny o 37 gr/l, ale są też stacje

(zwykle na zachodzie kraju), gdzie różnica ta sięga nawet 70 gr/l. Ostatnio z taką sytuacją …
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