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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o podjęcie działań 

zmierzających do powstania w naszym mieście pierwszej miejskiej stacji paliw. 

Tego typu stacje - inwestycje miejskie bo tak należy to przedsięwzięcie traktować funkcjonują już 

z dużym powodzeniem w innych miastach podobnej wielkości jak Zgierz. Problemem Zgierza i Zgierzan jest 

duża liczba pojazdów poruszająca się po drogach krajowych, wojewódzkich powiatowych czy miejskich 

biegnących w obrębie naszego miasta. W moim mniemaniu należy to wykorzystać i zamienić w zysk budując 

właśnie miejskie stacje benzynowe na działkach miejskich. 

Zgierska Stacja Paliw powinna być np.: wyposażona w sześć dystrybutorów, przy których 

tankować można benzynę bezołowiową Pb 95, olej napędowy i płyn AdBIue do oczyszczania spalin, 

a także dystrybutorowy płyn do spryskiwaczy. Przy każdym stanowisku dostępne powinny być kosze 

na śmieci i myjki do szyb samochodowych. Klienci powinni móc korzystać również z darmowego 

kompresora. Można rozważyć, także jeżeli odległość stacji od myjni samochodowej byłaby duża 

0 możliwość skorzystania za drobną opłatą z odkurzacza do czyszczenia wnętrza pojazdów 

1 ciśnieniowej myjki do tapicerki samochodowej. Na tego typu stacjach za zatankowane paliwo klienci 

będą płacić w specjalnym tankomacie urządzeniu przypominającym bankomat. Jest to urządzenie 

intuicyjne, które informuje pisemnie i dźwiękowo, jak przejść kolejne kroki tankowania. Tankomat 

dostosowany jest do transakcji zarówno w systemie gotówkowym, jak i bezgotówkowym (karta 

płatnicza), przy czym minimalna kwota, za którą klient może zatankować wynosi 10,00 złotych. 
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W przypadku gdy usługa zakończy się koniecznością wydania „reszty" klient otrzyma bon 

- do ponownego wykorzystania na miejskiej stacji, ważny przez 30 dni. Po ponownym włożeniu para

gonu urządzenie dokona odczytu kodu kreskowego i odblokuje dystrybutor. W ten sposób można bę

dzie odzyskać pieniądze z poprzedniej transakcji, tankując dowolny asortyment dostępny na stacji. 

Jestem przekonany, że taka inwestycja jest potrzebna i będzie przynosić do budżetu miasta 

wpływy, które można będzie wykorzystać na inwestycje miejskie. 

Jest wręcz oczywistym, że tego typu stacje bezobsługowe, generujące małe koszty obsługi 

mają dużo niższe ceny niż tradycyjne stacje a atrakcyjna lokalizacja, którą może wskazać miasto oraz 

świadomość mieszkańców, że tankując wspomagają własne miasto tylko zwiększają zyski. 

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to ok. 2,2 miliona zł. Proponowana przeze mnie działka 

pod tą inwestycje - (działka nr 480/2 obr 125, 480/1 obr. 125) 
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Dotyczy: miejskiej stacji paliw 

W odpowiedzi na pańską interpelację z dnia 19.12.2019 w sprawie jw. bardzo 
dziękuję za zainteresowanie sprawami miasta i jego dochodów. 

Na pierwszy „rzut oka" wydaje się, iż aktualnie rynek stacji paliwowych 
w Polsce jest nasycony; budowa kolejnych stacji benzynowych może okazać się 
przedsięwzięciem o niewielkiej stopie zwrotu, w szczególności w sytuacji, gdy 
planowana stacja nie posiada atrakcyjnej lokalizacji przy drodze krajowej lub innej, 
równie uczęszczanej trasie. 

Mimo powyższego, niczego nie przesadzając na obecnym etapie, Pański 
wniosek zostanie poddany dalszej analizie i weryfikacji kosztów. 

Z poważaniem 

Odpowiedź przygotował: Maciej Ciechomski, tel. 42 714 31 50 
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