Iława. Płacimy więcej za paliwo niż kierowcy w innych
miastach. Dlaczego?
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Ceny paliw w Iławie - dlaczego często są wyższe niż w innych miastach?
Dlaczego w Iławie często płacimy za paliwa więcej niż mieszkańcy innych miast, nawet tych
położonych w tym samym regionie? Różnice sięgają nawet kilkudziesięciu groszy na litrze.
Po zgłoszeniach od Czytelników uzyskaliśmy komentarz jednej z sieci obecnych w naszym
mieście.
Jeden z Czytelników zauważył różnice w cenie paliw pomiędzy Iławą a Ostródą - na niekorzyść
naszego miasta.

- Wydaje mi się, że można byłoby się zainteresować
tematem cen paliw w Iławie - zasugerował. - Ostatnio,
jadąc przez Ostródę, zauważyłem, że tam jest około
25 groszy na litrze taniej niż w Iławie. W Olsztynie

cena była podobna do tej z ul. Ostródzkiej. Z czego
wynika taka różnica? - zastanawia się lokalny kierowca.
Inny Czytelnik nadesłał zdjęcia cennika stacji tej samej sieci w Iławie i w Olsztynie. Jak widać,
różnice zarówno na dieslu, jak i benzynie sięgały pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy zdjęcia zostały
wykonane, kilkudziesięciu groszy na litrze. Drożej za te paliwa płacili kierowcy z Iławy niż ci z
Olsztyna. Z gazem było odwrotnie.
Dlaczego tak jest? Na naszą prośbę stacja, której zgłoszenie dotyczy, przybliżyła swoją politykę
cenową.

- Najważniejszymi czynnikami bezpośrednio
wpływającymi na ceny detaliczne paliw na stacjach
Circle K są ceny zakupu paliw w rafineriach, koszty
transportu oraz ponoszone opłaty urzędowe związane
ze sprzedażą paliw. Dotyczą one głównie akcyzy,
opłaty paliwowej i VAT, które stanowią około połowy
ceny finalnej paliwa - wyjaśnia Aleksander Wasiura,
kierownik kategorii paliw w Circle K Polska.
To ogólne zasady, a czego wynikają zróżnicowane ceny na poszczególnych stacjach, nawet tych
należących do tej samej sieci i położonych w tym samym regionie?

- Każda stacja paliw działa na własnym, specyficznym
dla niej mikrorynku, ograniczonym do obszaru, na
którym znajduje się najbliższa konkurencja. Circle K,
jako sieć posiadająca niecałe 5% udziału w rynku, ma
niewielki wpływ na ustalanie lokalnych cen paliw. W
danej lokalizacji dostosowuje się więc do cen
kształtowanych przez stacje należące do
konkurencyjnych, dużych sieci, oferując klientom
optymalnie skalkulowane ceny detaliczne - mówi
Aleksander Wasiura.
Czy jako lokalni kierowcy także zauważacie różnice w cenach paliw? Podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami w komentarzach.
Red. kontakt@infoilawa.pl.
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