Wiadomości
2010-11-10

Komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych, 10 listopada
2010 r.

Średnie ceny paliw w Polsce 10 listopada 2010 r. kształtowały się na poziomie 4,34 zł za litr ON, 4,55 zł/l
Pb95 i 2,31 zł/l LPG. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia (notowanie z 3 listopada br.) ceny ON i Pb95
spadły o 2 gr/l, a cena LPG się nie zmieniła.
W porównaniu z III kwartałem br. średnie ceny detaliczne ON zmniejszyły się więc o 1 gr/l, Pb95 o 5 gr/l,
a LPG zwiększyły o 13 gr/l. Od średniej II półrocza 2010 r. wartości te zmieniły się zaś następująco: -0,01;
-0,03; +0,09, a I półrocza: +0,16; +0,03; +0,13.
Od ubiegłego tygodnia pomiędzy poszczególnymi stacjami nie zmieniła się rozpiętość cenowa ON
(4,11-4,61 zł/l), o 7 gr/l zwiększyła Pb95 (z 4,32-4,82 do 4,25-4,82 zł/l) i 2 gr/l LPG (z 2,14-2,52 do
2,12-2,52 zł/l).
Ceny paliw w Polsce 10.11.2010 r. –(zł/l)
min. śr. maks.
ON 4,11 4,34 4,61
Pb95 4,25 4,55 4,82
LPG 2,12 2,31 2,52
Źródło: Polska Izba Paliw Płynnych
Na światowych rynkach ropy przełom września i października przyniósł pokonanie bariery 80 USD/b.
W oczekiwaniu na dalsze działania Waszyngtonu w kierunku ożywienia amerykańskiej gospodarki ceny
zbliżyły się do 90 USD/b. Później zostało to jednak zdyskontowane decyzją FED o dalszym osłabianiu
USD i zwiększaniu obciążeń fiskalnych. Zostało to jednak poprzedzone wyborami, w których Barack
Obama stracił oparcie dla swych reform. Obecny prezydent USA za niewątpliwy sukces może sobie
jednak poczytywać decyzję Ludowego Banku Chin z 19 października o podniesieniu stóp procentowych. –
Wszystko, co dostarcza dowodów na spowolnienie gospodarki chińskiej może znaleźć odzwierciedlenie w
szacunkach popytu na ropę – powiedział portalowi upstream.com Adam Siemiński, szef analityków
surowcowych Deutsche Banku w Waszyngtonie. Zapowiadana dalsza deprecjacja yuana może sprawić, że
ceny ropy przynajmniej do końca roku nie przekroczą 100 USD/b, a mieścić się będą w przedziale
70-80 USD/b. Jest to bowiem wartość najbardziej postulowana przez producentów, którzy pamiętają, jak
kosztowne było dla nich przegrzanie rynku w 2008 r. (147 USD/b).

Miasto ON Zmiana Pb95 zmiana LPG zmiana
Białystok 4,36 -0,04 4,52 -0,01 2,3 0,00
Bydgoszcz 4,24 -0,03 4,49 -0,01 2,3 0,00
Gdańsk 4,4 -0,01 4,6 -0,01 2,37 0,00

Katowice 4,25 -0,09 4,44 -0,09 2,25 0,00
Kielce 4,31 0,00 4,57 0,00 2,29 -0,01
Kraków 4,28 -0,01 4,4 -0,03 2,24 0,00
Lublin 4,36 0,00 4,59 -0,02 2,27 0,00
Łódź 4,35 0,00 4,59 -0,02 2,24 -0,05
Olsztyn 4,44 -0,06 4,66 -0,06 2,32 -0,02
Opole 4,44 -0,02 4,63 -0,01 2,31 0,00
Poznań 4,22 -0,04 4,41 -0,04 2,37 0,00
Rzeszów 4,35 -0,02 4,55 -0,02 2,3 0,00
Szczecin 4,38 -0,03 4,57 -0,01 2,36 0,01
Warszawa 4,4 -0,07 4,6 -0,08 2,35 -0,01
Wrocław 4,28 -0,04 4,41 -0,04 2,32 0,00
Zielona Góra 4,45 0,03 4,58 0,05 2,37 0,03
Źródło: Polska Izba Paliw Płynnych

Monitorując rynek, Izba Paliw najniższe ceny oleju napędowego odnotowuje w Poznaniu: 4,22 zł/l (od
początku roku +0,37 zł/l i -0,04 zł/l od ub. tygodnia) i Bydgoszczy: 4,24 zł/l (+0,31 zł/l od początku roku i
-0,03 zł/l od ubiegłego tygodnia). Niewiele więcej, 4,25 zł/l, w Katowicach (zmiany: +0,32 i -0,09 zł/l).
Najdrożej było na stacjach w Zielonej Górze (4,45 zł/l; zmiany: +0,53 i +0,03 zł/l), Opolu (4,44 zł/l;
zmiany: +0,46 i -0,02 zł/l) i Olsztynie (4,44 zł/l; zmiany: +0,44 i -0,06 zł/l). Największe wahania od
ostatniego notowania dotyczą Katowic (4,25 zł/l; -0,07); a w skali roku: Zielonej Góry (4,36 zł/l;
+0,53 zł/l).

Najtańszą benzynę bezołowiową, 4,40 zł/l, ma Kraków (zmiany: +0,20,
-0,03 zł/l). Ponownie tylko o grosz drożej jest w Poznaniu (+0,15, -0,04 zł/l) i Wrocławiu (+0,07,
-0,04 zł/l). Drogo jest znowu w Olsztynie (4,66 zł/l; zmiany: +0,28 zł/l i -0,06 zł/l) i Opolu (4,63 zł/l; +0,19
i -0,01 zł/l). Wysokie średnie 4,60 zł/l mają też Warszawa (+0,27 i -0,08 zł/l) i Gdańsk (+0,27 i -0,01 zł/l).
Cena Pb95 podlegała ostatnio największym wahaniom w Katowicach (+0,9 zł/l) i Warszawie (+0,08 zł/l), a
od początku roku Zielonej Górze (+0,41 zł/l).

Najkorzystniej, po 2,24 zł/l, zatankować LPG można było ponownie w Krakowie, gdzie cena nie uległa
zmianie od ub. tygodnia (od początku roku: +0,16 zł/l) i Łodzi, gdzie spadła o 5 gr/l (od początku roku:
+0,13 zł/l). Niewiele drożej było w Katowicach (2,25 zł/l; od początku roku: +0,11 ). Najwięcej, 2,37 zł/l,
płacono w Zielonej Górze (+0,29 i +0,03 zł/l), Poznaniu i Gdańsku (w obu miastach od początku roku:
+0,19 zł/l). Niewiele taniej było w Szczecinie (2,36 zł/l; zmiany: +0,22 i +0,01 zł/l) i Warszawie (2,35 zł/l;
zmiany: +0,17 i -0,01 zł/l). W skali roku najwięcej, bo aż o +0,29 zł/l zmieniła się cena autogazu w
Zielonej Górze.
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