Gdzie w Polsce jakość paliwa jest najgorsza?
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W zeszłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,9% skontrolowanych próbek paliw płynnych u
losowo wybranych przedsiębiorców. To minimalnie mniejszy wynik złych paliw niż w roku 2017.
Inspekcja Handlowa sprawdza cztery rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku: olej napędowy,
benzynę, gaz LPG, biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych
niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości
stwierdzanych u przedsiębiorców wybranych losowo znacząco spadła i od 2015 r. utrzymuje się na
poziomie poniżej 3 proc.
W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2018 r. wymagań nie spełniało 1,9% (rok
wcześniej – 2,34%). Podobnie jak w 2017 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (0,75%) niż
oleju napędowego (3,4%). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie
inspektorzy zbadali 947 próbek pobranych na 947 stacjach.
Największe nieprawidłowości wystąpiły w województwach: kujawsko-pomorskim i mazowieckim.
Natomiast w województwach małopolskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim i wielkopolskim Inspekcja Handlowa nie zakwestionowała żadnej z próbek
pobranych losowo.
Przeprowadzone w 2018 r. losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości
w przypadku 1,43% sprawdzonych próbek.
Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy,
wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła
nieprawidłowości. Z pobranych 664 próbek oleju napędowego i benzyny na 575 stacjach inspektorzy
zakwestionowali 6,63% (nastąpiło pogorszenie, bo rok wcześniej było to 3,76%). Zastrzeżenia częściej
dotyczyły oleju napędowego – 9,98% próbek. W przypadku benzyny, kontrola w 2018 r. ujawniła dużo
mniej nieprawidłowości – 0,82 %. W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 2%
próbek, a więc nastąpiła poprawa w stosunku do 2017 r., gdy było to – 4,55%. Najwięcej odstępstw od
wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach: kujawsko-pomorskim,
zachodniopomorskim i wielkopolskim.
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