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Pan Mirosław Rawa 
Radny Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. -- 

 . -- -- 
 
 
 

 
W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 30 lipca 2008r. w sprawie 

bezpiecznego użytkowania "stacji benzynowej" przy ulicy Mieszka I w Gorzowie 
Wlkp., informuję, że właścicielem terenu i stacji jest 

z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy 
dzierżawcą stacji jest Pan 

powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp. 
zawiadomieniem z dnia 24 lipca 2008 r. znak: SO.RR.2450/08 poinformował 
właściciela stacji o kontroli wyznaczonej na dzień 8 sierpnia 2008 r. w sprawie stanu 
technicznego przedmiotowej stacji. 
W dniu 8 i 12 sierpnia br. PINB dla m, Gorzowa Wlkp. w obecności pełnomocnika 
dzierżawcy stacji - Pana 

przeprowadził kontrolę w sprawie stanu technicznego stacji. 
Podczas kontroli pełnomocnik przedłożył następujące dokumenty: 
-decyzję i protokół badania doraźnego z dnia 14 stycznia 2008 r. wydaną przez Urząd 
Dozoru Technicznego Oddział w Gorzowie Wlkp. w sprawie eksploatacji urządzenia 
(zbiornik nr l) ważną do 31 grudnia 2009 r., 
-decyzję i protokół z badania doraźnego z dnia 14 stycznia 2008 r. wydaną przez Urząd 
Dozoru Technicznego Oddział w Gorzowie Wlkp. w sprawie eksploatacji urządzenia 
(zbiornik nr 2) ważną do 31 grudnia 2009 r., 
-protokół czynności kontrolno - rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 grudnia 2007 r. 
W miesiącu wrześniu br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta 
Gorzowa Wlkp. łącznie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
Gorzowa Wlkp. przeprowadzi kontrolę z uwzględnieniem zapisu § 177 obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 243, poz. 2063) który stanowi, że obowiązkiem właściciela lub użytkownika 
stacji paliw, w przypadku gdy buduje lub przebudowuje swoją stację (§ 3 cyt. 
Rozporządzenia, przy czym wymiana dystrybutorów i odcinków instalacji paliwowej, 
np. w celu zamontowania systemu VRS, nie stanowi przebudowy stacji) ma obowiązek 
do 31 grudnia 2007 r. zainstalować urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu 
magazynowego produktów naftowych oraz urządzenia 
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