
 
 
 

STANOWISKO 
XIII PODKARPACKIEJ KONFERENCJI  
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 

 
w sprawie cen paliw płynnych w województwie podkarpackim. 

 
 
 Uczestnicy XIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych – wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci i starostowie, reprezentujący 181 samorządów terytorialnych 
województwa podkarpackiego – zorganizowanej w dniach 28 – 29 maja 2007 r. w Solinie, 
przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, 
 
wyraŜają stanowczy sprzeciw wobec bezprecedensowego sposobu kształtowania cen 
paliw ciekłych w województwie podkarpackim.  
 

Obserwowane podwyŜki cen hurtowych paliw ciekłych nie mają ekonomicznego 
uzasadnienia. Ich ceny kalkulowane są w oderwaniu od rzeczywistych kosztów produkcji. 
ChociaŜ ceny ropy rosną /od początku marca 2007 r. wzrost o ok. 15 %/, jednakŜe 
producenci paliw nabywają ropę w oparciu o kontrakty długoterminowe i nie przekłada się to 
na tak szybki ich wzrost. Ponadto średni kurs USD w stosunku do PLN spadł w tym okresie  
o około 5 % - a cena benzyny Pb 95, u głównego producenta w kraju, przekroczyła 11 %.  

O nadmiernym zawyŜaniu cen w Polsce świadczą takŜe znacznie niŜsze ceny 
benzyny w wielu krajach europejskich /Austria, Chorwacja, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Szwajcaria, Węgry/. 

Równoległym zjawiskiem – skłaniającym do podejrzenia o zmowę cenową – jest 
poziom cen detalicznych paliw płynnych w naszym województwie podkarpackim, znacznie 
przekraczający poziom cen w wielu regionach Polski, w tym w regionach z nami 
sąsiadujących. 

Powołując się na zapisy art. 76 Konstytucji RP, liczymy na interwencję władz naszego 
Państwa w celu przeciwdziałania nadmiernemu wzrostowi tych cen, który nie wynika  
z rzeczywistych kosztów. 
 Jeśliby nasz sprzeciw pozostał bez echa, podkarpackie miasta i gminy rozwaŜą 
solidarne ustanowienie podatków od nieruchomości na lata następne dla producentów, 
hurtowników oraz dystrybutorów paliw płynnych w województwie podkarpackim na poziomie 
stawek maksymalnych, dopuszczalnych przepisami prawa.  
 
Solina, 29 maja 2007 r. 
 

 
Przewodniczący Zarządu PSST 

Zygmunt Cholewiński 
Marszałek 

Województwa Podkarpackiego 
 

 
Otrzymują: 
 
1. Prezes Rady Ministrów RP. 
2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
3. Polska Izba Paliw Płynnych. 
4. Wojewoda Podkarpacki. 


