
Warszawa, 22 marca 2019 r. 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2019 

w sprawie stosowania w 2019 r. przez przedsiębiorstwa energetyczne cen dla 

odbiorców w gospodarstwach domowych, wobec których zastosowanie mają 

taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE 

 

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538), która weszła w życie z dniem  

31 grudnia 2018 r., zmieniona ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającą ustawę  

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo 

ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  

i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. 412), która weszła w życie w dniu 6 marca  

2019 r. – dalej „ustawa”, w art. 5 ust. 1 pkt 1 w nowym brzmieniu stanowi, że:  

„Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną określa na 2019 r. ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla 

odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), zwanego dalej „odbiorcą końcowym”,  

w wysokości cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie w rozumieniu 

art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zatwierdzonej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (…)”.  

Tym samym z mocy ustawy nastąpiło przedłużenie stosowania cen 

ustalonych w taryfach stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 

2019 r.  

Ze względu na powyższe, wnioski przedsiębiorstw energetycznych  

o zatwierdzenie taryf rozpatrywane przez Prezesa URE, w zakresie cen energii 

elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych, stały się bezprzedmiotowe, co 

powoduje konieczność umorzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach. 

Wynika to z faktu, że na mocy ww. ustawy przedsiębiorstwa energetyczne zostały 

zobowiązane przez ustawodawcę do określenia cen za energię elektryczną dla odbiorców 

końcowych z grup taryfowych G na 2019 r., w wysokości cen stosowanych w dniu 31 



grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE. Należy także 

przypomnieć, że w sprawie umorzenia postępowania będą wydawane decyzje 

indywidualne.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy, karze pieniężnej podlega ten, kto nie 

przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5 tej ustawy. Wymiar kary jest określony 

w art. 18 ust. 4 ustawy. Zatem kontrola stosowanych cen będzie miała charakter ex post 

(powykonawczy).  

 

 


