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Szanowni Państwo! 
 
W związku ze zmianą stawek opłaty przejściowej wynikającej z ustawy z dnia 28 grudnia 
2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2018r. poz. 2538), stawka ta od 01.01.2019 została zmniejszona o 95% i wynosi obecnie 
8 gr za kW, co zostało uwzględnione na Państwa rachunku za miesiąc styczeń 2019. 

W związku z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 
2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019, stawka ta od 
01.01.2019 została ustalona na poziomie zero zł, co uwzględniono na Państwa rachunku za 
miesiąc styczeń 2019. 

W związku wejściem w życie z dniem 25 stycznia 2019 - ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 
promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42) we 
wszystkich grupach taryfowych wprowadzono stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 1,58 
zł/MWh, co zostało uwzględnione na Państwa rachunku za okres 25-31 styczeń 2019. 

W związku z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538), stawka akcyzy dla energii 
elektrycznej została zmniejszona o 75% i wynosi obecnie 5 zł za MWh, co zostało 
uwzględnione na Państwa rachunku za miesiąc styczeń 2019. 

W związku z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538), cena energii elektrycznej 
została ustalona na poziomie obowiązującym w dniu 30 czerwca 2018, co zostało 
uwzględnione na Państwa rachunku za miesiąc styczeń 2019. Tym samym odroczone zostaje 
wejście w życie nowego Cennika dla energii elektrycznej na 2019, który przesłaliśmy Państwu 
pismem z dnia 16 listopada 2018, zanim uchwalono przytoczone wyżej nowelizacje 
przedmiotowych ustaw. 
 
W związku z powyższym nie ma konieczności podpisywania aneksów do obowiązujących 
umów. Kontakt w sprawie: email: robert.sarach@psoperator.pl, tel. 698657076. 
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