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Ceny energii będą spadać. Umożliwią do zmiany przepisów, nad którymi pracuje rząd.
Ważnym tematem posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które
odbyło się 29 maja br. w Warszawie, były ceny energii.
Jak poinformował wiceminister Tadeusz Skobel, Ministerstwo Energii odbyło cykl spotkań
precyzujących zapisy ustawy i rozporządzenia w zakresie cen energii elektrycznej w roku 2019. Ostatnie
takie spotkanie odbyło się 27 maja br. Pozostało jeszcze tylko jedno – finalizujące, które nie dotyczy JST.
Dr inż. Paweł Koroblowski, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki i Ciepłownictwa w resorcie
energii wyjaśnił, że rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej miały na celu rozwianie
wątpliwości, które się pojawiły po stronie KE a dotyczyły głównie treści przepisów naszej ustawy versus
treści przepisów unijnych odnoszących się do rynku energii elektrycznej, a w szczególności dyrektywy nr
72 z 2009 r.
– Zgodzono się na to, abyśmy mogli rozliczyć I półrocze tego roku zgodnie z aktualnym brzmieniem
ustawy o cenach prądu, czyli z aktualnym stanem prawnym. Obejmuje on przede wszystkim stabilizację
cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców końcowych na poziomie z roku 2018. Zatem obejmie
ona m.in. np. spółki komunalne.
Natomiast do stabilizacji cen energii w II półroczu mają być uprawnieni tacy odbiorcy jak: gospodarstwa
domowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu
przepisów ustawy o finansach publicznych, czyli już nie spółki komunalne), szpitale – i to niezależnie od
formy funkcjonowania i struktury właścicielskiej. – Te grupy odbiorców nadal będą uprawnione do
obciążania cenami z poziomu 2018 r. – zapowiadał dyrektor Paweł Koroblowski.
Dla średnich i dużych przedsiębiorstw w II półroczu dostępna ma być dopłata do zużytej kilowatogodziny
energii elektrycznej w ramach pomocy de minimis. Uprawnieni będą sami decydować, czy zechcą po nią
sięgnąć.
Ponadto Paweł Koroblowski przypomniał, że nadal obowiązują przepisy ustawy dotyczącej obniżenia
akcyzy na energię elektryczną oraz opłaty przejściowej, co oznacza obniżenie rachunków w zakresie
opłat za dystrybucję energii dla wszystkich odbiorców o ok. 4-5 proc. w 2019 r.
Statyki nie obejmują ścisłych danych dotyczących tego, jakie jest zużycie energii przez JST w skali kraju.
Resort przeanalizował jednak przypadek Bydgoskiej Grupy Zakupowej, której oszczędności w związku z
obniżeniem opłat za dystrybucję energii w ciągu 18 miesięcy wynieść mają 4,3 mln zł. W efekcie można
przyjąć, że skali kraju mogą być to wielomilionowe oszczędności, czyli kwoty istotne z punktu widzenia
budżetów samorządowych.
Aby móc uczestniczyć w mechanizmie stabilizacji cen, uprawnieni odbiorcy końcowi – oprócz
gospodarstw domowych – czyli np. szpitale i jednostki sektora finansów publicznych będą musiały
wypełniać oświadczenia o tym, że spełniają wymagania ustawowe. Składać je będą do przedsiębiorstw
obrotu, tak aby mogły one zidentyfikować beneficjentów.
Resort zapowiada uchwalenie nowelizacji ustawy w czerwcu a rozporządzenia na początku lipca. Potem
będą zmieniane umowy a następnie składane wnioski za II półrocze zwrot pieniędzy.
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Jak wyjaśniał minister Tadeusz Skobel, za I półrocze beneficjenci nie składają wniosków.
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