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Dotyczy: konsultacji publicznych rozporządzenia Min. Klimatu w sprawie sposobu pobierania opłaty mocowej 

 

 

w związku z ogłoszonymi konsultacjami w sprawie sposobu pobierania opłaty mocowej, poniżej 

przedstawiam uwagi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (dalej „KIGEiT”). 

KIGEiT podtrzymuje swoje stanowisko przesłane do Ministerstwa Klimatu w dniu 9 października 

2020 roku. Ponownie zwracamy uwagę, że termin, Dotrzymanie terminu „…8 dzień miesiąca 

następującego po miesiącu…” (zapis § 2), podobnie jak terminu z poprzedniej propozycji (terminu 
„…6  dzień miesiąca następującego po miesiącu…” (zapis § 2)) jest technicznie nierealne. Tym 

bardziej, że w przypadku tej opłaty mamy do czynienia z podawaniem poszczególnych zakresów danych 

(wskazane grupy odbiorców, wskazane godziny poboru itd.) – a nie zbiorczego wolumenu sprzedaży za 
dany miesiąc. 

Nie ma technicznych możliwości, żeby prawidłowo podać dane rozliczeniowe, których dotyczyć 

będzie opłata mocowa, do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. 

Nawet jeśli możliwe będzie zastosowanie zabiegu jak w przypadku opłaty kogeneracyjnej i OZE (czyli 
e-mailowa informacja z Ankietą i szacunkowymi danymi, a po zakończeniu fakturowania – wysyłka 

wersji papierowej z danymi rzeczywistymi - co aktualnie jest stosowane) to uczestnicy rynku muszą 

liczyć się z tym, że ten sposób postępowania nie jest zgodny z literalnym brzmieniem przepisu, który 
proponujemy zmienić.  

Proponujemy rozważyć jako termin złożenia informacji najwcześniej 18 dzień miesiąca 

następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub nawet ten termin przesunąć na np.: 

28 każdego miesiąca, co umożliwi rozliczanie opłaty zgodnie z zapisami § 5 (czyli terminem zapłaty 
środków należnych z tytułu opłaty mocowej). Wówczas nie będzie istniała konieczność 

np. korygowania danych szacunkowych przesłanych do 6 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

którego dotyczy rozliczenie. 

Należy wziąć w tym przypadku pod uwagę, iż rozliczenie w zakresie opłaty mocowej jest o wiele 

bardziej skomplikowane niż pozostałych opłat, które obliczane są od wolumenu całkowitej dostawy. 

 

Prezes Zarządu 
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