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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 55/2021 

w sprawie 

wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc  

w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2022 – na potrzeby obliczania 

opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) 

ustawy o rynku mocy 

Działając na podstawie art. 74 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zm., dalej Ustawa) oraz § 6 i §  8 rozporządzenia Ministra Klimatu  

i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin 

doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2009 

ze zm., dalej Rozporządzenie)  

informuję, że 

wybranymi godzinami doby dla każdego z czterech kwartałów roku dostaw 2022 – na potrzeby 

obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy 

jest piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy1 (dni  

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza  

z tych godzin, każdego dnia rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta - o 21.00. 

 

Wyboru tych godzin Prezes URE dokonał na podstawie danych historycznych dotyczących 

zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym w poszczególnych godzinach 

2020 r., biorąc pod uwagę charakter dobowej krzywej zapotrzebowania na moc w poszczególnych 

kwartałach tego roku. 

Rafał Gawin 

/podpisano elektronicznie/ 

 

                                                           

1 Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia wybranymi godzinami doby przypadającymi na godziny szczytowego 
zapotrzebowania na moc w systemie mogą być wyłącznie godziny, dla których może zostać ogłoszony okres  
zagrożenia. Natomiast § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku 
mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1455) 

stanowi, że okres zagrożenia ogłasza się wyłącznie dla godzin przypadających pomiędzy 7.00 a 22.00 w dniach 
przypadających od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 


