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Koncesjonowane
przedsiębiorstwa ciepłownicze

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.), przypominam przedsiębiorstwom,
posiadającym koncesje na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło,
o obowiązku złożenia w terminie do 28 lutego 2019 r. Sprawozdania
z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w roku
2018 (URE-C1).
Sprawozdanie URE-C1 obejmuje swym zakresem informacje dotyczące m.in.:
charakterystyki techniczno – ekonomicznej przedsiębiorstwa, produkcji i sprzedaży
ciepła, rodzajów paliw zużywanych do produkcji ciepła oraz działalności inwestycyjnej.
Wyniki badania zasilają system badań statystycznych statystyki publicznej, a także
wykorzystywane są przez zainteresowane podmioty krajowe i zagraniczne.
Przed przystąpieniem do wypełniania sprawozdania uprzejmie proszę o dokładne
zapoznanie się z objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnianiu
tabel.
Koncesjonariusze prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji oraz obrotu ciepłem przesyłają sprawozdania w formie elektronicznej na
adresy – e-mail właściwych Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
W przypadku podmiotów z terenu województwa mazowieckiego, sprawozdania należy
przesłać (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym URE – http://bip.ure.gov.pl/bip/statusprawny-i-kompet) do Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła (DRE) w
centrali URE lub do Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Łodzi.
Adresy e-mail komórek organizacyjnych URE zamieszczone są w tabeli poniżej. Wzór
sprawozdania wraz z objaśnieniami umieszczony jest na stronach internetowych Urzędu
Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl. Przed wysłaniem sprawozdania, w celu ochrony
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danych w nim zawartych, należy je zaszyfrować przy pomocy programu dostępnego we
właściwych Oddziałach Terenowych lub DRE.
Oprócz wersji elektronicznej sprawozdania URE-C1, przedsiębiorstwa zobowiązane są do
przesłania na adresy właściwych Komórek Organizacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
wersji papierowej sprawozdania, podpisanej przez osoby uprawnione do
reprezentowania przedsiębiorstwa oraz osobę sporządzającą sprawozdanie. Do
sprawozdania należy dołączyć oświadczenie o wiarygodności i rzetelności danych
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa. Jednocześnie
uprzedzam o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, określonej w art.
233 § 1 i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z
późn. zm.).
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