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Koncesjonowane  
przedsiębiorstwa ciepłownicze 

 
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), wzywam przedsiębiorstwa posiadające koncesje na 

działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, do przedłożenia w terminie 

do 28 lutego 2021 r. następujących informacji: 

 
1. Sprawozdania z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw 

obrotu ciepłem w roku 2020 (URE-C1).  

Sprawozdanie URE-C1 obejmuje 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 przygotowanymi przez Urząd objaśnieniami do formularza URE-C1,  

a następnie zachowanie należytej staranności przy wypełnianiu formularza.  

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. Podmioty 

z województwa mazowieckiego powinny natomiast przesłać sprawozdanie do 

Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła (DRE) w centrali URE lub do 

Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Łodzi (zgodnie z Regulaminem 

Organizacyjnym URE – http://bip.ure.gov.pl/bip/status-prawny-i-kompete).  

Adresy e-mail komórek organizacyjnych URE podano w tabeli poniżej.  

 

http://bip.ure.gov.pl/bip/status-prawny-i-kompete
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Wzór sprawozdania (Formularz URE-C1) wraz z objaśnieniami oraz instrukcją 

wypełniania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: 

www.ure.gov.pl w zakładce: biznes - obowiązki sprawozdawcze - formularze - ciepło. 

Przed wysłaniem sprawozdania, w celu ochrony danych w nim zawartych, należy je 

zaszyfrować przy pomocy programu dostępnego we właściwych Oddziałach Terenowych 

URE lub w 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. Adresy 

korespondencyjne podane są na stronie www.ure.gov.pl w zakładce: urząd – informacje 

ogólne – kontakt.                    

Adresy e-mail komórek organizacyjnych URE: 
Komórka organizacyjna e-mail 
DRE  dre@ure.gov.pl 
Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku gdansk@ure.gov.pl 
Południowo - Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie krakow@ure.gov.pl 
Północno - Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie szczecin@ure.gov.pl 
Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach katowice@ure.gov.pl 
Środkowozachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi lodz@ure.gov.pl 
Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie lublin@ure.gov.pl 
Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu poznan@ure.gov.pl 
Południowo - Zachodni Oddział Terenowy siedzibą we Wrocławiu wroclaw@ure.gov.pl 

 
 
2. Tabeli dotyczącej etapu dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do 

obowiązków wynikających z Dyrektyw IED lub MCP1 (Tabela nr 1). 

Tabelę należy wypełnić w zakresie wszystkich posiadanych źródeł (odrębnie dla każdego 

źródła). 

3. Tabel zawierających informacje o wielkościach związanych z poniesionymi 

przez przedsiębiorstwa kosztami emisji CO2 w źródłach objętych systemem ETS, 

w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach wytwórczych niebędących 

jednostkami kogeneracji oraz w źródłach objętych systemem ETS, w których ciepło 

wytwarzane jest w jednostkach wytwórczych będących jednostkami kogeneracji 

(Tabela nr 2 i Tabela nr 3).  

                                                           
1 Dyrektywy IED i MCP: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/U z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 

(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z 25 listopada 

2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. 

http://www.ure.gov.pl/
https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/cieplo/7372,Do-28-lutego-br-nalezy-nadsylac-sprawozdania-z-dzialalnosci-wytworcow-dystrybuto.html
http://www.ure.gov.pl/
mailto:dre@ure.gov.pl
mailto:gdansk@ure.gov.pl
mailto:krakow@ure.gov.pl
mailto:szczecin@ure.gov.pl
mailto:katowice@ure.gov.pl
mailto:lodz@ure.gov.pl
mailto:lublin@ure.gov.pl
mailto:poznan@ure.gov.pl
mailto:wroclaw@ure.gov.pl
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Wielkości w tabelach nr 2 i nr 3 należy podać łącznie dla wszystkich źródeł (opalanych 

tym samym rodzajem paliwa), w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach 

kogeneracji i łącznie dla wszystkich źródeł (opalanych tym samym rodzajem paliwa), w 

których ciepło wytwarzane jest w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami 

kogeneracji. 

Udzielając odpowiedzi dotyczących punktów 2 i 3 należy posługiwać się edytowalnymi 

plikami Excel (Tabele nr 1, 2 i 3) dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Regulacji 

Energetyki: www.ure.gov.pl w zakładce: biznes - obowiązki sprawozdawcze - formularze 

- ciepło.  

Odpowiedzi dotyczące punktów nr 2 i 3 wezwania, proszę kierować w formie 

elektronicznej oraz w formie papierowej, na adresy właściwych Oddziałów 

Terenowych URE lub DRE (zgodnie z informacjami w punkcie 1 wezwania). 

 

Informuję, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a oraz ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, 

odmowa udzielenia informacji lub wprowadzenie w błąd Prezesa URE zagrożone jest karą 

pieniężną do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego z działalności 

koncesjonowanej w poprzednim roku podatkowym oraz może zostać też nałożona na 

kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, w kwocie do 300% jego miesięcznego 

wynagrodzenia. 

 

http://www.ure.gov.pl/
https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/cieplo/7372,Do-28-lutego-br-nalezy-nadsylac-sprawozdania-z-dzialalnosci-wytworcow-dystrybuto.html
https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/cieplo/7372,Do-28-lutego-br-nalezy-nadsylac-sprawozdania-z-dzialalnosci-wytworcow-dystrybuto.html

