
UCHWAŁA NR XXXIX/340/2023 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 2 marca 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stanisławów do Klastra Energii Powiatu Mińskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i pkt 12) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 2 pkt 15a oraz art. 38a ust. 4 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022, poz. 1378 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Stanisławów do Klastra Energii Powiatu Mińskiego. 

2. Partnerami współtworzącymi Klaster Energii Powiatu Mińskiego będą jednostki samorządu 
terytorialnego z terenu powiatu mińskiego z możliwością przystąpienia do klastra przez podmioty gospodarcze. 

3. Zasady funkcjonowania Klastra Energii, o którym mowa w ust. 1,  współpracy partnerów, wyznaczenie 
koordynatora oraz jego obowiązki i uprawnienia, określone zostaną w porozumieniu cywilno-prawnym 
o utworzeniu Klastra Energii, o którym mowa w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie 

W związku z wyznaczeniem nowych kierunków rozwoju opisanych w dokumentach strategicznych 
(Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030, Raport Polska 2030 - 
wyzwania rozwojowe, Strategia rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, Strategia Rozwoju Powiatu 
Mińskiego na lata 2021 – 2030, Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Stanisławów, Program 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stanisławów), w tym działań zmierzających do tzw. zielonej 
transformacji, powstała koncepcja utworzenia Klastra Energii Powiatu Mińskiego. Definicja prawna, a także 
sposób funkcjonowania klastra energii zostały określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz.U. z 2022, poz. 1378 ze zm.) Ideą klastra energii jest dążenie do wytwarzania i dystrybucji 
w jego ramach i na obszarze jego funkcjonowania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby jego członków. 
Instrumentami do osiągnięcia tego celu są np. farmy fotowoltaiczne na terenie gmin, a także mikroinstalacje na 
budynkach użyteczności publicznej. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna wykorzystywana będzie, 
jak wspomniano powyżej, na potrzeby członków klastra, obniżając tym samym koszty związane zakupem 
energii. Ważną kwestią, która wymaga podkreślenia, jest to że w ramach nowej perspektywy finansowej UE 
w Krajowym Planie Odbudowy pojawiają się środki bezpośrednio skierowane do takich podmiotów jak 
społeczności energetyczne, w tym klastry energii, lub dają możliwości pozyskania środków członkom klastra, 
co stanowić będzie kryterium dostępu do tych środków. Zasady funkcjonowania klastra oraz jego struktura 
organizacyjna uregulowane zostaną zapisami porozumienia cywilnoprawnego podpisanego przez wszystkich 
członków. 
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