
                              
  

UCHWAŁA  Nr LII/471/2018 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 27 lutego 2018 r. 

 
w sprawie utworzenia Klastra Energii Innowacyjny i Efektywny 

 Energetycznie Karczew 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9f i pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.
1
) w związku z art. 2 ust. 15a oraz 

art. 38 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1148 z późn. zm.
2
), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Karczew do Klastra 

Energii Innowacyjny i Efektywny Energetycznie Karczew, którego partnerami będą podmioty 

wyrażające wolę przystąpienia i współdziałania w formie Klastra. 

 

§ 2. 1. Partnerami założycielami Klastra Energii Innowacyjny i Efektywny Energetycznie 

Karczew będą, oprócz Gminy Karczew jako Lidera, spółka komunalna Komunalne 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie oraz przedsiębiorstwa z terenu Gminy 

Karczew.  

            2. Rolę Koordynatora Klastra Energii Innowacyjny i Efektywny Energetycznie Karczew 

będzie pełniła spółka komunalna Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

w Karczewie. 

 

 § 3. Zasady funkcjonowania Klastra Energii Innowacyjny i Efektywny Energetycznie 

Karczew, zasady współpracy partnerów oraz obowiązki i uprawnienia Lidera i Koordynatora 

określone zostaną w porozumieniu o ustanowieniu Klastra Energii Innowacyjny i Efektywny 

Energetycznie Karczew.  

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 

130. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 925 i 1753 z 2017 r., poz. 



624, 1593 i 1559 oraz z 2018 r., poz. 9. 

  



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 2 ust. 15a ustawy o odnawialnych źródłach 

energii klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby 

fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu 

terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu 

energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej 

o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra 

nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym  lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, 

stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra 

energii, zwany "koordynatorem klastra energii". 

Głównym celem Klastra Energii Innowacyjny i Efektywny Energetycznie Karczew jest 

stworzenie samowystarczalnej energetycznie gminy poprzez budowę i późniejszą rozbudowę 

wewnętrznych źródeł energii i wewnętrznej sieci dystrybucyjnej.  

Cele strategiczne Klastra to: 

a. Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystywanie 

dostępnych źródeł energii oraz stosowanie nowoczesnych technologii o wysokiej efektywności. 

b. Poprawa jakości zasilania. Poprawa parametrów pracy systemu 

elektroenergetycznego. 

c. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Klastra, poprzez uzyskanie wyższej 

efektywności energetycznej i ekonomicznej z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku.  

d. Uzyskanie określonego efektu ekonomicznego poprzez: tańsze zaopatrzenie w 

energię elektryczną oraz niższe zużycie energii. 

e. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii w 

obrębie Klastra.  

f. Nawiązywanie współpracy z innymi klastrami, firmami, potencjalnymi 

kontrahentami oraz ośrodkami działającymi w branży energetycznej, w tym branży energetyki 

odnawialnej. 

g. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez zwiększenie udziału 

inwestycji niskoemisyjnych. 

h. Skuteczne pozyskiwanie i wykorzystywanie dofinansowania z dostępnych środków 

publicznych. 

Poprzez utworzenie Klastra zamierza się osiągnąć poprawę stanu środowiska, prowadzić 

działalność edukacyjną oraz wzmacniać lokalną gospodarkę dzięki optymalizacji wykorzystania 

dostępnych zasobów energetycznych. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 
 

 


