
Uchwała  Nr XXX/336/2021 

RADY GMINY MASŁÓW 
z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego 

o ustanowieniu Zielonego Klastra Energii  
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 2 ust. 

15a ustawy z dnia 18 luty 2020 r. z późn. zm. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2020 

poz. 1503 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Masłów do Zielonego Klastra Energii obejmującego 
zasięgiem: Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, 
Miasto i Gminę Łagów, Gminę Masłów, Gminę Nowiny, Gminę Piekoszów, Miasto i Gminę 
Pierzchnica. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
  

Gmina Masłów podejmuje działania zmierzające do walki z niską emisją, rozwoju odnawialnych źródeł 
energii (OZE) na potrzeby własne, mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. Wspólnie Gmina  
i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce, Miasto i Gmina Łagów, Gmina 
Masłów, Gmina Nowiny, Gmina Piekoszów, Miasto i Gmina Pierzchnica planują zawiązanie lokalnej 
społeczności energetycznej – klastra energii. 

Celem klastra energii jest: 

- ograniczenie niskiej emisji na terenie członków klastra (JST), w tym poprzez inwestycje w OZE; 

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii; 

- rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej; 

- rozwój gospodarczy regionu; 

- stworzenie nowych miejsc pracy. 

W ramach klastra energii podjęte zostaną wspólne działania służące ograniczeniu niskiej emisji na 
terenie gmin - członków klastra, rozwojowi OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej 
energetyki prosumenckiej, dążeniu do samowystarczalności energetycznej gmin, promowaniu  
i inicjowaniu przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych oraz 
odpadów, rozwojowi transportu niskoemisyjnego oraz podnoszeniu efektywności energetycznej. 

W ramach klastra energii prowadzona będzie współpraca inwestycyjna oraz podejmowane wspólne 
działania informacyjno-promocyjne sprzyjające rozwojowi nowoczesnej i przyjaznej środowisku  
i ludziom gospodarki energetycznej oraz włączenie w te działania przedsiębiorców, środowiska 
naukowe, organizacje społeczne oraz mieszkańców gmin. 

W ramach podejmowanych działań zawarte zostanie porozumienie cywilnoprawne pomiędzy ww. 
jednostkami samorządu terytorialnego tworzących Zielony Klaster Energii, celem uzyskania certyfikacji 
klastra energii w przyszłych naborach prowadzonych przez odpowiedni organ państwowy. Certyfikacja 
pozwoli zrzeszonym w klastrze gminom uzyskać możliwość dofinansowania na zasadach 
bezkonkursowych środków z POIiŚ oraz na zasadach konkursowych z NFOŚiGW na budowę instalacji 
OZE dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz JST. Dzięki sprzyjającym zmianom w legislacji oraz 
pojawiającymi się możliwościami  pozyskania dofinansowania dedykowanego dla klastrów energii 
m.in. z Krajowego Programu Odbudowy z przeznaczeniem na inwestycje wykorzystujące odnawialne 
źródła energii. Zawiązanie porozumienia o powołaniu klastra energii stworzy możliwość wnioskowania 
o dofinansowanie oraz zwiększy szanse na pozyskanie dofinansowania. Efektem 
rzeczowym przedsięwzięcia będzie wybudowanie instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz 
pomp ciepła na terenie klastra energii. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło    


