
Projekt

z dnia  18 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Międzylesie do Klastra Energii ARES

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 1,3,4,17 i art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz na podstawie art. 2 pkt. 15a ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.) Rada Miejska 
w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Międzylesie do Klastra Energii ARES. 

2.  Celem działania Klastra jest prowadzenie skoordynowanej plityki energetycznej opartej na racjonalnym 
wykorzystaniu lokalnych zasobów i źródeł energii oraz nowoczesnych technologiach jej pozyskiwania, 
przetwarzania i wykorzystywania, poprawę stanu środowiska, prowadzenie działaności edukacyjnej oraz 
wzmacnianie loklnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych. 

3.  Szczegółowe cele, zadania oraz zasady funkcjonowania Klastra Energii ARES zawiera jego Strategia.

§ 2. Do podpisania porozumienia o przystąpieniu do Klastra upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Międzylesie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Artykuł 2 pkt 15a ustawy o odnawialnycjh źródłach energii stanowi, że klaster energii to cywilnoprawne 
porozumienie, w skład którego moga 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 
dystrybucynej 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z poźn. zm.) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. Startegiczne cele Klastra Energii ARES to: 1. Czyste środowisko - Pierwszym 
strategicznym celem Klastra ARES jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i utrzymanie statusu 
uzdrowiska, co w znaczacy sposób wpływa na wizerunek regionu oraz na jakość życia mieszkańców. 2. Czysta 
energia dla każdego - drugim celem startegicznym jest zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom działającym 
na terenie Klastra dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej w atrakcyjnej cenie. 3. niezależność 
energetyczna bez emisji - Trzecim celem strategicznym Klastra ARES jest utworzenie w perspektywie wieloletniej, 
wydzielonego regionu zeroemisyjnego, o pełnej niezależności energetycznej w zakresie energii elektrycznej 
i ciepła. Cele są zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie. Ponadto w procedurach 
aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł 
finanowania, istnienie klastra i bycie jego członkiem zapewni lepszą pozycję w rankingu aplikujących 
wnioskodawców. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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