
UCHWAŁA NR XLIX.318.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Golub-Dobrzyń do Golubsko-Dobrzyńskiego 
Klastra Energii 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)) w związku z art. 2 pkt 15a ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610 z poźn.zm.2)) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Golub-Dobrzyń do Golubsko-
Dobrzyńskiego Klastra Energii. 

2. Zasady funkcjonowania klastra energii, o którym mowa w ust. 1, a także zasady współpracy partnerów, 
wyznaczenie koordynatora oraz jego obowiązków i uprawnień, określone zostaną w porozumieniu 
cywilnoprawnym, 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 Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 

poz. 1005 i poz. 1079 
2) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1093, 

poz. 1873 i poz. 2376; z 2022 r. poz. 467, poz. 1260 
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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 kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia 
Przyspieszenia 2030+), w tym działań zmierzających do tzw. zielonej transformacji, powstała koncepcja 
utworzenia Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii. Definicja prawna, a także sposób funkcjonowania klastra 
energii zostały określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 
poz. 610 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 
(zarówno w dokumencie pn.: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, a także 
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.   

Członkami Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii będą następujące gminy: Gmina Golub-Dobrzyń, 
Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Bobrowo, Gmina Dębowa Łąka oraz Gmina Radomin. 

Rok 2022 jest momentem strategicznym na podjęcie działań związanych z utworzeniem klastra w świetle 
pojawiających się informacji, mówiących o tym, że pierwsze nabory wniosków w ramach nowej perspektywy 
finansowej UE ukierunkowane będą właśnie na obszar związany z inwestycjami w odnawialne źródła energii. 

Zasady funkcjonowania klastra oraz jego struktura organizacyjna uregulowane zostaną zapisami 
porozumienia cywilnoprawnego podpisanego przez wszystkich członków. Opracowany zostanie regulamin, 
w którym wskazane będą prawa i obowiązki członków klastra oraz  jego koordynatora. 
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