UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie współdziałania w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii pn."Przyjazna
energia w Powiecie Gliwickim"
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust.15a oraz art. 38a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1148 z poźn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę współdziałania Gminy Toszek z Powiatem Gliwickim oraz gminami Powiatu Gliwickiego
w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii pn."Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
W Powiecie Gliwickim z inicjatywy Zespołu ds. Likwidacji Niskiej Emisji tworzony jest Klaster
Energii pn. „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” jako porozumienie, w skład którego wejdą podmioty
gospodarcze, jednostki samorządowe (gminy), jednostki naukowe (Politechnika Śląska wydz. Elektryczny
i Ochrony Środowiska. AGH, GIG), firmy specjalistyczne działające w sektorze i na rzecz energetyki
odnawialnej oraz osoby fizyczne (mieszkańcy).
Głównym celem Klastra jest wspólne działanie na rzecz likwidacji niskiej emisji, ograniczenia kosztów
energii dla uczestników klastra oraz poprawy warunków życia ludzi zamieszkujących teren powiatu
gliwickiego. Tylko uczestnicy certyfikowanych klastrów energii będą mogli korzystać ze wsparcia Państwa
i Unii Europejskiej takich jak:
· zwolnienia z opłat przesyłowych (droższa produkcja, tańsza konsumpcja),
· dodatkowe dotacje dla klastra od 20 – 50 mln zł.,
· taryfa antysmogowa,
· udział w programach – dofinansowaniach unijnych nawet po 2020 r.,
· możliwość realizacji powiatowych i gminnych programów ograniczenia niskiej emisji, ochrony
środowiska, ochrony powietrza itp. programów, gdzie główny cel to ograniczenie niskiej emisji,
zwiększenie udziału OZE w energetyce rejonu oraz zwiększenie efektywności energetycznej,
programów raportowanych w systemie dwuletnim zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.
Cel strategiczny klastra to poprawa jakości powietrza poprzez ograniczanie niskiej emisji, ograniczenie
zużycia i kosztów energii elektrycznej uczestników klastra poprzez wzrost wykorzystania energii
z odnawialnych źródeł OZE, wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii oraz wdrażanie
programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.
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