
UZASADNIENIE 

W związku z wyznaczeniem nowych kierunków rozwoju opisanymi w dokumentach 

strategicznych (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 

2030, Raport Polska 2030 wyzwania rozwojowe, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 

Śląskie2030, Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+ ) w tym działań zmierzających do 

tzw. zielonej transformacji, powstała koncepcja utworzenia Klastra Energii Gmin i Powiatu 

Cieszyńskiego. Definicja prawna, a także sposób funkcjonowania Klastra Energii zostały 

określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii                                                

(t.j. Dz.U.z 2021póz.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 mikro instalacje 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 

finansowanej UE (zarówno w dokumencie pn.: Fundusze Europejskie dla Śląskiego nalata 

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 Klastra Energii będą następujące gminy: Brenna, Chybie, 

Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński 

Pierwszy kwartał 2022 roku 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. Nabory te przewidziane są na 

czerwiec 2022r. Zasady funkcjonowania Klastra oraz jego struktura organizacyjna 

uregulowane zostaną zapisami Porozumienia cywilnoprawnego podpisanego przez wszystkich 

Członków. W Regulaminie Klastra wskazane będą prawa i obowiązki Członków, wskazanie 

Koordynatora, a także uregulowane zostaną kwestie dotyczące przepływów finansowych. 


