UCHWAŁA NR XII/204/19
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie działań zmierzających do utworzenia
klastra energii z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z art. 2 ust. 15a oraz art. 38a ust. 3, 4, i 5
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389)
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego
środowiska naturalnego, w szczególności stworzenia warunków rozwoju odnawialnych źródeł energii
oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki, ustala się dla
Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych,
koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań prowadzących do utworzenia klastra energii
z inicjatywy i z udziałem Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą „Krakowski Klaster Energii”.
§ 2. Wyraża się wolę podjęcia współpracy w ramach klastra energii z podmiotami wskazanymi
w art. 2 ust. 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2389), tj. osobami fizycznymi, osobami prawnymi, uczelniami, instytutami badawczymi, innymi
niż Gmina Miejska Kraków samorządami terytorialnymi, dotyczącej wytwarzania i równoważenia
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł
lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
§ 3. Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa do przygotowania i przekazania
pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji
albo powołania jednostki budżetowej, której przedmiotem działalności będzie wykonywanie zadań
związanych z przyjęciem przez Gminę Miejską Kraków roli koordynatora klastra energii.
§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do przygotowania porozumienia określającego
zasady funkcjonowania klastra energii, zasady współpracy partnerów, wyznaczenie koordynatora oraz
jego obowiązki i uprawnienia.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, musi być zgodne ze Strategią Rozwoju Odnawialnych
Źródeł Energii określoną w § 6 ust. 1.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do zawarcia porozumienia, o którym mowa
w ust. 1, z podmiotami wskazanymi w § 2, o ustanowieniu klastra energii pod nazwą „Krakowski
Klaster Energii”.
§ 5. 1. Wyznacza się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegające na rozpoczęciu
negocjacji z podmiotami, które mają możliwość w sposób aktywny włączyć się w proces
bilansowania i równoważenia energii, w tym przedsiębiorstwa zużywające energię oraz
przedsiębiorstwa wytwarzające energię, w szczególności ze źródeł odnawialnych.
2. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na poinformowaniu
o woli utworzenia przez Gminę Miejską Kraków klastra energii oraz o możliwości przystąpienia
do klastra innych gmin z uwzględnieniem wymogu ustalonego w art. 2 ust. 15a ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389).
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do gmin wchodzących w skład „Klastra Energii Korona
Północnego Krakowa”.
4. Raport z działań wyznaczonych w ust. 1 i 2 Prezydent Miasta Krakowa dołączy do analizy
organizacyjnej, o której mowa w § 7 ust. 1.
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§ 6. 1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na przygotowaniu
i przekazaniu pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
programu wykorzystania i wspierania przez Gminę Miejską Kraków odnawialnych źródeł energii
(„Strategia Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii”).
2. Strategia Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, o której mowa w ust. 1, stanowi integralną
część porozumienia określonego w § 4 ust. 1.
3. Przygotowanie programu wskazanego w ust. 1 Prezydent Miasta Klukowa może zlecić
jednostce zewnętrznej posiadającej wiedzę w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
w szczególności podmiotowi prowadzącemu działalność naukową lub badawczą.
§ 7. 1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa obowiązek przygotowania i przekazania pod
obrady Rady Miasta Krakowa szczegółowej analizy prawnej, ekonomicznej oraz organizacyjnej
dotyczącej potrzeby utworzenia klastra energii. W szczególności:
1) analiza prawna i ekonomiczna będzie uwzględniać możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej w ramach klastra energii, zwłaszcza w związku z art. 73 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389);
2) analiza organizacyjna będzie uwzględniać możliwość przystąpienia do klastra energii innych niż
Gmina Miejska Kraków podmiotów, zwłaszcza przedsiębiorstw zużywających energię
i przedsiębiorstw wytwarzających energię oraz jednostek naukowych lub badawczych
dysponujących odpowiednim know-how;
3) analiza może obejmować przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami funkcjonujących
w Polsce klastrów energii i organizacjami zrzeszającymi klastry w celu identyfikacji potencjału
oraz istniejących ograniczeń wykorzystywania klastrów.
2. Na postawie analizy wskazanej w ust. 1 Rada Miasta Krakowa, po opinii Komisji Ekologii
i Ochrony Powietrza, może podjąć uchwałę o odstąpieniu od utworzenia klastra energii z inicjatywy
Gminy Miejskiej Kraków.
§ 8. 1. Wyznacza się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na
przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad
finansowania klastra energii, z uwzględnieniem środków i dochodów własnych Gminy Miejskiej
Kraków oraz możliwości uzyskania środków zewnętrznych, w której Rada Miasta Krakowa wyrazi
zgodę na partycypowanie w kosztach jego działalności.
2. Przygotowanie uchwały, o której mowa w ust. 1 nastąpi po rozpatrzeniu analizy przez
Radę Miasta Krakowa, o której mowa w § 7 ust. 1.
§ 9. 1. Prezydent Miasta Krakowa podejmie działania w zakresie akcji informacyjnej
i promocyjnej dotyczącej utworzenia klastra energii z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków,
w szczególności zorganizuje wysłuchanie publiczne, o którym zawiadomi poprzez środki masowego
przekazu.
2. Po wysłuchaniu określonym w ust. 1 Prezydent Miasta Krakowa umożliwi wszystkim
zainteresowanym podmiotom wnoszenie uwag dotyczących utworzenia klastra energii z inicjatywy
Gminy Miejskiej Kraków, z którymi przed opinią określoną w § 7 ust. 2 zapozna się Komisja Ekologii
i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa.
§ 10. Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegająca na wyznaczeniu
przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków, który brałby udział w obradach organów i zespołów
właściwych do prac legislacyjnych nad aktami mającymi znaczenie dla funkcjonowania klastrów
energii.
§ 11. Jednostce ustalonej w oparciu o § 3 ust. 1, której przedmiotem działalności będzie
wykonywanie zadań związanych z przyjęciem przez Gminę Miejską Kraków roli koordynatora klastra
energii, wyznacza się obowiązek podjęcia działań w zakresie uzyskania certyfikacji klastra energii
przez ministra właściwego do spraw energii.
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§ 12. 1. Prezydent Miasta Krakowa podejmuje działania określone w § 5 ust. 1 i 2, § 9 ust. 1, § 10
niezwłocznie.
2. Analizę, o której mowa § 7 ust. 1, Prezydent Miasta Krakowa przedstawia Radzie Miasta
Krakowa nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Projekty uchwał określone w § 3, § 6 ust. 1, § 8 Prezydent Miasta Krakowa przedstawia
Radzie Miasta Krakowa nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia przez Radę Miasta
analizy prawnej, ekonomicznej organizacyjnej.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 15. Uchwała traci moc wskutek podjęcia uchwały o odstąpieniu od utworzenia klastra energii
z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków, o której mowa w § 7 ust. 2.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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