
UCHWAŁA NR XLV/378/2018
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie deklaracji poparcia dla zbycia farmy fotowoltaicznej należącej do spółki Gminna Energia 
Ustronie Morskie sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 17 Statutu Gminy Ustronie Morskie z dnia 
25 października 2017 r. (Dz. Urz .Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 5196) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się deklarację poparcia dla zbycia farmy fotowoltaicznej należącej do spółki Gminna Energia 
Ustronie Morskie sp. z o.o.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Basarab
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Uzasadnienie

Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o. jest spółka z udziałem 100% Gminy Ustronie Morskie. Spółka
została utworzona na potrzeby funkcjonowania farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, posadowionej na terenie
zrekultywowanego wysypiska śmieci w Ustroniu Morskim. Inwestycja została zrealizowana w roku 2015,
w oparciu o unijną dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz z  środków pochodzących z budżetu gminy. 

Z uwagi na kończący się okres związania dotacją na realizacje inwestycji, Gmina Ustronie Morskie uzyskała
informację o zainteresowaniu spółki Energa Wytwarzanie, nabyciem w/w farmy.

Analizując zasadność i korzyści mogące płynąć z finalizacji założonej transakcji, jako zasadne jawi się
wyrażenie deklaracji poparcia przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim dla inicjatywy zbycia przez właściciela
spółki – Gminy Ustronie Morskie - farmy fotowoltaicznej należącej do spółki.

W związku z powyższym w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 17 Statutu Gminy
Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 r. (Dz. Urz . Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12 grudnia
2017 r. poz. 5196) podjęcie niniejszej uchwały jawi się jako zasadne.
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