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Priorytety inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii 

w perspektywie do 2030 

Energetyka wiatrowa (opracowano III scenariusze)  

scenariusz II - osiągnięcie mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych 

na poziomie około 2500 MW (budowa około 1700 MW nowych mocy), 

nakłady inwestycyjne, bez kosztów finansowych około 9,35 mld PLN 

Biomasa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 

Dalszy wzrost wykorzystania biomasy stałej do produkcji energii  

w skojarzeniu 

Zwiększenie potencjału przemysłu i nauki w zakresie badań nad 

wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne 

Energetyka słoneczna  

Zwiększanie powierzchni ogniw fotowoltaicznych i systemów 

ogrzewania będzie następowało przede wszystkim w obiektach 

użyteczności publicznej i w budownictwie mieszkalnym. 
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/…/ 
Strategicznym celem realizacji polityki  

w sektorze energetyki jest  
zapewnienie optymalnego poziomu 

bezpieczeństwa dostaw energii 
dla mieszkańców regionu 

Polityka musi być ściśle powiązana z polityką 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, 

zakładającą znaczącą redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenie udziału 

energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii 
oraz poprawę efektywności energetycznej.  

Cele te powinny być realizowane w powiązaniu 
z posiadanym lokalnym potencjałem 

energetycznym. 
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ENERGETYKA WODNA ENERGETYKA BIOGAZOWA ENERGETYKA SŁONECZNA 

ENERGETYKA WIATROWA 
ONSHORE 

ENERGETYKA 
BIOMASOWA 

ENERGETYKA WIATROWA  
OFFSHORE 
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Dębno – instalacje wydobycia  
i dystrybucji paliw kopalnych 

Elektrownia Dolna Odra 

Źródło: RBGPWZ  



Elektrownia Dolna Odra 

Źródło: RBGPWZ  

Krajnik 



Elektrownia szczytowo-pompowa  

w Żydowie 

Źródło: RBGPWZ  



Suwnica bramowa ST3 Offshore 

Źródło: ST3 Offshore Sp.z.o.o  



Suwnica bramowa ST3 Offshore nocą 

Źródło: ST3 Offshore Sp.z.o.o  



Źródło: RBGPWZ  

Fabryka elementów offshore 
- łopat elektrowni wiatrowych 



Źródło: ZWiK Szczecin  

Farma fotowoltaiczna przy Zakładzie 

produkcji wody Miedwie 
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 Opracowanie wspólnej lub porównywalnej karty charakterystyki energetycznej 
dla WZ oraz landów niemieckich, 

 Kontynuowanie współpracy opartej na projekcie BEA-APP w ramach przyszłego 
projektu „Bałtyckie Obszary Energii – Wdrożenie” (deklaracja partnerska 
dotycząca udziału w naborze programu Interreg Region Morza Bałtyckiego) 

 Próba harmonizacji danych w zakresie energetyki oraz planów rozwojowych 
infrastruktury elektroenergetycznej – przedstawienie graficzne; model 
pozyskiwania danych oraz ustalenie zakresu i potrzeb dotyczących danych  
w ramach aplikacji konkursowej „Model transgranicznego systemu monitoringu  – 
innowacyjne metody pozyskiwania danych w Transgranicznym Regionie 
Metropolitalnym Szczecina” (propozycja projektu do Programu Interreg VA, 
Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska) 

 Inicjowanie działań dotyczących wspólnych koncepcji energetycznych,  
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów kryzysowych tj. obszarów narażonych 
na wysokie, sezonowe zapotrzebowanie na energię w szczególności  
w turystycznych obszarach nadmorskich; kontynuowanie idei  
„Modelowego regionu energii odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” 




