
UCHWAŁA NR XXIX/576/12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 
 
w sprawie: przyjęcia Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 wraz z Prognozą oddziaływania  
na środowisko.  
 
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Województwa Wielkopolskiego ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.  
z 2003 r. Nr 216 poz.4708 ze zmianami), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala  
co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Przyjmuje się Strategię wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012 – 2020 wraz z Prognozą oddziaływania  
na środowisko.  

 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2  

do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXIX/576/12  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 
 
 

w sprawie: przyjęcia Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 wraz z Prognozą oddziaływania  
na środowisko. 
 
Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE) w ramach projektu 
„Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce” w ramach 
programu Inteligentna Energia – Europa, opracowała dokument o nazwie „Strategia wzrostu 
efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 
2012-2020”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu  
4 kwietnia 2011 roku i skierowany do dalszego procedowania zgodnie z harmonogramem  
i trybem prac nad tym dokumentem. Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana 
została przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. 
 
Celem przedmiotowej Strategii (…) jest nakreślenie ogólnych kierunków działań 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie wzrostu efektywności energetycznej (EE)  
i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na lata 2012-2020, umoŜliwiających 
zrównowaŜony rozwój gospodarczy regionu, poprawę jakości Ŝycia i bezpieczeństwa 
energetycznego mieszkańców oraz wypełnianie zobowiązań wynikających z przyjętego  
przez Polskę pakietu klimatyczno-energetycznego. 
 
W Strategii (…) określono kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w regionie w oparciu  
o oszacowany potencjał odnawialnych źródeł energii, a takŜe potencjał wzrostu efektywności 
energetycznej. Dokument został opracowany w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią 
Sp. z o.o. przez zespół specjalistów WAZE i ekspertów zewnętrznych. Nadzór naukowy  
i merytoryczny przy opracowaniu dokumentu sprawowała Rada Naukowa Strategii. 
 
Opracowanie strategii dotyczącej OZE i EE dla województwa wielkopolskiego stało się 
koniecznością, biorąc pod uwagę zadania wynikające z uregulowań europejskich,  
tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, a takŜe 
najwaŜniejszych polskich dokumentów strategicznych, jakimi są: Polityka energetyczna 
Polski do roku 2030, Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 
Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej”, ustawa Prawo energetyczne, 
Ustawa o efektywności energetycznej oraz projekt strategii Bezpieczeństwo energetyczne  
i środowisko. ZbieŜność okresu obowiązywania dokumentu z okresem następnej perspektywy 
finansowej UE umoŜliwi realizację zapisanych celów nowej Strategii (…) poprzez 
współfinansowanie projektowanych działań z programów operacyjnych. NaleŜy zauwaŜyć,  
Ŝe projekt Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł 
energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
został juŜ uwzględniony w projekcie zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2020 roku. 


