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Skróty:
DUŚ – Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
EEZ - wyłączna strefa ekonomiczna
FEED - określenie uzasadnionej wysokości stałej ceny jednostkowej zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w różnych rodzajach odnawialnych źródeł energii (OZE) przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej – tzw. stałych taryf typu FiT (ang: feed-in tariff)
GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GW - gigawat
MEW – Morska energetyka wiatrowa
MFE – Morska Farma Wiatrowa
MIP – Morska infrastruktura przyłączeniowa
MW - Megawat
KSE – Krajowy System Energetyki
OOŚ - Ocena Oddziaływania na Środowisko
OZE – Odnawialne źródła energii
PnB – Ppozwolenie na budowę
PEP – Polityka energetyczna Polski
POM –Polskie obszary morskie
PSZW – Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w
polskich obszarach morskich
RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
TWh - terawatogodzina
WIOŚ – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ULICIP - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
UXO - Badania niewybuchów (ang. Unexploded ordnance)
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Wprowadzenie
Produkcja energii elektrycznej w Polsce oparta jest w ponad 78% na węglu. Największy udział

energii pochodzi z produkcji węgla kamiennego, sięgając 83,5 TWh (49, 1%) oraz węgla brunatnego
49,4TWh (29,1%). Kolejne miejsce zajmuje energia pochodząca ze źródeł odnawialnych (OZE) z
wynikiem 21,6 TWh (12,7%) (dane za 2018 r.)1. Z 41 GW łącznej mocy zainstalowanej w Krajowym
Systemie Energetycznym (KSE) w 2018 r., 8,6 GW pochodziło ze źródeł odnawialnych, a największy
udział przypadł energetyce wiatrowej2. W 2013 r. energetyka wiatrowa wyprzedziła pozostałe źródła OZE
pod względem produkcji energii, stając się samodzielnym liderem. Jest też najszybciej rozwijającą się
kategorią OZE w Polsce - osiągając blisko 70-krotny przyrost. Rekordowym rokiem pod tym względem był
2016 r., w którym oddano do systemu 1225,38 MW, a łączna moc zainstalowanych farm wiatrowych na
koniec 2018 r. według danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki wyniosła blisko 5,9 GW.
Coraz większy udział OZE w KSE wynika w znacznej mierze z przyjętych ram polityki
klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, w której wyznaczono trzy zasadnicze cele przeciwdziałania
zmianom klimatu do 2020 r. (tzw. pakiet 3 x 20%). Polska zobowiązała się m.in. do zwiększenia
efektywności energetycznej, poprzez oszczędność zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe w latach 20102020 w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię z 2007 r. Zadeklarowała również
zwiększenia do 15% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii finalnej oraz do 10% udziału
biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych do 2020 r. Zgodziła się także na kontrybucję w
ogólnounijnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20% (w porównaniu do 1990 r.) 3. Poza
unijnymi regulacjami, coraz większą uwagę na odnawialne źródła energii, zwraca się w krajowych
strategiach długoterminowych. Przykładem jest dokument pn. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku
(PEP2040 lub PEP) będąca strategią państwa w zakresie energetyki. Jednym z trzech głównych celów
polityki energetycznej opisanym w dokumencie jest zmniejszenie oddziaływania sektora energii na
środowisko. Strategia zakłada 21% udział OZE w finalnym zużyciu energii do 2030 r. oraz ograniczenie
emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 r. w stosunku do roku 1990. W osiągnięciu tych założeń kluczową
rolę ma odegrać rozwój morskiej energetyki wiatrowej 3.
Morski sektor energetyki wiatrowej szczególnie w Europie rozwija się bardzo dynamicznie. W
2018 r. łączna moc pochodząca z morskiej energetyki wiatrowej osiągnęła 18,5 GW. W 11 krajach (Wielka
Brytania, Niemcy, Dania, Belgia, Holandia, Szwecja, Finlandia, Irlandia, Hiszpania, Francja i Norwegia)
zlokalizowanych jest 105 morskich farm wiatrowych, na które składa się 4543 elektrowni (turbin
wiatrowych). Najwięcej elektrowni zlokalizowanych jest na Morzu Północnym, na którym zainstalowane
jest 12 938 MW mocy pochodzącej z elektrowni wiatrowych, co daje 70% całkowitej zainstalowanej mocy
pochodzącej z tego źródła w Europie. Na Morzu Irlandzkim zainstalowanych jest 2 928 MW, a na Morzu
Bałtyckim 2 218 MW (12% udział w zainstalowanej mocy) 2. Jednym z powodów silnego rozwoju
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elektrowni na morzu jest, większa w porównaniu z elektrowniami lądowymi wydajność i stabilność
uzyskiwania energii (wyższe konstrukcje, większa średnica turbin, lepsze warunki wietrzna itd.). Z drugiej
strony ramy przyjętej polityki klimatyczno-energetycznej, w której państwa zobowiązały się do osiągnięcia
32% udziału odnawialnych źródeł energii do 2030 r. (wartość została podniesiona z początkowo przyjętych
20%), spowodują dalszy rozwój farm wiatrowych na morzu. Według niektórych opracowań na temat
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, wskazuje się również jako ważny element rozwoju tego sektora,
małą konfliktowością społeczno-środowiskową. Należy jednak zaznaczyć, że ten efekt może być wynikiem
niedostatecznego zbadania obszaru pod planowaną inwestycję, dlatego tak bardzo ważnym jest by badania
środowiskowe były prowadzone z należytą dokładnością i właściwą oceną.
W Polsce morskie farmy wiatrowe (MFW) znajdują się dopiero w fazie projektów.
Stan przygotowania projektów MFW w polskich obszarach morskich (POM) w 2018 roku wskazywał na 4:


9 prawomocnych decyzji lokalizacyjnych o łącznej mocy



prawomocne decyzje lokalizacyjne dla kabli eksportowych umożliwiające wyprowadzenie mocy z
6 projektów o łącznej mocy ok. 6 GW,



wykonane badania środowiskowe dla 3 projektów o mocy ok. 3,5 GW,



2 prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla 2 projektów MFW o łącznej
mocy 2,4 GW,



podpisane umowy przyłączeniowe na 2,25 GW z terminami przyłączenia 2026 (1200 MW) i 2030
(1050 MW).

Plany są jednak bardzo ambitne. Wskazuje się, że pierwsze polskie morskie farmy wiatrowe zaczną
produkować energię około roku 2025, a do roku 2040 planowane jest oddanie do eksploatacji ponad 10
GW mocy zainstalowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej 5.

2

Harmonogram i szacunkowy czas przygotowania projektu MFW
Szacuje się, że przygotowanie projektu i budowa morskiej farmy wiatrowej w Polsce na obecnym

etapie może zająć około 12-14 lat (Tab.1). Czas ten może ulec skróceniu nawet do 10 lat przy założeniu, że
rynek morskiej energetyki wiatrowej będzie się stale rozwijać, przy usprawnieniu wydawania pozwoleń
czy dostępie do większej ilości wyników z badań środowiskowych, które będą mogli wykorzystać kolejni
inwestorzy. Dla przykładu prace nad projektem morskiej farmy wiatrowej London Array (faza I),
zlokalizowanej na Morzu Północnym około 11 km od południowo-wschodniego wybrzeża Wielkiej
Brytanii, zajęły 13 lat 6.
Cały proces związany z posadowieniem morskiej farmy wiatrowej można podzielić na cztery etapy:
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1. Etap lokalizacyjno-środowiskowy – obejmuje uzyskanie pozwoleń lokalizacyjnych, warunki
i umowę przyłączeniową, badania geologiczne, geofizyczne oraz analizy środowiskowe, ocenę
oddziaływania na środowisko, która na tym etapie powinna zakończyć się uzyskaniem
prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Etap projektowy – rozpoczyna się po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przygotowania przedsięwzięcia zaczynają się od wykonania badań geotechnicznych i pomiarów
wietrzności, pozwalających na wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie organizacji
łańcucha dostaw. Warunki geotechniczne, wyniki analiz produktywności wykonanych na
podstawie pomiarów wiatru, a także aktualne warunki rynkowe, pozwolą na określenie
szczegółowych rozwiązań technicznych farmy wiatrowej, w tym na dokładne rozmieszczenie
poszczególnych elementów farmy. Po przygotowaniu koncepcji technicznej i wykonaniu projektu
budowlanego, inwestor może ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. Etap łańcucha dostaw – obejmuje produkcję i dostawę komponentów morskiej farmy wiatrowej
i przyłącza.
4. Etap budowy – ostatni etap związany jest z przygotowaniem logistyki budowy, budową,
odbiorem i pozwoleniem na użytkowanie.
Tab.1 Przybliżone ramy czasowe inwestycji w morską energetykę wiatrową 7
Rok
Etap projektu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Uzyskanie pozwolenia na
wnoszenie i wykorzystanie
sztucznych wysp, konstrukcji
i urządzeń w Polskich
Obszarach Morskich
Warunki przyłączenia do
sieci
Umowa przyłączenia do sieci
Badania środowiskowe
Raport oceny oddziaływania
na środowisko
Pozwolenie na układanie i
użytkowanie kabli na
obszarach morskich
Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji
Pozyskanie i zawarcie
kontraktu na sprzedaż energii
elektrycznej z OZE
Badania geologiczne i
geofizyczne
Badania wiatru, fal i prądów
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Projektowanie
Ponowna ocena
oddziaływania na środowisko
Produkcja i dostawa
komponentów morskiej farmy
wiatrowej i przyłącza
Pozwolenie na budowę
Budowa
Pozwolenie na użytkowanie
Koncesja na wytwarzanie
energii
Uruchomienie produkcji
energii

2.1

Regulacje prawne w harmonogramie realizacji projektów MFW
Pierwsze kilka lat realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej zajmuje proces uzyskiwania

decyzji, opinii i uzgodnień organów administracji niezbędnych do przejścia do kolejnych etapów
inwestycji. Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej) decyzję administracyjną związaną z uzyskaniem
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich
obszarach morskich (PSZW), wydaje minister wł. ds. gospodarki morskiej (obecnie Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), ale dopiero po zaopiniowaniu przez ministrów właściwych do spraw
gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, spraw wewnętrznych oraz
Ministra Obrony Narodowej (rozdz. 4 art. 23). Z kolej decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
(DŚU) dla inwestycji wydawana jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po uzyskaniu
opinii m.in. od właściwego Urzędu Morskiego oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W końcu
pozwolenie na budowę (PnB) wydawane przez wojewodę wymaga przeprowadzenia uzgodnień
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Dyrektorem Urzędu Morskiego czy Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (Tab.1).
Szczegółowy schemat postępowania oraz wydawania pozwoleń dla różnych etapów budowy
morskich farm wiatrowych oraz infrastruktury przesyłowej został przedstawiony na rysunkach 1-2, w
oparciu o opracowanie pn. „Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce” z 2018
r., przygotowanym przez zespół ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej.
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PSZW
Określenie podstawowych,
brzegowych parametrów
MFW:
•Lokalizacja, moc, ilość
turbin, produkcja
•Sposób wykorzystania
obszarów morskich
•Analiza potencjalnego
wpływu na środowisko,
gospodarkę i społeczeństwo

Wymagane opinie:
•Ministra właściwego ds.
Energii
•Ministra właściwego ds.
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
•Ministra właściwego ds.
Rybołówstwa
•Ministra Środowiska
•Ministra właściwego ds.
Spraw Wewnętrznych
•Ministra Obrony Narodowej

DŚU
•Wykonanie
kompleksowego programu
badań środowiskowych
•Analiza oddziaływania na
wszystkie elementy
środowiska
•Ocena oddziaływania na
Naturę 2000
•Opracowanie raportu o
oddziaływaniu na
środowisko

Wymagane opinie:
•Decyzja o zakresie raportu
OOŚ wydana przez RDOŚ
•Państwowa Inspekcja
Sanitarna
•Urząd Morski
•Ocena wodnoprawna Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
•Weryfikacja treści raportu
OOŚ przez RDOŚ
•Konsultacje społeczne

•Pomiary wietrzności
•Analiza produktywności
•Badania geotechniczne
•Badania UXO
•Analiza FEED
•Wykonanie ekspertyz
•Projekt budowlany
•Uzgodnienie projektu
•Raport z ponownej OOŚ

Wymagane uzgodnienia:
•Dyrektor Urzędu Morskiego
•Wojewódzki Konserwator
Zabytków
•Uzgodnienie z RDOŚ –
ponowna OOŚ
•Pozwolenie wodnoprawne -–
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
•Opinie i uzgodnienia
ekspertyz projektowych i
projektu

Minister wł.
ds.
gospodarki
morskiej

Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska

PnB
Wojewoda

Użytkowanie
Rys.1 Schemat wydania podstawowych decyzji administracyjnych dla morskiej farmy wiatrowej8
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PUUK

DŚU

Określenie głównych
parametrów:

Wymagane opinie:

•Granice korytarza obszaru
morskiego
•Typ i główne parametry
kabla przyłączeniowego
•Opis procesu układania
kabla
•Procedury serwisu i
utrzymania
•Wstępna analiza
oddziaływań na środowisko
i innych użytkowników
morza

•Ministra właściwego ds.
Energii
•Ministra właściwego ds.
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
•Ministra właściwego ds.
Rybołówstwa
•Ministra Środowiska
•Ministra właściwego ds.
Spraw Wewnętrznych
•Ministra Obrony Narodowej
•Urząd Gminy

•Wykonanie
kompleksowego programu
badań środowiskowych
•Analiza oddziaływania na
wszystkie elementy
środowiska
•Ocena oddziaływania na
Naturę 2000
•Opracowanie raportu o
oddziaływaniu na
środowisko
•Uwzględnienie morskiej
infrastruktury
przyłączeniowej (MIP) w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego

Wymagane opinie:
•Postanowienie o zakresie
raportu OOŚ wydana przez
RDOŚ
•Państwowa Inspekcja
Sanitarna
•Urząd Morski
•Ocena wodnoprawna Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
•Weryfikacja treści raportu
OOŚ przez RDOŚ
•Konsultacje społeczne

Dyrektor
Urzędu
Morskiego
(poza EEZ)
Minister wł.
ds.
gospodarki
morskiej
(dla EEZ)

Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska

ULICIP
Określenie charakterystyki
inwestycji:
•Plan zagospodarowania
terenu
•Przeznaczenie obiektów
budowlanych
•Gabaryty projektów
budowlanych
•Charakterystyczne
parametry techniczne
•Zapotrzebowanie na media

Wymagane uzgodnienia:
•Minister właściwy ds.
Zdrowia
•Wojewódzki konserwator
zabytków
•Dyrektor Urzędu Morskiego
•Organ nadzoru górniczego
•Organ administracji
geologicznej
•Starosta
•RDOŚ
•Dyrektor RZGW
•WIOŚ
•Państwowa Straż Pożarna

Wójt Gminy /
Burmistrz/
Prezydent
miasta
w
uzgodnieniu z
Marszałkiem
Województwa
a

PnB
c.d. na następnej stronie
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PnB

Wojewoda

•Badania geotechniczne
•Analiza FEED
•Projekt budowlany
•Raport z ponownej OOŚ

Wymagane uzgodnienia:
•Dyrektor Urzędu Morskiego
•Urząd Gminy
•Uzgodnienie z RDOŚ –
ponowna OOŚ
•Pozwolenie wodnoprawne –Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
•Opinie i uzgodnienia
projektu

Użytkowanie

Rys.2 Schemat wydania podstawowych decyzji administracyjnych dla infrastruktury przesyłowej9
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Budowa morskiej farmy wiatrowej (MFW)
Po przejściu przez wszystkie etapy pozwoleń i uzyskanych decyzji środowiskowych oraz

pozwoleń na budowę inwestor może przejść do ostatniego etapu związanego z budową farmy wiatrowej.
Przewidywany czas budowy morskiej farmy wiatrowej szacuje się na 1-3 lata, przy czym
czasposadowienia konstrukcji elektrowni zależy od wielu czynników, w tym m.in. od:
o

liczby zaplanowanych elektrowni wiatrowych,

o rodzaju zaplanowanych fundamentów,
o zaplanowania i odpowiedniego zarządzania łańcuchem dostaw elementów elektrowni,
o dostępności sprzętu do stawiania elektrowni,
o warunków pogodowych.

Budowę morskiej farmy wiatrowej można podzielić na kilka etapów. Pierwszym jest transport elementów
elektrowni wiatrowych od producentów do miejsca ich składowania. W tym celu inwestor musi dokonać
wcześniejszego, optymalnego ze względów logistycznych wyboru portu budowlano – montażowego,
w którym będzie prowadzony rozładunek dużych komponentów elektrowni ze statków dostawczych oraz
mniejszych, dostarczanych drogą lądową. W porcie budowlano-montażowym poszczególne komponenty
będą także magazynowane, aby zagwarantować ciągłość dostaw w rejon inwestycji oraz montowane. W
Polsce do portów, które brane są pod uwagę przy tego typu pracach można zaliczyć porty w Gdańsku,
Gdyni, Świnoujściu. W przypadku farm planowanych w zachodnich częściach polskich obszarów
morskich, mogą być rozważane również porty w Niemczech i Danii.
9

https://www.beif.pl/wp-content/uploads/2018/02/PRMEPM_ost.pdf
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Kolejnym etapem jest odpowiednie przygotowanie miejsca pod stawiane fundamenty elektrowni
wiatrowych. Przy stawianiu fundamentów grawitacyjnych , prace będą wymagały usunięcia osadów
dennych do głębokości około 3 metrów i średnicy nieco większej od samej podstawy fundamentu, co jest
wynikiem potrzeby przygotowania podłoża również pod pas ochraniający instalację przed wymywaniem.
Następnie przestrzeń wypełniana będzie żwirem i betonem. Szacowany czas przygotowań do posadowienia
jednego fundamentu grawitacyjnego wynosi 4 – 7 dni. W przypadku fundamentów typu monopal, prace
związane z przygotowaniem dna morskiego nie są wymagane, przez co czas instalacji samego fundamentu
jest nieco krótszy i wynosi 2-4 dni.
Następny etap związany jest z instalacją samych fundamentów. W zależności od rodzaju
wybranego fundamentu, jak również takich czynników jak: odległość inwestycji od portu budowlano –
montażowego, głębokość w miejscu instalacji elektrowni, warunki geologiczne dna morskiego czy też
parametry młota hydraulicznego wykorzystywanego przy wbijaniu pali (w przypadku fundamentów typu
monopal, jacket, trójnóg), czas instalacji może wynosić od 2 do nawet 7 dni (szczegółowy opis tych prac
został przedstawiony w opracowaniu I pn. „Wprowadzenia do tematu Morskich Elektrowni Wiatrowych na
obszarze Morza Bałtyckiego”). Proces instalacji pozostałych komponentów elektrowni wiatrowej: wieży,
turbiny prowadzony jest na miejscu z pozycji specjalistycznych statków przeznaczonych do tego typu prac.
Ostatni etap budowy MFE związany jest z położeniem kabli. W tym celu wykorzystuje się
najczęściej techniki ich układania: wypłukiwanie podłoża, płużenie podwodne (Rys.3).

Rys.3 Przykłady technologii wykorzystywanych przy układaniu kabli 10 11
Wybór właściwej technologii do układania kabli zależy przede wszystkim od rodzaju podłoża. W
przypadku dna o miękkim podłożu wystarcza technika wypłukiwania, gdzie piasek lub muł mogą zostać
usunięte za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Z kolei płużenie podwodne wykorzystuje
pług, który jest skuteczny również przy nieco twardszym podłożu.

10
11

https://www.royalihc.com/en/products/offshore/subsea-equipment/subsea-cable-ploughs
http://www.eta-ltd.com/jettingsleds_power_cable_laying.html#mod
11

4

Obecny stan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, z późn. zm.) minister właściwy do spraw
gospodarki morskiej ogłasza o możliwości składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej.
Uzyskanie pozwolenia lokalizacyjnego jest pierwszym etapem do rozpoczęcia całego procesu związanego
z projektem morskiej farmy wiatrowej. Pierwsze ogłoszenie w tej sprawie opublikowano na stronie
Ministerstwa Infrastruktury 21 września 2011 roku. Obecnie, na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, któremu podlegają sprawy gospodarki morskiej, znajdują się 76 ogłoszenia
(ostatnie datowane na 8 listopada 2019 roku) (https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-morskaogloszenia-i-obwieszczenia/pozwolenia-na-konstrukcje-w-obszarach-morskich-2011-15.html).
Upoważnienie pozwala inwestorowi do korzystania z danego akwenu (np. do prowadzenia badań
środowiska). Pozwolenie to nie oznacza jednak, że morska farma wiatrowa zostanie w danym miejscu
wybudowana – jest to jedynie pierwszy etap weryfikacji możliwości budowy takiej inwestycji w danym
miejscu. Pozwolenie wydawane jest, po przeprowadzeniu konsultacji z sześcioma ministrami: Ministrem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Środowiska, Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Gospodarki i Ministrem Obrony Narodowej. Pozwolenie może
zostać wydane o ile żadne z ww. resortów nie wniesie uwag, a planowana inwestycja nie będzie stwarzać
zagrożenia dla środowiska i zasobów morskich, bezpiecznego uprawiania rybołówstwa morskiego,
bezpieczeństwa żeglugi morskiej, interesu gospodarki narodowej, obronności i bezpieczeństwa Państwa,
bezpieczeństwa lotów statków powietrznych, podwodnego dziedzictwa archeologicznego, czy zasobów.
Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko wydzielono siedem akwenów (akweny E) o funkcji podstawowej - pozyskanie energii
odnawialnej (POM.14.E, POM.43.E, POM.44.E, POM.45.E, POM.46.E, POM.53.E, POM.60.E) (Rys.4).
Łączna powierzchnia tych obszarów wynosi blisko 2373,97 km2 i zajmuje 7,86% powierzchni polskich
obszarów morskich. W projekcie planu pod MFW wybrano te obszary, które były optymalne pod
względem warunków środowiskowych i ekonomicznych pozyskiwania energii odnawialnej (odległość od
brzegu, głębokość, wietrzność itd.) oraz te, dla których już zostały wydane prawomocne pozwolenia
lokalizacyjne. Wytypowano również kilkadziesiąt oddzielnych podakwenów, w których będzie możliwe
przyłączenie morskich elektrowni wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz budowa
koniecznych połączeń wzajemnych morskich elektrowni wiatrowych, jak również ich serwisowanie.
Podakweny będą ograniczać się do prac związanych z układaniem elementów liniowych infrastruktury
technicznej do infrastruktury niezbędnej do realizacji funkcji pozyskiwania energii.

12

Rys.4 Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i
wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 (akweny E zaznaczone kolorem ciemno szarym) 12
Jednocześnie, w kartach akwenów przewidzianych pod budowę MFW zaproponowano szereg
rekomendacji w odniesieniu do innych użytkowników obszarów morskich oraz organizmów morskich.
Jednym z takich zapisów jest zalecenie, aby szerokość korytarza przelotu dla ptaków migrujących nie była
mniejsza niż 4 km od zabudowy elektrowniami wiatrowymi, a jego oś była linią prostą. Dla akwenu
przewidzianego pod elektrownie morskie w rejonie Ławicy Środkowej zaleca się wykonanie
szczegółowych badań w celu zweryfikowania danych o intensywności i zmienności czasowej
występowania morświna, jak również utworzenie w tym rejonie obszaru chronionego dla tego gatunku w
okresie rozrodu i wychowu młodych. Ponad to zaleca się w tym akwenie systematyczne prowadzenie
badań i monitoring hałasu podwodnego i jego oddziaływania na morświny. Dodatkowo w związku
z istnieniem w tym obszarze dobrych warunków habitatowych i hydrologicznych do rozrodu ryb
komercyjnych, zaleca się rozszerzenie zakresu raportu OOŚ dla przedsięwzięć w akwenie o wpływ tych
działań na zasoby i rekrutację ryb ważnych dla rybołówstwa. Również wskazuje się na to, by elektrownie,
oraz wewnętrzna infrastruktura przyłączeniowa morskich farm wiatrowych nie znajdowała się bliżej niż 2
mile morskie od granicy akwenów o funkcji podstawowej związanej z transportem, czy też rozplanowania
inwestycji, tak aby umożliwić wytyczenie korytarza transportowego dla jednostek powyżej 150 m długości.

5

Przykłady wybranych inwestycji
Do końca stycznia 2019 r. wydano łącznie 13 pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm

wiatrowych w polskich obszarach morskich (Rys.5). Łączna powierzchnia tych inwestycji sięga około

12

https://www.umgdy.gov.pl/?cat=273

13

1 342 km2, a moc elektrowni, które otrzymały techniczne warunki przyłączenia wynosi około 7,1 GW13.
Wykonano badania środowiskowe dla czterech projektów, a dwa z nich otrzymały decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach. Do najbardziej zaawansowanych projektów, które otrzymały stosowne
pozwolenia lokalizacyjne, zalicza się:
o Polenergia – Bałtyk Północny
o PGE Baltica 1
o Grupa BALTEX – Baltex 5
o EDPR – B-Wind
o EDPR – C-Wind
o Energetyka Polska – A-Wind
o PKN Orlen – Baltic Power
o PGE – Baltica 3
o Polenergia – Bałtyk III
o PGE – Baltica 2
o Polenergia - Bałtyk II
o Baltic Trade and Invest
o BALTEX Group – Baltex-2

Rys.5 Lokalizacja planowanych projektów morskich farm wiatrowych w polskich obszarach
morskich 14

13
14

https://www.wnp.pl/energetyka/zobacz-gdzie-stana-polskie-morskie-farmy-wiatrowe,339521.html
https://www.wnp.pl/energetyka/zobacz-gdzie-stana-polskie-morskie-farmy-wiatrowe,339521.html
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5.1

Morska Elektrownia Wiatrowa Bałtyk Środkowy III
Do najbardziej zaawansowanych przedsięwzięć związanych z morską energetyką wiatrową należy

Morska Elektrownia Wiatrowa Bałtyk Środkowy III grupy energetycznej Polenergia (obecnie Polenergii
i firmy Wind Power AS należącej do Equinor), która otrzymała pozwolenie lokalizacyjne w marcu 2012 r.
Uzyskanie tzw. warunków przyłączeniowych, w których operator sieci określa m.in. miejsce przyłączenia,
ilość energii, którą można dostarczyć do sieci oraz moc farmy wiatrowej, inwestycja otrzymała w sierpniu
2012 r., natomiast dwa lata później wydane zostały warunki przyłączenia oraz została podpisana umowa
przyłączeniowa. Osobne pozwolenie lokalizacyjne dla kabli przesyłających energię z morskiej farmy
wiatrowej do sieci elektroenergetycznej usytuowanej na lądzie spółka uzyskała w lipcu 2013 r. (decyzja
umożliwia układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej
dla odcinka w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, które wydaje minister właściwy ds. gospodarki
morskiej po konsultacjach z Ministrem Środowiska). Natomiast pozwolenie na układanie i utrzymywanie
podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym dla odcinka w
granicach morza terytorialnego, wydawane przez właściwy urząd morski, otrzymała w kwietniu 2014 r. Na
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestor przeprowadził w okresie od
czerwca 2012 r. do lutego 2014 r. badania środowiska morskiego oraz przeprowadził analizy potencjalnych
oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko. Opis przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników
opracowanych w postaci raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko („raport OOŚ”), został
złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dzięki czemu możliwe było na jego podstawie
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (DŚU). Stosowaną decyzję
inwestycja otrzymała w kwietniu 2016 r15. Z kolei na początku marca 2019 r., Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję środowiskową dla projektu budowy morskiej
infrastruktury, którą będzie przesyłana energia produkowana przez morską farmę wiatrową16. Obecnie
inwestor oczekuje na pozwolenie na budowę.
5.1.1

Podstawowe informacje i parametry inwestycji
Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy III będzie zlokalizowana w odległości ok. 23

kilometrów od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino i miasta Łeba (woj. pomorskie) (Rys.6).
Powierzchnia całkowita farmy to około 117 km2, natomiast powierzchnia do zabudowy to około 89 km2.
Przewidywana maksymalna moc elektrowni to 1200 MW

17

(w oparciu o wydaną przez RDOŚ w 2019 r.,

decyzją środowiskową dla projektu budowy morskiej infrastruktury, którą będzie przesyłana energia
produkowana przez morską farmę wiatrową, maksymalną moc farmy ustalono na 1 440 MW 8).

15

http://www.baltyk3.pl/projekt/pozwolenia/
https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/100320/decyzja-srodowiskowa-na-sieci-dla-morskichwiatrakow-polenergii
17
http://gdansk.rdos.gov.pl/files/aktualnosci/60057/Tresc_decyzji_srodowiskowej_dla_morskiej_farmy_wiatrow
ej_Baltyk_Srodkowy_III.pdf
16

15

Rys.6 Lokalizacja MFW Bałtyk Środkowy III 18
Tab.2 Podstawowe parametry MEW Bałtyk Środkowy III 19
Parametr

Wartość brzegowa

Maksymalna liczba elektrowni [szt.]

120

Maksymalna wysokość całkowita elektrowni n.p.m
[m]

275

Minimalny prześwit pomiędzy dolnym położeniem
skrzydła a średnią powierzchnią morza [m]

20

Maksymalna średnica rotora [m]

200

Maksymalna strefa pojedynczego rotora [m2]

31 400

Maksymalna łączna strefa rotorów [m2]

3 768 000

Maksymalna liczba fundamentów infrastruktury
towarzyszącej [szt.]

6

Maksymalna powierzchnia dna zajęta przez 1
fundament [m2]

1 257

Maksymalna powierzchnia dna zajęta przez wszystkie
fundamenty [m2]

158 382

Największe zagęszczenie elektrowni [szt./km2]

1,35

Maksymalna długość kabli infrastruktury
przyłączeniowej wewnętrznej farmy [km]

200

18

http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/MFW%20BSIII_Raport%20OOS_
PDF/Tom%20VI_Streszczenie%20niespecjalistyczne/BSIII_TVI_streszczenie%20niespecjalistyczne%20v12Pol
%20ost.pdf
19
http://gdansk.rdos.gov.pl/files/aktualnosci/60057/Tresc_decyzji_srodowiskowej_dla_morskiej_farmy_wiatrow
ej_Baltyk_Srodkowy_III.pdf

16

5.2

Morska Elektrownia Wiatrowa Bałtyk Środkowy II
Równie zaawansowane prace obserwuje się przy MEW Bałtyk Środkowy II, należącej do tej samej

spółki – Polenergia (obecnie Polenergii i firmy Wind Power AS należącej do Equinor). Pozwolenie na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
(MFW/2/2013) wydano 15 stycznia 2013 r. (zmienione później decyzją MFW/2a/13 z dnia 29 kwietnia
2013 r.).20 Inwestycja ta otrzymała jako pierwsza w Polsce decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dla morskiej farmy wiatrowej wraz z ustaleniem zakresu raportu oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Gdańsku w tej sprawie wydano 13 marca 2012 r.
(RDOŚ-Gd-WOO.4211..28.15.2011.KP).

W kwietniu

2017

została

natomiast

uzyskana

decyzja

środowiskowa o planowanej mocy 1200 MW (w oparciu o wydaną przez RDOŚ w 2019 r., decyzją
środowiskową dla projektu budowy morskiej infrastruktury, którą będzie przesyłana energia produkowana
przez morską farmę wiatrową, maksymalną moc farmy ustalono na 1 440 MW

21

). Decyzję o warunkach

przyłączeniowych elektrowni o mocy 240 MW, do Krajowej Sieci Przesyłowej wydano 28 stycznia
2019r.22
5.2.1

Podstawowe informacje i parametry inwestycji
Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy II znajdować się będzie około 37 km na północ od linii

brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino (woj. pomorskie) (Rys.7). Całkowita powierzchnia farmy
będzie wynosić około 122 km2, jednak w związku z możliwością negatywnego oddziaływania inwestycji
na ptaki morskie będące przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 Ławica Słupska (farma będzie
bezpośrednio graniczyć z północną częścią obszaru), wyłączony zostanie z zabudowy elektrowniami
południowy fragment farmy o powierzchni 16,69 km2. Na obszarze farmy znajdują się dwa wraki statków,
których obecność wymusi wyłączenie z wszelkiej zabudowy powierzchni 0,3-1 km2. Biorąc pod uwagę
dodatkowo wewnętrzny, 500 metrowy bufor od granicy farmy, gdzie obowiązywać będzie zakaz stawiania
elektrowni, właściwa powierzchnia farmy pod zabudowę wyniesie około 77-78 km2 20.

20

http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowaBaltykSrodkowyII/RAPORT/Tom%20VI_Streszczenie%20niespecjalistyczne/BSII_TVI_streszczenie_FINAL_
ost.pdf
21
https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/100320/decyzja-srodowiskowa-na-sieci-dla-morskichwiatrakow-polenergii
22
https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/wykaz-podmiotowubiegajacych-sie-o-przylaczenie
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Rys.7 Lokalizacja MFW Bałtyk Środkowy II 23
Tab.3 Podstawowe parametry MEW Bałtyk Środkowy II
Parametr

Wartość brzegowa

Maksymalna liczba elektrowni [szt.]

120

Maksymalna wysokość całkowita elektrowni n.p.m
[m]

300

Minimalny prześwit pomiędzy dolnym położeniem
skrzydła, a średnią powierzchnią morza [m]

20

Maksymalna średnica rotora [m]

250

Maksymalna strefa pojedynczego rotora [m2]

49 087

Maksymalna łączna strefa rotorów [m2]

5 890 440

Maksymalna liczba fundamentów infrastruktury
towarzyszącej [szt.]

6

Maksymalna długość kabli infrastruktury
przyłączeniowej wewnętrznej farmy [km]

200

23

http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/RAPORT%20Ba%C5%82tyk%
20%C5%9Arodkowy%20II/Tom%20VI_Streszczenie%20niespecjalistyczne/BSII_TVI_streszczenie_FINAL_os
t.pdf
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5.3

Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 i Baltica 3
Kolejną inwestycją w rejonie polskich obszarów morskich jest MEW Baltica 2 i Baltica 3 (MFW

Baltica) realizowana przez Polską Grupę Energetyczną (PGE Energia Odnawialna). Wniosek w sprawie
uwarunkowań lokalizacyjnych dla obu obszarów został złożony przez inwestora w październiku 2011 r.,
a pozytywną decyzję (MFW/4/13 oraz MFW/5/13) otrzymały w kwietniu 2012 r. Decyzję o warunkach
przyłączeniowych inwestor otrzymał 29 stycznia 2019 r.(MEW Baltica 2) oraz 24 października 2014 r.
(Baltica 3)
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. Obecnie obie inwestycje oczekuje na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla

morskiej farmy wiatrowej.
5.3.1

Podstawowe informacje i parametry inwestycji
MFW Baltica planowana jest około 26 km od linii brzegowej na wysokości gminy Smołdzino

(woj. pomorskie) (Rys.8). Na obszarze farmy o powierzchni całkowitej 268,2 km2, ma się znaleźć 209
elektrowni, 21 stacji elektroenergetycznych, 2 platformy pomiarowo-badawcze oraz 2 platformy
mieszkalno-serwisowe. Przewidywana moc wszystkich elektrowni w obrębie obu obszarów ma wynieść
maksymalnie 2550 MW. MFW Baltica będzie powiązana z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym
(KSE) przyłączem do Głównego Punktu Zasilania „Żarnowiec” .

Rys.8 Lokalizacja MFW Baltica 2 i Baltica 3 25

24

https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/wykaz-podmiotowubiegajacych-sie-o-przylaczenie
25
http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/Streszczenie%20w%20j
%C4%99zyku%20niespecjalistycznym_vA.pdf
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Tab.4 Podstawowe parametry MEW Baltica 2 i Baltica 3
Parametr
Maksymalna sumaryczna moc nominalna zespołu MFW

Wartość brzegowa
Baltica 2
Baltica 3
2550 MW

Maksymalna łączna liczba turbin wiatrowych w zespole

209

MFW [szt.]
Minimalna moc jednostkowa turbiny wiatrowej

5 MW

Maksymalna całkowita wysokość turbiny [m]

250

Minimalna średnica wirnika turbiny wiatrowej [m]

100

Minimalna i maksymalna odległość pomiędzy turbinami

4 - 12

wiatrowymi MFW
Maksymalna liczba morskich stacji transformatorowych [szt.]

10

7

Tab.5 Zestawienie planowanych MFW w rejonie polskich obszarów morskich z podaniem
zaawansowania prac związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych
Nr.

Nazwa inwestycji MFW

Zaawansowanie przedsięwzięcia

1

Bałtyk Północny

Faza koncepcyjna/wczesne planowanie

2

Bałtyk Środkowy II

Wydana DŚU

3

Bałtyk Środkowy III

Wydana DŚU
Inwestycja projektowana, wydane

4

Baltic Power

PSZW; wszczęte postępowanie ws.
wydania DŚU.
Inwestycja projektowana, wydane

5

Baltica 1

PSZW, wszczęte postępowanie ws.
wydania DŚU.
Inwestycja projektowana, wydane i

6

Baltica 2

opłacone PSZW; złożony wniosek o
wydanie DŚU.
Inwestycja projektowana, wydane i

7

Baltica 3

opłacone PSZW; złożony wniosek o
wydanie DŚU.

8

Baltex-2

Faza koncepcyjna/wczesne planowanie
Inwestycja projektowana, wydane

9

FEW Baltic II

PSZW; wszczęte postępowanie ws.
wydania DŚU
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6

Uwarunkowania prawne i zakres prac wymaganych do uzyskania decyzji
środowiskowej dla morskich farm wiatrowych
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ),
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (art.71 ww. ustawy). Decyzja środowiskowa jest obowiązkowym elementem całego
procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych, jak chociażby pozwolenia na budowę. Morskie farmy
wiatrowe, jako instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej
mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, zostały zaklasyfikowane na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako te mogące
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, przed uzyskaniem decyzji środowiskowej,
inwestor musi przeprowadzić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.
Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określony został w art. 66 UOOŚ.
Do zapisów ustawy, które mogą odnosić się do inwestycji morskich farm wiatrowych należą:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, w tym w szczególności:



charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji lub użytkowania,



przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i eksploatacji
lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:



elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została
przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z
opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;
2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację
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przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się
w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,
uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:


wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,



racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska – wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w
przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w
tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian
klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:


ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,



powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,



dobra materialne,



zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub



ewidencją zabytków,



formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 wyłączenie wymogu uzgodnienia lub
opiniowania ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele
i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,



elementy wymienione w art. 68 określenie zakresu raportu ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały
uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane
przez właściwy organ,



wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których
mowa w pkt 6 i 6a;
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko,
wynikające z:


istnienia przedsięwzięcia,
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wykorzystywania zasobów środowiska,



emisji;

9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o
których mowa w art. 6 formy ochrony przyrody ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy
ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania
lub likwidacji przedsięwzięcia;
11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej
technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 wymagania dotyczące
technologii instalacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z
punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz
określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć
polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub
przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie
przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego
realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w
art. 452_6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych
wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie
napotkano, opracowując raport;
18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego
elementu raportu;
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19) datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest
zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy
członków zespołu autorów;
19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym
zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a wymogi wobec sporządzających prognozy
odziaływania przedsięwzięcia na środowisko i raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 ust. 2,
stanowiące załącznik do raportu;
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
1b. Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku z:
1) pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko;
2) gospodarką odpadami;
3) stosowaniem danych technologii lub substancji.
2a. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na
ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi
nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia.
3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy
ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru
ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie
drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku
publicznego.
6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej,
2) format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – kierując się potrzebą poszerzania
dostępu do informacji o środowisku.
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6.1

Zakres i wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej dla morskich farm
wiatrowych na przykładzie MFW Bałtyk Środkowy III
Badania środowiskowe na potrzebę wykonania raportu oceny oddziaływania inwestycji na

środowisko w ramach MFW Bałtyk Środkowy III obejmowały m.in.:
o Ocenę warunków hydrologicznych i hydrochemicznych, w tym jakość wody; prądy morskie
i falowanie; temperatura wody; zmętnienie wody i przewodność elektryczna; warunki lodowe
oraz warunki meteorologiczne.
o Dno morskie
o Surowce mineralne
o Właściwości fizyko-chemiczne osadów
o Tło akustyczne
o Bentos
o Ichtiofaunę
o Ptaki morskie, ptaki przelatujące nad obszarem farmy, w tym ptaki migrujące
o Ssaki morskie
o Nietoperze
Szczegółowy opis wszystkich badań środowiskowych ujętych w raporcie OOŚ udostępniony został
na stronie: http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/
W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie podstawowy zakres prowadzonej inwentaryzacji wraz z
ogólnymi wynikami tych prac.
6.1.1

Bentos
Badania bentosu w rejonie inwestycji wraz z jedno milową strefą buforową przeprowadzono w

czerwcu 2013 r. Dodatkowo w listopadzie 2013 pobrano kilka prób makrozoobentosu przyrządem do
poboru prób ilościowych z dna kamienistego (DAK). Przed poborem materiału przeprowadzono analizę
mapy batymetrycznej oraz analizę sonarową obszaru badań, co pozwoliło na późniejsze wyznaczenie
lokalizacji do inspekcji video fitobentosu oraz stacji poboru prób makrozoobentosu. Badaniom poddano
organizmy roślinne i zwierzęce związane z dnem morskim, w podziale na fitobentos i makrozoobentos.

Przeprowadzona ocena wskazała na typowy dla płytkiego i średnio głębokiego dna otwartej strefy
południowego Bałtyku skład gatunkowy, liczebność i biomasę makrozoobentosu. Nie stwierdzono
gatunków rzadkich i chronionych. Z kolei badania fitobentosu pokazały, że obszar charakteryzuje się
niewielkimi walorami przyrodniczymi w zakresie tej grupy organizmów.
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6.1.2

Ichtiofauna
Badania ichtiologiczne wykonano w okresie od jesieni 2012 do lata 2013 r. na obszarze inwestycji

oraz 1 milowej strefy buforowej. Badaniom poddano gatunki ryb pelagicznych i demersalnych (formy
dorosłe i ichtioplankton). Zakres badań obejmował łącznie 10 rejsów badawczych (5 pod kątem ryb
pelagicznych i 5 – demersalnych), w czasie których prowadzono połowy kontrolne, badania przy pomocy
echosondy, jak również późniejsze analizy laboratoryjne.
Dostarczone wyniki wskazały na niewielkie znaczenie tego obszaru dla ryb, czego przykładem są
również dane statystyczne pochodzące z sektora rybołówstwa, pokazujące niewielkie zainteresowanie
rybołówstwa komercyjnego tym rejonem.
6.1.3

Ptaki morskie
Badania dotyczące ptaków morskich przeprowadzono od czerwca 2012 do czerwca 2013 r., na

obszarze farmy oraz 2 milowej strefy buforowej. Badania prowadzono zgodnie z wytycznymi opisanymi w
podręczniki wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska „Monitoring ptaków wodno–
błotnych w okresie wędrówek” z 2011 r. Podczas prac wykonaną łącznie 24 rejsy badawcze, prowadzone
wzdłuż 4 wytypowanych odcinków o łącznej długości ok. 89 km.
Wyniki tej części badań pokazały, że mimo bliskiego sąsiedztwa z obszarem Natura 2000 Ławica
Słupska, będącego obszarem specjalnej ochrony ptaków, to obszar planowanej inwestycji ma niewielkie
znaczenie dla ptaków morskich.
Oddzielne badania wykonano dla ptaków przelatujących nad obszarem farmy, w tym ptaków
migrujących. Badania zrealizowano w 2013 r. w dwóch okresach: od końca marca do końca maja (migracja
wiosenna) oraz od połowy lipca do połowy listopada (migracja jesienna). Wykonano w sumie 11 rejsów z
czego 5 wiosną, a 6 w okresie letnio – jesiennym, z których każdy trwał 2 – 6 dni.
Wyniki trajektorii lotu ptaków wskazały, że większość gatunków migrujących przelatuje nad
obszarem inwestycji w czasie lotów z Zatoki Pomorskiej poprzez Zatokę Gdańską, co może stanowić dla
nich przeszkodę.
6.1.4

Ssaki morskie
Przy badaniach ssaków morskich, które trwały od października 2012r. do listopada 2013 r.,

wykorzystano techniki związane z pasywnym monitoringiem akustycznym (część monitoringu
dedykowana morświnom, którą prowadzono na terenie farmy) oraz obserwacje lotnicze (dedykowane
zarówno morświnom, jak i fokom), które obejmowały powierzchnię 4500 – 6000 km2 i wykraczały poza
teren planowanej inwestycji. W ramach monitoringu lotniczego wykonano 6 lotów obserwacyjnych na
wysokości 183 metrów i prędkości 185 km, co gwarantowało przeprowadzenie właściwej oceny
obserwowanych gatunków.
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Monitoring potwierdził obecność trzech gatunków ssaków morskich w obszarze inwestycji oraz
obszarach sąsiadujących. Należały do nich: morświn (Phocoena phocoena), foka szara (Halichoerus
grypus) i foka pospolita (Phoca vitulina). Jednocześnie wskazał na niewielką ich aktywność w obszarze,
choć stwierdzono, że rejon ten może stanowić część tras migracji tych zwierząt.
6.1.5

Nietoperze
Badania nietoperzy wykonano w okresie ich wiosennych (kwiecień – maj 2013) oraz jesiennych

(sierpień – październik 2013) migracji, na obszarze farmy wraz ze strefą buforową. Monitoring aktywności
nietoperzy przeprowadzono podczas 22 rejsów (13 rejsów w okresie wiosennym oraz 9 w jesiennym) po
wyznaczonej trasie oraz w czasie nasłuchów w dwóch punktach stacjonarnych.
W oparciu o rejestrację kilkunastu dźwięków jednego gatunku nietoperza w czasie badań,
oceniono, że obszar projektowanej farmy odgrywa niewielkie znaczenie dla nietoperzy.
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Charakterystyka i ocena oddziaływań morskich farm wiatrowych na
środowisko
Morskie farmy wiatrowe na różnych etapach realizacji (budowa, eksploatacja, likwidacja) będą

różnie oddziaływać na środowisko. Wśród przewidywanych oddziaływań należy wymienić emisję hałasu
podwodnego, obecność w środowisku nowych obiektów umocowanych do dna morskiego, powstawanie
odpadów oraz ścieków, zanieczyszczenie powietrza, zaburzenie struktury osadów, fizyczne niszczenie
siedlisk dennych itd. Każdy z tych czynników może w mniejszym bądź większym stopniu wpływać na
poszczególne elementy środowiska. Poniżej zaprezentowano zestawienie oddziaływań, ich skutków i oceny
na wybrane elementy środowiska, na podstawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000 –
Zadanie 5, wersja v.3 (Tab.9)

Tab.6 Charakterystyka oraz ocena oddziaływań inwestycji związanych z morską energetyką
wiatrową na wybrane elementy środowiska 26
Nr.

1

26

Element
środowiska

Różnorodność
biologiczna

Oddziaływanie

Skutki oddziaływania

Ocena
oddziaływania

Obecność nowego, sztucznego
elementu środowiska w postaci
betonowych/stalowych fundamentów,
kamienistych opasek
zabezpieczających przed
wymywaniem itd., które będą
stanowiły nowe siedlisko dla fauny i
florę.

Rozwój gatunków fauny
i flory niewystępujących
w sposób naturalny w
danym obszarze.

B, d

Zmiana składu
taksonomicznego.

https://www.umgdy.gov.pl/?cat=274
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Hałas podwodny generowany
podczas wbijania fundamentów w
dno morskie, układania kabli,
wzmożonego ruchu jednostek
pływających.

2

3

Makrozoobentos

Ichtiofauna

Obecność nowego, sztucznego
elementu środowiska w postaci
betonowych/stalowych fundamentów,
kamienistych opasek
zabezpieczających przed
wymywaniem itd., które będą
stanowiły nowe siedlisko dla fauny i
florę.

Hałas podwodny generowany
podczas wbijania fundamentów w
dno morskie, układania kabli,
wzmożonego ruchu jednostek
pływających.

Hałas podwodny generowany
podczas wbijania fundamentów w
dno morskie, układania kabli,
wzmożonego ruchu jednostek
pływających.
4

Awifauna

Wprowadzanie do środowiska
nowego sztucznego elementu
środowiska –wiatraki
Niszczenie siedlisk dennych, z czym
związane jest np. zaburzenie bazy
pokarmowej ptaków

Wzrost różnorodności
biologicznej.
Zwiększona śmiertelność
zwierząt (ptaków) w
wyniku kolizji z
turbinami wiatrowymi.

B, d

Zwiększona śmiertelność
gatunków w wyniku
oddziaływania hałasu
podwodnego. Jak
również zmiany
behawioralne, płoszenie,
maskowanie dźwięków
(nakładanie dźwięków
pochodzenia naturalnego
i antropogenicznego,
powodując zakłócenia w
komunikacji czy
echolokacji u morświna).

B, d

B, k, d

Fizyczne zniszczenie
naturalnych zbiorowisk
zoobentosu.
Pojawienie się siedlisk,
które będą mogły być
kolonizowane przez
gatunki obce zoobentosu.

B, d

Zwiększenie
produktywności
biologicznej w rejonie
(efekt sztucznej rafy).
Zwiększona
śmiertelność, płoszenie
oraz utrudnienie
migracji, zmiana
naturalnego składu
taksonomicznego.
Zwiększona śmiertelność
w przypadku ptaków
nurkujących w związku z
uciążliwym hałasem
podczas prac przy
wbijaniu fundamentów w
dno morskie. Płoszenie i
ograniczenie dostępu do
miejsc żerowania co
może rzutować na
pogorszenie kondycji
osobników i
zwiększeniem ich
śmiertelności.

B, P, k, d

B, d

B, d
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Utrudnienie migracji
ptaków poprzez
powstanie bariery w
postaci pasa elektrowni
wiatrowych
Wzrost śmiertelności w
wyniku kolizji.

5

Ssaki morskie

Hałas podwodny generowany
podczas wbijania fundamentów w
dno morskie, układania kabli,
wzmożonego ruchu jednostek
pływających.

Zwiększona
śmiertelność, płoszenie,
zmiany behawioralne,
maskowanie dźwięków,
problemy w komunikacji
międzyosobniczej.

B, ś

B – Oddziaływania bezpośrednie P – Oddziaływania pośrednie k – Oddziaływania krótkoterminowe ś – Oddziaływania
średnioterminowe d – Oddziaływania długoterminowe

Listę potencjalnych oddziaływań morskich farm wiatrowych na poszczególne elementy
środowiska i organizmy morskie, z uwzględnieniem każdego z etapów inwestycji (budowa, eksploatacja,
likwidacja), ujęte są w raportach o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

8

Ocena oddziaływania MFW na integralność, spójność i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000 na podstawie MFE Bałtyk Środkowy III
W polskich obszarach morskich wyróżnia się szereg form ochrony przyrody, zaczynając od

parków narodowych, poprzez obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej i będące specjalnymi
obszarami ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000, obszary HELCOM MPAs, a kończąc na parkach
krajobrazowych. Łącznie obszary chronione zajmują powierzchnię 6494 km2, co stanowi blisko 20%
polskich obszarów morskich27.
Znaczna część obszarów wytypowanych pod inwestycje związane z morską energetyką wiatrową
w polskich obszarach morskich zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych. Morska
farma wiatrowa Bałtyk Środkowy III, zlokalizowana jest około 5,5 km od obszaru Natura 2000 Ławica
Słupska PLC990001 oraz 8,2 km od Obszaru Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002.
W ramach przeprowadzonych przez inwestora badań i późniejszych analiz wskazano, że nie
przewiduje się możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania farmy na obszary sieci
Natura 2000, spowodowane oddziaływaniami na dno morskie, osady denne i wody morskie oraz na
siedliska i gatunki bentosu, ryb, minogów czy nietoperzy 28. Nie wykluczono jednak takiego oddziaływania
w stosunku do ptaków morskich, migrujących i ssaków morskich. Dlatego też zgodnie z decyzją
27

https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/INZ_Studium_Uwarunkowan_Zagospodarowania_
Przestrzennego_POM_ 20032015. pdf
28
http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowaBaltica/MFW%20BSIII_Raport%20OOS_PDF/Tom%20VI_Streszczenie%20niespecjalistyczne/BSIII_TVI_stre
szczenie%20niespecjalistyczne%20v12Pol%20ost.pdf
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Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2015.KP.22), inwestor zobowiązany
jest do szeregu działań mających ograniczyć negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko. Wśród
działań obejmujących minimalizowanie wpływu hałasu podwodnego generowanego w czasie wbijania
fundamentów w dno morskie (w przypadku wyboru takiej techniki posadowienia elektrowni), na ssaki
morskie oraz ptaki nurkujące i ryby wskazuje się:


zastosowanie rozwiązań technicznych w postaci kurtyny bąbelkowej lub innej techniki, która
pozwoli obniżyć hałas do 171 dB re 1 µPa2s na granicy najbliższego obszaru Natura 2000,
którego morświn jest przedmiotem ochrony (w przypadku MFW Bałtyk Środkowy III jest nim
obszar Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023).



Zachowania nie rzadziej niż raz na dwa miesiące przerwy w wbijaniu fundamentów w dno nie
krótszej niż 4 doby.



Zastosowanie procedury stopniowego palowania.



Prowadzenie prac związanych z wbijaniem fundamentów w miesiącach maj-wrzesień.

Działania związane z ograniczeniem wpływu inwestycji na ptaki morskie dotyczą m.in.:


Ograniczenia w budowie maksymalnie 120 elektrowni o minimalnej wielkości prześwitu
pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika a powierzchnią morza (średni poziom morza) nie
mniejszej niż 20 m, średnicy wirnika nie większej niż 200 m oraz wysokości całkowitej
konstrukcji nie większej niż 275 m nad poziomem morza.



Założeń budowy elektrowni, tak by budowa kolejnych, sąsiadujących ze sobą elektrowni,
następowała stopniowo, rozszerzając obszar farmy o kolejne elektrownie.



Prowadzenia prac związanych z wbijaniem fundamentów w miesiącach maj-wrzesień.



W okresach migracji ptaków czyli od początku lipca do połowy listopada oraz od początku marca
do połowy maja, należy ograniczyć w porze nocnej na statkach i konstrukcjach farmy
wykorzystanie silnych źródeł światła (np. reflektorów) oraz nie kierować światła do góry.



Obowiązkowi pomalowania końcówek łopat wirników na jaskrawe kolory.
Inwestor zobowiązany jest także do prowadzenie monitoringu środowiska (w tym monitoringu

oddziaływania inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność) na
etapach budowy, eksploatacji i likwidacji farmy, zgodnie z ogólnym zakresem, harmonogramem
i metodami, opisanymi w decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ. W przypadku monitoringu ssaków
morskich działania obejmują:


Monitoring akustyczny z wykorzystaniem detektorów hydroakustycznych C-POD zgodnie z
niemieckimi wytycznymi dla oceny oddziaływania na środowisko dla MFW - Bundesamt fur
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) z 2013 roku.



Pomiary hałasu podwodnego w okresie wykonywania prac związanych z wbijaniem fundamentów
w dno morskie.
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Monitoring morświna nie później niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem budowy przez cały okres
realizacji.



Jednorazowy pomiar hałasu emitowanego przez pracującą farmę, dla 3 różnych sił wiatru (stanów
morza) - 2, 4 i 6 Bft.



Monitoring wizualny fok na plaży i w pasie przybrzeżnym w granicach obszaru Natura 2000
Ostoja Słowińska PLH220023 oraz w granicach obszaru MFW BSIII wraz z buforem 2 km wokół
obszaru.



Monitoring fok nie później niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem budowy przez cały okres realizacji,
z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 2 miesiące.



Monitoring ssaków morskich przez 24 miesiące od przystąpienia do eksploatacji farmy.



Badanie poziomu tła akustycznego w czasie eksploatacji farmy przy różnych stanach morza.

Wytyczne monitoringu dla ptaków morskich obejmują m.in:


Monitoring w obszarze buforu wokół MFW BSIII oraz na obszarze Natura 2000 Ławica Słupska
PLC990001.



Monitoring w okresie najliczniejszego występowania ptaków na południowym Bałtyku, czyli od
października do maja z częstotliwością nie mniejszą niż dwie kontrole w miesiącu w odstępie co
najmniej tygodnia. W okresie letnim (czerwiec - wrzesień) łącznie trzy rejsy badawcze.



Badania realizowane przez cały okres prowadzenia budowy.



Monitoring z wykorzystaniem radaru oraz liczenia ptaków w rejonie farmy.



Obserwacja obszaru farmy pod kątem żerowiska dla ptaków.



Stała rejestracja przelotów ptaków przez obszar farmy.

9

Podsumowanie
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w polskich obszarach morskich, choć dopiero w fazie

projektów, jest bardzo dynamiczny. Wydanych dziewięć pozwoleń lokalizacyjnych i dwie decyzje
środowiskowe pokazują, że w najbliższych latach inwestycje w POM nabiorą na sile, tym bardziej jeśli
spojrzy się na plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej, w których pod morską energetykę wiatrową przewidziano obszar 2373,97
km2.
Skala zaplanowanych inwestycji w tym sektorze gospodarki, każe szczególnie uważnie podejść do
kwestii środowiskowych. Pierwsze środowiskowe uwarunkowania dla budowy MFE wydane przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, określają m.in. parametry inwestycji, warunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji i eksploatacji i likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony
cennych wartości przyrodniczych oraz obowiązki w zakresie działań minimalizujących i łagodzących
oddziaływanie na środowisko. Wszystkie wytyczne odnoszą się jednak do pojedynczej inwestycji. Biorąc
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pod uwagę ilość i wielkość planowanych przedsięwzięć, kluczowy przy ocenie wydaje się być efekt
skumulowany. Niemalże ciągła zabudowa obszaru na długości kilkudziesięciu kilometrów sprawi, że
będzie to największy i najdłuższy pas farm wiatrowych w Europie. Efekt bariery, oddziaływania podczas
fazy budowy, rodzą wiele pytań, które podczas monitoringu i inwentaryzacji przyrodniczej muszą zostać
wyjaśnione.

10 Rekomendacje
1. Przed wyznaczeniem obszaru pod morskie farmy wiatrowe oraz przed wydaniem pozwolenia
lokalizacyjnego należy ocenić powiązania przedsięwzięcia z innymi zlokalizowanymi w jego sąsiedztwie
planowanymi, realizowanymi bądź obecnymi już inwestycjami, pod kątem oddziaływania na środowisko
i żyjących w nim organizmy morskie.
2. Należy rozważyć, czy obszar zaplanowany pod inwestycje związane z morską energetyką wiatrową w
obecnym kształcie nie będzie stanowił bariery dla migrujących gatunków zwierząt.
3. Należy rozważyć wykonanie kompleksowej oceny oddziaływania skumulowanego inwestycji
związanych z morską energetyką wiatrową w takim wymiarze, na jaki wydano dotychczas pozwolenia
lokalizacyjne.
4. Ze względu na ilość planowanych inwestycji RDOŚ powinien zalecić stosowanie technik instalacji
fundamentów elektrowni, które nie generują hałasu podwodnego lub zastosowanie co najmniej dwóch
metod minimalizujących hałas podwodny.
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