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Projekty wiatrowe  
na Bałtyku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W ostatnich latach mamy do czynienia w Polsce z dynamicznym rozwojem 
energetyki odnawialnej, co wpisuje się w politykę klimatyczną Unii 
Europejskiej oraz światowe ekotrendy. 

Lokalizacja farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim realizowanych wspólnie przez  
Equinor i Polenergię

Rozdział

Na koniec 2020 roku odnawialne źródła energii (OZE) sta-
nowiły ponad 12 GW mocy zainstalowanej w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym. Energetyka wiatrowa 
stanowi ważny element polskiego miksu elektroenerge-
tycznego i wiele wskazuje na to, że w najbliższych deka-
dach jej rola będzie wzrastać. Pełne wykorzystanie poten-
cjału wiatru na morzu umożliwi transformację systemu 
energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej 
i pomoże zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. 
Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego mor-
skich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącz-
nej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 przewiduje, 
że około 2340 km² terenu zostanie przeznaczone na pro-
jekty morskiej energetyki wiatrowej. Pozwoli to na budowę 
farm o łącznej mocy 8 - 10 GW.

Od 2018 roku Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy 
projekty na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW. 
Połączenie sił i doświadczenia Equinor oraz Polenergii 
gwarantuje budowę projektów, które otworzą nowy roz-
dział w historii polskiej energetyki odnawialnej i zapew-
nią nowe moce wytwórcze, tak potrzebne w polskim 
systemie elektroenergetycznym w najbliższych latach.  

Współpraca Equinor i Polenergii została zorganizowana 
w trzech spółkach Joint Venture: MFW Bałtyk I, MFW Bał-
tyk II oraz MFW Bałtyk III, w których obaj partnerzy mają 

po 50 proc. udziałów. Equinor pełni rolę operatora w fazie 
rozwoju, budowy i eksploatacji, a Polenergia odpowiada 
za uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz zarządzanie spra-
wami krajowymi związanymi z rozwojem projektów. Stra-
tegia naszego działania polega na takim opracowaniu 
projektów, aby potencjalnych społecznych, ekonomicz-
nych i środowiskowych korzyści z budowy farm wiatro-
wych na morzu było jak najwięcej i zarazem wpływ inwe-
stycji na obszar lądu i morza był jak najmniejszy. 

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, to projekty nad którymi prace 
są najbardziej zaawansowane. Łączna moc wytwórcza 
z obu farm ma wynosić 1440 MW, co pozwoli na zasile-
nie ponad dwóch milionów polskich gospodarstw domo-
wych, odnawialną energią elektryczną. Ostateczna 
decyzja inwestycyjna dla tych projektów wymaga uzy-
skania niezbędnych pozwoleń i jest planowana na 2023 
rok. Pierwsza moc z projektu MFW Bałtyk III może zostać 
dostarczona do sieci w 2026 roku.

MFW Bałtyk I

MFW Bałtyk III
MFW Bałtyk II

Jesteśmy wiodącym deweloperem morskich 
farm wiatrowych w Polsce
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Kim  
jesteśmy?
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koncern energetyczny z bogatą tradycją. Zało-
żona w 1972 roku jako Statoil, firma zdobyła duże 
doświadczenie w Norwegii stając się największym 
operatorem złóż ropy i gazu na norweskim szelfie 
kontynentalnym. Firma jest drugim co do wielko-
ści dostawcą gazu ziemnego do Europy i pokrywa 
ponad 20 proc. europejskiego zapotrzebowania 
na gaz. W maju 2018 roku Statoil zmienił nazwę 
na Equinor, aby podkreślić swoją transformację 
w jednego z największych na świecie producentów 
energii, interesującego się zarówno ropą i gazem, 
jak i odnawialnymi źródłami energii. W ostatnich 
latach Equinor przełożył swoje doświadczenie 
w branży morskiej na budowanie pozycji świato-
wego lidera w morskiej energii wiatrowej. Equinor 
zatrudnia około 21 000 wykwalifikowanych pra-
cowników w ponad 30 krajach na całym świecie. 
Equinor był obecny w Polsce w latach 1992-2012 
jako sieć stacji paliw Statoil, które w 2012 roku 
zostały sprzedane firmie Couche-Tard (Circle K). 
Equinor powrócił na polski rynek w 2018 roku, aby 
zaangażować się w sektor morskiej energetyki wia-
trowej na Bałtyku. Ambicją Equinor jest zacieśnianie 
współpracy norwesko-polskiej poprzez dzielenie 
się wiedzą i doświadczeniem w celu przekształce-
nia polskiej energetyki.

Największa polska, prywatna grupa energetyczna 
składająca się z pionowo zintegrowanych spółek 
działających w obszarze wytwarzania energii 
z odnawialnych źródeł oraz gazowych, dystrybu-
cji i obrotu energią elektryczną, a także handlu 
prawami majątkowymi i gazem. Stojąc u progu 
ogromnej transformacji polskiego rynku energii, 
Polenergia wspiera wysiłki związane z rozwojem 
gospodarki niskoemisyjnej, czystych i odnawial-
nych źródeł energii, a także dążenia Unii Europej-
skiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 
Misją Grupy jest umocnienie pozycji lidera zmienia-
jącego rodzimy rynek energetyczny, który prowadzi 
Polskę w kierunku miksu energetycznego opartego 
na czystych i odnawialnych źródłach energii. Pole-
nergia angażuje się w rozwój projektów lądowych 
farm wiatrowych, wielkopowierzchniowych farm 
fotowoltaicznych oraz zaawansowanych tech-
nologii gazowych, będących wstępem do wielkiej 
transformacji wodorowej, do której spółka w naj-
bliższych latach chce być w pełni przygotowana. 
W osiągnięciu wyznaczonych celów wykorzystuje 
nowoczesne i skuteczne technologie, a także 
wiedzę i kompetencje doświadczonego zespołu.  
Od 2005 roku akcje Polenergii są notowane na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Rozdział
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Inwestycje Equinor i Polenergii w odnawialne źródła energii
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Polityka  
dobroczynności 
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Zaangażowanie na rzecz społeczności 
lokalnej to ważny element wspierający 
długoterminową strategię rozwoju 
naszych projektów morskich farm 
wiatrowych. 

Poważnie traktujemy swoją rolę w rozwoju społecznym 
i gospodarczym Pomorza. Prowadzona przez nas polityka 
dobroczynności obejmuje szereg działań m.in.: inwestycje 
społeczne, sponsoring, darowizny, wolontariat pracowni-
czy. Jesteśmy otwarci na dialog z mieszkańcami i innymi 
zainteresowanymi stronami, i zamierzamy pozytywnie 
wpływać zarówno na życie społeczności lokalnych, jak 
i na środowisko.

Przed realizacją projektów inwestycyjnych analizujemy 
ich wpływ na środowisko i społeczności lokalne. Mamy 
nadzieję, że polityka dobroczynności i realizowane ini-
cjatywy przyniosą obustronne korzyści, i będą prowadzić 
do zacieśnienia współpracy przy realizacji wspólnych 
koncepcji rozwoju Pomorza. 

Rozdział

Podczas wyboru i planowania działań społecznych 
będziemy brali pod uwagę następujące elementy: cele 
biznesowe, uwarunkowania związane z konkretnymi pro-
jektami, oceny ich oddziaływania na środowisko natu-
ralne oraz potrzeby społeczno-gospodarcze oparte 
na rozmowach z mieszkańcami.

Realizując projekty społeczne, będziemy dzielić się naszą 
wiedzą i doświadczeniem z lokalną społecznością. 
Będziemy też dążyć do podnoszenia kompetencji w zakre-
sie morskiej energetyki wiatrowej i zachęcać do własnych 
inicjatyw dotyczących m.in. ochrony środowiska. Przykła-
dami takich projektów mogą być: wspieranie lokalnych 
inicjatyw sportowych lub inicjatyw badawczych w szko-
łach i na uczelniach, w tym działania edukacyjne zwią-
zane z ochroną środowiska. Zaangażowanie społeczne 
może również obejmować darowizny materialne dla spo-
łeczności lokalnej z przeznaczeniem na ważne dla nich 
cele. Skala naszych działań społecznych będzie stop-
niowo wzrastała, proporcjonalnie do etapów zaawanso-
wania projektów morskich farm wiatrowych. 
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MFW Bałtyk III  
w liczbach 
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Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk III (realizowana początkowo jako MFW 
Bałtyk Środkowy III) położona jest w południowo-zachodniej części Morza 
Bałtyckiego, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Oddalona jest 
od linii brzegowej o 22 km. Jej powierzchnia to ok. 119 km2. Głębokość Morza 
Bałtyckiego na tym obszarze wynosi od 25 do 39 metrów. 

Rozdział

Dla projektu MFW Bałtyk III na chwilę obecną zakłada się 
instalację do 60 turbin wiatrowych. Mamy szereg scena-
riuszy dotyczących wielkości użytych w projekcie siłowni. 
Każdy uwzględnia dynamiczny rozwój morskich techno-
logii, które zwiększają potencjał nowoczesnych elektrowni 

Parametr projektu MFW Bałtyk III

Powierzchnia całkowita obszaru* [km²] 119

Moc farmy wiatrowej [MW] 720

Głębokość morza [m] 25-39

Odległość od brzegu w linii prostej [km] 22

Długość morskiego kabla eksportowego [km] 65

Długość kabli lądowych do lądowej stacji elektroenergetycznej [km] 10

Odległość od lądowej stacji elektroenergetycznej do punktu przyłączenia  
do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego [km] 4

wiatrowych. Wysokość całkowita elektrowni wiatrowej, czyli 
wieży oraz skrzydła turbiny w skrajnym górnym położeniu, 
będzie wynosić nie więcej niż 300 metrów mierzone od 
poziomu morza. Jednak im wyższe będą użyte w projekcie 
turbiny wiatrowe, tym mniej będzie ich wybudowanych.

MFW Bałtyk III

Ustka

Rowy

Łeba

MFW Bałtyk III wraz z Morską Infrastrukturą Przesyłową energii elektrycznej (MIP)

Obszar MFW Bałtyk III wraz z 500 m strefą buforową 

Obszar MFW Bałtyk III 

Morska Infrastruktura Przesyłowa w części morskiej

Morska Infrastruktura Przesyłowa w części lądowej

* Powierzchnia określona w decyzji o pozwoleniu na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
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Korytarze kablowe  
i podstacja 
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Energia elektryczna wytwarzana przez morską farmę wiatrową MFW Bałtyk III 
będzie dostarczana kablami morskimi na brzeg w Lędowie. Następnie kable 
zostaną ułożone w rowie biegnącym na południe w kierunku podstacji  
lądowej odległej około 4 km od istniejącej stacji elektroenergetycznej  
„Słupsk Wierzbięcino” należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Rozdział
Wszystkie morskie kable energetyczne będą odpowied-
nio zabezpieczone lub zakopane na dnie na bezpiecznej 
głębokości i wyprowadzone na ląd metodami najmniej 
ingerującymi - bezwykopowymi. Linie kablowe na lądzie 
będą układane, zgodnie z obowiązującymi polskimi nor-
mami. Warstwa wierzchnia gleby, podczas wykonywania 
kanału kablowego, zostanie zabezpieczona, a następ-
nie po zbudowaniu kanału kablowego i położeniu kabla 
energetycznego, wykop przywrócony zostanie do stanu 
pierwotnego. Metody bezwykopowe do budowy pod-
ziemnych przepustów, będą stosowane w niektórych 
punktach wzdłuż trasy kablowej. Wszystko po to, aby unik-
nąć ingerencji w cenne środowiskowo obszary, takie jak 
przejścia brzegowe, obszary leśne, chronione siedliska 
i wody powierzchniowe.

Wyjście na ląd

Po przeprowadzeniu analiz technicznych, przestrzen-
nych i środowiskowych na punkt wyjścia na ląd wybrano 
Lędowo. Aby zminimalizować wpływ inwestycji na brzeg 
i środowisko, preferowanym sposobem instalacji kabli 
w miejscu wyjścia na ląd będzie metoda bezwykopowa. 
Dzięki temu kable zostaną zainstalowane pod całym 
obszarem plaży w Lędowie, bez ingerencji w środowisko 
naturalne, plażę i brzeg morski. 

Korytarz kablowy na lądzie

W części lądowej korytarz infrastruktury przesyłowej, słu-
żącej do wyprowadzenia wyprodukowanej energii elek-
trycznej z farmy wiatrowej, przebiegał będzie na terenie 
gmin Ustka oraz Słupsk (powiat słupski, województwo 
pomorskie). Podziemna linia kablowa będzie przecinać 
obie gminy na długości około 15 km na południe od linii 
brzegowej. W zależności od ilości ułożonych kabli, szero-
kość korytarza może dochodzić do 50 m. Zgodnie z zało-
żeniami, lądowy korytarz kablowy będzie poprowadzony 
przez nieużytki lub pola uprawne. Nie jest również wyklu-
czone, że będzie on przebiegał wzdłuż pasa drogowego. 

Elementy typowej morskiej farmy wiatrowej

1. Morskie turbiny wiatrowe
2. Morskie kable wewnętrzne łączące turbiny wiatrowe  

z morską stacją elektroenergetyczną
3. Morska stacja elektroenergetyczna
4. Morskie kable eksportowe
5. Infrastruktura wyjścia na ląd łącząca kable morskie i lądowe

6. Lądowe kable podziemne
7. Lądowa stacja elektroenergetyczna
8. Istniejąca stacja elektroenergetyczna Polskich Sieci  

Elektroenergetycznych (PSE)
9. Istniejące linie elektroenergetyczne PSE
10. Polskie gospodarstwa domowe

zbudowana nowa morska i lądowa infrastruktura 
istniejąca infrastruktura sieciowa

Lokalizacja lądowego korytarza kablowego wyklucza 
przejście przez obszar Natura 2000, choć niektóre jego 
odcinki będą przecinały obszary leśne.

Lądowa stacja elektroenergetyczna  

Na potrzeby MFW Bałtyk III planowana jest dodatkowa 
infrastruktura w postaci podstacji lądowej, która zosta-
nie zlokalizowana wzdłuż lądowego korytarza kablowego. 
Podstacja będzie zbudowana na terenach rolniczych. 
Dodatkowo planowana jest też budowa drogi dojazdowej 
o szerokości od 4 do 6 m jako przedłużenia drogi publicz-
nej, w pobliżu której umiejscowiona będzie podstacja 
lądowa. Ponadto, transport ciężkiego sprzętu używanego 
do realizacji projektu, będzie wymagał modernizacji lokal-
nej infrastruktury drogowej, z której będą korzystać rów-
nież mieszkańcy. Wszelkie prace modernizacyjne takie jak: 
rozbudowa, przebudowa oraz wyremontowanie krótkich 
odcinków istniejących dróg publicznych będą realizo-
wane na koszt inwestora.

1

3

2
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6
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Autor: Kevin English, Copyright Equinor Equinor Dudgeon Kevin English sun_rays
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Uzyskane  
pozwolenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Przygotowanie projektu morskiej 
farmy wiatrowej to proces wieloletni. 
Od uzyskania pierwszej decyzji 
administracyjnej (pozwolenia) 
do rozpoczęcia budowy może upłynąć 
nawet 10 - 12 lat. W tym czasie, 
przygotowywana jest niezbędna 
dokumentacja, czynione są starania 
o uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz 
prowadzone są badania środowiskowe. 

Rozdział

Marzec Sierpień

Lipiec

Marzec

Lipiec Marzec
2 0 1 2 2 0 1 2

2 0 1 6

2 0 1 9

2 0 1 3 2 0 1 4

MFW Bałtyk III uzyskał decyzję  
o pozwoleniu na wznoszenie lub 
wykorzystywanie sztucznych 
wysp, konstrukcji i urządzeń  
w polskich obszarach morskich, 
zwaną także pozwoleniem 
lokalizacyjnym lub PSZW

MFW Bałtyk III uzyskał 
warunki przyłączenia 
od operatora systemów 
przesyłowych (Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A.)

MFW Bałtyk III uzyskał 
decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach

MFW Bałtyk III uzyskał 
decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla Morskiej 
Infrastruktury Przesyłowej 
energii elektrycznej

MFW Bałtyk III uzyskał 
pozwolenie/uzgodnienie 
ustalające lokalizację 
i warunki utrzymywania kabli 
podmorskich na obszarach 
morskich

W przypadku lądowej części 
infrastruktury (trasa kablowa, 
podstacja) konieczne jest 
uzyskanie wielu odrębnych 
pozwoleń lokalizacyjnych. 
W przypadku, gdy trasa 
kablowa przebiega przez 
gminy nieobjęte miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego, konieczne jest 
wydanie dodatkowej decyzji 
- o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego

Pozwolenie na budowę wydaje 
wojewoda na podstawie: 
projektu budowlanego oraz 
w powiązaniu z decyzjami 
administracyjnymi 
uzyskanymi przez inwestora 
na wcześniejszych etapach, 
w tym decyzji środowiskowej. 
Pozwolenie na budowę 
to ostatnie pozwolenie 
wymagane przepisami prawa 
przed rozpoczęciem budowy 
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Ocena oddziaływania 
na środowisko 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MFW Bałtyk III jako inwestycja zlokalizowana na terenie polskiej wyłącznej 
strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego i wykorzystujące energię wiatru 
do wytwarzania energii elektrycznej, zgodnie z prawem krajowym jest 
przedsięwzięciem, które zawsze może mieć znaczący wpływ na środowisko.

Rozdział

Realizacja takiej inwestycji wymaga oceny oddziaływania 
na środowisko (OOŚ) na etapie wydawania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach, a w niektórych przypad-
kach może wymagać takiej oceny na etapie wydawania 
decyzji o pozwoleniu na budowę (tzw. ponowna ocena 
oddziaływania na środowisko).

OOŚ to proces, w którym ocenia się potencjalny wpływ 
planowanej inwestycji na środowisko i społeczności 
lokalne. Skutki mogą być pozytywne lub negatywne, 
a naszym obowiązkiem jest dążenie do wzmocnienia 
pozytywnych i ograniczenia negatywnych zmian. Zmniej-
szenie negatywnych skutków można osiągnąć poprzez 
decyzje dotyczące projektu, a także poprzez proponowa-
nie odpowiednich środków łagodzących.

Aby zrozumieć lokalne uwarunkowania środowiskowe oraz w jaki sposób możemy zmniejszyć i złagodzić skutki poten-
cjalnego wpływu naszej inwestycji na środowisko, przeprowadzono szereg badań i analiz. Wyniki powyższych działań 
zostały przedstawione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ).

OOŚ definiuje, analizuje i ocenia:
 ■ bezpośredni i pośredni wpływ projektu na:

 ■ środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki 
życia ludzi,

 ■ dobra materialne,
 ■ zabytki,
 ■ krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
 ■ wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienio-

nymi elementami,
 ■ dostępność do złóż kopalin (surowców mineralnych);

 ■ ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof 
naturalnych i budowlanych;

 ■ możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania 
negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko (działania łagodzące);

 ■ wymagany zakres monitoringu.

Proces oceny oddziaływania na środowisko

W związku z lokalizacją MFW Bałtyk III na obszarach 
morskich położonych wzdłuż wybrzeża województwa 
pomorskiego, organem właściwym do przeprowadzenia 
procedury OOŚ i wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Procedura OOŚ obejmuje w szczególności:
 ■ weryfikację raportu OOŚ;
 ■ uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień;
 ■ zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postę-

powaniu, w tym 30-dniowego okresu na zgłaszanie uwag 
i wniosków do niezbędnej dokumentacji sprawy.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunko-
waniach uwzględnia uwagi i wnioski z konsultacji spo-
łecznych oraz ustalenia i opinie właściwych organów 
administracji publicznej.

Autor: Sonja Chirico Indrebø - Copyright Equinor Equinor - IMG_2448
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Badania środowiskowe

Od czerwca 2012 roku do września 2014 roku prowadzono 
kompleksowe badania środowiska morskiego na skalę 
niespotykaną dotąd w Polsce. Obejmowały one obszar 
planowanych morskich farm wiatrowych oraz ich bezpo-
średnie sąsiedztwo. Czołowi eksperci z Polski i zagranicy 
wykonali liczne analizy, stosując w badaniach międzyna-
rodowe metody badawcze.

Badania środowiskowe obejmowały:
 ■ organizmy żyjące na dnie morskim – pobór i analiza 

próbek, obserwacje podwodne;
 ■ badanie rybołówstwa oraz pomiary hydroakustyczne, 

obserwacje podwodne;
 ■ ssaki morskie – monitoring z użyciem detektorów 

morświnów, obserwacje z powietrza, modelowanie 
natężenia hałasu podwodnego;

 ■ obserwacje ptaków zimujących i migrujących, monito-
rowanie z użyciem radarów, rejestracja dźwięku w porze 
nocnej, analiza ryzyka kolizji, modelowanie siedlisk;

 ■ monitoring akustyczny nietoperzy;
 ■ parametry meteorologiczne i hydrologiczne;
 ■ dno morskie – struktura głębinowa, ukształtowanie, 

właściwości fizyczno-chemiczne osadów, modelo-
wanie dezintegracji zawiesiny, monitoring natężenia 
hałasu podwodnego.

Wyniki trwającego półtora roku programu badań oraz 
szeregu specjalistycznych analiz, wraz z oceną oddzia-
ływania na poszczególne elementy środowiska, zawarto 
w liczącym ponad 5000 stron raporcie o oddziaływaniu 
na środowisko (raport OOŚ). Raport OOŚ został złożony 
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
Na jego podstawie, po dokonaniu oceny oddziaływania 
na środowisko jest wydawana decyzja środowiskowa. 
Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji 
zawartych w raporcie OOŚ, w odniesieniu do każdego 
elementu raportu (streszczenie nietechniczne), jest inte-
gralną częścią raportu OOŚ. 

Proces Oceny Oddziaływania  
na Środowisko 

W lipcu 2016 roku uzyskaliśmy jako pierwsi w Polsce decy-
zję o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej 
farmy wiatrowej MFW Bałtyk III (realizowana początkowo 
pod nazwą MFW Bałtyk Środkowy III), wydaną przez Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W 2014 roku uzyskaliśmy komplet pozwoleń na układanie 
kabli na dnie morskim, a w marcu 2019 roku decyzję o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla tej infrastruktury.

Ostatnie lata były okresem dynamicznych zmian 
na światowym rynku morskich farm wiatrowych. Postęp 
technologiczny, który w tym czasie się dokonał sprawił, 
że na rynek wprowadzane są coraz nowocześniejsze tur-
biny wiatrowe o coraz większych mocach. Do 2022 roku 
producenci zapowiadają dostępność na rynku turbin 
wiatrowych o mocy jednostkowej równej lub większej niż 
12 MW. Pierwsze testowane obecnie instalacje tej klasy 
mają jeszcze większe średnice wirników, większe wysoko-
ści konstrukcyjne, a co za tym idzie większą sprawność 
energetyczną.

Na podstawie wyników pomiarów wiatru i wstępnego roz-
poznania warunków geologicznych dna morskiego prze-
prowadzonych w latach 2017 - 2019 doszliśmy do wniosku, 
że jesteśmy w stanie zoptymalizować planowaną mor-
ską farmę wiatrową pod kątem jej produktywności (ilości 
energii elektrycznej, jaką może wyprodukować w ciągu 
roku), kosztów inwestycji oraz wpływu na środowisko. 
Zastosowanie aktualnie projektowanych turbin zwięk-
szyłoby efektywność wykorzystania potencjału energii 
wiatru na tym obszarze, zapewniając maksymalny efekt 
w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych oraz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w skali systemu 
elektroenergetycznego. Aby zapobiec ewentualnym sku-
mulowanym oddziaływaniom MFW Bałtyk III z innymi mor-
skimi farmami wiatrowymi zlokalizowanymi w sąsiedz-
twie obszaru istotnego dla ptaków – Ławicy Słupskiej, 
zdecydowaliśmy o powstaniu niezabudowanego elek-Przeczytaj nietechniczne streszczenie raportu OOŚ, aby 

dowiedzieć się więcej. Kliknij!

trowniami wiatrowymi korytarza migracyjnego. Umożliwi 
on jesienią migrację ptaków na obszar Ławicy Słupskiej 
z kierunku północno-wschodniego, a wiosną migrację 
z tego obszaru w kierunku północno-wschodnim. Dla-
tego też, na bazie nowej koncepcji i w oparciu o uzyskane 
pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucz-
nych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 
morskich, uwzględniając najnowsze rozwiązania techno-
logiczne i środowiskowe, przygotowaliśmy nowy raport 
o oddziaływaniu MFW Bałtyk III na środowisko. Po przepro-
wadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i konsulta-
cjach społecznych, zostanie uzyskana dla projektu nowa 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Autor: Eskil Eriksen - Copyright Equinor  Equinor - IMG_0476

https://www.baltyk3.pl/media/e154c5b94faa4d0af28f1b726de28d54.pdf
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Konsultacje  
społeczne 
Przez cały proces inwestycyjny morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk III, 
niezmiennie angażujemy się we współpracę z lokalnymi społecznościami 
i innymi interesariuszami, aby w przejrzysty sposób informować o projekcie. 

W miarę możliwości, będziemy wykorzystywać lokalną 
wiedzę, aby dopracować nasz model współpracy. 
Chcemy zrozumieć ważne dla Państwa sprawy, a także 
wysłuchać wszelkich sugestii, jak możemy ulepszyć nasze 
plany związane z realizacją MFW Bałtyk III.

Już w 2015 roku, przed przekazaniem raportu o oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia do właściwych organów admi-
nistracji publicznej, przeprowadziliśmy ponad roczną 
kampanię edukacyjno-informacyjną. Naszym celem 
było zapoznanie wszystkich zainteresowanych stron, 
w szczególności społeczności lokalnych i innych użyt-

kowników Morza Bałtyckiego, z naszym projektem mor-
skiej farmy wiatrowej. Dążyliśmy do zwiększenia poziomu 
wiedzy na temat potencjalnego oddziaływania inwesty-
cji na środowisko oraz działań łagodzących, mających 
na celu ograniczenie lub wyeliminowanie tego wpływu. 
Kampania obejmowała szereg działań, takich jak spo-
tkania z przedstawicielami władz lokalnych i administra-
cji morskiej, konsultacje z przedstawicielami środowiska 
rybackiego, dni otwarte dla mieszkańców, konkurs wiedzy 
regionalnej w szkołach podstawowych i średnich, uru-
chomienie strony internetowej projektu, a także kampa-
nia informacyjna o projekcie w lokalnych mediach.

Styczeń

Marzec*

Listopad

LutyWrzesień

Kwiecień

Lipiec
2 0 1 6

2 0 2 1

2 0 1 5

2 0 2 12 0 1 9

2 0 1 5

2 0 1 6

Konsultacje społeczne

konsultacje społeczne nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

*Termin 1 lutego – 2 marca 2021 roku wyznaczony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Gdańsku - organ administracji prowadzący proces konsultacji społecznych

wniosek o wydanie nowej 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

udzielenie decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach
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Pytania  
i odpowiedzi 

Jakie korzyści lokalnym społecznościom 
przyniesie budowa morskich farm 
wiatrowych na Morzu Bałtyckim?

Czy morskie farmy wiatrowe będą 
widoczne z lądu?

Budowa morskich farm wiatrowych, to koło zamachowe 
polskiej gospodarki. To także wielka szansa na rozwój 
gospodarczy Pomorza. Kluczowe korzyści z realizacji 
takich projektów związane są ze wsparciem rynku pracy 
i stworzeniem nowych możliwości zatrudnienia na terenie 
całej Polski. Realizacja morskich farm wiatrowych może 
być także ważnym motorem wzrostu znaczenia portów 
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, które mogą 
stać się głównymi ośrodkami bazy logistycznej dla tego 
typu obiektów na obszarze Południowego Bałtyku. Porty 
w Łebie, Ustce i Darłowie mogą przekształcić się w klu-
czowe centra serwisowe i konserwacyjne obsługujące 
morską energetykę. Farmy wiatrowe w polskiej części 
obszarów morskich mogą powstawać z dominującym 
udziałem dostaw i usług polskich przedsiębiorców. Ozna-
cza to, że tzw. łańcuch dostaw inwestycji na morzu może 
stać się ważną polską specjalizacją eksportową oraz 
stanowić wymierne wsparcie finansowe samorządów, 
związane z dodatkowymi wpływami z podatków z tytułu 
eksploatacji morskich farm wiatrowych. Budowa takich 
inwestycji stanowi ogromne wyzwanie, a powodzenie 
przedsięwzięcia i udział krajowych dostawców w dużej 
mierze zależy od przygotowania regionu pomorskiego, 
który będzie miejscem głównych inwestycji. Szacuje się, 
że budowa morskich farm wiatrowych o mocy około  
6 GW, może z tytułu podatków oraz opłat zasilić budżety 
samorządów oraz państwa kwotą 15 mld PLN1.

Zgodnie z obowiązującym prawem zakazane jest wzno-
szenie i wykorzystywanie elektrowni wiatrowych na mor-
skich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. Tur-
biny wiatrowe MFW Bałtyk III będą więc oddalone od 
polskiego wybrzeża o ponad 22 km. Oznacza to, że ich 
widoczność z lądu, z zabudowań poszczególnych nad-
morskich miejscowości będzie niewielka. W ramach oceny 
oddziaływania na środowisko dla MFW Bałtyk III dokonano 
obszernej analizy krajobrazu morskiego uwzględniającej 
wizualizacje turbin wiatrowych przy różnych warunkach 
widoczności (zmienne warunki meteorologiczne i różne 
pory dnia) w 10 wybranych punktach widokowych z eks-
pozycją na morze. Z analizy wynika, że MFW Bałtyk III może 
być widoczna z linii brzegowej na długości około 80 km 
jedynie z plaży, portów, promenad, ścieżek turystycz-
nych lub z punktów położnych na znacznej wysokości 
np. latarni morskich, lecz nie zmieni w sposób negatywny 
krajobrazu morskiego. Ze względu na pionierski charak-
ter, planowana inwestycja może stanowić atrakcję regio-
nalną i przyciągać turystów.

1 McKinsey & Company; Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. 
Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę, 2016 Autor: Kevin English, Copyright - Equinor Equinor Dudgeon Kevin English - ESVAGT_sunset

Wizualizacje morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk III  
z wybranych punktów obserwacyjnych można obejrzeć  
w nietechnicznym streszczeniu raportu OOŚ.  Kliknij!

https://www.baltyk3.pl/media/e154c5b94faa4d0af28f1b726de28d54.pdf
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Czy będzie możliwość przepływania 
przez obszar morskiej farmy wiatrowej  
i prowadzenia tam połowów?

W jaki sposób morska farma wiatrowa 
wpłynie na organizmy żyjące na dnie 
morskim?

W jaki sposób morska farma wiatrowa 
wpłynie na ptaki przelatujące nad jej 
obszarem?

Zgodnie z zapisami projektu Planu zagospodarowa-
nia przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 
1:200 000 (wersja 3 z dnia 22 lipca 2019 r.) obszar MFW Bał-
tyk III znajduje się w granicach akwenu POM.45E. Projekt 
zakłada dla tego akwenu 9 funkcji dopuszczalnych, w tym 
m.in. transport i rybołówstwo. Przed wydaniem pozwole-
nia na budowę dla MFW Bałtyk III opracowane zostaną 
zasady prowadzenia rybołówstwa na obszarze morskich 
farm wiatrowych. W momencie rozpoczęcia budowy 
wymagane będzie wprowadzenie czasowego zakazu 
uprawiania rybołówstwa i żeglugi na obszarze farmy zaję-
tym pod budowę, wraz z 500 metrową strefą bezpieczeń-
stwa wokół akwenu. W trakcie eksploatacji MFW Bałtyk III 
mogą zostać wprowadzone ograniczenia dla żeglugi  
i/lub rybołówstwa, zwłaszcza w miejscach zagrażających 
bezpieczeństwu wewnętrznej infrastruktury technicznej 
i poszczególnych jej elementów.  

Przygotowując projekt morskiej farmy wiatrowej MFW 
Bałtyk III zrealizowano kompleksowe badania środowi-
ska morskiego, również w zakresie organizmów żyją-
cych na dnie, tzw. makrozoobentos. Badania wykazały, 
że na etapie budowy najważniejsze oddziaływania będą 
związane z posadowieniem fundamentów, które zajmą 
około 0,89 km2, a więc 1 proc. powierzchni farmy. Nato-
miast na etapie eksploatacji najważniejsze oddziaływa-
nia będą związane z zajęciem obszaru dna morskiego 
oraz z powstaniem „sztucznej rafy”, która jest zjawiskiem 
pozytywnym i polega na zasiedlaniu nowego podłoża 
przez organizmy poroślowe, makrofity, bezkręgowce. 
Odbudowa stanu jakościowego makrozoobentosu 
nastąpi najpóźniej po roku od okresu rozrodu gatunków, 
natomiast odbudowa stanu ilościowego po 3-5 latach, 
czyli po okresie, w którym najdłużej żyjące gatunki osią-
gną maksymalną wielkość i biomasę. 

Przygotowując projekt MFW Bałtyk III zrealizowano bada-
nia środowiska morskiego, również w zakresie ptaków 
migrujących. Podczas trwających ponad rok obserwa-
cji stwierdzono występowanie na obszarze MFW Bałtyk III 
i w strefie buforowej 109 gatunków ptaków morskich, spo-
śród których 14 uwzględniono w szczegółowej ocenie.  
Są to nur rdzawoszyi i czarnoszyi, kormoran, łabędzie, gęsi, 
świstun, lodówka, markaczka, uhla, żuraw, siewka złota, 
mewa mała, mewa śmieszka, alka i grzywacz. Efekt bariery 
związany z budową i późniejszą eksploatacją MFW Bałtyk III 
będzie miał pomijalne lub małe znaczenie, gdyż zmiana 
trasy związana z ominięciem miejsca budowy stanowić 
będzie tylko niewielką część całej trasy migracji.  Ponadto 
efekt bariery jest oddziaływaniem o małej intensywności 
dla wszystkich gatunków ptaków, ponieważ ominięcie 
lub przelot nad obszarem farmy lub statkami konstruk-
cyjnymi, wiąże się z niewielkim dodatkowym wydatkiem 
energetycznym. Ponieważ znaczna część ptaków leci bli-
sko powierzchni wody, to podstawowym działaniem mini-
malizującym kolizje ptaków będzie ustalenie wielkości 
prześwitu pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika, 
a powierzchnią morza na minimum 20 m. Dodatkowo 
końcówki łopat będą pomalowane na jaskrawe kolory, 
zminimalizowane będzie oświetlanie siłowni w warunkach 
nocnych, a wieże będą o litej konstrukcji. Aby zapobiec 
ewentualnym skumulowanym z innymi morskimi farmami 
wiatrowymi negatywnym oddziaływaniom, powsta-
nie niezabudowany korytarz pomiędzy MFW Bałtyk III, 
a sąsiadującym projektem, który pozwoli na migrację 
kaczki lodówki na obszar Ławica Słupska z kierunku pół-
nocno-wschodniego podczas migracji jesiennej i z tego 
obszaru w kierunku północno-wschodnim podczas 
migracji wiosennej.

Autor: George Tweed, Copyright Equinor Equinor Dudgeon George Tweed grey_skies

Autor: George Tweed, Copyright Equinor Equinor Dudgeon George Tweed grey_skies
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W jaki sposób morska farma wiatrowa wpłynie na ryby?

Podczas badań środowiska morskiego stwierdzono 
występowanie na obszarze MFW Bałtyk III i w strefie bufo-
rowej 19 gatunków ryb, spośród których 8 uwzględniono 
w szczegółowej ocenie. Są to: szprot, śledź, dorsz, stornia, 
gładzica, skarp, babkowate i dennik. Na etapie budowy 
farmy wiatrowej wystąpią oddziaływania na ryby, przede 
wszystkim oddziaływania związane z emisją hałasu 
i wibracji podczas wbijania pali fundamentowych. W celu 
minimalizacji przedmiotowych oddziaływań przewi-

dywane jest zastosowanie środków zmniejszających 
poziom hałasu. Przykładowym rozwiązaniem może być 
zastosowanie kurtyn bąbelkowych. Najważniejsze oddzia-
ływania na ryby na etapie eksploatacji farmy wiatrowej 
będą związane z powstaniem „sztucznej rafy”, gdzie ryby 
będą mogły znaleźć schronienie oraz korzystne warunki 
do rozrodu, zwłaszcza, gdyby na obszarze farmy organy 
administracji morskiej wprowadziły ewentualne ograni-
czenia prowadzenia komercyjnych połowów.

W jaki sposób morska farma wiatrowa wpłynie na ptaki morskie?

W ramach procesu oceny oddziaływania na środowi-
sko dla morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk III dokonano 
kompleksowych badań środowiska morskiego, również 
w zakresie ptaków przebywających na akwenie. Stwier-
dzono występowanie na obszarze MFW Bałtyk III i w strefie 
buforowej 28 gatunków ptaków morskich, spośród których 
9 uwzględniono w szczegółowej ocenie. Są to lodówka, 
mewa srebrzysta, markaczka, uhla, alka, nurzyk, nur czar-
noszyi, nur rdzawoszyi i mewa mała. Na etapie budowy 
farmy wystąpią oddziaływania na ptaki morskie, wynika-
jące z emisji hałasu, światła, zwiększonego ruchu statków, 

które spowodują ich przemieszczenie w miejsca o korzyst-
niejszych warunkach bytowania. Ponieważ znaczna część 
ptaków lata blisko powierzchni wody, to podstawo-
wym działaniem minimalizującym oddziaływanie farmy 
na etapie jej eksploatacji będzie ustalenie wielkości 
prześwitu pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika, 
a powierzchnią morza na minimum 20 m. Dodatkowo 
proponuje się malowanie końcówek łopat na jaskrawe 
kolory, minimalizację oświetlania siłowni w warunkach 
nocnych oraz stosowania wież o konstrukcji litej.

W jaki sposób morska farma wiatrowa wpłynie ssaki morskie?

Przygotowując projekt morskiej farmy wiatrowej MFW 
Bałtyk III zrealizowano kompleksowe badania środowiska 
morskiego, również w zakresie ssaków morskich, w tym: 
morświna, foki szarej i pospolitej. Na etapie budowy 
farmy wiatrowej wystąpią oddziaływania na ssaki mor-
skie, przede wszystkim związane z emisją hałasu i wibracji 
podczas wbijania pali fundamentowych oraz wzrostem 
koncentracji zawiesiny w wodzie. W celu eliminacji tych 
oddziaływań przewidywane jest zastosowanie środków 
zmniejszających poziom hałasu z palowania. Przykładem 

może być zastosowanie kurtyn bąbelkowych oraz wła-
ściwa organizacja procesu budowlanego, zapewniająca 
zachowanie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące przerwy 
w procesie palowania dłuższej niż 4 doby, przy czym prze-
rwy te mogą wynikać także z warunków pogodowych. 
Najważniejsze oddziaływania na ssaki morskie na etapie 
eksploatacji farmy wiatrowej będą związane z powsta-
niem „sztucznej rafy”, gdzie ssaki będą mogły potencjal-
nie znaleźć bogate zasoby ryb stanowiących ich podsta-
wowy pokarm.

W jaki sposób morska farma wiatrowa wpłynie na nietoperze?

Ponad roczne badania środowiska morskiego na potrzeby 
projektu MFW Bałtyk III dotyczyły również nietoperzy. Pod-
czas badań stwierdzono pojedyncze obserwacje jed-
nego gatunku nietoperza – borowca wielkiego. Powsta-
jące w trakcie budowy kolejne obiekty farmy mogą być 
wykorzystywane przez nietoperze jako nowe kryjówki 
i przystanki na trasie migracji. Ponadto, wzmożony ruch 
statków oraz powstające struktury nad powierzchnią 
wody, wiązać się będą ze wzrostem koncentracji owa-
dów. Zwabione w ten sposób w rejon budowy nietoperze 

mogą być narażone na kolizje z jednostkami pływają-
cymi i powstającymi elektrowniami. Na etapie eksploata-
cji farmy nietoperze mogą potencjalnie ginąć w wyniku 
kolizji z wirnikami pracujących elektrowni lub gwałtow-
nej dekompresji spowodowanej szokiem ciśnieniowym 
wskutek przelatywania w pobliżu skrzydła wirnika (tzw. 
barotraumy). Po uruchomieniu inwestycji przewidywany 
jest monitoring porealizacyjny składający się z badania 
aktywności nietoperzy w pobliżu turbin wiatrowych.
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Wyraź  
opinię 
Nasze podejście do zaangażowania interesariuszy polega 
na systematycznej identyfikacji osób, społeczności, instytucji, organizacji 
i urzędów, które mogą mieć wpływ na naszą działalność lub na które 
możemy oddziaływać. 

Angażujemy się w ciągły dialog wsłuchując się w potrzeby 
naszych interesariuszy, poznając ich opinie i spostrzeże-
nia. Dzielimy się z nim informacjami o projekcie, odpowia-
damy na pytania i reagujemy w stosownych przypad-
kach rozwiewając ich obawy.

Współpraca z naszymi interesariuszami pomaga nam zro-
zumieć oczekiwania i specyfikę lokalnych potrzeb, ambicji 
oraz wartości miejscowej społeczności, by wspólne spro-
stać obecnym oraz przyszłym wyzwaniom. Naszej komu-
nikacji z interesariuszami przyświeca zasada poszanowa-
nie poglądów, przejrzystości i otwartości na współpracę.

Zachęcamy wszystkich do dzielenia się z nami uwagami 
i opiniami dotyczącymi wszystkich aspektów związanych 
z realizacją projektu MFW Bałtyk III oraz do zadawania 
pytań za pomocą poniższego formularza. Kliknij!

Autor: Kevin English, Copyright Equinor Equinor Dudgeon Kevin English orange_sky

Rozdział
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https://www.baltyk3.pl/kontakt
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Kontakt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rozdział

Nasze działania zapewniają dostęp do konsultacji wszystkim 
zainteresowanym, co jest szczególnie ważne w świetle obecnych 
ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

Wydarzenia Wirtualna 
wystawa

Ogłoszenia 

Strona  
internetowa

Bezpośredni 
kontakt

Materiały cyfrowe i drukowane

Udostępniono specjalną wirtualną 
galerię poświęconą konsultacjom, 
w której można znaleźć więcej 
informacji i przekazać swoją 
opinię: www.wystawa.baltyk3.pl  

Będziemy w kontakcie  
z mediami, aby dostarczać 
lokalnym społecznościom 
aktualne informacje związane  
z projektem MFW Bałtyk III. 
W lokalnych punktach 
informacyjnych pojawią  
się ogłoszenia o tym, jak 
uczestniczyć w konsultacjach. 

Broszura projektowa zostanie przekazana pocztą do wybranych jednostek 
samorządu terytorialnego. Zostanie również udostępniona online 
za pośrednictwem strony internetowej.

Formularz składania uwag zostanie rozesłany wraz z ulotką konsultacyjną. 
Zostanie również udostępniony online za pośrednictwem strony internetowej.

Kopie wszystkich materiałów konsultacyjnych można zamówić w formie 
papierowej, jeśli nie zostały jeszcze dostarczone. Aby to zrobić, skontaktuj się 
z nami, korzystając z danych podanych w Bezpośrednim kontakcie.

Strona zawiera wszystkie 
informacje o projekcie oraz 
aktualności: www.baltyk3.pl

E-mail projektu jest otwarty na pytania i uwagi: info@baltyk3.pl

Istnieje również możliwość wysyłania listów na adres pocztowy:  
MFW Bałtyk III Sp. z o.o.  
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

Tam, gdzie to możliwe, będą odbywały się spotkania konsultacyjne, 
dające możliwość przedyskutowania z nami naszych propozycji 
i wyrażenia opinii. Spotkania zainteresowanych stron i sesje 
informacyjne mogą być organizowane z lokalnymi władzami 
i kluczowymi grupami interesariuszy. Z uwagi na trwającą pandemię 
COVID-19, wydarzenia te będą organizowane online w formie 
wirtualnych spotkań dostępnych za pośrednictwem naszych stron 
internetowych. 
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