
Morskie farmy wiatrowe 
przepływy 

Jacek Zaucha 

Magdalena Matczak 
Zespół Projektowy Planu 
Konsorcjum IMG i MIR 



Szybkie PRZYPOMNIENIE 



ZAŁOŻENIA PLANU (1) 

GŁÓWNYM CELEM jest stworzenie narzędzia (planu) dla 
koordynacji funkcjonalnej i terytorialnej różnorodnych działań 
przestrzennych, w szczególności realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych na obszarach morskich w sposób zrównoważony, 
tj.: 

 aby zapewnić efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów  
i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych; 

 ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem;  

 zapewnić trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów 
przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń.  



ZAŁOŻENIA PLANU (2) 

 Plan pozwoli na osiągnięcie celów wynikających  
z dokumentów strategicznych obowiązujących w Polsce. 

 Plan ma zostawić jak najwięcej przestrzeni przyszłym 
pokoleniom do wykorzystania. 

 Plan ma chronić najbardziej cenne i unikalne zasoby 
przestrzenne przed niemożnością ich wykorzystania  
w przyszłości. 



PZPPOM 1:200 000 

 rezerwuje przestrzeń dla pewnych funkcji; 

 nie przesądza czy ostatecznie dana funkcja w danym 
miejscu się pojawi - to wynika z decyzji podmiotów 
gospodarczych; 

 nie powstaje w pustce prawnej - musi brać pod 
uwagę istniejące przepisy, umowy międzynarodowe  
i pewne podstawowe zasady jak np. to, że prawo nie 
działa wstecz. 



 wstępny podział akwenów o określonych funkcjach podstawowych i dopuszczalnych,  
 analiza synergii i konfliktów na wydzielonych akwenach,  
 analizę zakazów i nakazów wynikających z przepisów odrębnych.  

PZPPOM wersja „0” 

PZPPOM wersja „1” (styczeń – kwiecień 2018)    
 podział obszaru morskiego na akweny o określonym przeznaczeniu oraz określenie funkcji 

podstawowych i dopuszczalnych poszczególnych akwenów,  
 zakazy lub ograniczenia korzystania z poszczególnych akwenów,  
 możliwe kierunki zagospodarowania poszczególnych akwenów,  
 alternatywne rozmieszczenia wybranych przedsięwzięć (warianty),  
 rozmieszczenia inwestycji celu publicznego,  
 kierunki rozwoju transportu i infrastruktury technicznej,  
 obszary i warunki:  

• ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,  
• uprawiania rybołówstwa i akwakultury,  
• pozyskiwania energii odnawialnej,  
• poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż  

 planu musi zawierać ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy 



Przykładowa karta akwenu 



E - obszary przeznaczone pod rozwój energetyki wiatrowej 

 Możliwości dopuszczenia żeglugi na akwenach MFW. 

 Możliwości przepływu i prowadzenia połowów przez jednostki 

rybackie. 



Akwen E-2 

9 obowiązujących decyzji 
+ wnioski złożone do PZPPOM 



Akwen E-2 

o Akwen wykorzystywany jest na rzecz żeglugi i transportu morskiego. Przez akwen prowadzą zwyczajowe 

trasy D (statki handlowe, głównie tankowce), H (połączenie promowe Gdynia-Karlskrona) i F 

(prowadząca do portów Litwy i Łotwy, głównie jednostki handlowe). 

o Akwen wykorzystywany jest na rzecz rybołówstwa - rybołówstwo narzędziami stawnymi (część 

środkowa oraz wschodnia), rybołówstwo narzędziami ciągnionymi (w części zachodniej oraz środkowej) 

oraz główna trasa na łowisko Rynny Słupskiej (część środkowa). 

o W akwenie występują dobre warunki dla skutecznego tarła śledzia jesiennego oraz na obszarze 

graniczącym z ławicą słupską dla śledzia wiosennego. 

o W akwenie prowadzone są badania naukowe (monitoring stanu środowiska, połowy badawcze, badania 

hydroakustyczne). 

o W akwenie znajduje się korytarz przesyłowy prądu stałego 

o W akwenie znajdują się obiekty podwodnego dziedzictwa kulturowego. 

o Akwen wykorzystywany jest na rzecz żeglarstwa rekreacyjnego oraz turystyki wrakowej 

o Planowana jest budowa infrastruktury technicznej 

o Planowana jest budowa drugiej nitki podmorskiego kabla SWEPOL link2 

o Rozważane jest wykorzystanie obszarów przyszłych farm wiatrowych na hodowle akwakultur. 

o Przez zachodnią część akwenu prowadziła wyznaczona trasa transportu broni na składowisko Głębi 

Gotlandzkiej,  



Problemy i możliwości rozwiązań  









Istota konfliktu/propozycje rozwiązań 

v. 

Transport 

(trasy nawigacyjne)  

Obecnie przez obszary przeznaczony pod rozwój energetyki wiatrowej 
przebiegają trasy zwyczajowe (Świnoujście z trasą I, trasa D, trasa z Kłajpedy, 
KArlskrony). Po uruchomieniu MFW żegluga dużych jednostek zostanie 
wykluczona na tych akwenach. 
• dopuszcza się żeglugę w całym akwenie do czasu rozpoczęcia budowy inwestycji;  

• zakazuje się żeglugi na obszarze objętym budową 

• zakazuje się  regularnej żeglugi handlowej na obszarze MFW w trakcie eksploatacji; 

• w planie w wersji v.0 zostały wydzielone akweny przenoszące trasy żeglugowe poza 

akwen przeznaczony pod rozwój energetyki;  

• zakaz kotwiczenia statków na obszarze MFW; 

• dopuszcza się swobodną żeglugę jednostek pasażerskich, rekreacyjnych  i rybackich (do 

42m)  z zachowaniem bezpieczeństwa nawigacyjnego, poza obszarami zamkniętymi dla 

żeglugi i rybołówstwa wyznaczonymi decyzjami dyrektorów urzędów morskich (np. 50 

m wokół elektrowni) 

• dopuszcza się żeglugę i kotwiczenie jednostek związanych z obsługą oraz konserwacją 

konstrukcji i urządzeń morskich farm wiatrowych  



2. Rozwój portu w Ustce 
 
 Podstawowym problemem portu jest brak odpowiedniej ilości bezpiecznych 

miejsc cumowniczych;  

 Przywrócenie funkcji bezpiecznego portu schronienia; 

 Rewitalizacja funkcji handlowej portu w skali odpowiadającej 
zapotrzebowaniu sektora gospodarczego w Subregionie Słupskim, potrzeba 
wykorzystania portu do przeładunków (import-export) na poziomie 320 tys 
ton w pierwszym roku  uruchomionej infrastruktury; 

 Wykorzystanie portu przez MW do realizacji zadań związanych z 
funkcjonowaniem poligonu w Wicku oraz jako punkt manewrowania 
bazowego. 

 



2. Rozwój portu w Ustce 
 
Przebudowany port w Ustce służyć ma rozwojowi rybołówstwa  
i przetwórstwa rybnego.  
Charakterystyczne wymiary jednostek docelowych:  
 długość maksymalna: 150,0 m;  
 szerokość maksymalna: 30,0 m;  
 maksymalne zanurzenie: 7,0 m.  
 
Zakłada się, że port będzie obsługiwał kutry rybackie, statki rybackie oraz 
statki typu handysize – czyli wyposażone w urządzenia samowyładowcze 
(dźwigi, suwnice, czy rzadziej występujące bomy) z reguły o udźwigu do 30t 
każdy, zarówno masowce jak i drobnicowce.  
Statkami tego typu możliwy będzie transport zarówno ryby świeżej jak  
i mrożonej do lokalnych przetwórni.  





Istota konfliktu 

v. 

transport 

W momencie realizacji MFW istnieje ryzyko „blokady” trasy żeglugowej 

w momencie zamknięcia poligonów związanych z Centralnym Poligonem 

Sił Powietrznym w Ustce  na cele ćwiczeń wojskowych. 

• Wyznaczenie „podakwenu” w ramach obszarów wyznaczonymi decyzjami 

MFW umożliwiającego bezpieczny przepływ jednostek o długości 150m. 

• Podział akwenu E2 

• Ustanowienie VTS dla wydzielonych akwenów 















Farmy wiatrowe vs Transport 
- Problemy do dyskusji 

 Warunki dopuszczenia żeglugi jednostek rekreacyjnych, pasażerskich z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa  
• swobodny przepływ dla jednostek do określonej długości z wyłączeniem 

stref bezpieczeństwa budowli ? 
• Strefa zamknięta dla każdego rodzaju ruchu? 

 
 Warunki dopuszczenia kontrolowanego przepływu większych jednostek (150m) 

• Wydzielenie podakwenu na obszarach MFW? 
• Wykorzystanie akwenów nieobjętych decyzjami? 

 
 
 
 



Dodatkowe informacje dot. szerokości tras  
i stref bezpieczeństwa 



THE SHIPPING INDUSTRY AND 
MARINE SPATIAL PLANNING, 2013 



THE SHIPPING INDUSTRY AND 
MARINE SPATIAL PLANNING, 2013 



Guidance of spatial needs on safety distances  
to OREIs in the Baltic Sea Region (Draft, 2017)  
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to OREIs in the Baltic Sea Region (Draft, 2017)  










