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Wprowadzenie

1 Wprowadzenie
1.1 Podstawy prawne i zadania oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z § 4 i kolejnymi Ustawy o morskiej energetyce wiatrowej (WindSeeG), BSH w
porozumieniu z Federalną Agencją Sieci Energetycznych (BNetzA) i w koordynacji z Federalnym
Urzędem Ochrony Przyrody (BfN), Generalną Dyrekcją Dróg Wodnych i Żeglugi (GDWS) oraz
krajami przybrzeżnymi opracuje plan rozwoju obszarów dla energetyki wiatrowej (FEP). FEP jest
sporządzany po raz pierwszy i zgodnie z § 6, ust. 8 WindSeeG musi zostać podany do publicznej
wiadomości przed 30 czerwca 2019 r. Przy sporządzaniu FEP przeprowadzono ocenę
oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o ocenie oddziaływania na środowisko (UVPG) 1,
tzw. Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (SOOŚ).
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem
raportu środowiskowego wynika z § 35, ust. 1, nr 1 UVPG w połączeniu z nr 1.17 Załącznika 5,
gdyż plany rozwoju obszarów dla energetyki wiatrowej zgodnie z § 5 WindSeeG podlegają
obowiązkowi SOOŚ.
Celem SOOŚ jest zgodnie z art. 1 Dyrektywy SUP 2001/42/WE, zapewnienie wysokiego poziomu
ochrony środowiska w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i przyczynienie się do tego, by
oceny oddziaływania na środowisko były odpowiednio uwzględniane już przy opracowywaniu i
przyjmowaniu planów, na długo przed konkretnym planowaniem inwestycji. Zadaniem SOOŚ jest
określenie, opisanie i ocena przewidywanego znacznego oddziaływania na środowisko w wyniku
realizacji planu. Służy ona do skutecznego dbania o środowisko na podstawie obowiązujących
przepisów prawa i jest przeprowadzana zgodnie z jednolitymi zasadami, z udziałem
społeczeństwa. Należy przy tym uwzględnić wszystkie dobra chronione na podstawie § 2 ust.1
UVPG, takie jak:
•

ludzie, w szczególności ludzkie zdrowie;

•

zwierzęta, rośliny i różnorodność biologiczna;

•

powierzchnia, ziemia, woda, powietrze, klimat i krajobraz;

•

dziedzictwo kulturowe oraz inne dobra rzeczowe;

•

wzajemne oddziaływania między wymienionymi dobrami chronionymi.

Głównym dokumentem merytorycznym Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jest
niniejszy raport środowiskowy. Ustalono w nim, opisano i oceniono przewidywane znaczne
oddziaływania, jakie wykonanie FEP ma na środowisko oraz możliwe alternatywy planowania z
uwzględnieniem istotnych celów planu.

1

W wersji opublikowanej z dnia 24 lutego 2010, BGBl. I, str. 94, zmienionej ostatnio art. 2 Ustawy z 30 listopada 2016
(BGBl. I, str. 2749).
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1.2 Krótkie przedstawienie treści i najważniejszych celów planu rozwoju
obszarów dla energetyki wiatrowej
1.3 Etapowe metody planowania – odniesienie do innych właściwych
planów, programów i inwestycji (rozdzielenie)
1.3.1 Wprowadzenie
W ramach centralnego modelu, FEP w etapowym procesie planowania jest instrumentem
sterowania dla uporządkowanego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. SOOŚ do FEP wiąże się
zawsze z wcześniejszymi lub późniejszymi audytami środowiska naturalnego.
W ogólnym ujęciu modelu centralnego proces planowania dla obszaru WSE jest podzielony na
kilka etapów:
Na najwyższym nadrzędnym poziomie znajduje się instrument morskiego planowania
przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego jest przyszłościowym instrumentem
planowania, który koordynuje różne interesy użytkowników w dziedzinie gospodarki, nauki i badań
oraz roszczeń ochronnych. Podczas opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego
należy przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
Następnym poziomem jest FEP. Ma on charakter planowania sektorowego. Plan sektorowy, jako
ważny instrument kontroli, ma na celu zaplanowanie wykorzystania energii wiatrowej na morzu w
sposób ukierunkowany i optymalny w danych warunkach ramowych – w szczególności w
odniesieniu do wymogów planowania regionalnego – poprzez określenie rejonów i obszarów, a
także lokalizacji, korytarzy tras i korytarzy tras przyłączeń sieciowych oraz transgranicznych
systemów kabli podmorskich. Wraz z opracowaniem FEP przeprowadzana jest strategiczna ocena
oddziaływania na środowisko.
W następnym etapie zbadane zostają wskazane w FEP obszary przeznaczone pod morskie
turbiny wiatrowe. Po badaniu wstępnym, jeżeli spełnione są warunki z § 12 ust. 2 WindSeeG,
określana jest przydatność obszaru pod budowę i eksploatację morskich turbin wiatrowych. Wraz z
badaniem wstępnym wykonywana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
W przypadku stwierdzenia przydatności obszaru dla morskiej energetyki wiatrowej, ogłoszony
zostaje na niego przetarg i zwycięski oferent może złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia
(ustalenie planu lub zatwierdzenie planu) na budowę i eksploatację turbin wiatrowych na danym
obszarze. W ramach postępowania w celu zatwierdzenia planu, przeprowadzana jest ocena
oddziaływania na środowisko, o ile spełnione są stosowne warunki.
Obszary ustalone w FEP do wykorzystania przez morską energetykę wiatrową, poddawana są
badaniom wstępnym i stanowią przedmiot przetargu; nie dotyczy to ustalonych lokalizacji, tras i
korytarzy tras dla przyłączeń sieciowych lub transgranicznych systemów kabli podmorskich. Na
wniosek, zwykle przeprowadza się procedurę zatwierdzenia planu, w tym ocenę oddziaływania na
środowisko, w odniesieniu do budowy i eksploatacji linii przyłączeniowych do sieci. To samo
dotyczy systemów kabli podmorskich ułożonych w różnych państwach.
Na podstawie § 1 ust. 4 UVPG ma ona również zastosowanie, o ile przepisy federalne lub państw
związkowych nie określają bliżej oceny oddziaływania na środowisko lub nie uwzględniają
istotnych wymagań ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko (UVPG).

Wprowadzenie

Ilustracja 1: Zestawienie etapowego procesu planowania i zatwierdzenia w modelu centralnym

Dalsze szczegóły można znaleźć w rozdziale 2 projektu FEP.
Dla wieloetapowych procesów planowania i zatwierdzenia dla badań środowiska na podstawie
właściwych przepisów specjalistycznych (np. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa
o elektrowniach wiatrowych na morzu i Ustawa o prawie górniczym) lub bardziej ogólnie z § 39 ust.
3 UVPG wynika, że w przypadku planów już podczas określania ram badania należy ustalić, na
którym z etapów procesu powinny zostać ocenione poszczególne oddziaływania na środowisko z
uwzględnieniem najważniejszych zagadnień. W ten sposób unika się wielokrotnych badań. Należy
przy tym uwzględnić rodzaj i zakres oddziaływań na środowisko, wymagania specjalistyczne oraz
treść i przedmiot decyzji planu.
W przypadku kolejnych planów oraz następnych zatwierdzeń inwestycji, dla których plan określa
ramy, na podstawie § 39 ust. 3 zdanie 3 UVPG ocena oddziaływania na środowisko powinna
zostać ograniczona do dodatkowych lub innych istotnych oddziaływań na środowisko oraz
wymaganych aktualizacji i dokładniejszych badań.
W ramach etapowego procesu planowania i zatwierdzenia wszystkie kontrole mają cechę wspólną,
polegającą na ocenie oddziaływań na środowisko i na dobra chronione wymienione w § 2 ust. 1
UVPG, wraz z oddziaływaniami wzajemnymi.
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Na podstawie definicji określonych w § 2 ust. 2 UVPG w rozumieniu tej ustawy oddziaływaniami na
środowisko są oddziaływania pośrednie i bezpośrednie inwestycji lub realizacji planu bądź
programu na dobra chronione.
Na podstawie § 3 UVPG oceny oddziaływania na środowisko obejmują ustalanie, opisywanie i
ocenianie istotnych oddziaływań inwestycji lub planu bądź programu na dobra chronione. Służą
one skutecznemu zapobieganiu szkodliwego oddziaływaniu na środowisko zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i są przeprowadzane zgodnie z jednolitymi zasadami i przy
udziale społeczeństwa.
W sektorze morskim specjalne dobra chronione
• Awifauna: ptaki migrujące i wędrowne
• Bentos
• Typy biotopu
• Plankton
• Ssaki morskie
• Ryby
• Nietoperze
są ustanowione jako podkategorie prawnie chronionych dóbr – zwierzęta, rośliny i różnorodność
biologiczna.
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Informacje o dobrach chronionych

Ilustracja 2: Przegląd dóbr chronionych w ocenach oddziaływania na środowisko

Etapowy proces planowania ma następującą postać szczegółową:
1.3.2 Morski plan zagospodarowania przestrzennego (WSE)
1.3.3 Plan Rozwoju Obszarów dla Energetyki Wiatrowej
1.3.4 Badanie wstępne
1.3.5 Procedura uzyskiwania pozwoleń (procedura opracowania i zatwierdzenia planu) dla
morskich turbin wiatrowych
1.3.6 Procedura uzyskania pozwolenia na przyłączenie do sieci (platformy konwerterowe i
systemy kabli podmorskich)
1.3.7 Transgraniczne systemy kabli podmorskich
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1.3.8 Zestawienia podsumowujące dla oceny oddziaływania na środowisko

Ilustracja 3: Ocena oddziaływania na środowisko w etapowym procesie planowania i zatwierdzenia z
naciskiem na dane oceny.
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Ilustracja 4: Przedmiot procedury planowania i zatwierdzenia z naciskiem na ocenę oddziaływania na
środowisko.
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Ilustracja 5: Przegląd priorytetów ocen oddziaływania na środowisko w procedurze planowania i
zatwierdzenia.
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1.4 Przedstawienie i rozważenie celów ochrony środowiska
Opracowanie FEP oraz wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbywa się z
uwzględnieniem celów ochrony środowiska. Zawierają one informacje, do jakiego stanu
środowiska dąży się w przyszłości (cele jakościowe środowiska). Cele ochrony środowiska podane
są w ogólnie w transgranicznych, wspólnotowych i krajowych porozumieniach lub przepisach
dotyczących ochrony środowiska morskiego, na podstawie których Republika Federalna Niemiec
zaakceptowała określone zasady i zobowiązała się do celów.
1.4.1 Międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony środowiska morskiego
Republika Federalna Niemiec jest stroną wszystkich właściwych konwencji międzynarodowych
dotyczących ochrony środowiska morskiego.
1.4.1.1
•

Obowiązujące na całym świecie konwencje, które w całości lub częściowo służą
ochronie środowiska morskiego
Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych
substancji (Londyn, 1972) oraz protokół z 1996 r.

•

Konwencja z 1973 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki w wersji
protokołu z 1978 r. (MARPOL 73/78)

•
1.4.1.2
•

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Morskich z 1982 r.
Regionalne konwencje dotyczące ochrony środowiska morskiego
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 r.
(Konwencja Helsińska)

1.4.1.3
•

Porozumienia właściwe dla dóbr chronionych
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk
(Konwencja Berneńska) z 1979 r.

•

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z 1979 r. (Konwencja
Bońska)

W ramach Konwencji Bońskiej na podstawie art. 4 nr 3 zawarto porozumienia regionalne
dotyczące ochrony gatunków wymienionych w załączniku II:
•

Porozumienie w sprawie ochrony wędrownych ptaków wodnych, które wykorzystują
afrykańsko-eurazjatyckie szlaki wędrówek z 1995 roku (AEWA)

•

Porozumienie o ochronie małych waleni w Morzu Północnym i Bałtyckim z 1991 r.
(ASCOBANS)

•

Porozumienie o ochronie europejskiej populacji nietoperzy z 1991 r. (EUROBATS)

•

Konwencja o różnorodności biologicznej z 1993 roku
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1.4.2 Wytyczne w sprawie ochrony środowiska i przyrody na poziomie UE
Merytoryczny zakres zastosowania TFUE 2, a tym samym zasadniczo również zakres prawa
wtórnego rozszerza się, o ile w państwach członkowskich nastąpi wzrost praw na obszarze poza
ich terytorium, które przenieśli na UE (ETS, Komisja/Wielka Brytania, 2005). Dla obszaru ochrony
środowiska morskiego, ochrony przyrody lub ochrony wód obowiązuje więc stosowanie unijnych
wytycznych prawnych również na obszarze WSE.
Należy uwzględnić wszystkie właściwe przepisy prawa UE:
•

Dyrektywa Rady nr 337/85/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska (dyrektywa w sprawie
oceny skutków dla środowiska, dyrektywa OSŚ)

•

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa, dyrektywa habitatowa) 3

•

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej (Dyrektywa ramowa w
sprawie polityki wodnej WRRL)

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 w sprawie
oceny wpływów niektórych planów i programów na środowisko (Dyrektywa o Strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, Dyrektywa SOOŚ)

•

Dyrektywa 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008
ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego
(Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej, MSRL)

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (dyrektywa w sprawie ochrony ptactwa, dyrektywa ptasia)

•

Przepisy dotyczące zrównoważonego rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

1.4.3 Wytyczne w sprawie ochrony środowiska i przyrody na poziomie krajowym
Również na poziomie krajowym występują różne przepisy prawa, których wytyczne należy
uwzględnić w raporcie środowiskowym.

2
3

•

Ustawa o gospodarce wodnej (WHG)

•

Ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu (Federalna ustawa o ochronie przyrody –
BNatSchG)

•

Ustawa o kompleksowej ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko (UVPG)

•

Ustawa o rozwoju i wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej (Ustawa o morskiej
energetyce wiatrowej – WindSeeG)

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. WE nr C 115 z dnia 9 maja 2008, str. 47.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory, Dz. U. L 206 z dnia 22.07.1992.
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•

Rozporządzenia w sprawie rejonów chronionych

1.4.4 Cele rządu federalnego w zakresie energii i ochrony klimatu

Ilustracja 6: Przegląd poziomów norm właściwych aktów prawnych dla SOOŚ
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1.5 Metodyka Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
1.5.1 Wprowadzenie
Podczas przeprowadzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w ramach
metodologii można rozważyć różne podejścia do stanu planowania. W niniejszej ocenie
oddziaływania na środowisko oparto się na ustalonej już jako podstawa metodyce strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko federalnych planów rozwoju oraz rozwinięto ją z
uwzględnieniem określonych w FEP specyfikacji dodatkowych w stosunku do BFO.
Metodyka wynika przede wszystkim z ustaleń planu, które mają być poddane ocenie. W ramach
niniejszego SOOŚ określa się, opisuje i ocenia, czy poszczególne ustalenia mają przewidywane
znaczne skutki dla danych dóbr chronionych. Zgodnie z § 40 ust. 3 UVPG właściwy urząd w
raporcie środowiskowym tymczasowo ocenia oddziaływania na środowisko ustaleń w odniesieniu
do skutecznego dbania o środowisko według obowiązujących przepisów prawa. Na podstawie
specjalnych kryteriów prawnych w § 5 ust. 3 WindSeeG ustalenia nie mogą powodować
zagrożenia dla środowiska morskiego.
Przedmiot raportu środowiskowego odpowiada postanowieniom FEP wymienionym w § 5 ust. 1
WindSeeG (patrz 1.2). Decydujące znaczenie mają tu jednak nie tyle konkretne specyfikacje
czasowe, co kolejność chronologiczna zaproszenia do składania ofert lub lata kalendarzowe
oddania do eksploatacji, ponieważ nie ma to żadnego dalszego oddziaływania na środowisko w
porównaniu ze specyfikacjami środowiskowymi. Niektóre zasady planowania i zasady techniczne
służące m.in. do zmniejszania oddziaływań na środowisko, mogą też spowodować oddziaływania
innego rodzaju, w związku z czym wymagana jest kontrola.
Pod kątem przewidywanych znacznych oddziaływań na środowisko w odniesieniu do dóbr
chronionych zawsze bada się:
•

tereny i obszary pod morską energetykę wiatrową, w tym ustalenie przewidywanej mocy
instalowanej;

•

trasy i korytarze wraz z korytarzami granicznymi;

•

lokalizacje platform (platformy konwerterowe i zbiorcze oraz stacje transformatorowe);

•

odpowiednie zasady planowania i zasady techniczne.

1.5.2 Obszar badań
Niniejszy opis i oszacowanie stanu środowiska odnosi się przede wszystkim do WSE Morza
Bałtyckiego, dla której zasadniczo zawarto ustalenia FEP. Obszar badań SOOŚ rozciąga się na
niemiecką WSE Morza Bałtyckiego. Ponieważ dla zachodniej części WSE Morza Bałtyckiego do
rezerwatu przyrody Fehmarnbelt nie podjęto żadnych ustaleń w FEP, ta część WSE nie została
uwzględniona szczegółowo w SOOŚ (por. Abbildung 7).
Na graniczącym morzu terytorialnym w planowanym porozumieniu administracyjnym z krajem
związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie również prawdopodobnie wskazane zostaną
obszary i strefa O-7.1. Te ustalenia są również częścią obszaru badania i zostaną sprawdzone pod
kątem efektów skumulowanych z ustaleniami w WSE. Sąsiadujące obszary państw graniczących
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nie są bezpośrednio przedmiotem tego planu, zostają jednak uwzględnione w ramach analizy
transgranicznej i skumulowanej w ramach niniejszego SOOŚ (patrz rozdział 4.12 i 4.13).

Rysunek 7: Definicja obszaru badań dla SEA do planu zagospodarowania przestrzennego bałtyckiej WSE.

1.5.3 Wykonanie oceny oddziaływania na środowiska
Niniejszy opis i oszacowanie stanu środowiska odnosi się przede wszystkim do WSE Morza
Bałtyckiego, dla której zasadniczo zawarto ustalenia w FEP. Z zastrzeżeniem zawarcia umowy
administracyjnej objęte są również obszary morza terytorialnego w odniesieniu do efektów
skumulowanych ustaleń na dobra chronione. Ponadto przypadku morza terytorialnego, w ramach
przygotowania Krajowego Programu Rozwoju Przestrzennego 2016 dla Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, w raporcie środowiskowym odniesiono się do oceny oddziaływań na środowisko i
prezentacji w tym zakresie. 4
Ocena przewidywanych znacznych oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji FEP obejmuje
oddziaływania wtórne, skumulowane, synergiczne, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i
tymczasowe, pozytywne i negatywne w odniesieniu do dóbr chronionych. Oddziaływania wtórne
lub pośrednie to takie, których efekty nie następują natychmiast, a ewentualnie dopiero po jakimś
czasie i/lub mają skutek w innych miejscach (Wolfgang/Appold, 2007; Schomerus et al., 2006).
Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego, raport
środowiskowy do krajowego programu rozwoju przestrzennego 2016 dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego, lipiec 2016.
4
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Czasami używane jest również określenie oddziaływań następczych lub wzajemnych (por. rozdział
4.11).
Opisane i ocenione są możliwe oddziaływania w odniesieniu do dóbr chronionych podczas
realizacji planu. Jednolita definicja terminu „istotność” nie istnieje, ponieważ jest to „istotność
określana indywidualnie w poszczególnych przypadkach”, której nie można analizować niezależnie
od „specyficznej charakterystyki planów lub programów” (SOMMER, 2005, 25 i nast.). Zasadniczo
jako znaczne oddziaływania można zakwalifikować takie efekty, które w analizowanym odniesieniu
mają bardzo duże znaczenie i są miarodajne.
Na podstawie przedstawionych w załączniku 6 UVPG miarodajnych kryteriów dla oceny
prawdopodobnie znacznych oddziaływań realizacji FEP na środowisko istotność jest ustalana
przez
• „prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i nieodwracalność oddziaływań;
• skumulowany charakter oddziaływań;
• transgraniczny charakter oddziaływań;
• ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska (np. w razie wypadków);
• zakres i wielkość oddziaływań w przestrzeni;
• znaczenie i wrażliwość przewidywalnie dotkniętych obszarów ze względu na szczególne
naturalne właściwości lub dziedzictwo kulturalne, przekroczenie norm jakości środowiska lub
wartości graniczne i intensywne wykorzystywanie gleby;
• oddziaływania na tereny lub krajobrazy, których status został uznany jako jaki chroniony na
poziomie krajowym, wspólnotowym lub międzynarodowym”.
Ponadto znaczenie mają również cechy planu, w szczególności w odniesieniu do:
• zakresu, w którym plan określa ramy dla projektu i innych czynności w odniesieniu do
lokalizacji, rodzaju, wielkości i warunków eksploatacyjnych lub przez zajęcie zasobów;
• zakresu, w którym plan wpływa na inne plany i programu — w tym z hierarchią planowania;
• znaczenia planu dla uwzględnienia wątpliwości środowiskowych, w szczególności w odniesieniu
do żądania zrównoważonego rozwoju;
• właściwych dla planu problemów dotyczących środowiska;
• znaczenia planu dla realizacji przepisów środowiskowych wspólnoty (np. plany i programy
dotyczące gospodarki odpadami lub ochrony wód) (załącznik II wytycznych SOOŚ).
Ze specjalistycznego prawa wynika dalsza konkretyzacja dotycząca osiągnięcia przez
oddziaływania progu istotności. Wartości progowe opracowano również pozaprawnie, aby
wprowadzić rozgraniczenie.
Opis i ocena potencjalnych oddziaływań na środowisko w odniesieniu do dobra chronionego
następuje z uwzględnieniem oceny stanu (rozdział 2) oddzielnie dla rejonów i obszarów, platform
oraz systemów kabli podmorskich. Ponadto, o ile jest to konieczne, stosowane jest rozróżnianie
według różnych wersji technicznych. Opis i ocena przewidywanych znacznych oddziaływań na
środowisko morskie z powodu realizacji FEP odnosi się również do przedstawionych dóbr
chronionych. Badane są wszystkie treści planu, które mogą ewentualnie powodować znaczne
oddziaływania na środowisko.
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Uwzględniono przy tym oddziaływania wynikające z budowy i rozbiórki, a także oddziaływania
wynikające z instalacji i eksploatacji. Uwzględniane są ponadto te oddziaływania, które mogą
wystąpić w ramach prac konserwacyjnych i napraw. Późnej następuje przedstawienie możliwych
oddziaływań wzajemnych, ocena możliwych efektów skumulowanych oraz potencjalnych
oddziaływań transgranicznych.
Poniższe dobra ochrony zostały przeanalizowane z uwzględnieniem oceny stanu środowiska:
•

Obszar

•

Nietoperze

•

Gleba

•

Różnorodność biologiczna

•

Woda

•

Powietrze

•

Plankton

•

Klimat

•

Typy biotopu

•

Krajobraz

•

Bentos

•

Dobra materialne, dziedzictwo
kulturalne

•

Ryby

•

Ssaki morskie

•

Fauna wodna

•

Ludzie, w szczególności ludzkie
zdrowie

•

Oddziaływania wzajemne między
wymienionymi dobrami chronionymi

Ogólnie, do oceny oddziaływania na środowisko wprowadzane są poniższe zasady metodyczne:
•
•
•
•
•
•
•

opisy i oceny jakościowe
opisy i oceny ilościowe
analiza badań i literatury fachowej
wizualizacje
zakładanie najgorszej sytuacji
ocena trendu (na przykład w zakresie stanu techniki urządzeń)
szacunki ekspertów / kręgu specjalistów.

Ocena oddziaływań specyfikacji FEP jest przeprowadzana na podstawie opisu i oceny stanu i
funkcji oraz znaczenia poszczególnych rejonów, obszarów i tras dla poszczególnych dóbr
chronionych z jednej strony oraz oddziaływań wynikających z tych specyfikacji i wynikających z
nich potencjalnych oddziaływań z drugiej strony. Prognoza oddziaływań odnoszących się do
inwestycji podczas realizacji FEP odbywa się w zależności od kryteriów intensywności, zasięgu i
czasu trwania skutków (por. Abbildung 8).
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Ilustracja 8: Ogólna metodyka oceny przewidywanych znacznych oddziaływań na środowisko.

Informacje w odniesieniu do uwzględnienia celów środowiskowych w ramach
przewidywanych znacznych oddziaływań FEP na środowisko znajdują się w rozdziale 1.4.

oceny

1.5.4 Kryteria opisu i oceny stanu
Oszacowanie stanu poszczególnych dóbr chronionych w rozdz. 2 następuje na podstawie różnych
kryteriów. Dla dóbr chronionych obszar/dno, bentos i ryby wykonuje się oszacowanie na podstawie
aspektów rzadkości i zagrożenia, różnorodności oraz odrębności i naturalności. Opis i
oszacowanie dóbr chronionych w postaci ssaków morskich, ptaków morskich i migrujących oraz
wędrownych wynikają z aspektów oszacowania stanu dóbr chronionych w postaci obszaru/dna,
bentosu i ryb. Ponieważ są to gatunki o dużej mobilności, sposób oceny analogiczny do tych dóbr
chronionych nie jest wskazany. Dla ptaków morskich i migrujących oraz ssaków morskich
podstawą są więc kryteria takie jak status ochrony, ocena występowania, ocena jednostek
przestrzennych i obciążeń wstępnych. Dla dobra chronionego w postaci ptaków wędrownych
oprócz rzadkości, zagrożenia i naturalności analizuje się aspekty oceny występowania i ogólnego
znaczenia terenu dla wędrówek ptaków.
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1.5.5 Konkretne założenia dla oceny przewidywanych znacznych oddziaływań na
środowisko
Opis i ocena przewidywanych znacznych oddziaływań realizacji FEP na środowisko morskie
następuje w odniesieniu do dóbr chronionych z uwzględnieniem opisanego wyżej oszacowania
stanu oddzielnie dla terenów i obszarów, platform oraz systemów kabli podmorskich. W poniższej
tabeli na podstawie istotnych czynników oddziałujących wymieniono potencjalne oddziaływania na
środowisko, które stanowią podstawę oceny przewidywanych znacznych oddziaływań na
środowisko. Oddziaływania dzieli się przy tym na wynikające z budowy/rozbiórki lub eksploatacji
lub powodowane przez sam system.
Oddziaływanie

Potencjalne oddziaływanie

Rejony/obszary i lokalizacje platform
Gleba

Bentos

Ryby

Wprowadzanie twardego
podłoża (fundamentów)

Zmiany siedlisk

X

Trwałe zajmowanie obszaru

Zmiany siedlisk

X

Wykopy/przenoszenie
osadów

Zmiany siedlisk

X

Powstawanie zmętnień

Szkodliwy wpływ na gatunki
bentosowe

X

Powtórne utworzenie
zawiesiny z osadów i
sedymentacja

Negatywny wpływ lub szkody dla
gatunków bentosowych lub wspólnot

X

Wprowadzanie twardego
podłoża

Zmiany siedlisk, utrata przestrzeni
życiowej

Wirowanie osadów i
zmętnienia

Skutki fizjologiczne i przepędzania

X

Emisja hałasu podczas
palowania

Odstraszanie

X

Zajmowanie obszaru

Lokalna utrata przestrzeni życiowej

X

Wprowadzanie twardego
podłoża

Efekty zwabiania, zwiększenie
różnorodności gatunków

X

X

Eksploat

Dobro
chronione

System

Tabela 1: Oddziaływania realizacji FEP w odniesieniu do inwestycji.

Budowa/
rozbiórka
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Ptaki
Wizualna niestabilność ze
morskie i względu na prace budowlane
migrujące
Przeszkody w przestrzeni
powietrznej

Ptaki
wędrowne

Ssaki
morskie

Potencjalne oddziaływanie

Lokalne efekty przepędzania i barier
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Eksploatacja

Oddziaływanie

System

Dobro
chronione

Budowa/roz
biórka

Wprowadzenie

X

Efekty przepędzania  utrata
siedlisk, zderzenia z ptakami

X

Emisja światła

Efekty zwabiania

Przeszkody w przestrzeni
powietrznej

Zderzenia z ptakami

Emisja światła

Efekty zwabiania  zderzenia z
ptakami

X

Emisja hałasu podczas
palowania

Zagrożenie, jeżeli nie podjęte
zostaną działania unikające i
ograniczające

X

X

X
X

Efekt barier
X

Trasy systemów kabli podmorskich
Gleba

Wprowadzanie twardego
podłoża (nasypywanie
kamieni)

Zmiany siedlisk

Bentos

Emisja ciepła

Szkodliwy wpływ / wypieranie
gatunków żyjących w zimnej wodzie

X

Pola magnetyczne

Szkodliwy wpływ na gatunki
bentosowe

X

Zmętnienia

Szkodliwy wpływ na gatunki
bentosowe

Wprowadzanie twardego
podłoża (nasypywanie
kamieni)

Zmiana siedlisk, lokalna utrata
przestrzeni życiowej

Zmętnienia

Skutki fizjologiczne i przepędzania

Pola magnetyczne

Pogorszenie orientacji niektórych
gatunków wędrownych

Ryby

X

X
X

X
X

Oprócz oddziaływań na poszczególne dobra chronione sprawdzane są również efekty
skumulowane i oddziaływania wzajemne między dobrami chronionymi.
Oddziaływania wzajemne
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Ogólnie wpływ na dobro chronione powoduje różne oddziaływania następcze i wzajemne między
dobrami chronionymi. Istotne powiązanie biotycznych dóbr chronionych istnieje przez łańcuchy
żywnościowe. Ze względu na zmienność przestrzeni życiowej i złożoności sieci pokarmowej oraz
obiegów substancji oddziaływania zmienne można ogólnie opisać tylko bardzo niedokładnie.
Ocena skumulowana
Na podstawie art. 5 ust. 1 wytycznych SOOŚ raport środowiskowy obejmuje również ocenę
efektów skumulowanych. Efekty skumulowane powstają z połączenia różnych niezależnych
pojedynczych efektów, które łączą się ze względu na swoje wspólne oddziaływania (efekty
skumulowane) lub wzajemnie się wzmacniają i w ten sposób tworzą więcej niż sumę swoich
pojedynczych oddziaływań (efekty synergiczne) (m.in. SCHOMERUS et al., 2006). Skutki
skumulowane oraz synergiczne mogą być powodowane przez czasowe oraz przestrzenne
nagromadzenie skutków (por. rozdział 4.12). Skutki fazy budowy są w większości krótkie i
tymczasowe, natomiast skutki związane z systemem i eksploatacją mogą być długotrwałe.
Do sprawdzenia efektów skumulowanych konieczna jest ocena, w jakim stopniu ustaleniom planu
można przypisać w przypadku wspólnych oddziaływań znaczne niekorzystne skutki. Ocena
obszaru następuje na poziomie tego planu specjalistycznego na podstawie dotychczasowego
stanu wiedzy w rozumieniu art. 5 ust. 2 wytycznych SOOŚ.
Szczegółowe postępowanie podczas analizy i oceny poszczególnych specyfikacji jest następujące:
Tereny i obszary, wraz z przewidywaną mocą instalowaną:
W przypadku terenów niezależnie od konkretnego wyszczególnienia w planie i
prawdopodobieństwa realizacji na łącznie 13 terenach zakłada się najgorszy scenariusz. Na
podstawie § 5 ust. 1 nr 5 WindSeeG dla rejonów lub w szczególności dla obszarów należy ustalić
przewidywaną w FEP moc instalowaną morskich turbin wiatrowych. W rozdziale 4.7 projektu FEP
opisano, w jaki sposób dla poszczególnych obszarów jest określana i ustalana moc instalowana.
Zasadniczo obszary w rejonach są przyporządkowywane w ramach wymagań ustawowych do
dwóch kategorii na podstawie kryteriów takich jak geometria powierzchni, częstotliwość wiatru,
stan techniczny morskich turbin wiatrowych i moce przyłączeniowe do sieci. Na podstawie tych
parametrów i założeń ustalana jest gęstość mocy w MW/km² do zastosowania dla każdego
obszaru. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4.7 projektu FEP (określenie
przewidywanej mocy instalowanej).
W zapewnieniu poprawności metody ustalania przewidywanej instalowanej mocy na
poszczególnych obszarach pomocne są symulacje modelowe planowania morskich farm
wiatrowych z m.in. ewentualnie dostępnymi w przyszłości turbinami wiatrowymi. W określeniu
przewidywanej mocy instalowanej podstawy nie stanowi jeden lub kilka schematów planów
morskich farm wiatrowych, jednak dla analizy dotyczącej dóbr chronionych w niniejszym SOOŚ
zakłada się określone parametry, takie jak liczba turbin, wysokość piasty [m], wysokość dolnej
końcówki wirnika [m], średnica wirnika [m], zataczana powierzchnia wirnika [m²], wysokość
całkowita [m] turbin, średnica typów fundamentów [m], powierzchnia fundamentu [m²] oraz
średnica ochrony przed wymywaniem [m]. Aby przedstawić zakres możliwych sytuacji, ocenę
wykonuje się zasadniczo na podstawie dwóch scenariuszy. W pierwszym scenariuszu zakłada się
wiele małych turbin, natomiast w drugim scenariuszu kilka dużych turbin. Ze względu obszerny
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zakres, którego to dotyczy, możliwy jest opis i ocena aktualnego stanu planowania w odniesieniu
do dóbr chronionych w sposób możliwie najbardziej kompleksowy.
W strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko uwzględnia się w szczególności:
-

Systemy, które już są eksploatowane (jako odniesienie i obciążenie wstępne);

-

przenoszenie średnich parametrów już eksploatowanych instalacji na obszary planowane w
modelu centralnym;

-

założenie, że aktualne inwestycje będą realizowane w ramach fazy przejściowej na
podstawie skutecznego zatwierdzenia (analiza najgorszego przypadku);

-

prognoza określonego rozwoju technicznego.

W poniższych tabelach znajduje się przegląd zastosowanych parametrów. Należy przy tym
zwrócić uwagę, że jest to tylko część założeń szacunkowych, ponieważ na poziomie SOOŚ ocena
parametrów projektowych nie odbywa się lub nie może się odbywać.

Tabela 2: Parametry analizy rejonów i obszarów

Scenariusz 1
Moc każdej turbiny [MW]

Scenariusz 2

9

15

Wysokość piasty [m]

ok. 125

ok. 175

Wysokość dolnej końcówki wirnika [m]

ok. 26

ok. 50

Średnica wirnika [m]

ok. 200

ok. 250

ok. 30 800

ok. 49 100

ok. 225

ok. 300

Średnica fundamentu [m]*

ok. 8,5

ok. 12

Powierzchnia fundamentu bez ochrony
przed wymywaniem [m²]

ok. 57

ok. 113

Średnica ochrony wymywaniem [m]

ok. 43

ok. 60

Powierzchnia fundamentu z ochroną
przed wymywaniem [m²]

ok. 1420

ok. 2830

2

Zataczana powierzchnia wirnika [m ]
Wysokość całkowita [m]

* Obliczenie zajmowanego obszaru oparte jest na założeniu fundamentu jednopalowego. Zakłada się
jednak, że pale i rury obsadowe zajmują w sumie mniej więcej taki sam obszar na dnie morza.

Lokalizacje platform
Podobna procedura obowiązuje w przypadku oceny lokalizacji platform. Również tutaj podstawę
stanowią określone parametry, takie jak liczba platform, długość wewnętrznego okablowania w
parku [km], średnica jednego lub kilku fundamentów [m] oraz obszar fundamentów (z ochroną
przed wymywaniem [m²]).
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Tabela 3: Parametry analizy przyłączy sieciowych i platform
Przyłącze sieciowe
Platformy
transformatorowe/mieszkalne*
Przew. moc w obszarze [MW]

ok. 300

Długość wewnętrznego okablowania w parku [km]
Liczba platform transformatorowych

ok. 36
1
0

Liczba platform mieszkalnych
Średnica fundamentu [m]**

ok. 10

Powierzchnia fundamentu bez ochrony przed
2
wymywaniem [m ]

ok. 80

ok. 50
Średnica ochrony wymywaniem [m]
ok. 2000
Powierzchnia fundamentu z ochroną przed
wymywaniem [m]
* Dane dotyczące platform transformatorowych odnoszą się do ich liczby na obszar (tylko wykonanych od
2026). Jedynie długość wewnętrznego okablowania parku zależy od przewidywanej mocy instalowanej na
danym obszarze i została określona na podstawie istniejących planów.

** Dla średnicy fundamentu jego rodzaj w tym przypadku nie ma decydującego znaczenia. Zakłada się, że
pale i rury obsadowe zajmują w sumie mniej więcej taki sam obszar na dnie morza.

Trasy i korytarze tras systemów kabli podmorskich
Podczas ustalania tras i korytarzy tras systemów kabli podmorskich (linie przyłączeniowe,
transgraniczne systemy kabli podmorskich i linie sprzęgowe) zakłada się określone szerokości
wykopu na kable [m] oraz liczbę i powierzchnię obiektów skrzyżowań [m2] i platform
konwerterowych [m2]. Uwzględnia się przede wszystkim skutki dla środowiska wynikające z
budowy, eksploatacji i napraw.
Tabela 4: Parametry analizy systemów kabli podmorskich
Systemy kabli
podmorskich
Szerokość rowów kablowych [m]

ok. 1

Liczba budowli krzyżujących

ok. 24

Obszar budowli krzyżujących [m ]
2

Liczba platform konwerterowych
2
Obszar platform konwerterowych [m ]

ok. 900
0
0

odpowiednie zasady planowania i zasady techniczne.
Poprzez regulację zasad planowania i zasad technicznych w FEP można zminimalizować
wymagania przestrzenne i zredukować do minimum potencjalne oddziaływanie na środowisko.
Przeważająca liczba zasad planowania ma na celu uniknięcie lub zmniejszenie skutków
oddziaływania na środowisko i przewiduje się, że nie powoduje znacznych skutków. Dotyczy to na
przykład całościowej koordynacji w czasie prac budowlanych i układania linii, ograniczania hałasu,
minimalizacji działań związanych z ochroną przed wymywaniem, uwzględnianie norm

Wprowadzenie

administracyjnych, wytyczne lub koncepcje, zmniejszenie emisji, przestrzeganie lub uwzględnianie
przepisów dotyczących rezerwatów przyrody oraz biotopów chronionych ustawowo, nieniszczące
metody układania, zakrywanie, ograniczanie ocieplania osadów oraz minimalizacja zajmowanego
obszaru.
FEP zawiera również kilka zasad planowania nie odnoszących się do zmniejszania skutków dla
środowiska. Ponieważ wynikają one z celów planu zagospodarowania przestrzennego, są wiążące
i należy ich przestrzegać. Dotyczy to pogorszenia bezpieczeństwa i swobody ruchu, co stanowi
realizację celu zagospodarowania przestrzennego 3.5.1 (2). W związku z tym budowa i
eksploatacja instalacji do pozyskiwania energii na terenach preferowanych dla energetyki
wiatrowej nie może pogarszać bezpieczeństwa ruchu. Zasada planowania polegająca na
przekraczaniu obszarów priorytetowych i obszarów zarezerwowanych najkrótszą możliwą trasą
realizuje również cel planowania przestrzennego dla FEP (por. plan zagospodarowania
przestrzennego 3.3.1 (2), zgodnie z którym w celu uzyskania energii wytworzonej w WSE obszary
priorytetowe określone dla żeglugi mają być przecięte kablami podmorskimi najkrótszą możliwą
trasą). Pozostałe zasady planowania dla wymogów odległości i obszaru służą stabilności
ustawienia instalacji, bezpieczeństwu układania, odpowiedniej odległości bezpieczeństwa w
przypadku napraw oraz wykluczeniu wzajemnego oddziaływania termicznego systemów kabli
podmorskich. Przy wyborze konkretnych odległości lub wymagań obszaru w miarę możliwości
zminimalizowano zajmowany obszar, co zostanie ocenione w odniesieniu do dobra chronionego w
postaci dna/obszaru oraz fauny morskiej.
W odniesieniu do zasad technicznych przyłączania sieciowego morskich farm wiatrowych na
Morzu Bałtyckim na obszarze WSE analogicznie do dotychczasowych przyłączy sieciowych
stosowana jest koncepcja podłączenia na bazie technologii prądu trójfazowego z napięciem
przesyłowym +/- 220 kV przy wykorzystaniu platformy transformatorowej przez operatora sieci
przesyłowej. Zostało to ustalone już w ramach BFO dla Morza Bałtyckiego i było przedmiotem
oceny w raportach środowiskowych dla BFO dla Morza Bałtyckiego.
1.5.6 Podstawy ocen alternatyw
Raport środowiskowy na podstawie art. 5 ust. 1 zdanie 1 wytycznych SOOŚ w połączeniu z
kryteriami w załączniku I wytycznych SOOŚ i § 40 ust. 2 nr 8 UVPG zawiera krótkie
przedstawienie powodów wyboru sprawdzonych rozsądnych alternatyw. Na poziomie planu
znaczenie mają przede wszystkim kształt koncepcyjny/strategiczny oraz alternatywy przestrzenne i
techniczne. Warunkiem jest zawsze to, aby były rozsądne lub mogły być poważnie rozważone.
Ocena alternatyw nie wymaga jednoznacznie opracowywania i oceny alternatyw nieszkodliwych
dla środowiska. Alternatywy „rozsądne” w powyższym znaczeniu powinny być natomiast
przedstawiane porównawczo w odniesieniu do ich skutków dla środowiska, aby zasadne było
uwzględnianie kwestii ochrony środowiska podczas podejmowania decyzji o dalej analizowanej
alternatywie (Stefan Balla, 2009). Jednocześnie nakłady pracy do ustalenia i oceny
uwzględnianych alternatyw muszą być akceptowalne. Obowiązuje przy tym zasada: im większe są
oczekiwane skutki dla środowiska, a tym samym większa potrzeba likwidowania konfliktów
planistycznych, tym prawdopodobniejsza jest konieczność wykonywania obszernych lub
szczegółowych badań.
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Zasadniczo należy zauważyć, że dla wszystkich ustaleń w postaci unormowanych zasad techniki i
planowania nieodzowna jest kontrola wstępnych możliwych i realnych alternatyw. Jak widać w
uzasadnieniu poszczególnych zasad planowania, szczególnie tych dotyczących środowiska – na
przykład jak najbardziej zwięzłego prowadzenia tras, w miarę możliwości prowadzenia bez
skrzyżowań, podstawą każdej zasady jest analiza możliwych właściwych interesów publicznych
oraz pozycji prawnych, w związku z czym nastąpiła już „ocena wstępna” możliwych alternatyw. W
szczególności w ramach niniejszego raportu środowiskowego oprócz alternatywy zerowej
sprawdzane są głównie alternatywy przestrzenne i techniczne.

1.6 Bazy danych oraz informacje o trudnościach w opracowywaniu
dokumentacji
Podstawą SOOŚ jest opis i ocena stanu środowiska w obszarze badania. Należy przy tym
uwzględnić wszystkie dobra chronione. Baza danych jest podstawą oceny przewidywanych
znacznych skutków dla środowiska, oceny na podstawie prawa o ochronie obszarów i gatunków
oraz oceny alternatyw.
Na podstawie § 39 ust. 2 zdanie 2 UVPG raport środowiskowy zawiera informacje, które można
ustalić z akceptowalnym nakładem pracy oraz uwzględnia przy tym aktualny stan wiedzy i znane
instytucjom opinie społeczeństwa, ogólnie uznane metody oceny, treść i poziom uszczegółowienia
planu oraz jego pozycję w procesie decyzyjnym.
Na podstawie § 40 ust. 4 UVPG informacje dostępne dla właściwych instytucji z innych procedur
lub czynności zostaną uwzględnione w raporcie środowiskowym, jeżeli są odpowiednio aktualne
dla przewidzianego celu.
Niniejszy raport środowiskowy opiera się na ocenach oddziaływania na środowisko w ramach
opracowania lub aktualizacji specjalistycznych planów federalnych dla obszarów pozalądowych
wyłącznej strefy ekonomicznej Mórz Północnego i Bałtyckiego. Niniejszy projekt raportu
środowiskowego ma stanowić zaktualizowany dokument ogólny.
W niniejszym projekcie raportu środowiskowego z jednej strony opisano i oceniono aktualny stan
środowiska oraz przedstawiono przewidywany rozwój sytuacji, jeżeli plan nie zostanie
zrealizowany. Z drugiej strony prognozowane i oceniane są przewidywane znaczne skutki dla
środowiska wynikające z realizacji planu. Podstawą oceny możliwych skutków jest wyczerpujący
opis i ocena stanu środowiska (rozdz. 2). Opis i ocena aktualnego stanu środowiska oraz
przewidywanego rozwoju sytuacji, jeżeli plan nie zostanie zrealizowany (rozdz. 3), zostały
wykonane z uwzględnieniem poniższych dóbr chronionych:
•

Powierzchnia/podłoże

•

Nietoperze

•

Woda

•

Różnorodność biologiczna

•

Plankton

•

Powietrze

•

Typy biotopu

•

Klimat

•

Bentos

•

Krajobraz

•

Ryby

•

Dziedzictwo
materialne

kulturowe,

inne

dobra
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•

Ssaki morskie

•

Człowiek i zdrowie ludzkie

•

Fauna wodna

•

Oddziaływania
wzajemne
dobrami chronionymi.

1.6.1

między

Ogólne informacje o bazie danych

W ostatnich latach sytuacja w zakresie danych i wiedzy uległa znacznej poprawie, w szczególności
dzięki obszernemu gromadzeniu danych w kontekście badań oddziaływania na środowisko, a
także dzięki monitorowaniu budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz towarzyszącym
badaniom ekologicznym.
Podsumowując ogólnie dla raportu środowiskowego zastosowano poniższe bazy danych:
•
•
•
•
•
•
•

Dane z eksploatacji morskich farm wiatrowych
Dane z procedur dopuszczenia dla morskich farm wiatrowych
Opracowania
Wiedza i wyniki uzyskane z projektów badawczych oraz ekologicznych badań
towarzyszących
Opinie instytucji specjalistycznych
Opinie społeczeństwa (specjalistów)
Literatura

Ponieważ baza danych może się zmieniać w zależności od dobra chronionego, na początku
rozdziału 2 omówiono bazę danych.
1.6.2

Informacje o trudnościach w opracowywaniu dokumentacji

Na podstawie § 40 ust. 2 nr 7 UVPG należy przedstawić trudności, jakie występowały podczas
opracowywania danych, na przykład braki techniczne lub brakująca wiedza. Na podstawie opisu i
oceny poszczególnych dóbr chronionych (rozdział 4) wyraźnie widać, że w poszczególnych
miejscach jeszcze brakuje wiedzy. Braki w informacji występują w szczególności w odniesieniu do
poniższych aspektów:
•

Skutki długoterminowe wynikające z eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz
powiązanych systemów np. platform konwerterowych

•

Dane do oceny stanu środowiska różnych dóbr chronionych dla obszaru zewnętrznej WSE.

1.6.2.1
•

Dno/powierzchnia i typy biotopu
Jak dotąd nie opracowano szczegółowego mapowania rozmieszczenia osadów w WSE
poza rezerwatami przyrody: opis i ocena oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
dna jako dobra chronionego opiera się głównie na ocenie punktowego gromadzenia
danych. W szczególności brakuje obszernego opisu osadów w zakresie szczegółowego
rozprzestrzeniania się powierzchni grubego piasku i drobnego żwiru oraz osadów
resztkowych w postaci żwirów, kamieni i skał.
Szczegółowe i obszerne mapowanie morskich typów biotopu w WSE jest obecnie
opracowywane w ramach bieżących projektów badawczo-rozwojowych BfN z główną
kwestią przestrzenną w postaci rezerwatów przyrody. Dotychczas brakuje obszernego
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szczegółowego mapowania typów biotopu, w tym prawnie chronionych biotopów na
podstawie § 30 BNatSchG, w WSE poza rezerwatami przyrody.
•

1.6.2.2
•

1.6.2.3

Informacje o ocenie zachowania kryteriów dotyczących wzrostu temperatury w osadzie
znajdują się w zasadzie planowania 4.4.4.8.
Bentos
Nie można wiarygodnie przewidywać skutków wprowadzania twardego podłoża na rozwój
ekosystemów bentosu.
Ryby

•

Brak szczegółowych informacji o rybach pelagicznych.

•

Informacje o reakcji ryb na emisję hałasu są dostępne tylko w stopniu bardzo
ograniczonym.

•

przewidywane skutki zmiany siedlisk z powodu wprowadzenia twardego podłoża na rozwój
ryb nie są jeszcze szeroko znane.

1.6.2.4

Ptaki morskie i migrujące

•

Niebezpieczeństwo kolizji z morskimi turbinami wiatrowymi dla poszczególnych gatunków
ptaków morskich można przewidywać tylko częściowo; obecnie jest to rejestrowane w
ramach badań wg StUK4 w fazie eksploatacji, ale także podczas trwających prac
badawczych. W szczególności opracowano właściwą technologię rejestrowania skutków.

•

Zmiany zachowań lub efekty przyzwyczajenia gatunków wrażliwych na zakłócenia w
niemieckiej WSE są badane dopiero od oddania do eksploatacji pierwszej, dużej,
komercyjnej farmy wiatrowej razem z platformami konwertorowymi. Monitorowanie
eksploatacji jeszcze trwa.

•

Skutki zakłóceń lub utraty siedlisk na poziom populacji gatunków są jeszcze
niedostatecznie znane i zostaną zbadane dopiero na podstawie obecnie gromadzonych
danych.

1.6.2.5

Ptaki wędrowne

•

Obecnie dla niektórych obszarów brakuje jeszcze wiedzy o skutkach wysokich budowli w
obszarze morskim. Wiedzę dotyczącą wód terytorialnych i lądu można przełożyć tylko w
bardzo ograniczonym zakresie ze względu na różne warunki.

•

Niebezpieczeństwo kolizji z morskimi turbinami wiatrowymi dla poszczególnych gatunków
ptaków wędrownych jest w znacznym stopniu nieznane.

•

Możliwe oddziaływania morskich turbin wiatrowych stanowiących bariery dla tras wędrówek
poszczególnych gatunków nad morzem są w znacznym stopniu niezbadane.

•

Dla masy przelatujących nocą ptaków śpiewających nie wyjaśniono, czy intensywność ich
wędrówek szerokim frontem zmniejsza się wraz z odległością od brzegu.
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1.6.2.6

Ssaki morskie

Stan danych można obecnie określić jako bardzo dobry, dane są systematycznie weryfikowane
pod kątem jakości i wykorzystywane w opracowaniach, w związku z czym aktualny stan wiedzy o
występowaniu ssaków morskich w wodach niemieckich należy określić jako dobry.
Najbardziej obszernym źródłem danych są dane z badań oddziaływania na środowisko oraz z
monitorowania morskich farm wiatrowych. Na zlecenie BfN regularnie gromadzone są dane w
ramach monitorowania rezerwatów przyrody. Prowadzone badania dostarczają danych
dotyczących poszczególnych kwestii. W celu oceny liczebności całej populacji morświna dane
zgromadzone w ramach SCANS dostarczają informacji dla całego obszaru występowania
morświna.
1.6.2.7

Nietoperze

•

Brakuje wiedzy o jakości i ilości wędrownych populacji nietoperzy nad Morzem Bałtyckim.

•

Obecnie brakuje jeszcze wiedzy o skutkach wysokich budowli w obszarze morskim.
Wiedzę dotyczącą wód terytorialnych i lądu można przełożyć tylko w bardzo ograniczonym
zakresie ze względu na różne warunki.

•

Niebezpieczeństwo kolizji z morskimi turbinami wiatrowymi dla poszczególnych gatunków
nietoperzy jest w znacznym stopniu nieznane.

1.6.2.8

Podsumowanie

Zasadniczo prognozy rozwoju biocenozy morskiej po realizacji FEP charakteryzują się pewną dozą
niepewności. Często brakuje długoterminowych serii danych lub metod analizy, np. dotyczących
powiązania obszernych informacji o czynnikach biotycznych i abiotycznych, aby lepiej zrozumieć
złożone relacje wzajemne ekosystemu morskiego.
W szczególności brakuje dokładnego i obszernego mapowania osadów i biotopu poza rezerwatami
przyrody w wyłącznej strefie ekonomicznej. W związku z tym nie ma podstawy naukowej do oceny
skutków z powodu możliwego zajęcia rygorystycznie chronionych struktur biotopu. Obecnie na
zlecenie BfN we współpracy z BSH, instytucjami badawczymi i szkołami wyższymi oraz agencją
ds. środowiska prowadzone jest mapowanie osadów i biotopu z główną kwestią przestrzenną w
rezerwatach przyrody.
Ponadto dla niektórych dóbr chronionych brakuje naukowych kryteriów oceny w odniesieniu do
oceny stanu oraz skutków działalności antropogenicznej na rozwój biocenozy morskiej, co
uniemożliwia przeanalizowanie efektów skumulowanych zarówno w aspekcie czasowym, jak i
przestrzennym.
Obecnie na zlecenie BSH opracowywane są różne badania F&E dotyczące zasad oceny, m.in. dla
hałasu pod wodą. Inwestycje służą stałemu rozwojowi spójnej bazy informacji o środowisku
morskim o sprawdzonej jakości w celu oceny możliwych skutków spowodowanych przez farmy
morskie.
Ogólnie można ustalić poniższe zalecenia dla opracowania kryteriów oceny stanu biologicznych
dóbr chronionych i skutków:
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•

podsumowanie wyników i ocen wszystkich dostępnych danych odnoszących się do dóbr
chronionych;

•

powiązanie danych biologicznych z informacjami z zakresu fizyki morza, chemii morza,
geologii morza i meteorologii morza;

•

sprawdzenie metod przede wszystkim w odniesieniu do możliwych skumulowanych lub
transgranicznych skutków dla opracowywania kryteriów oceny dotyczących stanu
biocenozy morskiej;

•

ocena monitorowania efektów, aby zarejestrować możliwe skutki dla dóbr chronionych.

Opis i ocena stanu środowiska

2 Opis i ocena stanu środowiska
2.1 Wprowadzenie
Na podstawie § 40 ust. 2 nr 3 UVPG raport środowiskowy zawiera przedstawienie cech
środowiska i aktualnego stanu środowiska w zakresie badań SOOŚ. Opis aktualnego stanu
środowiska jest konieczny do prognozowania jego zmian podczas realizacji planu/programu.
Przedmiotem inwentaryzacji zasobów są wymienione w § 2 ust. 1 zdanie 2 nr 1 do 4 dobra
chronione oraz oddziaływania wzajemne między nimi. Prezentacja jest ukierunkowana na
problemy. Jako najważniejsze zagadnienia potraktowano możliwe obciążenia wstępne, w
szczególności chronionych elementów środowiska oraz dobra chronione, na które realizacja planu
będzie miała większy wpływ. W aspekcie przestrzennym opis środowiska odnosi się do
poszczególnych skutków planu dla środowiska. W zależności od rodzaju oddziaływania i danego
dobra chronionego mają one różny zakres i mogą wykraczać poza granice planowania
(Landmann/Rohmer, 2018).

2.2 Dno/powierzchnia
2.2.1

Stan danych

2.2.2 Geomorfologia
2.2.3 Rozmieszczenie osadów na dnie morza
2.2.4 Budowa geologiczna podłoża przy powierzchni
2.2.5 Rozmieszczenie substancji szkodliwych w osadzie
2.2.5.1

Metale

2.2.5.2

Substancje organiczne

2.2.5.3

Materiały radioaktywne (radionuklidy)

2.2.5.4

Stare zanieczyszczenia

2.2.6

Ocena stanu

2.2.6.1

Czynniki naturalne

2.2.6.2

Czynniki antropogeniczne

2.3 Woda
2.3.1 Prądy
2.3.2

Stan morza i wahania poziomu wody
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2.3.3 Temperatura powierzchni oraz warstwowy rozkład temperatury
2.3.4 Zawartość soli na powierzchni i warstwowy rozkład zawartości soli
2.3.5 Warunki lodowe
2.3.6 Zawiesiny i zmętnienie
2.3.7 Ocena stanu pod kątem rozmieszczenia substancji odżywczych i szkodliwych
2.3.7.1

Substancje odżywcze

2.3.7.2

Tlen

2.3.7.3

Metale

2.3.7.4

Zanieczyszczenia organiczne

2.3.7.5

Materiały radioaktywne (radionuklidy)

2.4 Plankton
2.4.1

Stan danych i programy monitorowania

2.4.2

Rozmieszczenie w przestrzeni i zmienność czasowa fitoplanktonu

2.4.3

Rozmieszczenie w przestrzeni i zmienność czasowa zooplanktonu

2.4.4

Ocena stanu planktonu

2.5 Typy biotopu
2.5.1

Stan danych

2.5.2

Typy biotopu w niemieckim Morzu Bałtyckim

2.5.3 Prawnie chronione biotopy morskie na podstawie § 30 BNatSchG oraz typów siedlisk
fauny i flory
2.5.3.1

Rafy

2.5.3.2

Płycizny

2.5.3.3

Skupiska trawy morskiej oraz inne morskie zasoby makrofitów

2.5.3.4

Dna żwirowe, z grubego piasku i muszli, w których występuje wiele gatunków, w
obszarze morza i wybrzeża

2.5.4

Ocena stanu
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2.5.4.1

Znaczenie obszarów i powierzchni dla typów biotopu

2.6 Bentos
2.6.1

Stan danych

2.6.2

Rozmieszczenie w przestrzeni i zmienność

2.6.2.1

Makrozoobentos niemieckiego Morza Bałtyckiego

2.6.2.2

Ekosystemy bentosowe

2.6.2.3

Gatunki na czerwonej liście

2.6.2.4

Algi bentosowe

2.6.3 Ocena stanu dobra chronionego w postaci bentosu
2.6.3.1

Znaczenie obszarów i powierzchni dla ekosystemów bentosowych

2.7 Ryby
2.7.1

Stan danych

2.7.2 Rozmieszczenie w przestrzeni i zmienność
2.7.2.1

Ichtiofauna w niemieckiej WSE

2.7.2.2

Gatunki na czerwonej liście w niemieckiej WSE

2.7.3
2.7.3.1

Ocena stanu dobra chronionego w postaci ryb
Znaczenie obszarów i powierzchni dla ryb

2.8 Ssaki morskie
2.8.1

Stan danych

2.8.2

Rozmieszczenie w przestrzeni i zmienność

2.8.2.1

Morświny

2.8.2.2

Foki i foki szare

2.8.3

Ocena stanu dobra chronionego w postaci ssaków morskich
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2.8.3.1

Znaczenie obszarów i powierzchni dla ssaków morskich

2.8.3.2

Status ochrony

2.8.3.3

Zagrożenia

2.9 Ptaki morskie i migrujące
2.9.1 Stan danych
2.9.2 Rozmieszczenie w przestrzeni i zmienność
2.9.2.1

Liczebność ptaków morskich i migrujących na wodach niemieckich Morza
Bałtyckiego

2.9.2.2

Często występujące gatunki i gatunki o szczególnym znaczeniu dla rezerwatu
przyrody „Pommersche Bucht – Rönnebank”

2.9.2.3

Występowanie ptaków morskich i migrujących na obszarach

2.9.3

Ocena stanu ptaków morskich i migrujących

2.9.3.1

Znaczenie obszarów i powierzchni dla ptaków morskich i migrujących

2.9.3.2

Status ochrony

2.9.3.3

Zagrożenia

2.10 Ptaki wędrowne
2.10.1 Stan danych
2.10.2 Rozmieszczenie w przestrzeni i zmienność czasowa ptaków wędrownych
2.10.2.1 Wędrówki ptaków nad zachodnim Morzem Bałtyckim
2.10.2.2 Zestawienie gatunków
2.10.3 Ocena stanu dobra chronionego w postaci ptaków wędrownych
2.10.3.1 Wpływy antropogeniczne na wędrówki ptaków
2.10.3.2 Zmiany klimatyczne
2.10.3.3 Znaczenie rejonów i obszarów dla ptaków wędrownych

2.11 Nietoperze i wędrówki nietoperzy

Opis i ocena stanu środowiska

2.11.1 Stan danych
2.11.2 Przemieszczanie wędrowne i migracyjne nietoperzy nad Morzem Bałtyckim
2.11.3 Status ochrony potencjalnie wędrujących gatunków nietoperzy w państwach basenu
Morza Bałtyckiego
2.11.4 Zagrożenia dla nietoperzy

2.12 Różnorodność biologiczna
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3 przewidywany rozwój sytuacji, jeżeli plan nie zostanie
zrealizowany
Dla zrealizowania celów ochrony klimatu i polityki energetycznej przez rząd federalny rozbudowa
morskiej energii wiatrowej ma kluczowe znaczenie.
Na podstawie § 6 WindSeeG BSH otrzymał zadanie, aby z zachowaniem wymienionych w § 4 i
nast. WindSeeG opracować i aktualizować plan rozwoju obszaru dla energetyki wiatrowej dla
WSE, a po zawarciu umowy administracyjnej również dla wód terytorialnych. Plan polega więc na
przestrzennym ustaleniu rejonów i obszarów dla farm wiatrowych oraz przewidywanej mocy
instalowanej, a także niezbędnych tras i lokalizacji dla całej wymaganej infrastruktury sieciowej
bądź topologii sieciowej w wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Ponadto w planie
opracowano komponent czasowy rozbudowy przez ustalenie kolejności czasowej przetargu na
obszary na morskie turbiny wiatrowe oraz lata kalendarzowe oddania do eksploatacji linii
przyłączeniowych.
Aby spełnić zawarte w § 4 nr 2b EEG cele rozbudowy, konieczne jest instalowanie morskich turbin
wiatrowych. Również w przypadku zakładanego niezrealizowania FEP budowane i uruchamiane
byłyby kolejne farmy wiatrowe zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi. Plan sektorowy
służy właśnie uporządkowanej przestrzennie i czasowo oraz zajmującej niewiele miejsca i
wydajnej rozbudowie morskiej energetyki wiatrowej, aby zrealizować fragmentaryzację przez
składanie kolejnych wniosków poza obszarami, a tym samym kontrolę wykorzystania powierzchni i
zapewnienie jak najmniej konfliktowego rozwoju tej technologii. Skutki ustaleń FEP dla środowiska
nie wykraczają więc poza skutki wariantu zerowego (brak realizacji planu), lecz dzięki FEP mogą
zostać zredukowane ze względu na jego działanie regulacyjne.
Na podstawie § 17d ust. 1 zdanie 1 EnWG właściwy ÜNB musi zapewnić połączenie z siecią
morskich farm wiatrowych lub utworzyć i eksploatować je na podstawie wytycznych O-NEP
potwierdzonego przez BNetzA, bądź od 1 stycznia 2019 r. – zgodnie z wytycznymi panu rozwoju
sieci i planu rozwoju obszarów energetyki wiatrowej na podstawie § 5 WindSeeG.
Aby ilości energii wytworzone w farmach wiatrowych w WSE Morza Bałtyckiego dostarczyć do
lądowej sieci najwyższych napięć, wymagane jest ułożenie systemów kabli podmorskich
odprowadzających prąd do punktów przyłączeniowych sieci lądowej. Konieczność podłączenia
morskich farm wiatrowych do sieci występowałaby również w przypadku niezrealizowania planu.
To oznacza, że te wykorzystania byłyby możliwe również w przypadku niezrealizowania planu
zgodnie z obowiązującą podstawą prawną.
Operator systemu przesyłowego zobowiązany do podłączenia morskich farm wiatrowych do sieci
działa dotychczas zgodnie z koncepcją podłączania na podstawie technologii prądu trójfazowego.
Przy zastosowaniu technologii prądu trójfazowego podłączenie morskich farm wiatrowych do sieci
następuje przez doprowadzenie prądu wygenerowanego w pojedynczej turbinie wiatrowej jednego
lub kilku parków do jednej platformy transformatorowej i stamtąd przez trójfazowe systemy kabli
podmorskich bezpośrednio na ląd i dalej do punktu przyłączenia do sieci. W przeciwieństwie do
koncepcji HVDC do przyłączenia do sieci nie jest konieczna własna platforma konwertorowa. Do
odprowadzania danej mocy przy zastosowaniu technologii prądu trójfazowego konieczna jest
jednak większa liczba systemów kabli podmorskich ze względu na mniejszą moc przesyłową
trójfazowych systemów kabli podmorskich. Ze względu na niewielką oczekiwaną moc farm
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wiatrowych planowanych do oddania do eksploatacji od 2026 roku w porównaniu z mocą systemu
HVDC w niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego, przyłączenie przez system prądu stałego
prawdopodobnie spowodowałoby trwałe niewykorzystanie. Jak już objaśniono, te powierzchnie
pod systemy kabli podmorskich zostaną zajęte niezależnie od realizacji FEP w WSE. Skutki
ustaleń FEP dla środowiska nie wykraczają więc poza skutki wariantu zerowego (brak realizacji
planu), lecz mogą zostać zredukowane przez FEP w wyniku regulacji.
Dzięki projektowi dla poziomu napięcia 220 kV można uzyskać – dla przyłączenia w technologii
prądu trójfazowego – najwyższą moc przesyłową na system oraz przesyłanie przez możliwie jak
najmniejszą liczbą systemów kabli. Powierzchnie na wewnętrzne okablowanie farmy w WSE
zostaną zajęte niezależnie od realizacji FEP. Skutki ustaleń FEP dla środowiska nie wykraczają
więc poza skutki braku realizacji planu. FEP dzięki działaniu regulacyjnemu może przyczynić się
natomiast do ich zredukowania.
Celem FEP jest koordynacja przestrzenna rozbudowy turbin wiatrowych na morzu oraz topologii
sieci, w szczególności w odniesieniu do przyłączania morskich farm wiatrowych w WSE w
rozumieniu przewidującego i skoordynowanego planowania ogólnego. Jeżeli FEP nie zostałby
zrealizowany, obowiązywałby wcześniej praktykowany system planowania i przyłączania
pojedynczych inwestycji, tzn.planowanie i realizacja farm wiatrowych oraz ich punktów
przyłączenia do sieci nastąpiłaby bez systemowego uwzględniania całego obszaru. Poprzez
regulację zasad planowania i zasad technicznych w FEP można zminimalizować wymagania
przestrzenne i zredukować do minimum potencjalne oddziaływanie na środowisko. Ponieważ plan
zawiera wiele ustaleń odnoszących się do w miarę możliwości umownego określenia
wykorzystania, w przypadku braku realizacji FEP zapewnienie ochrony poszczególnych dóbr
chronionych byłoby prawdopodobnie trudniejsze niż w razie realizacji planu.
Przewidziany w planie rozłożone w czasie przyłączenia do sieci obszarów ma potencjał
zminimalizowania zakłóceń, w szczególności dla gatunków chronionych. Jeżeli plan nie zostałby
zrealizowany, zajętość powierzchni, a tym samym obciążenie dla środowiska morskiego byłoby
prawdopodobnie
większe.
Niedostateczna
koordynacja
przestrzenna
w
przypadku
niezrealizowania planu mogłaby na przykład doprowadzić do znacznie większej fragmentaryzacji
obszaru farm wiatrowych i skrzyżowań kabli z odpowiednimi skutkami dla danych dóbr
chronionych z powodu niezbędnych wtedy budowli krzyżujących.
Liczby powstających w ten sposób dodatkowo wykorzystań powierzchni lub skrzyżowań i
związanego z tym dodatkowego zapotrzebowania na powierzchnię nie da się wprawdzie
konkretnie określić ilościowo, jednak na podstawie ustaleń w FEP, w szczególności obszarów pod
turbiny wiatrowe, trasy i korytarze graniczne wyraźnie widać, że ze względu na system
ukształtowany przez wcześniejsze pojedyncze dopuszczenia i przyłączenia plany ÜNB są tak
zaawansowane, że z powodu istniejących punktów wymuszonych nie ma możliwości pełnej
koordynacji całkowitej. Po uwzględnieniu tych punktów wymuszonych nie dałoby się uniknąć
znacznej liczby skrzyżowań na tym etapie planowania. Celem dla przyszłych inwestycji jest ich
koordynacja i planowanie zgodnie z zasadami planowania w sposób przewidujący (por. szczegóły
w rozdziale 5 FEP).
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4 Opis i ocena przewidywanych znacznych skutków realizacji
FEP na środowisko morskie
Poniższy opis i ocena skutków dla środowiska dotyczą głównie dóbr chronionych, dla których nie
można z góry wykluczyć istotnych skutków z powodu realizacji FEP. Nie uwzględniono dóbr
chronionych, dla których w poprzednim rozdziale 2 wykluczono już istotny niekorzystny wpływ.
Dotyczy to dóbr chronionych w postaci planktonu, wody, powietrza, rzeczy materialnych /
dziedzictwa kulturowego oraz człowieka, w tym ludzkiego zdrowia, jako dobra chronionego.
Możliwe skutki dla dobra chronionego w postaci różnorodności biologicznej zostały omówione wraz
z poszczególnymi biologicznymi dobrami chronionymi. Przed przedstawieniem oceny na podstawie
prawa o ochronie gatunków i obszarów badane są dobra chronione wymienione w § 2 ust.1 UVPG.
Stwierdzenia dotyczące ogólnej ochrony przyrody i krajobrazu na podstawie § 13 BNatSchG
mieszczą się w ramach oceny poszczególnych dóbr chronionych.

4.1 Dno/powierzchnie
4.1.1 Rejony, obszary oraz platformy
4.1.2 Systemy kabli podmorskich

4.2 Bentos
4.2.1 Rejony i obszary
4.2.2 Platformy
4.2.3 Systemy kabli podmorskich

4.3 Typy biotopu
4.3.1 Rejony i obszary
4.3.2 Platformy
4.3.3 Systemy kabli podmorskich

4.4 Ryby
4.4.1 Rejony i obszary
4.4.2 Platformy
4.4.3 Systemy kabli podmorskich

4.5 Ssaki morskie
4.5.1 Rejony, obszary oraz platformy
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4.5.2 Systemy kabli podmorskich

4.6 Ptaki morskie i migrujące
4.6.1 Rejony i obszary
4.6.2 Platformy
4.6.3 Systemy kabli podmorskich

4.7 Ptaki wędrowne
4.7.1 Rejony i obszary
4.7.2 Platformy
4.7.3 Systemy kabli podmorskich

4.8 Nietoperze i wędrówki nietoperzy
4.8.1 Rejony i obszary
4.8.2 Platformy
4.8.3 Systemy kabli podmorskich

4.9 Klimat
4.10 Krajobraz
4.10.1 Rejony i obszary
4.10.2 Platformy

4.11 Oddziaływania wzajemne
4.12 Efekty skumulowane
4.12.1 Dno/powierzchnia, bentos i typy biotopu
4.12.2 Ryby
4.12.3 Ssaki morskie
4.12.4 Ptaki morskie i migrujące
4.12.5 Ptaki wędrowne
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4.13 Skutki transgraniczne
W niniejszej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wysnuto wniosek, że na podstawie
aktualnego stanu ustaleń zawartych w FEP nie da się zauważyć znacznych skutków dla obszarów
graniczących z niemiecką WSE Morza Bałtyckiego w państwach sąsiadujących.
Dla dóbr chronionych w postaci dna i wody, planktonu, bentosu, typów biotopu, wyglądu
krajobrazu, wartości materialnych i człowieka, wraz z ludzkim zdrowiem, zasadniczo można
wykluczyć znaczne skutki transgraniczne. Możliwe znaczne skutki transgraniczne mogłyby
wystąpić w przypadku analizy skumulowanej w obszarze niemieckiego Morza Bałtyckiego dla
biologicznych dóbr chronionych o wysokiej mobilności, takich jak ryby, ssaki morskie, ptaki morskie
i migrujące oraz ptaki wędrowne i nietoperze.
Dla dobra chronionego w postaci ryb w SOOŚ zawarto wniosek, że na podstawie aktualnego stanu
wiedzy w wyniku realizacji FEP nie oczekuje się znacznych skutków transgranicznych dla dobra
chronionego, ponieważ z jednej strony obszary, których dotyczą ustalenia FEP, nie mają
priorytetowej funkcji dla ichtiofauny, a z drugiej strony zauważalne i prognozowane efekty są
występują w małej skali i tymczasowo.
Dotyczy to również dóbr chronionych takich jak ssaki morskie oraz ptaki morskie i migrujące.
Korzystają one z tych obszarów głównie do przelotów. Nie należy zakładać znacznej utraty siedlisk
przez rygorystycznie chronione gatunki ptaków morskich i migrujących. Na podstawie aktualnego
stanu wiedzy i z uwzględnieniem działań minimalizujących skutki oraz ograniczających szkody
można wykluczyć znaczne skutki transgraniczne. Instalacja fundamentów turbin wiatrowych i
platform w konkretnej procedurze dopuszczenia jest dozwolona tylko przy zastosowaniu
skutecznych działań redukujących hałas (por. np. podstawa planowania 4.4.1.7 FEP). W
odniesieniu do szczególnego zagrożenia oddzielnej populacji morświna w Morzu Bałtyckim należy
w ramach realizacji przeprowadzić intensywne działania monitorujące i ewentualnie dostosować
działania redukujące hałas lub skoordynować prace budowlane, aby wykluczyć wszelkie efekty
skumulowane.
Dla ptaków wędrownych wybudowane na obszarach FEP turbiny wiatrowe i platformy mogą
stanowić barierę lub ryzyko kolizji. Ryzyko kolizji należy zminimalizować przez odpowiednie
działania mające na celu uniknięcie efektów wabienia przez oświetlenie. W odniesieniu do
działania w postaci bariery, przy obecnym stanie wiedzy końcowa analiza skumulowana nie jest
możliwa.
Również dla wędrówek nietoperzy skumulowana ocena zagrożenia nie jest obecnie możliwa,
ponieważ do dzisiaj brakuje dostatecznej wiedzy o drogach, wysokościach i intensywnościach
wędrówek. Ogólnie można założyć, że dzięki postanowieniom FEP wszelkie znaczące
oddziaływania transgraniczne zostaną wyeliminowane w ten sam sposób poprzez odpowiednie
środki unikania lub minimalizacji, jakie mają być stosowane w przypadku migracji ptaków.
.
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5 Ocena stosowania przepisów dotyczących ochrony
gatunków
Ogólna ochrona gatunków na podstawie § 37 BNAtSchG obejmuje ogólnie
•

•
•

ochronę dziko żyjących gatunków zwierząt i roślin oraz ich ekosystemów przed
negatywnymi skutkami działalności człowieka oraz zagwarantowanie pozostałych
warunków życia;
ochronę siedlisk i biotopów dziko żyjących gatunków zwierząt i roślin;
ponowne zasiedlanie wypartych dziko żyjących gatunków zwierząt i roślin w odpowiednich
biotopach w ich naturalnym obszarze występowania.

Specjalne przepisy z zakazami dotyczą zwierząt z gatunków podlegających szczególnej lub
rygorystycznej ochronie. Dziko żyjących zwierząt z gatunków podlegających szczególnej ochronie
nie wolno ranić ani zabijać na podstawie § 44 ust. 1 zdanie 1 BNatSchG. Na podstawie § 44 ust. 1
nr 2 BNatSchG nie wolno znacznie przeszkadzać dziko żyjącym zwierzętom w okresie
rozmnażania, wychowywania młodych, linienia, zimowania i wędrówek. Znaczne zakłócenie
występuje wtedy, gdy z powodu zakłócenia pogarsza się stan zachowania lokalnej populacji
danego gatunku. Ponadto na podstawie § 44 ust. 1 nr 3 BNatSchG nie wolno usuwać ze
środowiska naturalnego, uszkadzać ani niszczyć miejsc rozmnażania i odpoczynku dziko żyjących
zwierząt z gatunków szczególnie chronionych.
Nie ma przy tym znaczenia, czy dane uszkodzenie lub zakłócenie wynika z uzasadnionych
powodów, czy też rolę odgrywają pobudki, motywy lub subiektywne tendencje noszące znamiona
czynu zabronionego (Landmann/Rohmer, 2018).
W ramach niniejszego badania dotyczącego oceny na podstawie prawa o ochronie gatunków
sprawdza się, czy plan rozwoju obszaru spełnia wytyczne prawa o ochronie gatunków § 44
BNatSchG dla zwierząt szczególnie chronionych. W szczególności sprawdza się, czy plan nie
wyczerpuje znamion czynu zabronionego na podstawie prawa o ochronie gatunków. Niniejsza
ocena na podstawie prawa o ochronie gatunków odbywa się na nadrzędnym poziomie planu
specjalistycznego. Szczegółowa kontrola na podstawie prawa o ochronie gatunków dla
poszczególnych obszarów i inwestycji musi odbywać się w ramach oceny przystosowania
konkretnych obszarów lub poszczególnych procedur pojedynczych dopuszczeń.

5.1 Ssaki morskie
5.1.1 § 44 ust.1 zdanie 1 BNatSchG (zakaz zabijania i ranienia)
5.1.1.1

Rejony i obszary przeznaczone na morskie turbiny wiatrowe

5.1.1.2

Platformy

5.1.1.3

Systemy kabli podmorskich

5.1.2

§ 44 ust. 1 nr 2 BNatSchG (zakaz zakłócania)
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5.1.2.1

Rejony i obszary pod morską energetykę wiatrową

5.1.2.2

Platformy

5.1.2.3

Systemy kabli podmorskich

5.2 Ornitofauna (ptaki morskie i migrujące oraz wędrowne)
5.2.1 § 44 ust.1 zdanie 1 BNatSchG (zakaz zabijania i ranienia)
5.2.1.1

Rejony i obszary przeznaczone na morskie turbiny wiatrowe

5.2.1.2

Platformy

5.2.1.3

Systemy kabli podmorskich

5.2.2 § 44 ust. 1 nr 2 BNatSchG (zakaz zakłócania)
5.2.2.1

Rejony i obszary przeznaczone na morskie turbiny wiatrowe

5.2.2.2

Platformy

5.2.2.3

Systemy kabli podmorskich

5.3 Nietoperze
5.3.1

§ 44 ust. 1 nr 1 i nr 2 BNatSchG

5.3.1.1

Rejony i obszary przeznaczone na morskie turbiny wiatrowe

5.3.1.2

Platformy

5.3.1.3

Systemy kabli podmorskich
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6 Ocena oddziaływania
W ramach niniejszego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zaplanowane w FEP
rejony, obszary, platformy i trasy kabli podmorskich podlegają oddzielnej ocenie zgodności z
celami ochrony rezerwatów przyrody.

6.1 Podstawa prawna
W niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego znajdują się rezerwaty przyrody „Pommersche Bucht –
Rönnebank”, „Fehmarnbelt” oraz „Kadetrinne” ustalone rozporządzeniem z dnia 22.09.2017 r.
Zasadniczo budowanie sztucznych instalacji i budowli w rezerwatach przyrody jest zabronione. Nie
dotyczy to jednak określonych projektów i planów z zastrzeżeniem kontroli dopuszczenia (por. §§ 8
ust. 1, 9 ust. 6 rozporządzenia o ustanowieniu rezerwatu przyrody „Pommersche Bucht –
Rönnebank”; §§ 4 ust. 1, 5 ust. 6 rozporządzenia o ustanowieniu rezerwatu przyrody
„Fehmarnbelt”; §§ 4 ust. 1, 5 ust. 6 rozporządzenia o ustanowieniu rezerwatu przyrody
„Kadettrinne”). Te projekty i plany należy sprawdzić pod kątem zgodności z celem ochrony w
ramach poszczególnych rozporządzeń. Są one dopuszczalne, jeżeli na podstawie § 34 ust. 2
BNatSchG nie mogą powodować znacznych negatywnych skutków dla elementów rezerwatu
przyrody istotnych dla celu ochrony lub spełniają wymagania na podstawie § 34 ustęp od 3 do 5
BNatSchG (por. § 9 ust. 2 rozporządzenia o ustanowieniu rezerwatu przyrody „Pommersche Bucht
– Rönnebank” § 4 5 ust. 2 rozporządzenia o ustanowieniu rezerwatu przyrody „Fehmarnbelt”; § 5
ust. 2 rozporządzenia o ustanowieniu rezerwatu przyrody „Kadettrinne”). Zgodność na podstawie
BNatSchG należy zbadać zgodnie z wykonaną wcześniej oceną dla obszarów siedlisk fauny i flory
(obszary FFH). Rezerwaty przyrody w WSE decyzją Komisji UE z dnia 12.11.2007 r. na mocy
prawa europejskiego zostały wcześniej wprowadzone jako obszary siedlisk fauny i flory na
pierwszą zaktualizowaną listę obszarów o znaczeniu wspólnotowym w rejonie biogeograficznym
atlantyckim na podstawie art. 4 ust. 2 dyrektywy siedliskowej FFH-RL (Dz. U. UE, 15.01.2008, L
12/1), w związku z czym w ramach BFO przeprowadzono już ocenę oddziaływania na siedliska
fauny i flory.
§§ 34 lub 36 BNatSchG wymagają dla planów lub projektów, które pojedynczo lub wspólnie z
innymi planami bądź projektami mogą znacznie negatywnie wpłynąć na rezerwat ptaków UE i
siedliska fauny i flory oraz nie służą bezpośrednio administracji obszaru, wykonania oceny
zgodności z celami ochrony oraz zachowania obszaru Natura 2000. Dotyczy to również projektów
poza obszarem, które pojedynczo lub razem z innymi projektami lub planami mogą znacznie
negatywnie wpłynąć na cel ochrony obszarów. Ta ocena z wyznaczeniem rezerwatów przyrody
odnosi się do celu ochrony tych rezerwatów przyrody. Według dyrektywy siedliskowej ocena
oddziaływania ma bardziej zawężony zakres zastosowania niż SOOŚ, ponieważ ogranicza się ona
do oceny zgodności z celami zachowania określonymi dla obszaru chronionego. Nie trzeba
sprawdzać innych oddziaływań na środowisko.
Cała powierzchnia trzech rezerwatów przyrody wynosi 2472 km², rezerwat przyrody „Pommersche
Bucht – Rönnebank” zajmuje powierzchnię 2092 km², rezerwat przyrody „Fehmarnbelt” 280 km2, a
rezerwat przyrody „Kadetrinne” 100 km2.
Dobra chronione to typy siedlisk „rafy” i „łachy” na podstawie załącznika I dyrektywy siedliskowej,
określone gatunki ryb i ssaków morskich na podstawie złącznika II dyrektywy (jesiotr, parposz,
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morświn, foka szara) oraz różne gatunki ptaków na podstawie załącznika I dyrektywy ptasiej (nur
rdzawoszyi, nur czarnoszyi, perkoz rogaty, perkoz rdzawoszyi, nur białodzioby, lodówka,
markaczka zwyczajna, uhla zwyczajna, mewa siwa, nurzyk zwyczajny, alka zwyczajna, nurnik
zwyczajny). Gatunki na podstawie załącznika IV dyrektywy siedliskowej, np. morświn, podlegają
ścisłej ochronie wszędzie, czyli również poza ustalonymi obszarami ochrony.
W ramach FEP zaplanowano indywidualne ustalenia w pobliżu rezerwatów przyrody „Pommersche
Bucht – Rönnebank” i „Kadettrinne”. W związku z tym ocena zgodności ogranicza się do tych
obszarów chronionych w WSE. W ocenie oddziaływania uwzględnione zostaną ponadto również
skutki dalekosiężne w przypadku ustaleń w WSE na obszary ochrony w sąsiadującej strefie 12 mil
morskich oraz w sąsiadujących wodach państw sąsiednich. Dotyczy to również oceny i
uwzględnienia relacji funkcjonalnych między poszczególnymi obszarami chronionymi lub
zależności sieci obszarów chronionych na podstawie § 56 ust. 2 BNatSchG, ponieważ siedliska
niektórych gatunków docelowych (np. ornitofauna, ssaki morskie) mogą się rozciągać na kilka
obszarów chronionych ze względu na duży promień występowania.W szczególności uwzględniono
obszary siedlisk „Adlergrund og RØnne Banke” w duńskiej WSE oraz obszar ochrony ptaków UE
„Westliche Pommersche Bucht” na wodach terytorialnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
W ramach niniejszej oceny oddziaływania zbadano, oprócz oddziaływań w WSE. jednoznacznie
tylko możliwe skutki dalekosiężne zaplanowanych w WSE rejonó i obszarów, platform
konwertorowych i tras kabli podmorskich dla obszarów chronionych na sąsiadujących obszarach.
Planowane obszary i strefy, platformy oraz trasy kabli podmorskich są położone regularnie w
odpowiedniej odległości od obszarów chronionych na wodach terytorialnych, w związku z czym nie
zakłada się znacznych skutków dla tych obszarów chronionych. Niniejsza analiza następuje jednak
w odniesieniu do tras na wodach terytorialnych, które stykają się z przewidzianymi w FEP
korytarzami granicznymi. Niniejsza ocena jest przedmiotem raportów środowiskowych krajów
nadmorskich w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego lub późniejszych procedur.

6.2 Cel ochrony
6.2.1 Rezerwat przyrody „Pommersche Bucht – Rönnebank”
6.2.2 Rezerwat przyrody „Fehmarnbelt”
6.2.3 Rezerwat przyrody „Kadetrinne”
6.2.4 Obszary Natura 2000 poza niemiecką WSE
[informacje zostaną przedstawione po konsultacjach]

43

44

Ocena oddziaływania

6.3 Ocena zgodności obszarów i stref
6.3.1 Ocena zgodności z celem ochrony rezerwatu przyrody „Pommersche Bucht –
Rönnebank”
6.3.1.1

Ocena zgodności FEP dla obszarów O-1 i O-2 w odniesieniu do ssaków morskich
oraz ornitofauny

6.3.1.2

Ocena zgodności FEP dla obszaru O-3 w odniesieniu do ssaków morskich oraz
ornitofauny

6.4 Ocena zgodności planowanych platform
6.4.1

Ocena zgodności z celem ochrony rezerwatu przyrody „Pommersche Bucht –
Rönnebank”

6.4.1.1

Ocena zgodności FEP dla platform na obszarze O-1 w odniesieniu do prawnie
chronionych biotopów

6.4.1.2

Ocena zgodności FEP dla platform na obszarze O-2 w odniesieniu do prawnie
chronionych biotopów

6.4.1.3

Ocena zgodności FEP dla platform w odniesieniu do ssaków morskich i
ornitofauny

6.5 Ocena zgodności planowanych tras kablowych
6.5.1

Ocena zgodności z celem ochrony rezerwatu przyrody „Pommersche Bucht –
Rönnebank”

6.5.1.1

Ocena zgodności FEP dla tras kablowych do połączenia obszarów O-1 i O-2 w
odniesieniu do prawnie chronionych biotopów

6.5.1.2

Ocena zgodności FEP dla transgranicznego systemu kabli podmorskich w
kierunku wschodnim w odniesieniu do prawnie chronionych biotopów

Kolejna linia sprzęgowa jest planowana równolegle do rurociągu Nord Stream lub między „Nord
Stream” a „Nord Stream 2”, łącząc korytarze graniczne O-XIII oraz O-XIV. Przecina ona rezerwat
przyrody „Pommersche Bucht – Rönnebank” na odcinku 32,3 km. W tym obszarze chronionym nie
są konieczne żadne skrzyżowania z innymi kablami.
W niemieckiej WSE w obszarze tras Nord Stream występuje typ biotopu „przybrzeżne, równe dno
piaskowe Morza Bałtyckiego z rodziną Mytilopsis leucophaeata (sercówki pospolitej, rogowca
bałtyckiego, małgwi piaskołazu)” (kod 05.02.10.02.01, FINCK et al., 2017). Inne typy biotopu oraz
siedlisk według aktualnego stanu wiedzy nie występują wzdłuż trasy. Najmniejsza odległość trasy
od siedliska typu „łacha” wynosi ok. 9,6 km, od siedliska rafa „rafa” odległość wynosi co najmniej
ok. 10,7 km. W związku z tym nie należy oczekiwać żadnych istotnych skutków dla typów siedlisk
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„rafa” i „łacha” oraz prawnie chronionych typów biotopu
charakterystycznymi i zagrożonymi biocenozami i gatunkami.
6.5.1.3

6.5.2
6.5.2.1

w

rezerwacie

przyrody
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Ocena zgodności tras kablowych określonych w FEP w odniesieniu do ssaków
morskich i ornitofauny
Ocena zgodności z celem ochrony rezerwatu przyrody „Fehmarnbelt”
Ocena zgodności FEP dla trasy kablowej w transgranicznym systemie kabli
podmorskich w obszarze Fehmarnbelt

W wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego ustalono osiem tras dla transgranicznych
systemów kabli podmorskich. Jeden system jest przewidziany w przecięciu Fehmarnbelt (O-V do
O-VI) i przecina rezerwat przyrody Fehmarnbelt na odcinku 4,3 km. Tutaj analizowana jest
możliwość współużytkowania dostępnej infrastruktury przyszłego tunelu Fehmarnbelt dla linii
sprzęgowej, w związku z czym zgodnie z aktualnym stanem poza skutkami z powodu konstrukcji
tunelu nie są oczekiwane żadne inne negatywne skutki wynikające z transgranicznego systemu
kabli podmorskich.

6.6 Wynik oceny oddziaływania
W wyniku można wykluczyć znaczny negatywny wpływ celów ochrony badanych rezerwatów
przyrody z powodu realizacji planu i z uwzględnieniem działań zapobiegawczych oraz
ograniczających z wymaganym bezpieczeństwem.
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7 Ogólna ocena planu
Podsumowując, w odniesieniu do planowanych obszarów i stref, platform i tras kabli podmorskich
należy jak najbardziej minimalizować skutki dla środowiska morskiego przez uporządkowane,
skoordynowane planowanie ogólne w planie rozwoju powierzchni. Podsumowując, w odniesieniu
do planowanych obszarów i stref, platform i podmorskich tras kablowych, wpływ na środowisko
morskie zostaną minimalizowane w możliwie największym stopniu poprzez uporządkowane i
skoordynowane planowanie ogólne FEP. Przy rygorystycznym przestrzeganiu działań
zapobiegawczych i ograniczających, w szczególności dotyczących zmniejszenia hałasu w fazie
budowy, można uniknąć znacznych skutków w ramach realizacji planowanych powierzchni i
obszarów oraz platform.
Układanie systemów kabli podmorskich może odbywać się więc zgodnie z zasadami ekologii przez
omijanie obszarów chronionych oraz chronionych biotopów i wybranie najbardziej nieniszczącej
metody układania. Zasada planowania dotycząca ocieplania osadów ma zapewnić uniknięcie
znacznych negatywnych skutków rozgrzewania kabli dla biocenoz bentosu. Unikanie skrzyżowań
systemów kabli podmorskich ze sobą w jak największym zakresie służy dodatkowo zapobieganiu
negatywnym skutkom dla środowiska morskiego, w szczególności dla obszarów chronionych w
postaci dna, bentosu i typów biotopu. Na podstawie powyższych opisów i ocen dla strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, również po uwzględnieniu wszelkich oddziaływań
wzajemnych należy stwierdzić, że przez planowane ustalenia według aktualnego stanu wiedzy i na
relatywnie koncepcyjnym poziomie planowania specjalistycznego nie należy oczekiwać żadnych
istotnych skutków dla środowiska morskiego w obszarze badania. Potencjalne skutki są często
występują w małej skali i przeważnie są krótkotrwałe, ponieważ ograniczają się do fazy budowy.
Większość obszarów i stref leży na terenach priorytetowych dla energii wiatrowej z planu
zagospodarowania przestrzennego WSE Morza Bałtyckiego. Dla tych rejonów dostępna jest
dostateczna wiedza. Dla skumulowanej oceny skutków dla poszczególnych dóbr chronionych,
takich jak wędrówki ptaków i wędrówki nietoperzy, brakuje dotychczas dostatecznej wiedzy
naukowej i jednolitych metod oceny. Dlatego, w ramach niniejszego SOOŚ tych skutków nie
można ostatecznie ocenić lub cechują się one niepewnością i wymagają dokładniejszego
sprawdzenia w ramach późniejszych etapów planowania.
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8 Działania zapobiegawcze, ograniczające i kompensujące
znaczne negatywne skutki planu FEP na środowisko
morskie
8.1 Wprowadzenie
Na podstawie § 40 ust. 2 UVPG raport środowiskowy zawiera opis planowanych działań
zapobiegania, ograniczania oraz w miarę możliwości kompensowania znacznych niekorzystnych
skutków dla środowiska z powodu realizacji planu. Zasadniczo FEP powinien lepiej uwzględniać
interesy środowiska morskiego podczas rozbudowy infrastruktury do wytwarzania mocy w postaci
morskich turbin wiatrowych oraz odpowiednich linii przyłączeniowych. Ze względu na ustalenia
FEP unika się negatywnych skutków dla rozwoju środowiska WSE na Morzu Bałtyckim. Jest to
uzasadnione przede wszystkim faktem, że konieczna jest rozbudowa morskiej energetyki
wiatrowej i odpowiednich linii przyłączeniowych, a odpowiednią infrastrukturę (farmy wiatrowe,
platformy i systemy kabli podmorskich) trzeba by było wybudować również bez FEP (por. rozdział
3). W przypadku braku realizacji planu wykorzystywanie odbywałoby się jednak bez efektu
zawartych w FEP zasad regulacji i koordynacji mających na celu oszczędność zasobów i
koordynację działań.
Ponadto ustalenia FEP podlegają ciągłej optymalizacji, ponieważ wiedza zyskiwana na bieżąco w
ramach SOOŚ i procesu konsultacji jest uwzględniana podczas opracowywania planu.
Poszczególne działania zapobiegawcze, ograniczające i kompensujące mogą zaczynać się już na
poziomie planowania, natomiast inne znajdują zastosowanie dopiero podczas konkretnej realizacji
i są regulowane w pojedynczych procedurach dopuszczenia dla poszczególnych projektów i
lokalizacji. W odniesieniu do planowanych działań zapobiegawczych i ograniczających w FEP
zawarto ustalenia przestrzenne i tekstowe, które odpowiednio do przedstawionych w rozdziale 1.4
celów ochrony środowiska służą uniknięciu lub ograniczeniu znacznych negatywnych skutków
realizacji
FEP dla środowiska morskiego. Dotyczy to w głównym stopniu takich aspektów, jak:
• Uwzględnienie rezerwatów przyrody i ustawowo chronionych biotopów
•

efekt wykluczający turbin wiatrowych w obszarach Natura2000;

•

efekt wykluczający platform w obszarach Natura2000;

•

zasada układania systemów kabli podmorskich w miarę możliwości poza tymi obszarami;

• możliwie jak najmniejsze wykorzystywanie powierzchni, gwarantowanej przez zasady
planowania;
•

zajmowanie niewielkiej powierzchni podczas rozmieszczania turbin wiatrowych;

•

możliwie jak największego skupienia tras kabli podmorskich w rozumieniu prowadzenia
równoległego,

•

unikania skrzyżowań za kablami lub rurociągami,

• zasady planowania ograniczania hałasu;
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• zasady planowania dotyczące ocieplania osadów;
• zmniejszenia działań ochrony przed wymywaniem do minimum w celu uniknięcia wprowadzania
sztucznego podłoża twardego;
• ustaleń dotyczących demontażu urządzeń budowlanych;
• uwzględnienia najlepszych praktyk środowiskowych zgodnie z konwencją OSPAR i stanu
techniki.
Wymienione poniżej działania mają na celu zapobieganie i ograniczanie nieznacznych i znacznych
negatywnych skutków podczas konkretnej realizacji FEP. Te działania ograniczające i
zapobiegawcze są konkretyzowane i nakazywane przez właściwy organ dopuszczający na
poziomie projektu w fazie planowania, budowy i eksploatacji.

8.2 Rejony i obszary przeznaczone na morskie turbiny wiatrowe
Podczas konkretnego planowania i budowy farm wiatrowych należy uwzględnić poniższe działania
ograniczające i zapobiegające znacznym i nieznacznym negatywnym skutkom dla środowiska:
•

Podczas montażu fundamentów, poprzez odpowiednie działania należy zapewnić, aby
emisja hałasu (poziom hałasu SEL05) w odległości 750 m nie przekraczała wartości 160
decybeli (dB re 1 μPa²s), a szczytowy poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczał
wartości 190 decybeli (dB re 1 μPa).

•

Przestrzeganie okresu wbijania pali, w tym zasypywania, wynoszącego nie więcej niż 180
min podczas wbijania pali pojedynczych i nie więcej niż 140 min dla każdego pala dla rur
obsadowych.

•

Działania monitorujące w fazie budowy, w szczególności rejestrowanie hałasu
generowanego pod wodą podczas montażu fundamentów,monitorowanie generowania
hałasu i przestrzegania wartości granicznej wykonuje akredytowana instytucja. Właściwość
instytucji pomiarowej należy wykazać przez akredytację na podstawie DIN EN ISO/IEC
17025 w odniesieniu do ISO 18406:2017 i DIN SPEC 45653:2017.

•

Działania ograniczające hałas: stosowanie najlepszych dostępnych metod według stanu
nauki i techniki w celu ograniczania generowania hałasu pod wodą i zachowania
obowiązujących parametrów ochrony przed hałasem podczas montowania pali
fundamentowych, np. duża kurtyny bąbelkowe, tłumiki hydrauliczne lub osłony rur. Te
działania ochrony przed hałasem należy skonkretyzować w procedurze poszczególnego
dopuszczenia w zależności od lokalizacji i instalacji.

•

Dostosowanie procedury wbijania do sytuacji w poszczególnych lokalizacjach i projektach z
regulacją energii wbijania oraz częstotliwości uderzeń
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•

Działania chroniące przed hałasem: stosowanie właściwych metod zapobiegających
śmierci i obrażeniom zwierząt w pobliżu miejsca wbijania:
•

Stosowanie właściwych urządzeń zasypujących oraz systemu FaunaGuard lub w
szczególnych przypadkach „Pinger” i „Sealscarer”

•

„Metoda łagodnego rozpoczęcia”: przez opóźnione zwiększenie energii wbijania
należy umożliwić zwierzętom w pobliżu miejsca wbijania oddalenie się od placu
budowy.

•

Koordynacja prac związanych z wbijaniem w różnych projektach, aby zminimalizować
łączny czas generowania hałasu

•

Uwzględnienie koncepcji ochrony przed hałasem opracowanej przez Ministerstwo
Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów (2013)

•

Sprawdzenie alternatywnych form fundamentowania o niewielkim hałasie, np. tzw. Suction
Bucket lub fundamenty uwzględniające grawitację. Zawsze należy przy tym sprawdzać
oddziaływanie alternatywnych form fundamentowania na środowisko w odniesieniu do
poszczególnych dodatkowych znacznych skutków dla środowiska morskiego, w
szczególności przez wprowadzanie ciągłego hałasu.

•

Zmniejszenie do minimum żeglugi związanej z budową i eksploatacją instalacji oraz
związanego z tym negatywnego oddziaływania akustycznego i wizualnego przez optymalne
planowanie budowy i terminów

•

Zapewnienie, że podczas budowy i eksploatacji instalacji nie wystąpią możliwe do
uniknięcia ze względu na stan techniki emisje substancji szkodliwych, hałasu i światła

•

Oświetlenie w miarę możliwości zbliżone do naturalnego podczas eksploatacji instalacji w
celu znacznego zmniejszenia efektu zanęcania z uwzględnieniem wymogów bezpiecznej
żeglugi i ruchu lotniczego oraz bezpieczeństwa pracy, np. odpowiednie do potrzeb
włączanie i wyłączanie oświetlenia przeszkodowego, wybór właściwej intensywności i
widma światła lub interwałów oświetlenia

•

Ograniczenie do minimum wprowadzania twardego podłoża

•

Stosowanie lakierów o niewielkiej zawartości substancji szkodliwych

•

Wykorzystywanie jednostek zabezpieczających ruch podczas fazy budowy i oddawania do
eksploatacji inwestycji w celu uniknięcia kolizji

•

Profesjonalna utylizacja resztek oleju z instalacji maszynowych, fekaliów, opakowań,
odpadów oraz ścieków na lądzie. Opracowanie „koncepcji odpadów” na czas budowy i
eksploatacji

•

Opracowanie planów awaryjnych m.in. w razie
zanieczyszczającymi wodę w fazie budowy i eksploatacji

•

Nadzorowanie możliwych skutków dla środowiska morskiego spowodowanych przez
budowę lub eksploatację instalacji przy użyciu obowiązkowego monitorowania w fazie
budowy i eksploatacji zgodnie z StUK 4

wypadków

z

substancjami
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•

Jeżeli przy planowaniu lub budowie obiektów odkryte zostaną nieznane dotychczas
znaleziska środków bojowych na dnie morza, należy podjąć odpowiednie środki w celu ich
zabezpieczenia.

8.3 Platformy
Podczas konkretnego planowania i budowy platform (platform konwerterowych, platform
zbiorczych, platform transformatorowych i mieszkalnych) należy uwzględnić poniższe działania
ograniczające i zapobiegające znacznym i nieznacznym negatywnym skutkom dla środowiska:
•

Podczas montażu fundamentów, poprzez odpowiednie działania należy zapewnić, aby
emisja hałasu (poziom hałasu SEL05) w odległości 750 m nie przekraczała wartości 160
decybeli (dB re 1 μPa²s), a szczytowy poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczał
wartości 190 decybeli (dB re 1 μPa).

•

Przestrzeganie okresu wbijania pali, w tym zasypywania, wynoszącego nie więcej niż 180
min podczas wbijania pali pojedynczych i nie więcej niż 140 min dla każdego pala dla rur
obsadowych.

•

Działania monitorujące w fazie budowy, w szczególności rejestrowanie hałasu
generowanego pod wodą podczas montażu fundamentów,monitorowanie generowania
hałasu i przestrzegania wartości granicznej wykonuje akredytowana instytucja. Właściwość
instytucji pomiarowej należy wykazać przez akredytację na podstawie DIN EN ISO/IEC
17025 w odniesieniu do ISO 18406:2017 i DIN SPEC 45653:2017.

•

Działania ograniczające hałas: stosowanie najlepszych dostępnych metod według stanu
nauki i techniki w celu ograniczania generowania hałasu pod wodą i zachowania
obowiązujących parametrów ochrony przed hałasem podczas montowania pali
fundamentowych, np. duża kurtyny bąbelkowe, tłumiki hydrauliczne lub osłony rur. Te
działania ochrony przed hałasem należy skonkretyzować w procedurze poszczególnego
dopuszczenia w zależności od lokalizacji i instalacji.

•

Dostosowanie procedury wbijania do sytuacji w poszczególnych lokalizacjach i projektach z
regulacją energii wbijania oraz częstotliwości uderzeń

•

Działania chroniące przed hałasem: stosowanie właściwych metod zapobiegających
śmierci i obrażeniom zwierząt w pobliżu miejsca wbijania:
•

Stosowanie właściwych urządzeń zasypujących oraz systemu FaunaGuard lub w
szczególnych przypadkach „Pinger” i „Sealscarer”

•

„Metoda łagodnego rozpoczęcia”: przez opóźnione zwiększenie energii wbijania
należy umożliwić zwierzętom w pobliżu miejsca wbijania oddalenie się od placu
budowy.

•

Koordynacja prac związanych z wbijaniem w różnych projektach, aby zminimalizować
łączny czas generowania hałasu

•

Uwzględnienie koncepcji ochrony przed hałasem opracowanej przez Ministerstwo
Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów (2013)
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•

Sprawdzenie alternatywnych form fundamentowania o niewielkim hałasie, np. tzw. Suction
Bucket lub fundamenty uwzględniające grawitację. Zawsze należy przy tym sprawdzać
oddziaływanie alternatywnych form fundamentowania na środowisko w odniesieniu do
poszczególnych dodatkowych znacznych skutków dla środowiska morskiego, w
szczególności przez wprowadzanie ciągłego hałasu.

•

Zmniejszenie do minimum żeglugi związanej z budową i eksploatacją platform oraz
związanego z tym negatywnego oddziaływania akustycznego i wizualnego przez optymalne
planowanie budowy i terminów

•

Zapewnienie, że podczas budowy i eksploatacji platform nie wystąpią możliwe do
uniknięcia ze względu na stan techniki emisje substancji szkodliwych, hałasu i światła

•

Oświetlenie w miarę możliwości zbliżone do naturalnego podczas eksploatacji platform w
celu znacznego zmniejszenia efektu zanęcania z uwzględnieniem wymogów bezpiecznej
żeglugi i ruchu lotniczego oraz bezpieczeństwa pracy, np. odpowiednie do potrzeb
włączanie i wyłączanie oświetlenia przeszkodowego, wybór właściwej intensywności i
widma światła lub okresów oświetlenia

•

Ograniczenie do minimum wprowadzania twardego podłoża

•

Stosowanie lakierów o niewielkiej zawartości substancji szkodliwych

•

Wykorzystywanie jednostek zabezpieczających ruch podczas fazy budowy i oddawania do
eksploatacji inwestycji w celu uniknięcia kolizji

•

Profesjonalna utylizacja resztek oleju z instalacji maszynowych, fekaliów, opakowań,
odpadów oraz ścieków na lądzie; opracowanie „koncepcji odpadów” na czas budowy i
eksploatacji

•

Opracowanie planów awaryjnych m.in. w razie
zanieczyszczającymi wodę w fazie budowy i eksploatacji

•

Jeżeli przy planowaniu lub budowie platform odkryte zostaną nieznane dotychczas
znaleziska środków bojowych na dnie morza, należy podjąć odpowiednie środki w celu ich
zabezpieczenia.

wypadków

z
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8.4 Systemy kabli podmorskich
Działania zapobiegające i ograniczające należy uwzględnić już w ramach planowania trasy i
projektu technicznego. Ze względu na ustalone w FEP konfiguracje kabli zgodne ze aktualnym
stanem rozwoju techniki, pole magnetyczne systemu kabli jest utrzymane na minimalnym
poziomie. Na podstawie zasady planowania dotyczącej ocieplania osadów należy zapewnić
przestrzeganie tzw. „kryterium 2 K”, tzn. maks. dozwolony wzrost temperatury o 2 K na 20 cm
głębokości osadu.
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Ponadto podczas konkretnej realizacji poszczególnych inwestycji należy podjąć poniższe
działania, przyczyniające się do ograniczenia i zapobiegania skutkom dla środowiska:
•

wybór możliwe krótkiej trasy

•

Optymalizacja wyboru trasy w ramach trasowania precyzyjnego, aby w miarę możliwości
ominąć znane miejsca występowania szczególnie wrażliwych typów biotopu na podstawie §
30 BNatSchG i nie wpłynąć na nie negatywnie

•

Stosowanie w miarę możliwości metod układania nieniszczących dna podczas instalacji
systemów kablowych w zależności od stanu osadu i głębokości wody i z uwzględnieniem
wymaganego pokrycia minimalnego

•

Stosowanie typów kabli, które generują możliwie jak najmniejsze pola elektryczne i
magnetyczne

•

Stosowanie możliwie jak najbardziej ekologicznych materiałów w systemach kabli

•

Zmniejszenie budowli skrzyżowań do wymaganego minimum

•

W przypadku niezbędnych budowli do nasypywania i krzyżowania stosowanie materiałów
obojętnych i naturalnych

•

Jeżeli przy planowaniu lub budowie systemów kabli podmorskich odkryte zostaną nieznane
dotychczas znaleziska środków bojowych na dnie morza, należy podjąć odpowiednie środki
w celu ich zabezpieczenia.

W celu uzyskania najbardziej ekologicznego projektu dąży się do podjęcia następujących działań:
•

Badanie i przedstawienie skutków oddziaływania platform i systemów kabli podmorskich na
środowisko morskie w ramach monitorowania, m.in. monitorowanie pokrycia w fazie
eksploatacji kabli;

•

Ocena wyników monitorowania w odniesieniu do efektów skumulowanych lub oddziaływań
wzajemnych różnych sposobów wykorzystania;

uwzględnienie wyników monitorowania w ramach aktualizacji, tzn. wykorzystanie doświadczeń z
realizacji projektów do stałego poprawiania działań ograniczających i zapobiegających.
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9 Badane alternatywy
Raport środowiskowy na podstawie art. 5 ust. 1 zdanie 1 wytycznych SOOŚ w połączeniu z
kryteriami w załączniku I wytycznych SOOŚ i § 40 ust. 2 nr 8 UVPG zawiera krótkie
przedstawienie powodów wyboru sprawdzonych rozsądnych alternatyw. Uwzględniane
alternatywny zostały objaśnione poniżej. Zasadniczo można rozważyć zbadanie różnych rodzajów
rozwiązań alternatywnych, w szczególności rozwiązań strategicznych, przestrzennych lub
technicznych. Warunkiem jest zawsze to, aby były rozsądne lub mogły być poważnie rozważone.
Nie trzeba więc sprawdzać wszystkich alternatyw, lecz tylko możliwe. Nie wystarcza jednak
ustalenie, opisanie lub ocena tych alternatyw, które są „poważnie przydatne” lub „narzucane”.
Obowiązek ustalenia dotyczy również wszystkich alternatyw, które „wyraźnie nie są oddalone”
(Landmann/Rohmer, 2018). Ocena alternatyw nie wymaga jednoznacznie opracowywania i oceny
alternatyw nieszkodliwych dla środowiska. Alternatywy „rozsądne” w powyższym znaczeniu
powinny być natomiast przedstawiane porównawczo w odniesieniu do ich skutków dla środowiska,
aby zasadne było uwzględnianie kwestii ochrony środowiska podczas podejmowania decyzji o
dalej analizowanej alternatywie (Stefan Balla, 2009).
Jednocześnie nakłady pracy do ustalenia i oceny uwzględnianych alternatyw muszą być
akceptowalne. Obowiązuje przy tym zasada: im większe są oczekiwane skutki dla środowiska, a
tym samym większa potrzeba likwidowania konfliktów planistycznych, tym prawdopodobniejsza
jest konieczność wykonywania obszernych lub szczegółowych badań.
Załącznik 4 nr 2 UVPG wymienia na przykład ocenę alternatyw w odniesieniu do projektu,
technologii, lokalizacji, wielkości i zakresu inwestycji, ale odnosi się jednoznacznie tylko do
inwestycji. Na poziomie planu znaczenie ma więc przede wszystkim kształt
koncepcyjny/strategiczny, lokalizacja przestrzenna oraz alternatywy techniczne.
Zasadniczo należy zauważyć, że dla wszystkich ustaleń w postaci unormowanych zasad techniki i
planowania nieodzowna jest kontrola wstępnych możliwych i realnych alternatyw. Jak widać w
uzasadnieniu poszczególnych zasad planowania, szczególnie tych dotyczących środowiska – na
przykład jak najbardziej zwięzłego prowadzenia tras, w miarę możliwości prowadzenia bez
skrzyżowań, podstawą każdej zasady jest analiza możliwych właściwych interesów publicznych
oraz pozycji prawnych, w związku z czym nastąpiła już „ocena wstępna” możliwych alternatyw. W
wyłącznej strefie ekonomicznej istnieje już wiele różnych sposobów wykorzystania oraz prawnie
chronionych interesów. Dla usystematyzowania interesów korzystania w WSE Morza Bałtyckiego
obowiązuje ponadto „rozporządzenie o planowaniu przestrzennym niemieckiej WSE Morza
Bałtyckiego” z dnia 10 grudnia 2009 r., które określa cele i zasady. Łączna analiza korzyści i
funkcji WSE nastąpiła już w ramach opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Cele i
zasady planu zagospodarowania przestrzennego zostały w dużej części wprowadzone do FEP i są
sprawdzane oraz analizowane w odniesieniu do specjalnych przedmiotów regulacji interesów oraz
praw wymienionych w niniejszej procedurze.
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Poszczególne możliwe uzasadnione alternatywy:

9.1 wariant zerowy
9.2 alternatywy strategiczne
9.3 alternatywy przestrzenne
W odniesieniu do oceny alternatyw przestrzennych w FEP znajdują się specyfikacje przestrzenne
oraz tekstowe w postaci zasad planowania i standardowych zasad techniki dla obszarów i stref,
systemów kabli podmorskich oraz platform w niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego. Te wytyczne w
dużej części służą do możliwie jak najbardziej ekologicznego ustalenia sposobów wykorzystania
oraz odpowiedniej dla interesów kompensacji różnych interesów i pozycji prawnych. różne interesy
i stanowiska prawne są zrównoważone w sposób korzystny dla użytkowników. Dla tych ustaleń, po
uwzględnieniu określonych wyżej sposobów wykorzystania i praw do korzystania, możliwych jest
tylko niewiele realnych alternatyw, które w obiektywnie właściwy sposób pozwalają na
spodziewanie się znacznie mniejszych skutków dla środowiska. Ustalenia przestrzenne w FEP
wpisują się w istniejące sposoby wykorzystania, takie jak żegluga, wykorzystanie wojskowe,
badanie morza itd. oraz wydzielenie obszaru w ramach planu zagospodarowania przestrzennego i
BFO-N dla Morza Północnego dla WSE Morza Bałtyckiego. W związku z tym od razu ustalone są
granice planowania obszarów i stref, a także platform i tras. Ustalenia dla obszarów i stref oraz
platform następują m.in. na podstawie zasad planowania z uwzględnieniem rezerwatów przyrody
oraz prawnie chronionych biotopów, a także niewielkiego zajmowania powierzchni oraz zasad
odległości.
Zgodnie z zasadami planowania – również w celu minimalizowania oddziaływania na środowisko –
planuje się możliwie jak najkrótsze trasy kablowe, o ile nie stoją w sprzeczności z innymi
interesami o charakterze nadrzędnym. Aby nie przecinać dodatkowych przestrzeni, systemy kabli
są planowane głównie równolegle do wnioskowanych/zatwierdzonych/budowanych infrastruktur
(rurociągi, kable, farmy wiatrowe).
Położenie przestrzenne korytarzy granicznych wynika z jednej strony z ustaleń zagospodarowania
przestrzennego lub innych ustaleń planowania przestrzennego w przybrzeżnych krajach
związkowych, których dotyczy planowanie w WSE. Plany nadmorskich krajów związkowych
wynikają z kolei z prowadzenia tras do właściwych punktów przyłączenia do lądowych sieci
wysokiego i najwyższego napięcia. Na wodach terytorialnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego
w aktualnym LEP Meklemburgii-Pomorza Przedniego5 wydzielono obszary zastrzeżenia dla
przewodów do korytarzy granicznych O-I i O-III. Ponadto nastąpiło ustalenie obszaru zastrzeżenia
dla linii wzdłuż rurociągu „NordStream”. Obszary zastrzeżenia dla przewodów LEP M-V stanowią
bufor dla tras ustalonych już zgodnie z planowaniem przestrzennym lub w ramach ustalania planu.
Dla obydwu tras przyszłych transgranicznych systemów kabli podmorskich, które przecinają
rezerwaty przyrody, nie następuje bezpośrednia ocena alternatyw przestrzennych. Wynika to z
tego, że trasa w obszarze przecięcia Fehmarnbelt (korytarz graniczny O-V do O-VI) przez rezerwat
przyrody „Fehmarnbelt” jest planowana tylko pod warunkiem, że możliwe będzie współużytkowanie
5

Krajowy plan rozwoju obszarów dla energetyki wiatrowej (LEP) Meklemburgii-Pomorza Przedniego z czerwca 2016
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istniejącej infrastruktury przyszłego tunelu Fehmarnbelt. Pod tym warunkiem na podstawie
aktualnego stanu nie należy oczekiwać żadnych wpływów na środowisko wykraczających poza
skutki budowli tunelu z powodu transgranicznego systemu kabli podmorskich (por. rozdział 6.5).
Kolejna linia sprzęgowa jest planowana równolegle do rurociągu NordStream lub między
„NordStream” a „NordStream 2” i łączy korytarze graniczne O-XIII oraz O-XIV. Ponieważ cała
wschodnia granica WSE Morza Bałtyckiego znajduje się w rezerwacie przyrody „Pommersche
Bucht – Rönnebank”, możliwy transgraniczny system kabli podmorskich musiałby prowadzić w
kierunku wschodnim, np. linia sprzęgowa między Niemcami a Polską – koniecznie przez rezerwat
przyrody. Wpływy na środowisko należy więc w przypadku powiązania przestrzennego z istniejącą
infrastrukturą, jak przewiduje FEP ocenić według aktualnego stanu jako mniejsze niż w razie
niepowiązanego prowadzenia trasy przez obszar chroniony. Dla ustalonej trasy w ocenie
oddziaływania zawarto wniosek, że nie należy oczekiwać znacznych skutków dla typów siedlisk
„rafa” i „łacha” oraz prawnie chronionych biotopów w rezerwacie przyrody z ich
charakterystycznymi i zagrożonymi biocenozami oraz gatunkami (por. rozdział 6.5).

9.4 Alternatywy techniczne
Zadanie FEP polega na określeniu przestrzennym koniecznych tras i lokalizacji dla całej topologii
sieci w niemieckiej WSE do granicy strefy 12 mil m. w ramach istniejących warunków ramowych
oraz czasowym w odniesieniu do lat kalendarzowych uruchomienia.
Operator systemu przesyłowego zobowiązany do podłączenia morskich farm wiatrowych do sieci
działa dotychczas zgodnie z koncepcją podłączania na podstawie technologii prądu trójfazowego.
Przy zastosowaniu technologii prądu trójfazowego podłączenie morskich farm wiatrowych do sieci
następuje przez doprowadzenie prądu wygenerowanego w pojedynczej turbinie wiatrowej jednego
lub kilku parków do jednej platformy transformatorowej i stamtąd przez trójfazowe systemy kabli
podmorskich bezpośrednio na ląd i dalej do punktu przyłączenia do sieci. W związku z tym w
przeciwieństwie do standardowej koncepcji na Morzu Północnym (HVDC) nie jest konieczna
własna platforma konwerterowa do podłączenia do sieci, co oszczędza miejsce. Do
odprowadzania danej mocy przy zastosowaniu technologii prądu trójfazowego konieczna jest
jednak większa liczba systemów kabli podmorskich ze względu na mniejszą moc przesyłową
trójfazowych systemów kabli podmorskich.
Ze względu na niewielką oczekiwaną moc farm wiatrowych planowanych do oddania do
eksploatacji od 2026 roku w porównaniu z mocą systemu HVDC w niemieckiej WSE Morza
Bałtyckiego, przyłączenie przez system prądu stałego prawdopodobnie spowodowałoby trwałe
niewykorzystanie.
Operator sieci przesyłowej wykorzystuje platformę transformatorową morskiego parku wiatrowego
do zainstalowania swoich komponentów, w związku z czym nie trzeba budować drugiej
oddzielonej platformy do podłączenia do sieci. W związku z tym można uniknąć z jednej strony dla
użytkownika sieci kosztów dodatkowej platformy, ale również niezbędnego w takiej sytuacji zajęcia
dodatkowej powierzchni oraz oddziaływania na środowisko w czasie budowania, eksploatacji i
demontażu.
W związku z tym morskie linie przyłączeniowe na Morzu Bałtyckim są wykonywane zgodnie ze
znaną z BFO dla Morza Bałtyckiego koncepcją podłączenia na bazie technologii prądu
trójfazowego.
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Dwa z wykonanych już przez operatora systemu przesyłowego w obszarze Morza Bałtyckiego
systemów przyłączeniowych do podłączenia projektów morskiej energetyki wiatrowej w rejonie
obszarze N-3 FEP oraz na wodach terytorialnych są oparte na napięciu przesyłowym 150 kV. W
kolejnych trzech wykonywanych obecnie systemach przyłączeniowych w rejonie N-1 zwiększono
napięcie przesyłowe do 220 kV. Dzięki projektowi dla poziomu napięcia 220 kV można uzyskać –
dla przyłączenia w technologii prądu trójfazowego – najwyższą moc przesyłową na system oraz
przesyłanie przez możliwie jak najmniejszą liczbą systemów kabli. Zastosowanie niższego
napięcia przesyłowego doprowadziło by do większej liczby systemów kabli, a tym samym byłoby
mniej ekologiczne.
Jeżeli chodzi o zwiększenie napięcia standardowego, na przykład do 400 kV, to nie ma dotychczas
na rynku kabli odpowiednich dla takiego napięcia roboczego.
W odniesieniu do alternatywnego wykorzystania obszarów i stref, do konsultacji – jako alternatywę
dla przesyłu do sieci – wprowadzono wytwarzanie wodoru za pomocą elektrolizy przy
wykorzystaniu wygenerowanego prądu. Nie ma jednak w tym zakresie ustawowych warunków
ramowych.
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10 Planowane działania dotyczące monitorowania
oddziaływania realizacji planu rozwoju obszaru na
środowisko
Potencjalne znaczne skutki, wynikające dla środowiska z realizacji planu, należy nadzorować
zgodnie z § 45 UVPG. W związku z tym należy wcześniej ustalić nieprzewidziane negatywne
skutki oraz zastosować właściwe środki pomocy.
Z tego względu na podstawie § 40 ust. 2 nr 9 UVPG w raporcie środowiskowym należy wskazać
przewidziane działania monitorowania znacznym skutków realizacji planu na środowisko.
Monitorowanie należy do obowiązków BSH, ponieważ jest on właściwym organem dla
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko(patrz § 45 ust. 2 UVPG). Można przy tym, jak
zakłada art. 10 ust. 2 wytycznych SOOŚ lub § 45 ust. 5 UVPG, korzystać z istniejący
mechanizmów monitorowania, aby uniknąć podwójnej pracy podczas monitorowania. Wyniki
monitorowania należy uwzględnić zgodnie z § 45 ust. 4 UVPG podczas aktualizacji planu rozwoju
obszaru.
W odniesieniu do przewidzianych działań nadzoru należy uwzględnić, że właściwe monitorowanie
potencjalnych skutków oddziaływania na środowisko morskie może zostać rozpoczęte dopiero po
zrealizowaniu planu rozwoju obszaru, czyli wdrożeniu ustaleń opracowanych w ramach planu.
Podczas oceny wyników z działań monitorujących nie wolno pomijać naturalnego rozwoju
środowiska morskiego, w tym zmian klimatycznych. W ramach monitorowania nie można jednak
prowadzić badań ogólnych. Dlatego związane z inwestycją monitorowanie skutków sposobów
wykorzystania określonych w planie nabiera szczególnego znaczenia.
Głównym zadaniem monitorowania planu jest zestawienie i ocena wyników z różnych faz
monitorowania na poziomie poszczególnych projektów lub klastrów, w kontekście przestrzennym i
czasowym. Ocena będzie odnosić się również do nieprzewidzianych znacznych skutków realizacji
planu na środowisko morskie oraz obejmować analizę prognoz raportu środowiskowego. BSH w
związku z tym na podstawie § 45 ust. 3 UVPG sprawdzi we właściwych organach znajdujące się
tam wyniki monitorowania, które są niezbędne do stwierdzenia działań nadzoru.
W uzupełnieniu – oraz w celu uniknięcia podwójnej pracy – należy uwzględnić wyniki z aktualnych
krajowych i transgranicznych programów monitorowania. Należy również uwzględnić wymagane
na podstawie art. 11 dyrektywy siedliskowej monitorowania stanu ochrony niektórych gatunków i
siedlisk oraz m.in. badania wykonywane w ramach planów zarządzania dla rezerwatu przyrody
„Pommersche Bucht- Rönnebank”. Punkty powiązania będą wynikać również dla działań
przewidzianych w wytycznych ramowych dla strategii dla morza oraz w wytycznych dla ram
wodnych.
Ogólnie planowane działania dla monitorowania możliwych skutków planu można przedstawić w
następujący sposób:
•

zestawienie danych i informacji, które można wykorzystać do opisu i oceny stanu obszarów,
dóbr chronionych oraz do oceny możliwych skutków z rozwoju poszczególnych inwestycji,

•

opracowanie odpowiednich metod i kryteriów dla oceny wyników z monitorowania
oddziaływania poszczególnych inwestycji,
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•

opracowanie metod i kryteriów dla oceny efektów skumulowanych,

•

opracowanie metod i kryteriów dla prognozowania możliwych skutków planu w kontekście
przestrzennym i czasowym,

•

opracowanie metod i kryteriów dla oszacowania planu i dostosowania lub ewentualnie
optymalizacja w ramach aktualizacji,

•

ewaluacja działań ograniczających i zapobiegających znacznym skutkom dla środowiska
morskiego,

•

opracowanie norm i standardów.

Poniższe dane i informacje są wymagane dla oceny możliwych skutków planu:
1. Dane i informacje dostępne dla BSH w ramach jego zakresu odpowiedzialności:
•

zasoby danych z dotychczasowych badań oddziaływania inwestycji na środowisko morskie,
dostępne dla BSH w celu kontroli (na podstawie rozporządzenia o instalacjach morskich),

•

zasoby danych z prawa wstąpienia (na podstawie WindSeeG),

•

zasoby danych z badań wstępnych (na podstawie WindSeeG),

•

zasoby danych z monitorowania budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz
innych sposobów wykorzystania,

•

dane z monitorowania krajowego, gromadzone przez BSH oraz przez IOW na zlecenie
BSH,

•

dane z badań BSH.

2. Dane i informacje z zakresu odpowiedzialności innych organów państwa i krajów związkowych
(na żądanie):
•

dane z krajowego monitorowania Morza Północnego i Bałtyckiego (wcześniej BLMP),

•

dane z monitorowania w ramach realizacji dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej
(MSRL),

•

dane z monitorowania obszarów Natura2000,

•

dane krajów związkowych z monitorowania wód terytorialnych,

•

dane z innych organów odpowiedzialnych za dopuszczenia do wykorzystywania na morzu
na podstawie innych podstaw prawnych, np. na podstawie ustawy Prawo górnicze
(BBergG), monitorowania żeglugi (AIS), monitorowania oddziaływania rybołówstwa (VMS)

3. dane i informacje z badań państwa i krajów związkowych,
m.in.:
•

HELBIRD / DIVER,

•

osady w WSE

4. dane i informacje z analiz w ramach transgranicznych komitetów i konwencji
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•

HELCOM

•

ASCOBANS

•

AEWA

•

BirdLife International.

BSH – ze względów praktycznych i w celu właściwej realizacji wytycznych strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko – w trakcie monitorowania możliwych skutków planu będzie stosował
jak najbardziej związane z ekosystemem zasady analizy, które odnoszą się do informacji o
środowisku morskim zebranych z wielu dziedzin. Aby móc ocenić przyczyny związanych z planem
zmian części lub poszczególnych elementów jednego ekosystemu, należy przeanalizować
parametry antropogeniczne z obserwacji przestrzeni (np. specjalistyczne informacje o żegludze z
zasobów danych AIS) oraz uwzględnić je w ocenie.
W ramach podsumowania i analizy wyników z monitorowania na poziomie projektu oraz z innych
krajowych i transgranicznych programów monitorowania, a także z towarzyszących badań należy
przeprowadzić kontrolę wymienionych w raporcie środowiskowym braków wiedzy lub prognoz
obarczonych niepewnością. Dotyczy to w szczególności prognoz oceny znaczącego oddziaływania
na środowisko morskie zastosowań regulowanych w planie rozwoju obszarów dla energetyki
wiatrowej. Efekty skumulowane określonych sposobów wykorzystania powinny zostać więc
ocenione na poziomie regionalnym i ponadregionalnym.

10.1 Monitorowanie potencjalnych skutków oddziaływania morskich turbin
wiatrowych dla obszarów i stref
Badanie potencjalnych skutków dla środowiska na obszarach i powierzchniach morskich farm
wiatrowych musi odbywać się na poziomie projektu w oparciu o normę „Badania skutków morskich
elektrowni wiatrowych (StUK4)” oraz w uzgodnieniu z BSH. Podstawą oceny lokalizacji w
odniesieniu do biologicznych dóbr chronionych powinny być zawsze wyniki badań morskich farm
wiatrowych. Monitorowanie podczas budowy fundamentów metodą wbijania pali obejmuje pomiar
hałasu pod wodą oraz rejestrację akustyczną skutków hałasu z wbijania na ssaki morskie przez
zastosowaniu mierników POD. Ponadto zaplanowano dodatkowe działania monitorujące, aby
odnotować skutki stratyfikacji wody w określonych warunkach hydrograficznych na
rozprzestrzenianie się hałasu z wbijania w Morzu Bałtyckim i ewentualnie wdrożyć dalsze
działania. Te działania mogą obejmować m.in. dodatkowe pomiary hałasu z połączeniu z
pomiarami CTD na różnych głębokościach wody, aby wykryć możliwe zmiany w tłumieniu
rozprzestrzeniania się hałasu przez stratyfikację części wód.
Przez cały czas trwania fazy budowy oraz przez okres od trzech do pięciu lat wymagane są
badania dla wszystkich dóbr chronionych na podstawie wytycznych StUK4. W fazie eksploatacji
specjalne monitorowanie nie jest wymagane.
BSH prowadzi wiele projektów w ramach towarzyszących badań możliwych oddziaływań morskich
turbin wiatrowych na środowisko morskie.
Do badań BSH z bezpośrednim odniesieniem do możliwych oddziaływań na dobra chronione i do
opracowywania norm oraz standardów należą:
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• Projekt ANKER „Zasady ograniczenia kosztów podczas gromadzenia danych monitorowania
dla morskich farm wiatrowych”, FKZ 0325921 ze wsparciem BMWi/PtJ,
• badanie F&E BeMo „Zasady oceny monitorowania hałasu pod wodą w odniesieniu do procedur
zezwoleń morskich, zagospodarowania przestrzennego i MSROL”, wsparcie BMVI/BSH,
• projekt F&E Sound Mapping z dotacją BMVI/BSH,
• F&E stowarzyszenie NavES „Tendencje zgodne z naturą na morzu” z dotacją z resortowego
planu badań Ministerstwa Środowiska, do NavEs należy wiele projektów częściowych:
o

MultiBird, badanie ryzyka kolizji ptaków wędrownych,

o

ProBird, prognoza dotycząca ptaków wędrownych,

o

ERa, sprawozdanie w sprawie hałasu z wbijania,

o

hałas I i II, opracowanie systemu informacji specjalistycznych dla hałasu pod wodą,

o

Hałas I i II, ewaluacja pomiarów pod wodą.

Wykonane dotychczas działania obejmują m.in. opracowanie przepisów pomiarów hałasu pod
wodą (2011) oraz opracowanie przepisów pomiarów dla określenia skuteczności systemów
ograniczania hałasu (2013), a także współpracę w opracowaniu ISO 18406:17 i DIN SPEC 45653.
Wyniki z bieżących projektów BSH zostaną bezpośrednio wprowadzone do dalszego
opracowywania standardów i norm, np. opracowywania StUK5.

10.2 Monitorowanie potencjalnych oddziaływań platform
Dla platform przewidzianych w planie rozwoju obszaru należy stosować takie same działania
monitorujące jak w punkcie 10.1.

10.3 Monitorowanie potencjalnych oddziaływań kabli podmorskich
Również w przypadku systemów kabli morskich potencjalne skutki dla środowiska morskiego będą
badane dopiero przy konkretnej inwestycji. StUK4 zawiera po raz pierwszy również minimalne
wymagania dla badania tras kabli morskich w odniesieniu do bentosu, struktury biotopu i typów
biotopu podczas sprawdzania podstawowego oraz w fazie eksploatacji systemów kabli
podmorskich. Podczas sprawdzania podstawowego w każdej strukturze biotopu, która została
ustalona wzdłuż przebiegu kabli na podstawie badań osadu, muszą znajdować się co najmniej trzy
transekty poprzeczne dla badań bentosu. W punkcie początkowym i końcowym trasy należy
dodatkowo określić jeden transekt poprzeczny. Każdy transekt poprzeczny składa się natomiast z
pięciu stacji. Zidentyfikowane obszary wątpliwe biotopów chronionych na podstawie § 30
BNatSchG należy dodatkowo zbadać zgodnie z aktualnymi instrukcjami mapowania BfN w celu
odgraniczenia przestrzennego.
Po ułożeniu systemu kabli należy potwierdzić jego położenie w organie dopuszczającym na
podstawie aktualnej praktyki dopuszczania w pierwszych pięciu latach eksploatacji przez co
najmniej jedną kontrolę położenia głębokości („Survey”). Liczba „Survey” w kolejnych latach jest
ustalana przez organ dopuszczający dla poszczególnych przypadków. Badania w odniesieniu do
środowiska morskiego należy przeprowadzać w uzgodnieniu z organem dopuszczających dla
poszczególnych inwestycji. Metody badania należy w miarę możliwości przedstawić zgodnie z
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opisem w dokumencie „Standard – badanie oddziaływań morskich turbin wiatrowych na
środowisko morskie (StUK4)”. Rok po uruchomieniu systemów kabli podmorskich należy w celu
sprawdzenia możliwych oddziaływań fazy budowy i eksploatacji przeprowadzić badania biocenoz
bentosowych w tym samych transektach jak podczas sprawdzania podstawowego.
W celu monitorowania realizacji planu zaplanowano również działania, które pomagają
zweryfikować przedstawione prognozy dotyczące znacznych oddziaływań morskiej energetyki
wiatrowej i ewentualnie dopasować strategie wykorzystania, a także przewidziane działania
zapobiegające i ograniczające lub sprawdzić kryteria oceny, w szczególności w odniesieniu do
efektów skumulowanych.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planu stosowana jest nowa
wiedza z badań oddziaływania na środowisko oraz ze wspólnej analizy danych badania i UVS (por.
rozdział 2). Dzięki wspólnej ocenie danych badania i UVS opracowywane są ponadto produkty,
które umożliwiają lepszy przegląd rozłożenia biologicznych dóbr chronionych w WSE. Zestawienie
informacji stwarza coraz solidniejszą podstawę dla prognozy oddziaływania.
Ogólnie dąży się do zachowania spójności danych z badań, projektów i monitorowania oraz
udostępniania ich po kompetentnej analizie. W szczególności należy tutaj dążyć do opracowania
wspólnych produktów poglądowych do kontroli oddziaływania planu. Dostępną już w BSH
infrastrukturę danych przestrzennych obejmującą dane fizyczne, chemiczne, geologiczne i
biologiczne oraz wykorzystanie morza stosuje się jako podstawę zbierania i oceny danych
właściwych dla ekologii i odpowiednio ją rozwija.
W odniesieniu do zbierania i archiwizowania danych ekologicznych z monitorowania inwestycji
oraz badań towarzyszących przewiduje się również zbieranie w BSH oraz długoterminowe
archiwizowanie danych zgromadzonych w ramach towarzyszącego badania ekologicznego. Dane
o biologicznych dobrach chronionych ze sprawdzania podstawowego projektów morskiej energii
wiatrowej oraz z monitorowania fazy budowy oraz eksploatacji zostały już zgromadzone i
zarchiwizowane w BSH w sieci informacji specjalistycznych dla badań środowiska, tzw. MARLIN
(MarineLife Investigator).
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Podsumowanie nietechniczne

11 Podsumowanie nietechniczne
[Artykuł zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji.]

Dane źródłowe

12 Dane źródłowe
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