Udział organów i opinii publicznej za pośrednictwem Federalnego Urzędu Żeglugi i
Hydrografii w projekcie programu rozwoju obszaru 2019 i projektów raportów
środowiskowych (Morze Północne i Bałtyckie) w ramach strategicznego badania
środowiskowego
Szanowni Państwo,
na podstawie §§ 4 i nast. Ustawy o energii wiatrowej na morzu Federalny Urząd Żeglugi
Morskiej i Hydrografii (BSH) opracowuje federalny plan rozwoju obszarów dla morskich
turbin wiatrowych od roku oddania do eksploatacji 2026 co najmniej do roku 2030. Plan
rozwoju obszaru jest planem specjalistycznym dla uporządkowanej rozbudowy farm
wiatrowych na morzu i ich przewodów przyłączeniowych w niemieckiej wyłącznej strefie
ekonomicznej Morza Północnego i Bałtyckiego. Zgodnie z warunkami ustawowymi może on
również zawierać ustalenia planu specjalistycznego dla wód terytorialnych na podstawie
porozumienia administracyjnego z przybrzeżnym krajem związkowym.
Plan rozwoju obszarów oraz jego ustalenia służą rozbudowie morskiej energetyki wiatrowej
oraz wymaganych do tego celu morskich linii przyłączeniowych. Celem jest osiągnięcie
ustawowych celów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej do 2030 roku, zwiększenie
produkcji energii elektrycznej z morskich turbin wiatrowych w sposób uporządkowany
przestrzennie i oszczędzający miejsce, zapewnienie uporządkowanego i efektywnego
wykorzystania i obciążenia morskich linii przyłączeniowych oraz zaplanowanie,
wybudowanie, oddanie do eksploatacji i wykorzystanie morskich linii przyłączeniowych
równolegle ze zwiększeniem produkcji energii elektrycznej z morskich turbin wiatrowych.
Zgodnie z podstawą ustawową plan rozwoju obszarów zawiera zasadniczo wymogi
dotyczące planowania:
•
•
•
•
•
•

obszarów na farmy wiatrowe na morzu;
obszarów w regionach;
przewidywanej mocy morskich turbin wiatrowych, które mają zostać zainstalowane na
obszarach;
lokalizacji platform;
tras lub korytarzy tras dla morskich linii przyłączeniowych, transgranicznych linii
energetycznych możliwych linii sprzęgowych;
miejsc przekroczenia granicy między wyłączną strefą ekonomiczną a wodami
terytorialnymi przez morskie linie przyłączeniowe oraz standardowych zasad techniki i
planowania.

W odniesieniu czasowym plan rozwoju obszarów określa kolejność, w jakiej obszary powinny
być przedmiotem przetargu Federalnej Agencji Sieci Energetycznych (BNetzA) wraz z
poszczególnymi latami kalendarzowymi przetargu. Ponadto ustalane są lata kalendarzowe
oddania do eksploatacji poszczególnych morskich turbin wiatrowych, na które udzielono
zezwolenia oraz odpowiednich morskich linii przyłączeniowych.
Razem z opracowaniem planu przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko.
Projekt wstępny planu rozwoju obszarów i wstępne ramy badania były konsultowane od
końca maja do połowy czerwca 2018. 27 czerwca 2018 odbyło się posiedzenie w sprawie
dokumentów projektu (wstępnego) i stanowiska operatorów sieci przesyłowych.
W piśmie z dnia 4.06.2018 r. powiadomiono kraje sąsiedzkie Morza Północnego i
Bałtyckiego zgodnie z § 60 Ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko (UVPG) /
konwencją ESPOO.

Ramy badania dla opracowania projektów raportów środowiskowych zostały ustalone
25.10.2018 r.
Na podstawie wyników konsultacji i posiedzenia opracowano projekt planu rozwoju obszarów
i projekty raportów środowiskowych.
Udział władz państwowych i opinii publicznej rozpoczął się 26.10.2018.
Dokumenty projektów są wyłożone do wglądu w oddziałach BSH w Hamburgu i Rostocku.
Dodatkowo dokumenty w języku niemieckim są dostępne na stronie internetowej BSH pod
adresem:
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/meeresfachplanung_node.ht
ml
W ramach udziału transgranicznego i na podstawie opinii zwrotnych o powiadomieniu z dnia
4.06.2018 dokumenty projektów w poniższych językach są dostępne pod tym linkiem:
https://filebox.bsh.de/index.php/s/7PgaD21q9g1xuQF
•
•
•
•

Pismo (język niemiecki, angielski, duński, polski)
streszczenie projektu planu rozwoju obszarów 2019 (język angielski, duński, polski)
streszczenie projektu raportu środowiskowego dla Morza Północnego (język
angielski, duński)
streszczenie projektu raportu środowiskowego dla Morza Bałtyckiego (język angielski,
duński, polski)

Przewiduje się późniejsze opublikowanie dokumentów również na obecnie modyfikowanej
stronie internetowej BSH.
Organy i osoby prywatne z państw sąsiednich znad Morza Północnego i Bałtyckiego mają
możliwość zgłoszenia uwag do dokumentów projektów do 25.03.2019.
Ze względu na wymagane ustawowo ramy czasowe do opracowania planu rozwoju
obszarów i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko terminu
zgłaszania uwag zasadniczo nie można przedłużyć.
Uprasza się o przekazywanie stanowisk lub opinii na adres:
Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii
dział O/O33 (wydział spraw morskich)
Bernhard-Nocht-Str. 78
20359 Hamburg
lub drogą mailową na adres EingangOdM@bsh.de
Zasadniczo wszystkie stanowiska i opinie złożone w ramach procedury są publikowane na
stronie internetowej BSH. W przypadku niewyrażenia zgody na publikację należy dodatkowo
złożyć autoryzowaną wersję do publikacji. Lista wszystkich przekazanych stanowisk i opinii
zostanie opublikowana.
Termin posiedzenia w celu omówienia istotnych zmian planu w stosunku do projektu
wstępnego, istotnych treści projektów raportów środowiskowych oraz stanowisk i opinii
będzie miał miejsce
w czwartek, 31.01.2019

o godz. 10:00
Akademia Katolicka
Herrengraben 4
20459 Hamburg

Posiedzenie odbędzie się w języku niemieckim. Jeżeli konieczne jest omówienie tematów
związanych z możliwymi transgranicznymi skutkami środowiskowymi i musi to nastąpić w
języku innym niż niemiecki, prosimy o informację do 25.02.2019. Wyznaczę wtedy oddzielny
termin. W takiej sytuacji prosimy również o informację, czy rozmowy w tym terminie mogą
toczyć się w języku angielskim.

Przegląd procedury:

Z poważaniem
w imieniu
Anna Hunke

