INWESTYCJE URZĘDU MORSKIEGO
W GDYNI
DLA MORSKIEJ ENERGETYKI
WIATROWEJ

Urząd Morski w Gdyni w projekcie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania
Odporności został wskazany jako podmiot odpowiedzialny za realizację reformy B2.2.
„Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii” w ramach inwestycji
B2.2.3. „Budowa infrastruktury terminalowej offshore”.
W celu właściwej obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych
planowana jest przebudowa portów na Środkowym Wybrzeżu oraz dostępu do nich od
strony morza (w tym falochronów), tak by umożliwić korzystanie z terminali
serwisowych przeznaczonych do obsługi jednostek serwisowych offshore wind.
Planowana inwestycja obejmuje porty:
- w Ustce;
- w Łebie.

Rozbudowa Portu Morskiego w Ustce:
Zakres i cel projektu:

Działania ochronne związane z budową falochronów i bezpiecznego toru wodnego w
obszarze Portu Morskiego w Ustce wpłyną pozytywnie na rozwój terenów przyległych.
Planowane zmiany nie naruszają obecnych możliwości portu w zakresie rybołówstwa i
turystyki, a wręcz umożliwiają jego rozwój. Planowane jest wykonanie I etapu
inwestycji.
Poprzez rozbudowę portu możliwa będzie obsługa serwisowa farm wiatrowych, co
docelowo przyczyni się do transformacji energetycznej i umożliwi wytwarzanie zielonej
energii.
Ponadto, realizacja wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej regionu oraz
komplementarność powiązań infrastruktury.

Wykonanie kompleksowej rozbudowy Portu w Ustce planowane jest w
trzech etapach.

Etap I:
•
•
•
•
•
•

przebudowa istniejącego falochronu wschodniego;
budowa nowego falochronu zachodniego;
roboty czerpalne z oznakowaniem nawigacyjnym;
budowa terminalu serwisowego;
strefa rybacka;
droga dojazdowa.

Szacowana wartość – ok. 1 mld zł brutto
Planowany okres realizacji – 2022-2026 (przy założeniu otrzymania finansowania w III kwartale 2022 r.)
Źródło finansowania – Krajowy Plan Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF)
Harmonogram





w III kwartale 2020 r. opracowana została koncepcja;
w I kwartale 2021 r. wykonana została analiza falowania i analiza nawigacyjna z symulacją ruchu
statków;
w IV kwartale 2021 r. wykonane zostały roczne monitoringi przedinwestycyjne (ornitologiczny i
ichtiologiczny);
w II kwartale 2022 r. opracowany zostanie Program Funkcjonalno-Użytkowy (z częścią kosztową,
projektem robót geologicznych, wnioskiem na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp i
konstrukcji w polskich obszarach morskich - w IV kwartale 2022 r. uzyskanie decyzji;




III/IV kwartał 2022 r. opracowanie Raportu OŚ i złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej;
w IV kwartale 2022 r. ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”;




w IV kwartale 2022 r. ogłoszenie przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu;
w II kwartale 2023 r. wybór wykonawców;



III kwartał 2026 r. zakończenie realizacji inwestycji.

Etap II:
•
•
•
•
•
•

dalsza przebudowa istniejącego falochronu wschodniego;
roboty czerpalne wraz z oznakowaniem nawigacyjnym;
Awanport;
basen portowy;
budowa nabrzeży;
budowa terminala samochodowego.

Etap III:
dalsza rozbudowa portu od strony lądowej

Rozbudowa Portu Morskiego w Łebie
Zakres i cel projektu
Działania związane z budową falochronu i nowego basenu
portowego w obszarze Portu Morskiego w Łebie wpłyną
pozytywnie na rozwój terenów przyległych oraz poprawią
bezpieczeństwo wejścia do portu. Planowane zmiany nie
naruszają obecnych możliwości portu w zakresie
rybołówstwa i turystyki. Poprzez rozbudowę portu możliwa
będzie obsługa serwisowa farm wiatrowych, co docelowo
przyczyni się do transformacji energetycznej i umożliwi
wytwarzanie zielonej energii, poprawione zostanie
bezpieczeństwo wejścia do portu.
Ponadto, realizacja wpłynie na zwiększenie aktywności
gospodarczej regionu oraz komplementarność powiązań
infrastruktury.
Główne założenia:
1.
2.
3.

budowa nowego falochronu /modernizacja istniejącego
układu falochronów;
budowa basenu portowego z nabrzeżami;
roboty czerpalne.

Szacowana wartość: ok. 70 mln zł brutto
Planowany okres realizacji: 2022-2026 (przy założeniu otrzymania finansowania w III kwartale 2022 r.)
Źródło finansowania: Krajowy Plan Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF)
Harmonogram
 w IV kwartale 2022 r. ogłoszenie postępowania na opracowanie koncepcji z analizami oraz dla
wybranego wariantu Programu Funkcjonalno-Użytkowego (z częścią kosztową, projektem robót
geologicznych, wnioskiem na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp i konstrukcji w
polskich obszarach morskich (w I kwartale 2023 r. opracowanie PFU, w III kwartale 2023 r. uzyskanie
decyzji na wznoszenie);
 w IV kwartale 2023 r. opracowanie Raportu OŚ i złożenie wniosku o wydanie decyzji
środowiskowej;
 w IV kwartale 2023 r. ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
 w IV kwartale 2023 r. ogłoszenie przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu;
 w II kwartale 2024 r. wybór wykonawców;
 w III kwartale 2026 r. zakończenie realizacji.

PORTY SERWISOWE A PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Planowane do realizacji przez Urząd Morski w Gdyni inwestycje w Porcie Ustka i Porcie Łeba są
zgodne z zapisami przyjętego planu zagospodarowania.

W ramach opracowywanego przez urzędy morskie projektu planu zagospodarowania przestrzennego
polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 przeanalizowano funkcje jakie pełnią obecnie małe lub
średnie porty, a także potencjalne kierunki ich rozwoju. W analizie wskazuje się na potencjał portów
środkowego wybrzeża jako miejsce usług związanych z budową i eksploatacją elektrowni na morzu.
W przyjętym planie zagospodarowania przestrzennego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000; Dz.U. z 2021
r. poz. 935) akwenom wokół portów m.in. w Ustce, Łebie i Władysławowie (potencjalne miejsca
rozwoju portów) nadano funkcję podstawową Ip (funkcjonowanie portu lub przystani), jednocześnie
wskazując na nw. uwarunkowania:




Karta akwenu POM.28.Ip – „Port Ustka może stać się portem bazowym dla usług związanych z
budową i eksploatacją elektrowni na morzu”;
Karta POM.35.Ip – „Port Łeba może stać się portem bazowym dla usług związanych z budową i
eksploatacją elektrowni na morzu”;
Karta POM.64.Ip - „Port Władysławowo może stać się portem bazowym dla usług związanych z
budową i eksploatacją elektrowni na morzu”.

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 obejmował redy portów
w Gdyni i Gdańsku, którym zgodnie z zapisami planu przypisano funkcję podstawową Ip
(funkcjonowanie portu lub przystani).

Obecnie dla wód portowych Gdańska i Gdyni opracowywane są szczegółowe plany
zagospodarowania. W projektach tych przewiduje się możliwość realizacji funkcji instalacyjnych i
serwisowych dla farm wiatrowych w obu tych portach. W projekcie planu zagospodarowania
przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni (wersja przekazana do ponownych
uzgodnień) przewiduje się w akwenach 01.Fp i 09.Fp (Fp – funkcjonowanie portu) realizację
inwestycji celu publicznego pt. „lokalizacja Terminalu Instalacyjnego Offshore i terminali
serwisowych (O&M) na potrzeby rozwoju projektów Morskich Elektrowni Wiatrowych (MEW).”

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu
morskiego w Gdańsku (wersja przekazana do ponownych uzgodnień)
przewiduje się w akwenie 01.Fp realizację inwestycji celu publicznego pt.
„budowa portu instalacyjnego i serwisowego na potrzeby rozwoju sektora
morskiej energetyki wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

