






Inwestorzy związani z projektem bu-
dowy morskich farm wiatrowych, spo-
tkali się z mieszkańcami gminy Chocze-
wo. Celem rozmów było omówienie 
planowanych prac oraz wpływu przed-
sięwzięcia na otoczenie. Pierwszy prąd 
z wiatraków na Bałtyku popłynie już 
za kilka lat. Do 2040 roku na morzu 
powstaną turbiny o łącznej mocy na-
wet 11 GW. Niezbędna infrastruktura, 
pozwalająca przesłać zieloną energię 
z Pomorza do innych części kraju, zo-
stanie wybudowana także w gminie 
Choczewo. 

Spotkania informacyjne odbyły się na 
terenie sołectw, w których mogą być re-
alizowane inwestycje związane z rozwo-
jem morskiej energetyki wiatrowej. Zor-
ganizowali je wspólnie przedstawiciele 
firm planujących budowę samych farm, 
czyli Baltic Power (część PKN ORLEN) 
i PGE Baltica (część Polskiej Grupy Ener-
getycznej), oraz spółki odpowiedzialnej 
za przygotowanie stacji elektroenerge-
tycznej i linii najwyższych napięć, czyli 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Gmina Choczewo, oprócz szerokich, 
czystych plaż i pięknych lasów, wyróżnia 
się także strategicznym położeniem bli-
sko aglomeracji trójmiejskiej. Dlatego to 
właśnie tędy planowane jest poprowa-
dzenie infrastruktury elektroenergetycz-

nej, która połączy planowane na Bałtyku 
farmy wiatrowe z Krajowym Systemem 
Elektroenergetycznym. 

Podczas spotkań rozmawiano o pla-
nach firm, niezbędnej transformacji ener-
getycznej, a przede wszystkim o tym, jak 
mądrze zaplanować sieć elektroenerge-
tyczną, aby do minimum ograniczyć jej 
wpływ na otoczenie.

Przedstawiciele firm energetycznych 
podkreślili, że planowane inwestycje są 
konieczne dla rozwijania czystej energe-
tyki odnawialnej na morzu. Opowiedzieli 
o znaczeniu projektu dla Polski i regionu, 
o wstępnym harmonogramie, a także 
o obszarach, gdzie inwestycje mogą po-
jawić się na terenie gminy.

Spotkania w Łętowie, Zwartowie, Lu-
blewie, Choczewku, Choczewie, Żelaźnie 
oraz Kopalinie odbyły się na przełomie 
września i października. Mieszkańcy byli 
o nich informowani poprzez plakaty, in-
formacje na portalu społecznościowym 
używanym przez gminę oraz za pośred-
nictwem sołtysów.

Łącznie w rozmowach udział wzię-
ło około 60 mieszkańców. Na każdym 
spotkaniu byli obecni eksperci z zakresu 
prawa, inżynierii i planistyki, którzy odpo-
wiadali na pytania związane z projektem. 
W trakcie spotkań stosowano wszelkie 
środki ostrożności związane z sytuacją 
epidemiczną. 

Spotkanie sołeckie inwestorów 
z mieszkańcami w Zwartowie.

Spółki zaangażowane w projekt, nie- 
zwykle istotny dla przyszłości Polski, do-
kładają wszelkich starań, by prowadzić go 
w sposób transparentny. Wszystkie infor-
macje o przedsięwzięciu, mające wpływ 
na życie lokalnej społeczności, będą sys-
tematycznie przekazywane przedstawi-
cielom samorządu, wójtowi, radnym oraz 
sołtysom, a także mieszkańcom podczas 
kolejnych spotkań informacyjno-konsul-
tacyjnych.          

CHOCZEWO JUŻ NIEDŁUGO STANIE SIĘ WAŻNYM
ELEMENTEM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ POLSKI

O INWESTORACH
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 

to strategiczna spółka skarbu państwa, 
odpowiedzialna za utrzymanie ciągło-
ści dostaw energii. Zajmuje się przesy-
łaniem energii elektrycznej siecią prze-
syłową do wszystkich regionów kraju. 
PSE są właścicielem ponad 14 700 ki-
lometrów linii oraz 107 stacji elektro-
energetycznych najwyższych napięć.

Baltic Power to spółka koncernu 
PKN ORLEN powołana specjalnie do 
projektów morskich farm wiatrowych. 
Baltic Power posiada koncesję na bu-
dowę morskiej farmy wiatrowej o mocy 

do 1,2 GW i łącznej powierzchni 131 
km kw. 

PGE Baltica to spółka należąca do 
PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, 
największego przedsiębiorstwa elek-
troenergetycznego i dostawcy ener-
gii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. 
Firma została powołana do realizacji 
Programu Offshore Grupy Kapitało-
wej PGE zakładającego budowę trzech 
farm wiatrowych Baltica 1, Baltica 2 
i Baltica 3 o łącznej mocy ok. 3,5 GW. 
Farmy Baltica 3 i Baltica 2 zlokalizo-
wane będą ponad 25 km od brzegu na 
wysokości Łeby. Elektrownia wiatrowa 
Baltica 1 będzie zlokalizowana ponad 
80 km od wybrzeża.

KONTAKT 
Wszelkie pytania lub sugestie doty-

czące projektu prosimy zgłaszać na ad-
resy firm:

Baltic Power: wiatr@orlen.pl wiado-
mości ws. morskich farm wiatrowych 
oraz przyłączy kablowych. 

PGE Baltica: pgebaltica@gkpge.pl, 
wiadomości ws. morskich farm wiatro-
wych oraz przyłączy kablowych. 

PSE: pomorzedajemoc@pse.pl, wia-
domości ws. stacji elektroenergetycz-
nej oraz linii przesyłowych najwyż-
szych napięć. 

O BUDOWIE 
MORSKICH FARM 
WIATROWYCH (MFW)

 Spółki Baltic Power i PGE Baltica wy-
budują morskie farmy wiatrowe oraz ko-
nieczne przyłącza kablowe. Natomiast 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapro-
jektują i wybudują stację elektroenerge-

tyczną oraz linie najwyższych napięć, któ-
re umożliwią przesył energii z Pomorza w 
głąb kraju. Pozwoli to polskiej energetyce 
na wykorzystanie ogromnego i przyja-
znego środowisku potencjału, który ma 
do zaoferowania Morze Bałtyckie. 



LOKALIZACJA MFW, STACJI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 
I LINII NAPOWIETRZNYCH

Tereny pod budowę morskich farm 
wiatrowych zlokalizowane są w Polskiej 
Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, na pół-
noc od miejscowości Władysławowo, aż 
do Koszalina. Najbliższe brzegu turbiny 
wiatrowe zostaną wybudowane w dużym 
oddaleniu od lądu – nie bliżej niż 22 kilo-
metry od plaży. 

Energia elektryczna wyprodukowana 
przez MFW zostanie przesłana do stacji 
elektroenergetycznej na lądzie za pomo-
cą kabli ułożonych pod dnem morza oraz 
zakopanych w ziemi na odcinku lądowym.

Inżynierowie projektujący trasę ka-
bli podziemnych przewidują, że zostaną 
one ułożone pod wejściami na plażę nr 
37 i 38 w miejscowości Lubiatowo, na 

głębokości ok. 10 metrów. Takie ich roz-
mieszczenie zapewni ochronę Wydmy 
Lubiatowskiej, omijając ją z dwóch stron. 
Kable zostaną poprowadzone przy wy-
korzystaniu technologii bezwykopowej, 
a ich wyprowadzenie na powierzchnię 
planuje się ponad 100 metrów od plaży, 
w głębi lasu. Plaża będzie cały czas do-
stępna dla mieszkańców oraz turystów. 

Stacja elektroenergetyczna, stano-
wiąca punkt łączący linie kablowe i linie 
napowietrzne, zostanie zlokalizowana 
na obszarach rolnych i zajmie kilkadzie-
siąt hektarów. Dokładne miejsce budowy 
obiektu będzie podyktowane wynikami 
analiz technicznych i uzgodnień z wła-
ścicielami terenów, a także możliwością 
odsunięcia stacji od zabudowań miesz-
kalnych.
Od stacji elektroenergetycznej poprowa-
dzone zostaną linie napowietrzne, nie-

zbędne dla przesłania energii z morskich 
farm wiatrowych do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. Dotychczas PSE 
wytyczyły szerokie korytarze, określają-
ce obszary, w których inwestycja może 
być realizowana. Trasy linii są obecnie 
na etapie koncepcyjnym. Ich opracowa-
nie wymaga przeanalizowania różnych 
istotnych uwarunkowań na obszarze 
kilkudziesięciu gmin. W procesie pro-
jektowania PSE biorą pod uwagę m.in. 
plany i zamierzenia gmin, ale też ograni-
czenia wynikające z istniejącej zabudowy 
i ochrony środowiska. Co istotne, linie zo-
staną zaprojektowane w jak największym 
oddaleniu od budynków mieszkalnych 
i gdzie to możliwe, będą przechodziły 
przez tereny rolnicze.

Wszystkie projekty mają charakter stra-
tegiczny dla bezpieczeństwa energetycz-
nego państwa. 

Dzięki nim Pomorze stanie się nie tylko 
samowystarczalne pod względem pro-
dukcji energii elektrycznej, ale przyczyni 
się do jej przesyłu do innych części kra-
ju. Energia z wiatru na Bałtyku wesprze 
pracę Krajowego Systemu Elektroener-
getycznego oraz przyczyni się do wzmoc-
nienia polskiej gospodarki poprzez za-
silanie przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych oraz budynków użyteczności 
publicznej, w tym szkół czy szpitali.          

Schematyczny projekt wyprowadzenia energii z morskich 
farm wiatrowych w gminie Choczewo.

Orientacyjna lokalizacja planowanych morskich farm wiatrowych, w tym 
realizowanych przez PGE Baltica i Baltic Power.



KORZYŚCI DLA GMINY

Budowa niezbędnej dla MFW infra-
struktury przesyłowej przyniesie sys-
tematyczne wpływy z podatków od 
budowli i nieruchomości, które co roku 
zasilą budżet gminy Choczewo. Do-
datkowe fundusze pozwolą lokalnym 
władzom na inwestowanie w poprawę 

jakości życia mieszkańców.
Morska energetyka wiatrowa to tak-

że nowe miejsca pracy dla mieszkań-
ców całego regionu i szansa na rozwój 
innowacyjnego sektora polskiej gospo-
darki.

Więcej informacji na temat budo-
wy stacji elektroenergetycznej oraz 
linii przesyłowych można przeczytać 

na stronie: pomorzedajemoc.pse.pl 
Informacje o budowie morskich farm 
wiatrowych dostępne są na stronach: 
https://www.gkpge.pl/pge-baltica oraz 
www.balticpower.pl. W urzędzie gmi-
ny Choczewo dostępny jest również 
informator dla mieszkańców, w którym 
omawiane są planowane inwestycje.

WPŁYW INWESTYCJI 
NA OTOCZENIE

Inwestycje będą planowane i realizowa-

ne z największą dbałością o ogranicze-
nie ich oddziaływania na obszar gminy 
i jej mieszkańców. W gminie Choczewo 
powstanie jedna ze stacji elektroenerge-
tycznych, lądowe linie kablowe oraz linie 

napowietrzne. 
Podziemne linie kablowe biegnące od 
plaży do stacji elektroenergetycznej zo-
staną poprowadzone w porozumieniu 
z Lasami Państwowymi, które są gospo-
darzem tego terenu. Pozwoli to na roz-
mieszczenie ich w obszarach o najmniej-
szym znaczeniu przyrodniczym.
Stacja elektroenergetyczna zostanie ulo-
kowana na obszarach rolnych, aby nie 
zajmować terenów możliwych do przy-
szłego wykorzystania pod zabudowę. Li-
nie napowietrzne znajdą się w oddaleniu 
od zabudowań mieszkalnych. Co ważne, 
ograniczenie użytkowania wynikające 
z sąsiedztwa linii napowietrznej dotyczy 
jedynie pasa o szerokości około 70 me-
trów, czyli po 35 metrów od jej osi, w obu 
kierunkach. Ograniczenie to obejmuje 
tylko zakaz budowy budynków przezna-
czonych na stały pobyt ludzi i sadzenia 
drzew wyższych niż 3 metry.Schematyczna mapa przedstawiająca nową stację w okolicy Choczewa i linie najwyższych napięć 

niezbędne dla podłączenia morskich farm wiatrowych.






















