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Pod koniec stycznia w Słupsku można było się przekonać, że na
farmach wiatrowych na morzu zależy zarówno inwestorom, jak i
przedstawicielom władzy. Ale pierwsi muszą najpierw pomóc
drugim.
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Wybór miejsca nie był przypadkowy, bowiem Słupsk znajduje się pośrodku pasa
ciągnącego się od Darłowa po Łebę, a to właśnie tam może stanąć najwięcej farm
wiatrowych na morzu. Złożono już ponad 60 wniosków na ich budowę. W
zorganizowanej w inkubatorze technologicznym konferencji „Morska energetyka
wiatrowa kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich” wzięło
udział blisko 300 osób, w tym Wiesław Byczkowski. Wicemarszałek Województwa
Pomorskiego, parlamentarzyści, naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele rządu z
podsekretarzem stanu ds. gospodarki morskiej Anną Wypych-Namiotko i
wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim na czele. - Nie możemy
odwracać się od morza - mówił ten ostatni. - Korzystanie z bogactw, jakie ono daje,
powinno być lepiej wykorzystywane w polityce gospodarczej i energetycznej.
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To pierwsze wydarzenie związane z morskimi wiatrakami o tak dużej randze. A to
oznacza, że rząd daje oficjalnie zielone światło dla inwestycji, co wynikało też z
wypowiedzi jego przedstawicieli. Ale zanim na polskiej części Bałtyku od roku 2020
zaczną pojawiać się setki, a może nawet tysiące śmigieł, a przy inwestycjach
znajdzie pracę blisko 9 tys. osób, trzeba zrobić jeszcze wiele rzeczy. Dużo zależeć
będzie właśnie od rządu.
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Zdaniem Aleksandra Gabrysia, menadżera Ernst & Young, pierwszym krokiem w
procesie inwestycyjnym jest ocena warunków naturalnych w zakresie wietrzności i
możliwości posadowienia turbin wiatrowych. Jak wynika z jego prezentacji, Polska
ma porównywalne warunki na morzu dla wiatraków z Wielką Brytanią i Niemcami, a
więc liderami na tym rynku. Ale nie mamy jak dotąd wystarczającej infrastruktury i
odpowiednich przepisów, które sprzyjałyby inwestorom. Według Gabrysia wskazane
byłoby opracowanie programu pokazującego długoterminowe plany ustawodawcy w
zakresie wsparcia dla morskich farm wiatrowych, a po wygaśnięciu wsparcia
kompleksowa analiza efektywności działania systemu oraz podjęcie decyzji w
zakresie jego dalszego istnienia.
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- Potencjał lokalizacyjny oraz struktura krajowego zapotrzebowania na energię
elektryczną pozwalają na wybudowanie 6 GW w morskich farmach wiatrowych do
roku 2030 bez rezygnacji z dotychczas ogłaszanych planów budowy elektrowni
węglowych, gazowych, jądrowych i odnawialnych źródeł energii oraz konfliktów
społecznych i środowiskowych - tłumaczył z kolei Maciej Stryjecki, prezes Fundacji
na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Jednak jego zdaniem też koniecznie jest
preferencyjne wsparcie, zwłaszcza przy projektach pilotażowych. Tu dużo mogłyby
dać dotacje zmniejszające koszty inwestycyjne oraz pokrycie kosztów przyłączenia.
Podczas konferencji nie padły konkretne daty poszczególnych etapów prac, ale już
sam fakt, że się ona obyła i że miała taki rozmach pokazuje, że na polskie morze
można już spoglądać z większą nadzieją.
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