
 

 

 

 
 

Do natychmiastowej publikacji: 04.06.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GUBERNATOR CUOMO I OŚMIU INNYCH GUBERNATORÓW WYSTOSOWAŁO 
LIST DO PREZYDENTA BIDENA, WZYWAJĄC DO DALSZEJ PRIORYTERYZACJI 

ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ 
  

Opracowanie długoterminowego i kompleksowego planu wspierającego sektor 
morskiej energetyki wiatrowej pomoże zrealizować ważny potencjał gospodarczy 

  
Władze stanowe będą współpracowały w realizacji zbiorowych celów w zakresie 

czystej energii i proponują strategie bazujące na kluczowych priorytetach 
administracji prezydenta Bidena 

  
Kliknij tutaj, aby przeczytać list  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo i ośmiu innych gubernatorów 
opublikowało list wzywający administrację prezydenta Bidena do wykorzystania możliwości 
znaczącego przyspieszenia i potraktowania priorytetowo kwestii rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej w Stanach Zjednoczonych, równocześnie skupiając się na opracowaniu 
długofalowych planów wsparcia tego sektora, aby zwiększyć jego potencjał gospodarczy i 
zapewnić istotne korzyści lokalne i krajowe. Gubernatorzy zobowiązali się współpracować w 
realizacji celów w zakresie czystej energii dla każdego stanu, jaki reprezentują, a równocześnie 
zaproponowali strategię bazującą na kluczowych obszarach określonych przez administrację 
prezydenta Bidena dla dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Stanach 
Zjednoczonych.  
  
Pełny tekst listu dostępny jest poniżej:  
  
4 czerwca 2021 r. 

  
Szanowny Panie Prezydencie, 

  
gubernatorzy, którzy podpisali niniejszy list, są ogromnie zmobilizowani ogłoszoną 
niedawno zapowiedzią Pańskiej Administracji w sprawie rozwijania morskiej energetyki 
wiatrowej u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Rozwój sektora morskiej energetyki 
wiatrowej stwarza Stanom Zjednoczonym bezprecedensową możliwość wdrożenia 
istotnych działań w zakresie rozwoju gospodarczego i zbudowania kapitału 
nadmorskich społeczności, równocześnie poprawiając jakość powietrza i zwiększając 
opcje różnorodności energetycznej. Nie można przecenić istotnej roli federalno 
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stanowych partnerstw w realizacji tej możliwości i doceniamy istotne kroki podjęte 
przez Pańską Administrację w ciągu ostatnich tygodni w zakresie kluczowych 
obszarów obejmujących infrastrukturę morską, pozwolenia, prace badawczo-
rozwojowe, wsparcie rybołówstwa oraz odtworzenie naturalnych zasobów i 
zmniejszenie skutków ich zniszczenia. Chcielibyśmy Panu podziękować i przedstawić 
nasze rekomendacje wykorzystania znaczącego przyspieszenia, którego możliwość 
stworzyła Pańska Administracja. 

  

W świetle technologicznych innowacji, ich skali i konkurencji koszty morskiej energetyki 
wiatrowej spadły o ponad 50% od 2016 r., z korzyścią zarówno dla użytkowników 
energii, jak i środowiska. Na przestrzeni ostatniej dekady sektor zachęcił światowej 
klasy firmy energetyczne do rozwijania amerykańskich zasobów morskiej energetyki 
wiatrowej. Jak podkreśliła Pańska Administracja, te firmy gotowe są stworzyć tysiące 
miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji i realizować duże inwestycje w 
naszych portach oraz wspierać amerykańskie usługi w łańcuchu dostaw, aby budować, 
obsługiwać i utrzymywać infrastrukturę czystej energii. By zrewitalizować naszą 
starzejącą się infrastrukturę morską i zapewnić wysokopłatną siłę roboczą w sektorze 
morskiej energetyki wiatrowej, potrzebujemy dalszego federalnego przywództwa, które 
potraktuje priorytetowo rozwój sektora oraz opracuje długofalowy plan. 
  
Realizacja możliwości związanych z morską gospodarką wiatrową w dużym stopniu 
zależy od wielu czynników, w tym tempa i jednolitości federalnego procesu udzielania 
zezwoleń, stopnia regionalnej koordynacji między stanami, ilości dostępnej 
powierzchni w federalnych obszarach dzierżawczych, potencjalnego wpływu na zasoby 
morskie oraz dostępności infrastruktury wspierającej mogącej dostarczyć energię 
wysokiego napięcia z obszarów projektowych na ląd. W związku z tym naszym celem 
jest ponadstanowa współpraca i wzajemne konsultacje dotyczące wyzwań w zakresie 
udzielania pozwoleń, kwestii związanych z zasobami naturalnymi, identyfikacji 
możliwości koordynowania harmonogramów oraz dostosowania planów budowy do 
celów związanych z czystą energią każdego ze stanów. Dzięki temu mamy nadzieję 
wykorzystać nasze wspólne zasoby, aby zmaksymalizować potencjał gospodarczy 
sektora morskiej energetyki wiatrowej dla naszego kraju. My, niżej podpisani 
gubernatorzy stanu Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, 
New Jersey, New York, Rhode Island, i Virginia doceniamy, że Pańska Administracja 
potraktowała priorytetowo kluczowe obszary wymienione poniżej i przedstawiamy 
strategie wspierające tę bezprecedensową możliwość odbudowy: 

  
Określenie długofalowych celów dla Morskiego Biura Energii (Bureau of 
Ocean Energy Management, BOEM) dotyczących określenia obszarów pod 
dzierżawę, zgodnie ze stanowymi celami w zakresie czystej energii. Stanowe 
cele przetargowe dotyczące morskiej energetyki wiatrowej wzrastają i 
zaobserwowano znaczny deficyt w niektórych regionalnych obszarach energii 
wiatrowej. Ponieważ zapotrzebowanie na federalne obszary pod dzierżawę jest 
napędzane prawie wyłącznie wyznaczonymi przez władze stanowe potrzebami w 
zakresie zakupu energii, zalecamy, aby Pańska Administracja określiła przedział 
czasowy na identyfikację, scharakteryzowanie i przetarg w zakresie nowych 



 

 

federalnych obszarów pod dzierżawę, co będzie wspierać stanowe terminy 
przetargów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. Ułatwiłoby to krytyczną 
drogę startową, jaka jest konieczna dla stanów, aby osiągnęły swoje cele 
rozwojowe w terminie. 
  
Uzupełnienie międzystanowej koordynacji podczas opracowywania projektu i 
procesów udzielania pozwoleń. Dziękujemy Pańskiej Administracji za określenie 
godnego pochwały celu zakończenia przeglądu 16 planów dotyczących budowy i 
eksploatacji farm (Construction and Operations Plans, COPs) do 2025 r., co będzie 
służyć bardzo potrzebnemu przyspieszeniu i tworzeniu przewidywalnej ścieżki dla 
federalnego procesu udzielania pozwoleń. Aby zapewnić zrównoważoną 
koegzystencję z wykorzystaniem naszych stref przybrzeżnych i zasobów 
naturalnych, prosimy o dodatkowe federalne konsultacje z władzami stanowymi 
oraz zwiększone regionalne przywództwo w zakresie kwestii dotyczących 
środowiska, rybołówstwa i gospodarki morskiej podczas i po wybudowaniu farm. 
Chcielibyśmy zapewnić więcej pewności wykonawcom projektów, jeśli chodzi o 
uzasadnione zainteresowanie zasobami morskimi i sektorami morskich, które będą 
dzielić miejsce z tą nową branżą. 
  
Rozważenie ustalenia długofalowych celów dla wiatrowych farm morskich, 
które mogą wspierać skalę i kalendarz stanowych celów przetargowych. Jak 
wskazują niedawne cele określone przez Pańską Administrację, sektor morskiej 
energetyki wiatrowej zapewnia istotną możliwość rewitalizacji naszych portów, 
inwestowania w produkcję i rozwój wykwalifikowanej siły roboczej. Jednakże aby 
władze stanowe mogły zlecić, udzielić pozwoleń i zbudować farmy produkujące 30 
GW mocy do 2030 r. i aby BOEM podpisało 16 planów COP w ciągu 4 lat, musi być 
dodana istotna infrastruktura portowa i przestrzeń, by umożliwić realizację i obsługę 
projektów z zakresu morskiej energetyki wiatrowej w bardzo krótkim czasie. 
Dziękujemy Pańskiej Administracji za umożliwienie uzyskania finansowania ze 
strony Amerykańskiego Departamentu Transportu (Department of Transportation, 
USDOT) i Departamentu Energii (Department of Energy, DOE). W następnym 
kroku polecamy, aby te agencje przyjęły długofalowe plany na rzecz rozwoju 
portów, które będą wspierały potrzeby związane z czystą energią. Dzięki temu 
wąskie gardła budowy we wspólnych obszarach dzierżawy będą zminimalizowane 
lub uda się ich uniknąć poprzez stworzenie rozwiązań, opracowanych zanim 
powstanie taka potrzeba. 
  
Zapewnienie odpowiedniej zdolności przesyłowej. Żaden projekt dotyczący 
morskiej energetyki wiatrowej nie może zapewnić energii do sieci bez infrastruktury 
wspierającej, która przesyła energię wysokiego napięcia na ląd. Ponieważ wiele 
stanów ma wspólne Obszary Energetyki Wiatrowej (Wind Energy Areas), a w 
niektórych przypadkach również te same regionalne systemy energetyczne, 
planowanie i rozwój transmisji są najlepiej zorganizowane dzięki regionalnej, 
ponadstanowej koordynacji. Aby spełnić cele przetargowe związane z morską 
energetyką wiatrową wraz z minimalizacją kosztów, wzywamy Pańską 
administrację do: 1) polecenia Federalnej Komisji ds. Regulacji Energetyki (Federal 



 

 

Energy Regulatory Commission), aby skierowała regionalnych operatorów 
systemów do opracowania przepisów, które będą wspierać współpracę w ramach 
systemów transmisji i stymulować inwestycje w planowanie i rozwój transmisji 
morskiej jak najszybciej; 2) jak wspomniała Pańska Administracja podczas 
ogłoszenia ustawy American Jobs Plan w dniu 31 marca – uwzględnienia 
modyfikacji w federalnych procesach regulacji, które poprawiłyby dostęp do 
krytycznego korytarza „pierwszeństwa” USDOT, aby wspierać efektywne i 
efektywne kosztowo trasy lądowej infrastruktury kablowej; oraz 3) polecenia BOEM, 
aby jasno określiło proces udzielania pozwoleń na rzecz infrastruktury transmisji 
morskiej. Te działania ogromnie pomogą władzom stanowym i federalnym w 
opracowaniu optymalnych ram uwzględniających zastrzyki wiatrowej energii 
morskiej w lądowy system elektryczności. 
  
Zapewnienie wsparcia dla innych sektorów i użytkowników gospodarki 
morskiej. Aby pchnąć do przodu rozwój wiatrowej energetyki morskiej w sposób 
środowiskowo odpowiedzialny, który zapewnia współistnienie energii odnawialnej z 
zasobami naturalnymi, użytkownikami oceanów i społecznościami, w tym rybakami 
i lokalnymi plemionami, wzywamy rząd federalny do zapewnienia przywództwa w 
zakresie ramowej oceny wpływu na regionalne zasoby naturalne i łagodzenia 
skutków ich zniszczenia w przypadku udowodnionych negatywnych oddziaływań na 
zasoby morskie, rybołówstwo i lokalne kultury. Ponadto finansowanie i priorytetowe 
traktowanie ze strony Administracji jest potrzebne, aby wspierać monitorowanie 
badań naukowych Departamentu Handlu (Commerce Department), które podają 
kwoty i regulacje dotyczące rybołówstwa (zwłaszcza te przeprowadzane przez 
National Oceanographic and Atmospheric Administration i National Marine 
Fisheries Service), dostosowując precedensy z innych sektorów w Zatoce 
Meksykańskiej, w stosownych przypadkach. 

  
Jeszcze raz chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za Pańskie zaangażowanie w 
morską energetykę wiatrową. Mamy nadzieję, że Biały Dom uwzględni i przyjmie tą 
strategię jako priorytet i będzie koordynował wysiłki razem z odpowiednimi federalnymi 
agencjami i stanami. Czekamy na rozpoczęcie współpracy z Pańską Administracją, 
aby omówić zalecenia dla konkretnych agencji, skoro ten sektor nabiera kształtów, 
abyśmy mogli zwiększyć lokalne i krajowe korzyści z tej bezprecedensowej możliwości. 
  
Z poważaniem, 
 
Gubernator Andrew Cuomo, Nowy Jork 
Gubernator Charlie Baker, Massachusetts 
Gubernator Ned Lamont, Connecticut 
Gubernator Janet Mills, Maine 
Gubernator Larry Hogan, Maryland 
Gubernator Christopher Sununu, New Hampshire 
Gubernator Philip Murphy, New Jersey 
Gubernator Daniel McKee, Rhode Island 
Gubernator Ralph Northam, Virginia 
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