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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PIONIERSKĄ W SKALI KRAJU INWESTYCJĘ 
W MORSKĄ ENERGETYKĘ WIATROWĄ O WARTOŚCI 500 MLN USD  

  
Nowe inwestycje mają związek z trzecim zamówieniem morskiej energii wiatrowej 

przez stan Nowy Jork w 2022 r.  
  

Plan zakłada dalszą rozbudowę najbardziej dynamicznej gałęzi inwestycyjnej w 
kraju, która obejmuje 12,1 mld USD w korzyściach gospodarczych w skali stanu, 
6800 dobrze płatnych ekologicznych miejsc pracy oraz ponad 4,3 GW energii (co 

wystarcza na zasilenie prawie 3 mln mieszkań)  
  

Inwestycja zapewni stanowi Nowy Jork pozycję krajowego centrum morskiej 
energetyki wiatrowej  

  
Gubernator Kathy Hochul przedstawiła dziś podczas orędzia stanowego na rok 2022 
(2022 State of the State) plan wzmocnienia pozycji stanu Nowy Jork jako lidera w 
dziedzinie energii odnawialnej oraz wdrożenia pionierskiej w skali kraju inwestycji w 
morskie elektrownie wiatrowe o wartości 500 mln USD. Plan obejmuje bezpośrednie 
inwestycje w infrastrukturę produkcji i dostaw morskiej energii wiatrowej, stworzenie 
tysięcy dobrze płatnych ekologicznych miejsc pracy, miliardowe korzyści gospodarcze 
oraz uzyskanie energii wystarczającej do zasilenia milionów mieszkań.  
  
„Dzięki tej inwestycji stan Nowy Jork będzie liderem w kraju pod względem produkcji 
morskiej energii wiatrowej, a my zyskamy tysiące ekologicznych miejsc pracy i czystą 
energię na przyszłość” – powiedziała gubernator Hochul. „Jestem dumna z osiągnięć 
naszego stanu w dziedzinie morskiej energii wiatrowej i odnawialnej. Musimy 
wykorzystać potencjał morskiej energii wiatrowej do napędzania naszej gospodarki i 
realizacji ambitnych celów klimatycznych”.  
  
Plan morskiej energetyki wiatrowej gubernator Hochul zakłada utworzenie ponad 6800 
dobrze płatnych miejsc pracy, uzyskanie 12,1 mld USD w korzyściach gospodarczych w 
skali stanu oraz wygenerowanie ponad 4,3 GW energii, co wystarczy do zasilenia 
prawie 3 milionów mieszkań (połowa wartości założonej w celach dla stanu Nowy Jork 
na rok 2035). Aby umocnić pozycję stanu Nowy Jork jako krajowego lidera w dziedzinie 
morskiej energii wiatrowej, gubernator Hochul zobowiązała się do następujących 
działań:  
  



• Zainwestowanie 500 mln USD w podstawową infrastrukturę morskiej 
energetyki wiatrowej: Stan Nowy Jork zainwestuje do 500 mln USD w 
infrastrukturę portową, produkcyjną i zaopatrzeniową niezbędną do rozwoju 
branży morskiej energetyki wiatrowej, wykorzystując kapitał prywatny w celu 
pozyskania ponad 2 mld USD w aktywności gospodarczej i stworzenia ponad 
2000 dobrze płatnych ekologicznych miejsc pracy. Dzięki tej inwestycji stan 
Nowy Jork będzie miał najmocniejszy rynek morskiej energetyki wiatrowej na 
Wschodnim Wybrzeżu, co pozwoli mu stać się centralnym punktem zaopatrzenia 
w energię wiatrową dla innych projektów na całym wybrzeżu.  

• Zamówienie takiej ilości morskiej energii wiatrowej, aby zasilić co najmniej 
1,5 mln mieszkań i stworzyć co najmniej 2000 nowych miejsc pracy: W 
2022 r. NYSERDA ogłosi kolejny przetarg na morską energię wiatrową, który ma 
obejmować co najmniej 2 GW energii pozyskane z nowych projektów. Ma to 
wystarczyć do zasilenia 1,5 mln mieszkań, zwiększając łączną liczbę mieszkań 
zasilanych przez morską energię wiatrową do ponad 4,5 mln. NYSERDA połączy 
to zamówienie z inwestycją w morską infrastrukturę wiatrową o wartości 500 mln 
USD, aby uzyskać maksymalne korzyści dla stanu Nowy Jork.  

• Rozpoczęcie planowania przyszłej sieci przesyłowej morskiej energii 
wiatrowej, która zasili 4 mln mieszkań w mieście Nowy Jork: W celu 
zbudowania sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej, która wygeneruje co 
najmniej 6 GW energii dla Nowego Jorku, przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
oddziaływania na ląd i dno oceanu, agencje stanowe przeprowadzą analizę 
korytarzy kablowych stanu Nowy Jork, aby znaleźć korytarze najkorzystniejsze 
dla morskiej energetyki wiatrowej i określić położenie kluczowych punktów 
przyłączeń do sieci.  

• Wdrożenie planu Offshore Wind Master Plan 2.0 Deep Water: Wykorzystując 
sukces wielokrotnie nagradzanego planu Offshore Wind Master Plan, NYSERDA 
wdroży nową wersję tego planu, o nazwie Master Plan 2.0: Deep Water, która 
umożliwi dalszą rozbudowę infrastruktury morskiej energetyki wiatrowej.  

 
Oprócz tych zdecydowanych działań stan Nowy Jork rozpocznie na początku 2022 r. 
realizację pierwszego własnego projektu morskiej energetyki wiatrowej – farmy 
wiatrowej South Fork.  
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