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GUBERNATOR HOCHUL WRAZ Z SEKRETARZ ZASOBÓW WEWNĘTRZNYCH 
HAALAND I GUBERNATOREM MURPHYM OGŁASZAJĄ REKORDOWĄ AUKCJĘ 

ENERGII WIATROWEJ U WYBRZEŻY STANÓW NOWY JORK I NEW JERSEY  
  

Sprzedaż praw do dzierżawy obszaru zatoki New York Bight może pozwolić 
wygenerować do 7 gigawatów czystej energii i zasilić niemal 2 mln mieszkań  

  

Gubernator Kathy Hochul wraz z sekretarz zasobów wewnętrznych Stanów 
Zjednoczonych Deb Haaland, gubernatorem stanu New Jersey Philem Murphym i 
przewodniczącą AFL-CIO Liz Shuler ogłosili, że Biuro Zarządzania Energią Oceanów 
(Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) przeprowadzi 23 lutego aukcję energii 
wiatrowej dotyczącą 488 000 akrów w obszarze zatoki New York Bight oraz przygotuje 
plan skoordynowanego łańcucha dostaw morskiej energii wiatrowej obejmującego 
stany Nowy Jork i New Jersey oraz BOEM, pod nazwą „Wspólna wizja rozwoju 
łańcucha dostaw morskiej energii wiatrowej”. Ogłoszenie to jest zgodne z pionierskimi 
w skali kraju celami w zakresie morskiej energii wiatrowej, przedstawionymi w orędziu 
stanowym gubernator Hochul na rok 2022, i stanowi znaczący krok naprzód w 
realizacji celu Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności, 
polegającym na wytworzeniu 9000 MW morskiej energii wiatrowej do 2035 r.  

  
„Stan Nowy Jork już odczuwa skutki zmian klimatycznych w postaci ekstremalnych 
zjawisk pogodowych, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla naszego stylu 
życia” – powiedziała gubernator Hochul. „Oznacza to, że musimy opracować 
ambitny plan rozwoju czystszej gospodarki energetycznej, w co wpisuje się dzisiejsze 
ogłoszenie podkreślające zaangażowanie stanu w osiągnięcie celów związanych z 
morską energią wiatrową. Realizacja tego planu będzie wymagać współpracy na 
wszystkich szczeblach, dlatego cieszę się z działań administracji prezydenta Bidena i 
dziękuję sekretarz Haaland i BOEM, a także gubernatorowi New Jersey Murphy'emu 
za pomoc w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w stanie Nowy Jork”.  
  
Podczas aukcji, która odbędzie się 23 lutego, deweloperzy z branży morskiej 
energetyki wiatrowej będą mogli składać oferty dotyczące dzierżawy sześciu obszarów 
– co jest rekordową liczbą w przypadku jednej aukcji – zgodnie z opisem w 
ostatecznym zawiadomieniu o sprzedaży wydanym przez BOEM. Sprzedaż praw do 
dzierżawy w ramach tej aukcji może pozwolić wygenerować od 5,6 do 7 GW morskiej 
energii wiatrowej, co wystarczyłoby do zasilenia prawie 2 milionów mieszkań. W miarę 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uk8N9rNyFV3aYYWTazRdYrb7KEIjIPnM3BO44artHc8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uk8N9rNyFV3aYYWTazRdYrb7KEIjIPnM3BO44artHc8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boem.gov%2Frenewable-energy%2Fstate-activities%2Fnew-york-bight&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ySGYxQAeOWfMqk8TgwIOvfLroqF3fTfFaz2J96igyZk%3D&reserved=0


rozwoju technologii morskiej energetyki wiatrowej obszary te mogą potencjalnie 
wygenerować jeszcze więcej czystej energii.  
  
Podczas dzisiejszej telekonferencji liderzy nakreślili wspólną wizję rozwoju wydajnego 
łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, który przyniesie korzyści 
mieszkańcom stanów Nowy Jork i New Jersey oraz okolicznych regionów, w tym 
marginalizowanym społecznościom. To partnerstwo będzie służyć jako model dla 
przyszłych działań i pozwoli Stanom Zjednoczonym zostać kluczowym graczem na 
światowym rynku morskiej energetyki wiatrowej.  
  
Aukcja dotycząca morskiej energii wiatrowej w zatoce New York Bight będzie 
obejmować kilka innowacyjnych warunków dzierżawy, które mają na celu promowanie 
rozwoju wydajnego łańcucha dostaw morskiej energii wiatrowej w USA oraz 
zwiększenie zaangażowania plemion rdzennych mieszkańców, sektora rybołówstwa 
komercyjnego, innych użytkowników oceanów i marginalizowanych społeczności. 
Warunki te zwiększą również elastyczność planowania przesyłu energii i umożliwią 
zastosowanie układów zbiorowych dla inwestycji podczas realizacji projektów morskich 
elektrowni wiatrowych. Obejmują one zachęty do zamawiania głównych komponentów 
w kraju (chodzi m.in. o łopaty, turbiny i fundamenty) oraz do stosowania układów 
zbiorowych pracy, aby projekty były realizowane zgodnie z zasadami związkowymi.  
  
Administracja Biden-Harris wytyczyła cel polegający na wybudowaniu do 2030 r. 
infrastruktury morskiej energetyki wiatrowej o mocy 30 GW, który jest dodatkowo 
rozszerzany przez działania władz stanów na północnym wschodzie i środkowym 
wybrzeżu Atlantyku. Stany Nowy Jork i New Jersey wspólnie wyznaczyły 
najambitniejszy w kraju regionalny cel w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, 
polegający na wybudowaniu do 2035 r. infrastruktury o mocy 16 GW.  
  
Sekretarz zasobów wewnętrznych, Deb Haaland, powiedziała: „Administracja 
Biden-Harris umieściła powstrzymanie kryzysu klimatycznego w centrum naszego 
programu, a możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, takie jak inwestycja w 
zatoce New York Bight, stanowią rzadką okazję do walki ze zmianami klimatycznymi i 
tworzenia dobrze płatnych, zgodnych z zasadami związkowymi miejsc pracy w 
Stanach Zjednoczonych. Znajdujemy się w punkcie zwrotnym rozwoju krajowej 
morskiej energetyki wiatrowej. Musimy dobrze wykorzystać ten moment – i musimy 
zrobić to razem”.  
  
Gubernator Phil Murphy powiedział: „Morska energia wiatrowa ma ogromny 
potencjał dla naszej przyszłości pod względem zmian klimatycznych, wzrostu 
gospodarczego, wzmocnienia siły roboczej i tworzenia miejsc pracy. Stan New Jersey 
odpowiada już za niemal jedną czwartą krajowego rynku morskiej energetyki wiatrowej, 
a te przełomowe projekty pokazują, że działania na rzecz klimatu mogą napędzać 
inwestycje w infrastrukturę i produkcję, tworząc jednocześnie dobrze płatne, zgodne z 
zasadami związkowymi miejsca pracy. Działając zgodnie z tą wspólną wizją, możemy 
promować nasze cele związane z morską energią wiatrową i zapewnić korzyści 
mieszkańcom obu stanów, szczególnie społecznościom w trudnej sytuacji. Dzięki 



współpracy z administracją Biden-Harris i naszymi partnerami stanowymi zrealizujemy 
plan zdobycia pozycji lidera na światowym rynku morskiej energetyki wiatrowej”.  
  
Według opublikowanego niedawno raportu w ciągu następnej dekady rozwijająca się 
branża morskiej energetyki wiatrowej w Stanach Zjednoczonych może generować 
przychody w wysokości 109 mld USD dla przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu 
dostaw.  
  
Wspomniane inicjatywy uzupełniające mają na celu promowanie rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej w koegzystencji z innymi metodami eksploatacji oceanów. 
Chronią też środowisko oceaniczne i budują przyszłość energetyczną naszego kraju.  
  
W orędziu stanowym na rok 2022 gubernator Hochul ogłosiła ponadto plany inwestycji 
w morską infrastrukturę wiatrową, pozyskanie energii wiatrowej wystarczającej do 
zasilenia co najmniej 1,5 mln mieszkań, rozpoczęcie planowania sieci przesyłowej 
morskiej energii wiatrowej oraz uruchomienie planu rozwoju morskiej energii wiatrowej 
2.0 Deep Water. Dzięki temu rząd stanu ten będzie wzmocni rynek morskiej energetyki 
wiatrowej na wschodnim wybrzeżu. Plan gubernator dotyczący morskiej energii 
wiatrowej zapewni ponad 6800 miejsc pracy, łączny wpływ ekonomiczny w wysokości 
12,1 mld USD w skali całego stanu oraz ponad 4,3 gigawatów energii, co wystarczy do 
zasilenia blisko 3 milionów gospodarstw domowych w stanie Nowy Jork.  
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