
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 13.05.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA WZNOWIENIE PROJEKTU DOSTĘPU DO 
STACJI PENN METRO-NORTH  

  
Projekt posuwa się naprzód po przerwie związanej z pandemią COVID-19 i 
brakiem pewności finansowania MTA, sygnalizując duży postęp w planie 

kapitałowym MTA na lata 2020-2024  
  

Wybrana firma zbuduje cztery stacje Metro-North w Hunts Point, Parkchester, 
Morris Park i Co-op City w Bronx; czas dojazdu z Co-op City do Penn Station 

skróci się z 75 do 25 minut; czas dojazdu z Hunts Point do Penn Station skróci się 
z 45 do 16 minut  

  
Rząd federalny zatwierdza publikację projektu przeglądu środowiskowego; MTA 
przygotowuje się do 45-dniowego okresu oczekiwania na komentarze publiczne  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj wznowienie projektu dostępu do Metro-
North Penn Station, który został wstrzymany z powodu pandemii COVID-19 i braku 
pewności finansowania ze strony MTA. W wyniku wznowionego procesu zostanie 
wybrana firma, która zaprojektuje i wybuduje cztery nowe stacje kolei Metro-North oraz 
zmodernizuje tory na terenie dzielnicy Bronx. MTA zidentyfikowało trzy konsorcja 
zakwalifikowane do przetargu na ten projekt w lutym 2020 roku, trzy tygodnie przed 
tym, jak pojawienie się wirusa COVID-19 w Nowym Jorku wzbudziło wątpliwości co do 
finansowania historycznego programu kapitałowego na lata 2020-2024. Druzgocące 
straty finansowe i niepewność związana z pandemią doprowadziły MTA do wstrzymania 
programu kapitałowego i procesu zamówień.  
  
Gubernator poinformował również, że rząd federalny udzielił MTA zgody na 
opublikowanie projektu Oceny Środowiskowej w celu uzyskania komentarzy 
publicznych.  
  
„W miarę jak wzrasta liczba szczepień i zmniejsza się liczba zachorowań na COVID-19, 
nadszedł czas, aby ponownie skupić nasze wysiłki na krytycznych projektach 
infrastrukturalnych, które musimy zrealizować dla przyszłości Nowego Jorku i odbudowy 
gospodarczej po pandemii” - powiedział gubernator Cuomo. „Połączenie stacji Metro-
North z Penn Station od dawna było ważnym kolejnym krokiem nie tylko dla wzrostu 
gospodarczego i rozwoju Nowego Jorku, ale także dla ochrony naszego środowiska i 
zapewnienia bardziej sprawiedliwego dostępu do tranzytu w naszych społecznościach. 
Ponownie rozpoczęty proces wyboru firmy, która wybuduje cztery nowe stacje, 



 

 

poszerzy dostęp do transportu w dzielnicy Bronx pomoże stworzyć nowy korytarz 
między Manhattanem a regionem Mid-Hudson”.  
  
W związku z tym, że finansowanie programu kapitałowego staje się coraz bardziej 
przejrzyste dzięki krytycznie niezbędnemu wsparciu funduszy federalnych, MTA 
kontynuuje poszukiwanie formalnych ofert od trzech konsorcjów. Równocześnie MTA 
przygotowuje się do 45-dniowego okresu zgłaszania uwag, który będzie towarzyszył 
formalnemu przeglądowi środowiskowemu projektu. W ramach tego procesu, 
społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z dokumentacją projektową online oraz w 
istniejących ośrodkach w dzielnicy Bronx, w tym w Stowarzyszeniu Społeczności Morris 
Park (Morris Park Community Association) i Rady Gminy Żydowskiej dzielnicy Bronx 
(Bronx Jewish Community Council).  
  
„Najbardziej opłacalne projekty kapitałowe to te, które skutkują otrzymaniem większej 
ilości usług masowego tranzytu z istniejącej infrastruktury, a nie zawsze budują coś 
nowego od podstaw” - powiedział Janno Lieber, prezes Rozbudowy i Rozwoju MTA 
(MTA Construction & Development). „Poprzez przebudowę tej niezupełnie 
wykorzystywanej linii kolejowej Amtrak, aby pomieścić nowe usługi Metro-North, projekt 
ten zapewni mieszkańcom Wschodniej dzielnicy Bronx lepszy dostęp do miejsc pracy, 
kształcenia i pełnego zakresu możliwości.”  
  
„Jest to ekscytujący projekt, który będzie tak samo transformujący dla Metro-North, jak i 
dla dzielnicy Bronx" - powiedziała Catherine Rinaldi, prezes MTA Kolei Metro-North. 
„Cieszymy się, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ten projekt, który 
wprowadzi usługi Metro-North do zupełnie nowej części dzielnicy Bronx i da klientom na 
naszej linii New Haven - historycznie najbardziej używanej - wybór nowych miejsc 
docelowych podczas planowania podróży”.  
  
Gubernator Cuomo zaproponował ten projekt w swoim orędziu o pozycji finansowej 
stanu w 2014 r. i przeznaczył na niego 250 mln dolarów w 2015 r. W ramach projektu w 
dzielnicy Bronx zostaną uruchomione cztery w pełni dostępne stacje Metro-North - w 
Hunts Point, Parkchester, Morris Park i Co-Op City. Pociągi zatrzymujące się na tych 
stacjach będą obsługiwały przedłużenie linii New Haven, oferując możliwości dojazdu 
koleją ze wschodniej części dzielnicy Bronx do centrum Manhattanu, a także do 
punktów w hrabstwie Westchester i Connecticut.  
  
Czas dojazdu z Co-op City do Penn Station, obecnie wynoszący 75 minut, zostanie 
skrócony do 25 minut. Dojazd z Hunts Point do Penn Station, obecnie trwający 45 
minut, zostanie skrócony do 16 minut.  
  
Pociągi Metro-North będą korzystać z linii kolejowej należącej do Amtrak, która od 
dawna jest wykorzystywana przez pociągi należące do korytarza północno-
wschodniego, które przejeżdżają przez ten obszar bez zatrzymywania się. Projekt ten 
zmodernizuje tę linię i unowocześni jej systemy infrastrukturalne, a jednocześnie po raz 
pierwszy wprowadzi na nią lokalne usługi MTA.  
  



 

 

Projekt ten jest jednym z wielu działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności i 
użyteczności usług linii Metro-North w dzielnicy Bronx. Linia Metro-North podwoiła 
obsługę poza szczytem ruchu i w weekendy w Melrose i Tremont w 2017 r. oraz 
podwoiła obsługę między Manhattanem i Fordham w 2019 r., eliminując długotrwały 
zakaz odziedziczony po poprzednich prywatnych liniach kolejowych, dotyczący 
korzystania z pociągów linii New Haven, które już zatrzymują się na tych stacjach. 
Ostatnia stacja Metro-North, która została wybudowana w miejscu, gdzie wcześniej nie 
było żadnej, również znajdowała się w dzielnicy Bronx, przy Yankees-E. 153rd Street, 
która została otwarta 23 maja 2009 roku.  
  
Pasażerowie Metro-North z dzielnicy Bronx i całej linii New Haven dotrą do Penn 
Station, która przeszła kompletną transformację w porównaniu do ciasnej przestrzeni 
znanej od dawna pasażerom kolei Long Island Rail Road. Otwarto już nową, 
przestronną halę Moynihan Train Hall oraz nowe wejście przy 33rd Street i Seventh 
Avenue. Obecnie trwają prace nad prawie dwukrotnym zwiększeniem szerokości i 
wysokości korytarza przy 33rd Street, który jest centralnym punktem trasy kolejowej 
Long Island Rail Road.  
  
Dalsze prace nad przekształceniem Penn Station w światowej klasy węzeł 
komunikacyjny na miarę XXI wieku będą prowadzone równocześnie z budową czterech 
nowych stacji Bronx Metro-North. Ekipy na Penn Station połączą przestrzenie 
pasażerskie MTA, NJ Transit i Amtrak w jedną większą, uproszczoną przestrzeń, 
wprowadzą naturalne światło z krajobrazu ulicy oraz jeszcze bardziej poszerzą i 
podwyższą przestrzenie przeznaczone dla pasażerów.  
  

Marszałek NYS Assembly Carl Heastie powiedział: „Wprowadzenie stacji Metro-North 
w północno-wschodnim obszarze w Bronx, od dawna postrzeganym jako transportowa 
pustynia, jest wielkim zwycięstwem mieszkańców. Chciałbym podziękować wszystkim 
naszym wybranym urzędnikom i liderom społeczności, którzy pracowali, aby to się stało 
rzeczywistością. Projekty rozwoju infrastruktury, takie jak ten, są kluczowe dla poprawy 
łączności dla mieszkańców Bronx, a jednocześnie pozwalają na bardziej 
bezproblemowe podróżowanie do i z Manhattanu, pomagając ożywić naszą lokalną 
gospodarkę w miarę ponownego otwierania i wychodzenia z kryzysu po zamknięciu 
gospodarki spowodowaną przez COVID”.  

  
Kongresman Ritchie Torres powiedział: „Nasz system transportu masowego jest 
kręgosłupem naszej gospodarki i jest konieczne, aby żadna społeczność nie została 
pozostawiona w tyle. Mamy szczęście, że ten ważny projekt znów rusza do przodu, a ja 
pochwalam gubernatora i jego zespół za ich wizję i za walkę o to, by nasze 
społeczności były bardziej połączone, gdy wychodzimy z kryzysu COVID”.  
  
Kongresman Jamaal Bowman powiedział: „Rozszerzenie i wzmocnienie naszej sieci 
tranzytowej będzie kluczowe w budowaniu lepszych, bardziej sprawiedliwych 
społeczności. Te cztery dodatkowe stacje kolejowe pomogą zmniejszyć nasze 
uzależnienie od samochodów i sprawią, że dojazdy wielu osób do pracy będą 
przebiegały bez zakłóceń, co może w znacznym stopniu przyczynić się do napędzenia 



 

 

wzrostu gospodarczego, którego potrzebujemy. Nasze biuro pracowało z całych sił z 
MTA, aby wprowadzić to w życie i cieszę się, że byliśmy w stanie współpracować z 
biurem gubernatora Cuomo, aby to umożliwić i przynieść te ulepszenia rodzinom w 
dzielnicy Bronx”.  
  
Senator Jamaal Bailey powiedział: „Metro-North od dawna jest ważnym kanałem 
rozwoju gospodarczego w Nowym Jorku i regionie Mid-Hudson, a połączenie go z Penn 
Station jest kolejnym krokiem w procesie otwierania Nowego Jorku na transport 
masowy. Projekt ten pomoże rozszerzyć sprawiedliwy dostęp do transportu masowego i 
zachęci więcej osób do zmniejszenia zależności od samochodów. Bronx zbyt długo 
cierpiał z powodu ograniczonych inwestycji w infrastrukturze, pozostawiając pustynie 
tranzytowe w miejscach, gdzie mieszkają duże populacje ludności. Reprezentuję Co-Op 
City, które jest wyjątkową społecznością, zbyt długo cierpiącą z powodu nierówności 
transportowych. Dzięki ukończeniu tej stacji Metro-North, mieszkańcy Co-Op będą mieli 
bardziej niezawodny i szybki transport. Dziękuję gubernatorowi Cuomo za jego 
niezłomne zaangażowanie w ten ważny dla przyszłości Nowego Jorku projekt 
infrastrukturalny i z niecierpliwością czekam na otwarcie czterech stacji w całej dzielnicy 
Bronx”.  
  
Członek Rady Michael Benedetto powiedział: „Mieszkańcy dzielnicy Bronx i Co-op 
City są zachwyceni ta wiadomością. Czekaliśmy długo i doceniamy zaangażowanie 
gubernatora w ten projekt”.  
  
Członek zarządu hrabstwa Westchester George Latimer powiedział: „Kolej Metro-
North od dawna zapewnia istotne połączenie ekonomiczne i społeczne pomiędzy 
hrabstwem Westchester a Nowym Jorkiem, a rozbudowa jej do Penn Station jest 
rozsądnym krokiem, który przyniesie ogromne korzyści ekonomiczne dla naszego 
hrabstwa. Gubernator Cuomo był orędownikiem tego projektu i cieszę się, że posuwa 
się on naprzód, nawet podczas straszliwej pandemii COVID-19. Nie tylko ułatwi to 
dojeżdżającym do pracy podróż z Westchester na Manhattan; pomoże również 
mieszkańcom, firmom i rodzinom przenieść się z dzielnicy Bronx do naszego hrabstwa i 
stworzy nowe możliwości dla handlu i rozwoju gospodarczego w regionie”.  
  
Prezydent dzielnicy Bronx Ruben Diaz, Jr. powiedział: „Zapewnienie równego 
dostępu do transportu zbiorowego jest ważne, aby dotrzeć do społeczności o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze i zmniejszyć naszą zależność od mniej wydajnych środków 
transportu. Gubernator Cuomo był orędownikiem tej poprawy infrastruktury dla całego 
regionu i dziękuję mu za jego zaangażowanie w jej realizację pomimo pandemii COVID-
19. Projekt ten jest krytycznym krokiem naprzód rozszerzającym możliwości korzystania 
z transportu zbiorowego w dzielnicy Bronx i zapewniającym ekonomiczne połączenie 
między regionem Mid-Hudson a Nowym Jorkiem”.  
  

Prezes i dyrektor generalny Stowarzyszenie Regionalnego Planowania (Regional 
Plan Association, RPA), Tom Wright, powiedział: „Penn Access to wspaniały projekt, 
w ramach którego istniejąca infrastruktura kolejowa zostanie ponownie wykorzystana w 
celu zapewnienia nowej przepustowości, łączności i odporności, a także zapewnienia 



 

 

krytycznej dostępności tranzytu dla historycznie niedostatecznie obsługiwanych 
społeczności w dzielnicy Bronx. RPA z niecierpliwością czeka na współpracę ze 
społecznościami i MTA, aby upewnić się, że w pełni wykorzystamy tę zmieniającą 
wszystko inwestycję”.  
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