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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA POWSTANIE NOWYCH SZYBKICH STACJI 
ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH PRZY SKLEPACH SIECI MIRABITO 

W REGIONIE CENTRAL NEW YORK  
  

Stacja ładowania przy sklepie firmy Mirabito w miejscowości Oneonta jest 
pierwszą z pięciu, w których szybkie ładowanie pojazdów stanie się bardziej 

dostępne i wygodniejsze dzięki ogólnostanowej sieci EVolve NY  
  

Jedna z największych sieci ogólnodostępnych ładowarek w USA  
Firma energetyczna New York Power Authority na dobrej drodze do 

zainstalowania 150 szybkich stacji ładowania do końca roku, przyspieszając 
realizację celów zapewnienia czystej energii w stanie  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś otwarcie pierwszej z pięciu stacji szybkiego 
ładowania pojazdów elektrycznych planowanych w wielu punktach handlowych sieci 
Mirabito w w regionie Central New York. Dzięki umowie podpisanej pomiędzy firmą 
Mirabito i firmą energetyczną New York Power Authority (NYPA), w nowych stacjach 
ładowania EVolve NY zlokalizowanych przy punktach Mirabito znajdzie się łącznie 19 
ładowarek. Pierwszy punkt ładowania, przy stacji Mirabito w Oneonta, będzie siódmą 
instalacją NYPA EVolve NY w ramach programu stworzenia ogólnostanowej sieci stacji 
ładowania. Pięć stacji, które zaczną działać od jesieni tego roku, będzie oferować 
mieszkańcom stanu możliwość bezemisyjnego ładowania samochodów elektrycznych, 
przyczyniając się do realizacji ambitnych celów Gubernatora w zakresie czystej energii, 
w tym zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 22 miliony ton poprzez elektryfikację i 
podniesienie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 85% do 2050 roku.  
  
„Partnerstwa publiczno-prywatne umożliwiają w stanie Nowy Jork sprawną i 
ekonomiczną budowę sieci szybkich, niedrogich i niezawodnych, publicznych stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych”, powiedział Gubernator Cuomo. „Rozbudowa 
możliwości szybkiego ładowania baterii pojazdów w różnych lokalizacjach w obrębie 
całego stanie jest kluczowym krokiem w zachęcaniu większej liczby kierowców do 
wyboru pojazdów elektrycznych. Poprzez przechodzenie na pojazdy elektryczne i 
zwiększenie dostępności do stacji ładowania, więcej mieszkańców stanu Nowy Jork 
będzie korzystać z tego bezemisyjnego środka transportu, co znacznie zmniejszy 
emisję gazów cieplarnianych na drogach”.  
  



 

 

Nowa stacja ładowania zlokalizowana na południowym wschodzie miejscowości 
Oneonta, otwarta dzisiaj przez Wicegubernator Kathy Hochul, która na uroczystość 
przyjechała samochodem elektrycznym, jest pierwszą lokalizacją przy punktach 
handlowych Mirabito Convenience Stores – rodzinnej firmy zajmującej się sprzedażą 
energii z siedzibą w Binghamton, która prowadzi ponad 100 sklepów 
ogólnospożywczych w regionie Central New York. Do jesieni tego roku NYPA 
zainstaluje komplet 19 ładowarek przy sklepach Mirabito. Pozostałe stacje ładowania 
przy punktach Mirabito będą zlokalizowane głównie na trasie między miejscowościami 
Binghamton i Syracuse. Budowa ma się rozpocząć w czerwcu i obejmuje dwie 
lokalizacje w Syracuse oraz stacje przy sklepach w Castle Creek i Binghamton. NYPA 
zbuduje, będzie właścicielem i operatorem sieci ładowania EVolve NY we współpracy z 
Mirabito, która jest gospodarzem terenu.  
  
„Przyszłość stanu Nowy Jork będzie napędzana czystą, odnawialną energią, a pojazdy 
elektryczne są częścią fundamentu do osiągnięcia tego celu”, powiedziała 
Wicegubernator Kathy Hochul. „Dzisiejsze ogłoszenie budowy pięciu nowych stacji 
szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych przy sklepach Mirabito Convenience 
Stores pomoże zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i osiągnąć znaczne oszczędności w 
kosztach paliwa, jednocześnie zachęcając mieszkańców stanu do kupowania pojazdów 
elektrycznych, wraz z rosnącą liczbą dostępnych stacji ładowania. W stanie Nowy Jork 
stawiamy sobie za cel tworzenie czystszej, bardziej zielonej i pewniejszej 
teraźniejszości i przyszłości”.  
  
„NYPA z zadowoleniem przyjmuje, że to partnerstwo z Mirabito, nasze pierwsze 
przedsięwzięcie realizowane z firmą zarządzającą wieloma punktami handlowymi, 
pomoże nam znacznie rozszerzyć nasz zasięg i sprawi, że szybkie ładowanie będzie 
łatwo dostępne dla większej liczby kierowców”, powiedział Gil C. Quiniones, Prezes i 
Dyrektor Generalny NYPA. „Współpracując w celu zlokalizowania stacji szybkiego 
ładowania w najlepszych lokalizacjach w całym stanie, ułatwiamy większej liczbie 
kierowców wybór pojazdów o zerowej emisji, ponieważ wiedzą oni, że mogą pokonywać 
długie dystanse bez martwienia się o możliwość kolejnego ładowania. NYPA jest 
zaangażowane w zredukowanie emisji dwutlenku węgla w przyszłości i zdrowsze 
środowisko dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Nowe stacje ładowania są częścią sieci infrastruktury ładowania NYPA EVolve NY 
instalowanej wzdłuż kluczowych korytarzy transportowych i na obszarach miejskich w 
celu zachęcenia do korzystania z pojazdów elektrycznych. Do końca 2021 roku EVolve 
NY zainstaluje w całym regionie nawet 150 ładowarek, dzięki czemu stan Nowy Jork 
będzie mógł poszczycić się trzecią co do wielkości, ogólnodostępną (dostępną dla 
wszystkich pojazdów elektrycznych) siecią szybkiego ładowania o mocy 150kW+ w 
USA. Po zakończeniu tej fazy projektu EVolve NY, mieszkańcy stanu będą mogli 
jeździć każdym typem pojazdu elektrycznego z Nowego Jorku do Montauk, z Albany do 
Montrealu i z Binghamton do Buffalo, mając możliwość skorzystania z rozmieszczonych 
maksymalnie co 50 mil szybkich ładowarek, które pozwolą na naładowanie ich 
pojazdów w czasie 15-30 minut.  
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Od jesienie ubiegłego roku firma EVolve NY otwarła swoje punkty ładowania w 
LaGrangeville, Watertown, Malone, Schroon Lake, Fairport i największą publiczną 
stację ładowania na północnym wschodzie,na terenie Międzynarodowego Portu 
Lotniczego im. Johna F. Kennedy'ego.  
  
Mirabito: Trendsetter w zakresie innowacji energetycznych  
Firma Mirabito ma długą historię świadczenia usług energetycznych w regionie Central 
New York. Rodzinny biznes sięga historią do 1927 roku, kiedy to James Mirabito zaczął 
dostarczać węgiel mieszkańcom Norwich, NY. Z biegiem czasu, firma nadal 
ewoluowała i rozwijała się, dodając do swoich usług olej opałowy i propan. W 1983 roku 
Mirabito wprowadziło do swojego portfolio stacje benzynowe i sklepy z artykułami 
spożywczo-przemysłowymi i obecnie posiada 108 punktów. Dodanie stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych w kilku lokalizacjach oznacza nową erę dla klientów w regionie 
Central New York, którzy będą teraz mogli skorzystać z opcji bezemisyjnego ładowania 
elektrycznego.  
  
„Jesteśmy podekscytowani naszym partnerstwem z EVolve NY, ponieważ wiemy, że 
elektryczne „tankowanie” to wschodzący rynek i chcemy być jego częścią”, powiedział 
Prezes firmy Joe Mirabito. „W ciągu prawie 100 lat naszej działalności w branży 
energetycznej zrozumieliśmy wartość dostosowywania się i ewoluowania wraz z 
potrzebami klientów. Jeśli nasi klienci idą w tym kierunku, to my również tam 
pójdziemy”.  
  
W Oneonta 4969 NY przy drodze stanowej 23, będą znajdować się trzy stanowiska 
szybkiego ładowania prądem stałym (DCFC) o mocy 150 kW i jedno stanowisko o mocy 
350 kW, które w ciągu jednej minuty jest w stanie naładować baterię pojazdu na tyle, 
aby aby dało się przejechać 20 mil. Dwie ze stacji ładowania będą wyposażone w oba 
złącza szybkiego ładowania, Combined Charging System (CCS) i CHAdeMO, dzięki 
czemu będzie można do nich podłączyć wszystkie pojazdy elektryczne, w tym 
samochody marki Tesla. Jedno miejsce parkingowe spełnia wymagania Ustawy o 
Osobach Niepełnosprawnych (ADA). Ładowarki posiadają funkcję „Plug and Charge”, 
która umożliwia niektórym pojazdom przekazywanie danych uwierzytelniających 
płatność właściciela bezpośrednio do ładowarki, co pozwala na szybsze i wygodniejsze 
rozliczenie transakcji.  
Sklep Mirabito jest otwarty 24 godziny na dobę i znajduje się w nim publiczna toaleta, 
myjnia samochodowa, oraz można kupić artykułu spożywcze i napoje. Miejsce to 
znajduje się w pobliżu kilku sklepów i restauracji, gdzie klienci mogą zrobić zakupy, 
podczas ładowania pojazdu. W tym roku w miejscu przy drodze stanowej 23 zostanie 
również otwarty punkt sieci Dunkin'.  
  
Stacja ładowania w Oneonta jest również pierwszą lokalizacją NYPA stworzoną i 
obsługiwaną we współpracy z Electrify Commercial, jednostką biznesową firmy Electrify 
America, powołaną do życia w celu zapewnienia zindywidualizowanych, 
kompleksowych rozwiązań w zakresie ładowania dla przedsiębiorstw, zakładów 
użyteczności publicznej i jednostek rządowych. Klienci EVolve NY mogą wygodnie 
płacić za korzystanie z tych stacji za pomocą kart kredytowych lub debetowych, albo za 
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pomocą aplikacji mobilnej Electrify America, która łączy kierowców z siecią ponad 2600 
szybkich ładowarek DC w całym kraju. Kierowcy otrzymają również wsparcie ze strony 
centrum obsługi klienta Electrify America, działającego 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu.  
  
„Electrify Commercial wprowadza ciągłe innowacje, zapewnia doskonałą sieć i 
koncentruje się na klientach, aby pomóc organizacjom szybko zwiększyć dostępność 
ultraszybkiego ładowania na terenie całego stanu Nowy Jorku, w USA i 
Kanadzie”, powiedziała Rachel Moses, Dyrektor ds. usług komercyjnych, Green 
Cities & Business Development w Electrify America. „Współpraca z myślącymi 
przyszłościowo organizacjami, takimi jak New York Power Authority, pomaga 
przyspieszyć zrównoważoną mobilność poprzez wdrażanie gotowych, innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie ładowania dla firm komercyjnych, dla których priorytetem jest 
większe wykorzystanie elektryczności w przyszłości”.  
W zakresie inżynierii i projektowania systemu elektrycznego obsługującego stacje 
ładowania NYPA była wspierana przez New York State Electric and Gas Corporation 
(NYSEG).  
  
Carl A. Taylor, Prezes i Dyrektor Generalny NYSEG, powiedział: „NYSEG z dumą 
wspiera stanową inicjatywę rozszerzenia dostępu do stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na naszym obszarze usług, takich jak ta otwarta dzisiaj w Oneonta. 
Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu się do nowej przyszłości energetycznej i 
wspieramy stanowe cele energetyczne w zakresie zwiększenia dostępu do stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych. Elektryfikacja sektora transportowego pomoże 
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i promować bardziej zrównoważoną przyszłość 
energetyczną dla naszych klientów i wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Nowa instalacja wspiera również zaproponowany przez Gubernatora program „Make 
Ready”, który jest finansowany przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w celu 
zlokalizowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych w kluczowych miejscach i 
wspierania szerszego wykorzystania pojazdów elektrycznych, a jego celem jest 
stworzenie ponad 50 000 stanowisk ładowania do 2025 roku. Realizowana w stanie 
Nowy Jork inwestycja w elektryfikację sektora transportu o wartości 1 miliarda USD 
zwiększa dostępność do czystego tranzytu i transportu elektrycznego, co przyniesie 
korzyści wszystkim mieszkańcom stanu, w tym mieszkańcom obszarów o niskich 
dochodach lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez redukcję emisji, co 
przyczyni się do czystszego powietrza i podniesienia poziomu zdrowia. Dokonane 
inwestycje oraz wysiłki na rzecz elektryfikacji w ramach programów takich jak Make 
Ready, EVolve NY i Charge NY, we współpracy z Urzędem ds. Rozwoju Energii i 
Badań Stanu Nowy Jork (New York State Energy and Research Development 
Authority), Departamentem Usług Publicznych Stanu Nowy Jork (New York State 
Department of Public Service) oraz Departamentem Ochrony Środowiska Stanu Nowy 
Jork (New York State Department of Environmental Conservation), pomogą stanowi 
osiągnąć ambitne cele w zakresie czystej energii nakreślone w ustawie Climate 
Leadership and Community Protection Act.  
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Informacje o szybkich ładowarkach EVolve NY w punktach handlowych sieci Mirabito, a 
także o kolejnych, można znaleźć na stronie PlugShare lub pobierając aplikację 
Chargeway.  
  
Wiodący w kraju plan klimatyczny realizowany w stanie Nowy Jork  
Wiodący w kraju program klimatyczny Gubernatora Cuomo jest najbardziej 
progresywną inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w USA wymagającą 
sprawnego przejścia na czystą energię, co daje możliwość tworzenia miejsc pracy i 
kontynuuje wsparcie zielonej gospodarki w procesie powrotu stanu Nowy Jork do 
normalności po pandemii COVID-19. Dzięki ustawie Climate Leadership and 
Community Protection Act, stan Nowy Jork jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, 
jakim jest zeroemisyjny sektor energii elektrycznej do 2040 r., w tym 70-procentowa 
produkcja energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. oraz osiągnięcie neutralności 
węglowej całej gospodarki. Opisywany program opiera się na niespotykanym do tej pory 
rozwoju źródeł czystej energii w stanie Nowy Jork, w tym ponad 4 mld USD 
zainwestowanych w 91 dużych projektów odnawialnych w całym stanie, utworzeniu 
ponad 150 000 miejsc pracy w stanowym sektorze czystej energii, zobowiązaniu do 
budowy morskich elektrowni wiatrowych o mocy 9000 megawatów do 2035 roku oraz 
na 1800-procentowym wzroście rozproszonego sektora energii słonecznej od 2011 
roku. Pod przywództwem Gubernatora Cuomo, stan Nowy Jork będzie bazował na tym 
postępie i do 2050 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w stosunku do 
poziomu z 1990 r., jednocześnie realizując cel zrealizowania 40% inwestycji w czystą 
energię na terenach zamieszkałych przez społeczności znajdujące się w trudnej 
sytuacji, a także realizując cel w zakresie efektywności energetycznej stanu w 2025 r., 
który polega na zmniejszeniu zużycia energii o 185 bilionów BTU.  
  
O EVolve NY  
EVolve NY to inicjatywa New York Power Authority mająca na celu przyspieszenie 
wprowadzenia do szerokiego użytku pojazdów elektrycznych (EV) w całym stanie. 
Program tworzy partnerstwa sektora prywatnego w celu rozbudowy infrastruktury stacji 
szybkiego ładowania i sprawienia, aby pojazdy elektryczne były bardziej przyjazne dla 
wszystkich mieszkańców stanu. NYPA instaluje szybkie ładowarki wzdłuż głównych tras 
międzystanowych, w pięciu dużych miastach i na lotniskach w Nowym Jorku. EVolve 
NY wspiera cel stanu Nowy Jork, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40 
procent do 2030 roku i jest kluczowym filarem programu Charge NY 2.0 Gubernatora 
Andrew M. Cuomo, który ma na celu uruchomienie 10 000 publicznych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych do 2021 roku. W celu uzyskania dodatkowych informacji można 
skontaktować się z nami oraz znaleźć je tutaj.  
  
O Mirabito  
Rodzinna grupa firm pod szyldem Mirabito prowadzi działalność w dziewięciu stanach i 
posiada wiele jednostek biznesowych zajmujących się produktami i usługami 
energetycznymi dla domu, prowadzeniem sklepów z artykułami spożywczo-
przemysłowymi, hurtową sprzedażą produktów i usług energetycznych, gazu ziemnego 
i prądu oraz naprawą ciężarówek. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.  
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