
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 25.05.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GOVERNOR CUOMO OGŁASZA PRZYDZIAŁY ENERGII NEW YORK POWER 
AUTHORITY W RAMACH ROZWOJU GOSPODARCZEGO, TWORZĄC PONAD 100 

MIEJSC PRACY W ZACHODNIEJ CZĘŚCI STANU  
  

Przydziały energii wodnej z elektrownii na wodospadzie Niagara, zatwierdzone 
przez radę powierniczą NYPA, prowadzą do uzyskania 145 milionów USD z 

prywatnych inwestycji kapitałowych  
  

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że Rada Powiernicza New York Power 
Authority (NYPA) zatwierdziła trzy przydziały taniej energii wodnej, które przyczynią się 
do utworzenia 102 miejsc pracy w zachodniej części stanu i zachęcą do prywatnych 
inwestycji kapitałowych o wartości 145 milionów USD. Oznacza to przydzielenie 3580 
kilowatów energii wodnej z Projektu Elektrownii Niagara (Niagara Power Project) w 
Lewiston dla Americold Real Estate w hrabstwie Chautauqua, SGS Recovery w 
hrabstwie Niagara oraz Sumitomo Rubber USA w hrabstwie Erie.  
  
„Ochrona naszego środowiska oraz wsparcie dla gospodarki nie wykluczają się 
wzajemnie, a Projekt Elektrownii Niagara zapewni czystą, odnawialną energię 
bezpośrednio wspierającą rozwój gospodarczy na terenie zachodniej części stanu 
Nowy Jork”, powiedział gubernator Cuomo. „Te trzy przydziały energii pozwolą 
utworzyć ponad 100 miejsc pracy i zachęcą do inwestowania w ten region, a także 
przyczynią się do przejścia Nowego Jorku na gospodarkę czystej energii. Nasz stan jest 
zaangażowany w przyszłość energii odnawialnej, przynoszącą korzyści wszystkim 
mieszkańcom Nowego Jorku, a te przydziały są ważną częścią naszej strategii 
wspierania nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy przy wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii”.  
  
„Skupiając się na ożywieniu gospodarczym, pracujemy nad tym, by przedsiębiorstwa 
miały zasoby potrzebne im do rozwoju i udanej działalności w stanie Nowy Jork”, 
powiedziała zastępczyni gubernatora, Kathy Hochul. „Owe przydziały energii 
wodnej pozwolą tworzyć dobrze płatne posady, pobudzą prywatne inwestycje i jeszcze 
bardziej uwolnią pełny potencjał zachodniej części stanu Nowy Jork jako gospodarczej 
potęgi postpandemicznej”.  
  
Americold Real Estate L.P. - firma z siedzibą w Georgii i posiadająca 238 magazynów o 
kontrolowanej temperaturze na całym świecie, służących do przechowywania łatwo 
psujących się towarów - otrzymała przydział 830 kilowatów energii wodnej na budowę 
nowej chłodni w Dunkirk, dzięki czemu powstanie 60 nowych miejsc pracy. Nowy obiekt 



 

 

będzie służyć jako magazyn dla Wells Enterprises, dużego producenta lodów i 
obecnego poborcę energii z NYPA. Koszt budowy obiektu szacowany jest na 40 
milionów USD, a prace rozpoczną się pod koniec tego roku.  
  
SGS Recovery LLC w Niagara Falls, firma zajmująca się zrównoważoną gospodarką 
odpadami i recyklingiem, otrzymała przydział 750 kW energii wodnej na planowaną 
dzierżawę nowego budynku o powierzchni 30 000 stóp kwadratowych w Niagara Falls, 
gdzie materiały pochodzące z recyklingu przekształcane będą w przetworzone w 
procesie technologicznym paliwo, wykorzystywane jako substytut paliw kopalnych i 
ropopochodnych w przemyśle cementowym. Ten projekt o wartości niemal 5 milionów 
USD, który ma się rozpocząć pod koniec tego roku, spowoduje powstanie 12 
dodatkowych miejsc pracy.  
  
Zarząd NYPA zatwierdził przydział energii dla SGS w ramach nowych kryteriów 
zielonych miejsc pracy ogłoszonych przez gubernatora Cuomo w grudniu 2020 roku. 
Owe kryteria pozwalają NYPA na ocenę kandydatów do rozwoju gospodarczego pod 
kątem wspierania przez nich ekologicznych miejsc pracy i produkcji w stanie Nowy Jork, 
pomagając rozwijającej się gospodarce czystej energii w całym stanie, pod władzą 
gubernatora Cuomo oraz zgodnie z ustawą o przywództwie klimatycznym i ochronie 
społeczności.  
  
Sumitomo Rubber USA LLC in Tonawanda, producent opon do ciężarówek, 
samochodów osobowych, autobusów i motocykli, otrzymuje 2000 kW energii wodnej na 
cele zaplanowanej, istotnej ekspansji, która ma dwukrotnie zwiększyć dzienną 
produkcję firmy. Ta szacona na 122 milionów USD ekspansja, która zgodnie z planem 
ma rozpocząć się pod koniec tego roku, została ogłoszona w marcu przez gubernatora 
Cuomo i doprowadzi do stworzenia 30 miejsc pracy. Sumitomo jest wieloletnim biorą 
energii NYPA i już otrzymuje ponad 13 500 kW taniej energii wodnej w ramach pomocy 
dla utrzymania ponad 1300 miejsc pracy w obiekcie w Tonawanda. Empire State 
Development wspomaga także ekspansję kwotą 3,3 miliona USD w ramach programu 
Excelsior Jobs Tax Credit w zamian za zobowiązanie do tworzenia miejsc pracy.  
  
Prezes NYPA i mieszkaniec Buffalo, John R. Koelmel, powiedział: „Projektu 
Elektrownii Niagara jest podwaliną pod rozwój gospodarczy w całym stanie Nowy Jork, 
a zwłaszcza w zachodniej jego części, gdzie bezpośrednio wspomaga dziesiątki tysięcy 
miejsc pracy. My w NYPA jesteśmy dumni z tego, że te trzy przydziały energii wodnej: 
na rzecz firm Americold Real Estate, SGS Recovery i Sumitomo Rubber USA 
umożliwiają im znaczącą ekspansję w regionie. NYPA z przyjemnością wykonuje swoje 
zadania przyczyniające się do ożywienia gospodarki celem odbudowy sytuacji w 
Nowym Jorku”.  
 
Prezes i dyrektor generalny NYPA, Gil C. Quiniones, powiedział: „Dzisiejsze 
działanie zarządu NYPA dotycząca przyznania trzem firmom przydziałów energii 
wodnej pomoże stworzyć ponad 100 miejsc pracy w zachodnim Nowym Jorku. Władze 
angażują się w pomoc prowadzącą do ożywnienia gospodarczego w regionie, 
polegającego na mądrym i bezpiecznym powrocie po pandemii COVID-19”.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-power-authoritys-economic-development-awards-supporting-more
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sumitomo-rubber-usa-will-invest-122-million-increase-town-tonawanda


 

 

 
Tania energia wodna z elektrowni na Niagarze jest dostępna dla firm mieszczących się 
w promieniu 30 mil od Projektu Elektrownii Niagara, prowadzonego przez Power 
Authority, lub dla firm z hrabsta Chautauqua. Uzyskiwanie tej energii powiązane jest z 
dziesiątkami tysięcy istniejących miejsc pracy w regionie. Dowiedz się więcej na temat 
możliwości rozwoju gospodarczego, wspomaganego przez Power Authority, na stronie 
internetowej NYPA na temat Rozwoju Gospodarczego.  
  
Senator stanu Nowy Jork, George Borrello, powiedział: „Projekt magazynu - mroźni 
Americold w Dunkirk stanowi inwestycję wysokości 41 milionów USD w społeczność 
tego miasta i pozwoli utworzyć ponad 60 dobrze płatnych, pełnoetatowych miejsc pracy. 
Projekt ten pomoże również ochronić istniejące miejsca pracy w Wells Enterprises w 
Dunkirk, gdyż lody firmy będą przechowywane w magazynie do chwili ich wysłania. Dla 
północnego hrabstwa Chautauqua jest to ekscytujący projekt i stanowi część 
odrodzenia gospodarczego naszego regionu. Pomoże on zapewnić jaśniejszą 
przyszłość dla mieszkańców hrabstwa Chautauqua. Dziękuję Radzie Powierniczej New 
York Power Authority i gubernatorowi Cuomo za dostawy taniej energii wodnej z 
Niagary w celu pomocy dla projektu Americold”.  
  
Senator stanu Nowy Jork, Sean Ryan, powiedział: „Tania energia wodna 
dostarczona w ramach Projektu Elektrownii Niagara jest kluczowa dla przedsiębiorstw w 
całej zachodniej części stanu Nowy Jork. Sumitomo Rubber, jako jeden z głównych 
pracodawców w regionie, od dziesięcioleci ma ważny wkład w naszą lokalną 
gospodarkę. Decyzja NYPA o przydzieleniu Sumitomo większej ilości taniej energii 
wspomoże ekspansję firmy, co spowoduje utworzenie większej liczby dobrze płatnych 
miejsc pracy, a co za tym idzie, doprowadzi do wzmocnienia gospodarki naszego 
regionu”.  
  
Członek Zgromadzenia Stanu Nowy Jork, Bill Conrad, dodaje: „Sumitomo Rubber 
jest ważnym pracodawcą w mieście Tonawanda, a mająca nastąpić wkrótce ekspansja 
sygnalizuje, że firma nadal ma przekonanie w dynamikę zachodniej części stanu Nowy 
Jork i jego siłę roboczą. Dokonany przez NYPA przydział taniej energii wodnej na 
rozwój zakładu jest w pełni zasłużony, a w połączeniu z ulgami podatkowymi Empire 
State Development na tworzenie nowych miejsc pracy pokazuje chęć współpracy 
Nowego Jorku z firmami, które podtrzymują naszą gospodarkę. Te wzajemnie 
wspierające się inwestycje są dobre dla biznesu, naszych pracowników i naszego 
państwa”.  
  
Członek Zgromadzenia Stanu Nowy Jork, Angelo Morinello, powiedział: „Te 
przydziały energii wodnej stanowią bodziec gospodarczy dla zachodniej części stanu 
Nowy Jork, potrzebny do przyspieszenia uzyskania stabilności i wzrostu w regionie. 
Projekt energetyczny pozwoli stworzyć ponad 100 miejsc pracy w zachodniej części 
stanu Nowy Jork, jak również będzie promować i pomagać rozwijać produkcję czystej 
energii w całym stanie. Nie mogę się doczekać kolejnych inwestycji w rozwój 
energetyczny i gospodarczy dla zachodniego Nowego Jorku”.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7469d71f-2bf2ee04-746b2e2a-0cc47a6d17e0-72e8597ba3d45faa&q=1&e=ef73fb87-c449-49ac-a2bb-99c4694c07d4&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F


 

 

Wiodący w kraju Plan Klimatyczny stanu Nowy Jork  
Wiodący w kraju Program Klimatyczny gubernatora Cuomo jest najbardziej 
ekspansywną inicjatywą dotyczącą klimatu i czystej energii w kraju, nawołującą do 
uporządkowanego i sprawiedliwego przejścia na czystą energię przy jednoczesnym 
tworzeniu miejsc pracy i wspieraniu zielonej gospodarki w miarę jak stan Nowy Jork 
wychodzi z pandemii COVID-19. Nowy Jork, uświęcony prawem na mocy ustawy o 
przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności, jest na drodze do osiągnięcia 
wyznaczonego celu, jakim jest uzyskanie do 2040 roku zeroemisyjnego sektora energii 
elektrycznej, a także pozyskiwania 70% energii odnawialnej do 2030 r. oraz osiągnięcie 
neutralności węglowej w całej gospodarce. Podstawami do tego są bezprecedensowe 
inwestycje Nowego Jorku w zwiększenie udziału czystej energii, w tym przeznaczenie 
ponad 21 miliardów USD w 91 wielkoskalowych projektów na rzecz energii odnawialnej 
w całym stanie, 6,8 miliarda USD na redukcję emisji z budynków, 1,8 miliarda USD na 
zwiększenie udziału energii słonecznej, ponad 1 miliard dolarów na inicjatywy związane 
z czystym transportem i ponad 1,2 miliarda USD w zobowiązaniach NY Green Banku. 
Inwestycje te w roku 2019 łącznie utrzymywały ponad 150 000 miejsc pracy w sektorze 
czystej energii w stanie Nowy Jork, co stanowi 2100-procentowy wzrost w sektorze 
energii słoneczje od 2011 roku. Ich celem jest także wytwarzanie 9000 megawatów 
energii z wiatrów nadbrzeżnych do 2035 roku. Pod przywództwem gubernatora Cuomo 
Nowy Jork wykorzysta ten postęp do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 85% 
w porównaniu z rokiem 1990 r. do 2050 r., jednocześnie sprawiając, że co najmniej 
35% (przy celu wynoszącym 40%) zysków z inwestycji w czystą energię będzie 
kierowanych do społeczności w niekorzystnej sytuacji. Nastąpi też postęp w realizacji 
celu efektywności energetycznej do 2025 r., jakim jest zmniejszenie zużycia energii na 
miejscu o 185 bilionów BTU oszczędności energii końcowej.  
  
Informacje o NYPA  
NYPA to największa państwowa organizacja energetyczna w kraju, obejmująca 16 
obiektów wytwarzających i posiadająca ponad 1400 mil obwodów linii przesyłowych. 
Ponad 80% wytwarzanej przez NYPA elektryczności to czysta, odnawialna energia 
wodna. NYPA nie korzysta z pieniędzy pochodzących z podatków ani kredytów 
stanowych. Finansuje swoją działalność poprzez sprzedaż obligacji oraz przychodów 
uzyskiwanych w dużej mierze ze sprzedaży energii elektrycznej. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.nypa.gov oraz śledząc nas 
na Twitterze @NYPAenergy, Facebooku, Instagramie, Tumblrze i LinkedIn.  
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