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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PRZYZNANIE 34,2 MILIONA USD NA 
SYSTEMY CZYSTEJ WODY I LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY WODY PITNEJ W CAŁYM STANIE  
  

Projekty zlokalizowane w regionach Western New York, Capital, Mid-Hudson i 
Central New York  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że zarząd New York State Environmental 
Facilities Corporation (Korporacji ds. udogodnień środowiskowych stanu Nowy Jork) 
zatwierdził 34,2 miliona USD w formie dotacji, nieoprocentowanych pożyczek i tanich 
kredytów na wsparcie istotnych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury wody pitnej i 
ścieków w całym stanie Nowy Jork. W uchwalonym budżecie na rok 2022 dodano 
środki w wysokości 500 milionów dolarów na wsparcie oczyszczania wody, podnosząc 
tym samym łączną kwotę inwestycji stanowych do 4 miliardów dolarów i kontynuując 
realizację zobowiązań stanu w zakresie oczyszczania wody o wartości 5 miliardów 
dolarów.  
  

„Dostęp do czystej wody jest niezbędnym elementem w budowaniu silnych, tętniących 
życiem społeczności i ważne jest, aby nasi lokalni partnerzy mieli zasoby, których 
potrzebują, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców stanu Nowy Jork”, 
powiedział Gubernator Cuomo. „Dzięki temu finansowaniu, społeczności w całym 
stanie będą teraz mogły dokonać istotnej modernizacji kluczowej infrastruktury, takiej 
jak instalacje kanalizacyjne, systemy dezynfekcji i zbiorniki magazynowania wody, 
pomagając tym samym w zapewnieniu odpowiedniej jakości wody dla obecnych 
mieszkańców i przyszłych pokoleń”.  

  
Zatwierdzenie Zarządu obejmuje finansowanie ze stanowych funduszy odnawialnych 
na rzecz wody pitnej (Drinking Water State Revolving Funds) oraz dotacje, które są 
częścią programów realizowanych w ramach Ustawy o poprawie infrastruktury wodnej i 
programu zapobiegania zanieczyszczeniu (Water Infrastructure Improvement Act and 
Emerging Contaminants). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 
Environmental Facilities Corporation (EFC) pod adresem www.efc.ny.gov.  
  
Prezes New York State Environmental Facilities Corporation, Joseph Rabito, 
powiedział: „Projekty infrastrukturalne związane z oczyszczaniem ścieków i 
zapewnieniem dostępu do czystej wody mogą być wymagającymi finansowo 
przedsięwzięciami dla małych i dużych miast stanu Nowy Jork, ale mają one kluczowe 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Departament Ochrony Środowiska i i EFC są 
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partnerami i wyrażają swoje zadowolenie z faktu, że nisko- lub bezkosztowe 
instrumenty finansowe i dotacje zatwierdzone dziś przez Radę EFC pomogą lokalnym 
samorządom w realizacji inwestycji, które pozwolą w przyszłości zapewnić 
odpowiednią jakość wody”.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork i 
przewodniczący Rady EFC, Basil Seggos, powiedział: „Czysta woda pitna jest 
niezbędna pod kątem długoterminowej ochrony zdrowia, zrównoważonego rozwoju i 
dobrobytu gospodarczego społeczności w całym stanie Nowy Jork. Zrównoważone 
inwestycje państwa w ramach Ustawy o infrastrukturze czystej wody (Clean Water 
Infrastructure Act) oraz Państwowego funduszu odnawialnego na rzecz czystej wody 
(Clean Water State Revolving Fund) nadal pomagają lokalnym samorządom znaleźć 
elastyczność w finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych, które mają 
kluczowe znaczenie dla ochrony i poprawy jakości wody. Departament Ochrony 
Środowiska jest dumny ze współpracy z Environmental Facilities Corporation i 
władzami lokalnymi w zakresie wzmacniania i modernizowania starzejącej się 
infrastruktury wodnej w stanie Nowy Jork”.  
  
Dr Howard Zucker, Komisarz ds. Zdrowia Stanu Nowy Jork, powiedział: „Znaczne 
zaangażowanie finansowe administracji stanu Nowy Jork na rzecz zapewnienia 
wysokiej jakości wody pitnej oraz realizacja projektów unowocześniania istniejącej 
infrastruktury i wdrażanie najnowocześniejszych metod oczyszczania wody, która jest 
tak ważnym dla zdrowia zasobem, przynosi duże korzyści mieszkańcom całego stanu”.  
  
Projekty zatwierdzone na spotkaniu w dniu 3 czerwca:  
  
Czysta woda:  

• Miejscowość Coeymans w hrabstwie Albany – 746 481 USD w formie 
długoterminowego nieoprocentowanego finansowania na prace planistyczne, 
projektowe oraz wykonanie instalacji kanalizacyjnej oraz modernizację 
oczyszczalni ścieków.  

• Miasto Lockport w hrabstwie Niagara – 2 593 750 USD w formie 
niskooprocentowanego finansowania oraz 531 250 USD dotacji w ramach 
Ustawy o poprawie infrastruktury wodnej (WIIA) na prace planistyczne, 
projektowe i budowę instalacji dezynfekcji ścieków w oczyszczalni ścieków.  

• Miejscowość Perry w hrabstwie Wyoming – 8 636 043 USD w formie 
krótkoterminowego nieoprocentowanego finansowania na prace planistyczne, 
projektowe i modernizację oczyszczalni ścieków oraz 1 981 957 USD w formie 
długoterminowego nieoprocentowanego finansowania dla Fazy 2 na prace 
planistyczne, projektowe i modernizację oczyszczalni ścieków oraz renowację 
instalacji kanalizacyjnej. Oba projekty były pierwotnie wspierane finansowo w 
ramach dotacji Environmental Facilities Corporation na prace projektowe.  

• Miasto Ramapo w Hrabstwie Rockland – 1 325 000 USD dotacji w ramach 
Ustawy o poprawie infrastruktury wodnej (WIIA) na modernizację instalacji 
kanalizacyjnej.  



 

 

• Wioska Westfield w hrabstwie Chautauqua – 4 630 914 USD w formie 
długoterminowego nieoprocentowanego finansowania na modernizację 
oczyszczalni ścieków.  

  
Wodna pitna:  

• Wioska Mexico w hrabstwie Oswego – 4 000 000 USD w formie 
krótkoterminowego finansowania oraz 3 000 000 USD w formie dotacji w 
ramach Ustawy o poprawie infrastruktury wodnej (WIIA) na instalację nowego 
naziemnego zbiornika na wodę o pojemności 500 000 galonów z okładziną 
szklaną oraz nowej sieci wodociągowej w najważniejszych obszarach 
miejscowości.  

• Przedsiębiorstwo Wodociągowe Port Washington Water District w Hrabstwie 
Nassau – 3 428 400 USD w ramach grantu na zapobieganie zanieczyszczeniom 
(Emerging Contaminants) na prace projektowe i wdrożenie nowego procesu 
oczyszczania w istniejącej stacji uzdatniania wody w celu usuwania 1,4-
dioksanu oraz kwasu perfluorooktanowego (PFOA) ze studni czerpania wody nr 
10 przy Stonytown Road.  

• Przedsiębiorstwo Wodociągowe Port Washington Water District w Hrabstwie 
Nassau – 3 285 600 USD w ramach grantu na zapobieganie zanieczyszczeniom 
(Emerging Contaminants) na prace projektowe i budowę nowego procesu 
oczyszczania w istniejącej stacji uzdatniania wody w celu usuwania 1,4-
dioksanu, kwasu perfluorooktanowego (PFOA) oraz kwasu 
perfluorooktanosulfonowego (PFOS) ze studni czerpania wody Hewlett nr 4 .  

  
Finansowanie podlega zatwierdzeniu przez Public Authorities Control Board (Komisję 
Kontroli Władz Publicznych), a jego rozpatrzenie planowane jest na posiedzeniu Public 
Authorities Control Board w dniu 16 czerwca 2021 roku.  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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