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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZATWIERDZENIE LOKALIZACJI DWÓCH 
PIERWSZYCH DUŻYCH OBIEKTÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA MOCY NOWYCH 

PRZEPISÓW  
  

Zatwierdzone obiekty wykorzystujące energię słoneczną pomogą Stanom 
zwalczać zmiany klimatyczne i przyspieszą odbudowę gospodarki po pandemii 

COVID-19  
  

Ostateczne pozwolenia są najszybciej wydanymi pozwoleniami na lokalizację 
dużych obiektów energii odnawialnej w stanie Nowy Jork  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że Urząd ds. Lokalizowania Źródeł Energii 
Odnawialnej stanu Nowy Jork (ang. New York State Office of Renewable Energy, 
ORES) wydał ostateczne pozwolenia na lokalizację dwóch pierwszych dużych obiektów 
wykorzystujących energię słoneczną: Riverhead Solar 2, LLC i Morris Ridge Solar 
Energy Center, LLC. Pozwolenia na lokalizację tych dwóch obiektów są najszybciej 
wydanymi w historii stanu Nowy Jork, co jest zgodne z zobowiązaniem stanu do 
zapewnienia, że wiodąca w kraju linia dużych projektów w zakresie energii odnawialnej 
zostanie zatwierdzona w sposób terminowy i odpowiedzialny. Ponadto ORES nadal 
obserwuje duże zainteresowanie rynku nowym procesem wydawania pozwoleń, w 
ramach którego na różnych etapach rozpatrywania znajduje się 46 wniosków o 
pozwolenie, a kilka kolejnych zostanie złożonych do końca roku.  
  
Riverhead to 36-megawatowa elektrownia słoneczna w mieście Riverhead, w hrabstwie 
Suffolk. Morris Ridge Solar Energy Center to 177-megawatowa elektrownia słoneczna 
połączona z 83-megawatowym magazynem energii w mieście Mount Morris, w 
hrabstwie Livingston. Oczekuje się, że łącznie te instalacje słoneczne wygenerują ilość 
energii odnawialnej wystarczającą do zasilenia ponad 46 000 nowojorskich domów i 
zredukują emisję dwutlenku węgla o ponad 208 000 ton metrycznych rocznie, co 
odpowiada usunięciu z dróg ponad 41 000 samochodów rocznie.  
  
„W ramach naszych ambitnych celów w zakresie czystej i odnawialnej energii, jesteśmy 
zobowiązani do ochrony stanu Nowy Jork przed skutkami zmian klimatycznych i 
pomagamy zapewnić, że odnawialne źródła energii można budować i dystrybuować 
łatwo i skutecznie”, powiedział gubernator Cuomo. „Nowy Jork od dawna jest 
krajowym liderem w zakresie zmian klimatycznych, a zatwierdzając te dwa projekty, 
podejmujemy znaczące kroki w kierunku ratowania środowiska i wspierania nowych 



 

 

miejsc pracy oraz inwestycji, aby odbudować naszą gospodarkę lepszą, silniejszą i 
bardziej przyjazną środowisku po pandemii COVID-19.”  
  
Zgodnie z ustawą o przyspieszonym wzroście energii odnawialnej i korzyściach dla 
społeczności (ang. Accelerated Renewable Energy Growth and Community Benefit 
Act), te zatwierdzone instalacje solarne pomogą stanowi w walce ze zmianami 
klimatycznymi i przyspieszą jego odbudowę gospodarczą po pandemii COVID-19. W 
ramach ustawy, stan Nowy Jork stworzył pierwszy w kraju Urząd ds. Lokalizowania 
Źródeł Energii Odnawialnej w celu poprawy i usprawnienia procesu odpowiedzialnego 
środowiskowo i efektywnego kosztowo rozmieszczania dużych projektów energii 
odnawialnej w całym Nowym Jorku, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści 
zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych dla społeczności lokalnych. Dzisiejsze 
ogłoszenie świadczy o szybkim postępie w ramach niedawno rozszerzonego Standardu 
Czystej Energii i wspiera cel gubernatora Cuomo, aby do 2030 r. 70 procent energii 
elektrycznej w stanie pochodziło ze źródeł odnawialnych, zgodnie z ustawą o 
przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (ang. Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA).  
  
Urząd podjął decyzję po szczegółowym przeglądzie i intensywnym procesie udziału 
społeczeństwa w celu zapewnienia, że te instalacje solarne spełniają lub przekraczają 
wymagania sekcji 94-c ustawy wykonawczej i jej przepisów wykonawczych. Te 
instalacje solarne oraz inne duże instalacje energii odnawialnej, które są obecnie 
analizowane przez Urząd – zgodnie z zapowiedzią gubernatora Cuomo zawartą w 
orędziu o sytuacji stanu w 2021 r. – są one niezbędne do realizacji ambitnych celów 
ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności lokalnych, dotyczących 
redukcji emisji dwutlenku węgla i czystej energii, aby przeciwdziałać zmianom 
klimatycznym.  
  
Pełniący obowiązki dyrektora wykonawczego ORES, Houtan Moaveni, powiedział: 
„Zgodnie z celem gubernatora Cuomo, jakim jest gospodarka oparta na czystej energii, 
dzisiejsza decyzja pokazuje, w jaki sposób stan Nowy Jork pracuje nad szybszym 
rozwojem dużych obiektów energii odnawialnej, zapewniając jednocześnie ochronę 
środowiska i uwzględnienie wszystkich istotnych czynników społecznych, 
ekonomicznych i środowiskowych przy wydawaniu pozwoleń na takie obiekty, przy 
udziale władz lokalnych i miejscowych społeczności. Liczymy na dalszą współpracę ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami w trakcie budowy tych obiektów.”  
  
Projekty te stworzą ponad 430 tymczasowych i pełnoetatowych miejsc pracy oraz będą 
bodźcem dla ponad 200 mln USD prywatnych inwestycji, co pomoże pobudzić stan do 
odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. Lokalne jurysdykcje podatkowe 
otrzymają ponad 20 mln USD w formie płatności w miejsce podatków i innych funduszy 
w okresie realizacji obu projektów. Riverhead Solar i Morris Ridge Solar Energy Center 
wpłaciły 213 000 USD w ramach funduszy interwencyjnych, aby umożliwić grupom 
miejskim i społecznościowym pełny udział w przeglądzie obiektów.  
  



 

 

Prezes i dyrektor generalny NYSERDA, Doreen M. Harris, powiedziała: „Zgodnie z 
ustawą Climate Leadership and Community Protection Act, stan ambitnie wspiera 
odpowiedzialny i efektywny kosztowo rozwój projektów energii odnawialnej na skalę 
przemysłową w całym stanie, dążąc do uzyskania 70 procent energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa do 2030 r. Cieszymy się, 
że ten kamień milowy został osiągnięty i projekty te zostaną wkrótce zakończone, aby 
zapewnić niezwykle ważne korzyści środowiskowe i ekonomiczne lokalnym 
społecznościom Nowego Jorku.”  
  
Dyrektor generalny Departamentu Usług Publicznych Stanu Nowy Jork, John B. 
Howard, powiedział: „Dzięki dzisiejszym decyzjom o zezwoleniu, ORES pomaga w 
realizacji wiodącej w kraju strategii gubernatora Andrew M. Cuomo dotyczącej redukcji 
emisji dwutlenku węgla i gospodarki opartej na czystej energii. Te dwa projekty, a także 
wiele innych, które zostaną zrealizowane później, przyniosą korzyści wszystkim 
mieszkańcom Nowego Jorku poprzez zmniejszenie naszej zależności od paliw 
kopalnych, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji w czystą energię, tworzeniu 
miejsc pracy związanych z czystą energią oraz poprawie stanu środowiska 
naturalnego.”  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork, Basil Seggos, 
powiedział: „Tworząc Urząd ds. Planowania Energii Odnawialnej, Nowy Jork wspiera 
projekty, które pomogą osiągnąć ambitne cele naszego stanu w zakresie zmian 
klimatycznych i urzeczywistnić naszą przyszłość w zakresie czystej energii. Projekty 
wykorzystania energii słonecznej w Riverhead i Morris Ridge są wyrazem krajowego 
przywództwa Nowego Jorku i jego zaangażowania w walkę ze zmianami klimatycznymi 
poprzez zwiększenie wykorzystania zrównoważonych źródeł energii odnawialnej, przy 
jednoczesnym rozwoju proekologicznej gospodarki stanu. Energia słoneczna i 
technologia magazynowania energii w akumulatorach to sprawdzone, oparte na nauce 
rozwiązania, które ograniczą szkodliwe emisje, tworząc jednocześnie tysiące miejsc 
pracy, dzięki którym nowojorczycy będą mogli pracować chroniąc naszą planetę.”  
  
Senator stanu Nowy Jork, Kevin Parker, przewodniczący Komisji Energii i 
Telekomunikacji Senatu, powiedział: „Wyrażam uznanie dla Urzędu ds. Planowania 
Energii Odnawialnej (ORES) za uzyskanie pozwoleń, które pomogą rozszerzyć dostęp 
stanu do energii słonecznej. Jest to ważna inicjatywa, która pomoże nam osiągnąć 
nasze jasne cele energetyczne, zapewniając jednocześnie dostęp do energii 
odnawialnej tysiącom nowojorczyków. Pochwalam gubernatora Cuomo za podjęcie tych 
proaktywnych działań i z niecierpliwością czekam na rozwój kolejnych instalacji 
wykorzystujących energię słoneczną.”  
  
Członek Zgromadzenia Stanu Nowy Jork, Michael Cusick, przewodniczący 
Komisji Energii Zgromadzenia, powiedział: „Dzisiejsze ogłoszenie dotyczące 
ostatecznego pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej Riverhead Solar 2, LLC i 
Morris Ridge Solar Energy Center, LLC oraz instalacji magazynowania energii 
słonecznej i akumulatorów oznacza najszybsze w historii stanu Nowy Jork 
lokalizowanie dużych projektów w zakresie energii odnawialnej. Obiekty te, silnie 



 

 

wspierane przez społeczności, w których będą się znajdować, nie tylko zapewnią 
energię odnawialną dla dziesiątek tysięcy domów, ale także odegrają kluczową rolę w 
naszych dalszych pracach nad osiągnięciem celów ustawy CLCPA. Każdy projekt 
związany z energią odnawialną w naszym stanie przybliża nas o krok do osiągnięcia 
naszych celów i stworzenia czystej sieci energetycznej przyszłości.”  
  
Dzisiejsze decyzje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu pod 
adresem https://ores.ny.gov/permit-applications.  
  
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 administracji stanu Nowy Jork 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 mld USD na redukcję emisji z budynków, 1,8 
mld USD na zwiększenie udziału energii słonecznej, ponad 1 miliard USD na inicjatywy 
związane z czystym transportem i ponad 1,2 mld 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 słonecznej 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 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 ORES  
Urząd ds. Planowania Energii Odnawialnej jest pierwszą w swoim rodzaju agencją 
stanową zajmującą się wyłącznie odpowiedzialnym środowiskowo i efektywnym 
kosztowo lokalizowaniem obiektów energii odnawialnej, która została utworzona na 
mocy ustawy Accelerated Renewable Energy Growth and Community Benefit Act w 
kwietniu 2020 roku. Urząd ten zajmuje się konsolidacją przeglądów środowiskowych i 
wydawaniem pozwoleń dla głównych obiektów energii odnawialnej, aby zapewnić, że 
decyzje lokalizacyjne są przewidywalne, odpowiedzialne i podejmowane w 
odpowiednim czasie przy udziale władz lokalnych i społeczności przyjmujących. W dniu 
3 marca 2021 r. Urząd przyjął kompleksowe regulacje zawierające zbiór jednolitych 
standardów i warunków w celu wdrożenia ustawy. Urząd ma na celu umożliwienie 
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Nowemu Jorkowi uzyskanie 70 procent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 
2030 roku, zgodnie z wymaganiami wiodącego w kraju planu klimatycznego 
gubernatora Andrew Cuomo, zapisanego w prawie poprzez ustawę Climate Leadership 
and Community Protection Act. Więcej informacji na temat ORES można znaleźć na 
stronie www.ores.ny.gov.  
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