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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW NA 
FINANSOWANIE SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW POPRAWY MOBILNOŚCI I 

OGRANICZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO W 
WYSOKOŚCI 110 MILIONÓW USD 

   
Finansowanie to wspiera realizację celów przodującej w kraju nowojorskiej 

Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate 
Leadership and Community Protection Act) oraz promuje działania 

zaspokajające potrzeby w zakresie mobilności wszystkich użytkowników, na 
każdym poziomie sprawności  

   
Pomaga gminom w spełnianiu wymagań Ustawy o czystym powietrzu 
(Clean Air Act) oraz Ustawy o Amerykanach z niepełnosprawnością 

(Americans with Disabilities Act)  

   
Gubernator Andrew M. Cuomo zapowiedział dziś dostępność nowych środków 
w wysokości 110 milionów USD na wsparcie społecznych inwestycji mających na celu 
poprawę kulturowych, estetycznych i środowiskowych aspektów lokalnych 
i regionalnych systemów transportu, a jednocześnie promujących bezpieczeństwo 
i mobilność. Inicjatywa ta będzie finansować projekty budujące i ulepszające istniejące 
już obiekty dla rowerzystów i pieszych, poprawiające dostęp do transportu publicznego, 
tworzące bezpieczne trasy do szkół, adaptujące porzucone linie kolejowe na szlaki dla 
pieszych oraz zmniejszające zatory i emisje gazów cieplarnianych powodowane przez 
sektor transportu. Ponadto gminy mogą wykorzystywać te środki na wspieranie działań 
spełniających wymagania Ustawy o czystym powietrzu (Clean Air Act) oraz Ustawy 
o Amerykanach z niepełnosprawnością (Americans with Disabilities Act).  
   
„Przeobrażając, przebudowując i przywracając życie z myślą o przyszłości po pandemii, 
musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo i mobilność są nieodzowne 
dla rozwoju i pomyślności naszych zróżnicowanych regionów” — powiedział 
gubernator Cuomo. „Te projekty społeczne stanowią przykład przodującego w skali 
kraju zaangażowania Nowego Jorku na rzecz ochrony środowiska, a jednocześnie 
sprzyjania lokalnemu rozwojowi gospodarczemu i poprawie zdrowia publicznego”.  
   
Projekty będą wybierane w ramach konkursu i oceniane na podstawie ustalonych 
kryteriów, takich jak korzyść publiczna, poprawa jakości powietrza oraz kwestie 
finansowe i innowacyjność realizacji. Projekty muszą być związane z naziemnym 
systemem transportu i zapewniać pełny dostęp społeczeństwu. Wnioski o finansowanie 



mogą opracowywać wszystkie gminy i zarejestrowane grupy non profit, ale projekty 
muszą być sponsorowane przez gminę, urząd stanowy lub organ administracji 
publicznej uprawniony do administrowania federalnymi środkami na 
transport. Kwalifikujące się działania w ramach projektów to między innymi:  

• Budowa nowych lub ulepszanie istniejących obiektów dla pieszych 
i rowerzystów.  

• Budowa nowych lub doskonalenie istniejących chodników dostępnych zgodnie 
z wymaganiami ADA, montaż wyposażenia zwiększającego bezpieczeństwo 
pieszych oraz architektura krajobrazu ulic i korytarzy transportowych.  

• Adaptacja porzuconych linii kolejowych na wielofunkcyjne szlaki rekreacyjne.  
• Ochrona i odnawianie zabytkowych obiektów transportowych.  
• Wdrażanie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko, 

służących odprowadzaniu i kontrolowaniu wody deszczowej oraz zapobieganiu 
zanieczyszczeniom lub ich redukcji w odniesieniu do wody odpływającej 
z autostrad.  

• Zmniejszanie śmiertelności fauny wskutek ruchu pojazdów oraz przywracanie 
i utrzymywanie połączeń między siedliskami ziemnymi i wodnymi.  

• Doskonalenie sygnalizacji ruchu oraz skrzyżowań poprawiających przepływ ruchu.  

• Programy zarządzania zapotrzebowaniem na transport służące przeniesieniu 
zapotrzebowania na godziny poza szczytem lub inne rodzaje transportu.  

   
Środki te zostały udostępnione Stanowi za pośrednictwem Federalnej Administracji 
Autostrad, są administrowane przez Departament Transportu Stanu Nowy Jork 
i udostępniane w ramach Programu Alternatywnych Rozwiązań Transportowych 
(Transportation Alternatives Program) oraz Programu Zmniejszania Zatorów Ruchu 
i Poprawy Jakości Powietrza (Congestion Mitigation and Air Quality Improvement 
Program). Programy te będą zapewniać finansowanie do 80% kosztów związanych 
z projektami, a pozostałe 20% pokryją sponsorzy projektów. Departament Transportu 
Stanu Nowy Jork będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie do 29 września 2021 r. 
Wniosek, wytyczne dotyczące programu oraz harmonogram warsztatów udostępniono 
na stronie dot.ny.gov/tap-cmaq.   
   

Komisarz Departmentu Transportu (DOT) Marie Therese Dominguez powiedziała: 
„Program ten jest znakomitym przykładem na to, jak DOT stanu Nowy Jork realizuje 
politykę i programy na rzecz zapewnienia wszystkim mieszkańcom Nowego Jorku 
bezpiecznych i ekologicznych możliwości poruszania się w celach zawodowych, 
rekreacyjnych i towarzyskich. Te społeczne inwestycje o znaczeniu krytycznym 
pozytywnie wpływają na nasze śródmiejskie dzielnice biznesowe oraz poprawiają 
ogólne bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców oraz gości Stanu”.  
   
Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
Krajowa agenda celów klimatycznych gubernatora Cuomo to najbardziej radykalna 
inicjatywa na rzecz klimatu i czystej energii na terenie kraju, zachęcająca do 
uporządkowanej i sprawiedliwej transformacji w kierunku czystej energii, która tworzy 
miejsca pracy i promuje ekologiczną gospodarkę, w miarę jak stan Nowy Jork powraca 

https://www.dot.ny.gov/tap-cmaq


do normalności po pandemii COVID-19. Dzięki Ustawie o przywództwie klimatycznym 
i ochronie społeczności Nowy Jork jest na drodze do osiągnięcia postawionego sobie 
celu w postaci bezemisyjnej energii elektrycznej do 2040 r., w tym 70% energii 
odnawialnej do 2030 r. i osiągnięcia neutralności węglowej całej gospodarki. Inicjatywa 
ta stanowi rozwinięcie bezprecedensowego zaangażowania Nowego Jorku w dziedzinie 
czystej energii, w tym inwestycji 3,9 miliarda USD w 67 dużych projektów pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych w całym stanie, utworzenia ponad 150 000 miejsc pracy 
w nowojorskim sektorze czystej energii, deklaracji produkowania 9000 megawatów 
energii na morskich farmach wiatrowych do 2035 roku i wzrostu w sektorze 
rozproszonej produkcji energii słonecznej o 1800% od 2011 roku. Pod przywództwem 
gubernatora Cuomo Nowy Jork będzie kontynuował postępy i do 2050 r. zmniejszy 
emisje gazów cieplarnianych o 85% w porównaniu do emisji z roku 1990, równocześnie 
zapewniając, że 40% zysków z inwestycji w czystą energię będzie służyło mniej 
uprzywilejowanym społecznościom, oraz kontynuując postęp w kierunku stanowego 
celu wydajności energetycznej na rok 2025 w postaci redukcji miejscowego zużycia 
energii o 185 bln BTU.  
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