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GUBERNATOR CUOMO ZAPOWIADA PRZEZNACZENIE PRAWIE 4 MLN USD NA 
ROZBUDOWĘ LOKALNYCH SIECI POMP CIEPŁA W CAŁYM STANIE NOWY JORK  

  
Zwycięskie projekty mają być skoncentrowane na możliwościach pozyskiwania 

czystej energii w 600 budynkach, a dwie trzecie środków zostanie 
przeznaczonych na projekty wspierające mniej uprzywilejowane społeczności   

  
Ta zapowiedź przyczynia się do realizacji najbardziej ambitnych w skali kraju 

celów Gubernatora, określonych w ustawie o przywództwie w zakresie klimatu i 
ochronie społeczności, które obejmują ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

o 85 procent do 2050 r.  
   

Gubernator Andrew M. Cuomo zapowiedział dziś przeznaczenie prawie 4 mln USD na 
23 projekty w ramach pierwszej tury pilotażowego programu lokalnych sieci pomp 
ciepła, mającego na celu rozwój lokalnych sieci ciepłowniczych zasilanych energią 
geotermalną i odpadową do ogrzewania i chłodzenia budynków. Zwycięskie projekty 
mają być skoncentrowane na możliwościach pozyskiwania czystej energii w 600 
budynkach, a dwie trzecie środków zostanie przeznaczonych na projekty wspierające 
mniej uprzywilejowane społeczności. Ta zapowiedź przyczynia się do realizacji 
najbardziej ambitnego w skali kraju planu Gubernatora, opisanego w ustawie o 
przywództwie w zakresie klimatu i ochronie społeczności, który obejmuje ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o 85 procent do 2050 r.  
   
„Lokalne sieci ciepłownicze tworzą możliwość zwiększania elektryfikacji budynków 
poprzez stworzenie zdrowszych miejsc do życia i pracy dla społeczności na terenie 
całego stanu”, powiedział Gubernator Cuomo. „Te projekty pokazują, jak łączyć 
nową, czystą infrastrukturę energetyczną w naszych społecznościach z długofalowymi 
oszczędnościami energii dla mieszkańców, w tym mieszkańców o niskich dochodach i 
mniej uprzywilejowanych społecznościach”.  
  
„Stan Nowy Jork inwestuje w lokalne sieci ciepłownicze, aby zarówno rozwijać 
możliwości pozyskiwania czystej energii, jak i zapewniać długoterminowe oszczędności 
energii potrzebującym społecznościom”, powiedziała wicegubernator Kathy Hochul. 
„Pilotażowy Program Lokalnych Sieci Pomp Ciepła stworzy zdrowe miejsca do życia i 
pracy oraz przybliży Nowy Jork do realizacji najbardziej ambitnego w skali kraju celu, 
jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 85% do 2025 roku”.  
  



Pilotażowym Programem Lokalnych Sieci Pomp Ciepła zarządza Urząd ds. Badań i 
Rozwoju Energetyki stanu Nowy Jork, który ma na celu stworzenie lokalnych sieci 
ciepłowniczych poprzez połączenie wielu umiejscowionych w pobliżu budynków za 
pomocą wspólnego rurociągu i infrastruktury pomp ciepła. Lokalna strategia 
ciepłownicza przyspiesza dekarbonizację zasobów budowlanych w Nowym Jorku – 
umożliwiając zmianę podejścia z modelu „budynek po budynku” na model „dzielnica po 
dzielnicy” i „społeczność po społeczności”.  
  
Dzisiejsza zapowiedź obejmuje projekty, które zostały nagrodzone w trzech 
kategoriach: studia ewaluacyjne, projekty budowlane i przewodniki po najlepszych 
praktykach, aby zapewnić, że nowe, innowacyjne modele sieci ciepłowniczych zostaną 
opracowane w celu zmaksymalizowania zakresu projektu oraz wpływu na społeczność. 
Program pilotażowy skupia się też na możliwościach wykorzystania energii pochodzącej 
z odpadów odrzucanej przez inne budynki lub źródła lokalne do zasilania pomp ciepła. 
Nadal dostępne są fundusze na dodatkowe zgłoszenia dotyczące studiów 
ewaluacyjnych, projektów budowlanych i podręczników najlepszych praktyk, a także 
studiów projektowych.  
  
Prezes i dyrektor generalny NYSERDA, Doreen M. Harris, powiedziała: „Pompy 
ciepła zapewniają innowacyjną technologię, która dostarcza czystą, przystępną cenowo 
energię do domów i firm, zmieniając zasady walki ze zmianami klimatycznymi, 
zwłaszcza w mniej uprzywilejowanych społecznościach. Razem z naszymi partnerami 
wytyczamy ścieżki i budujemy zasoby, które pozwolą zmniejszyć emisję dwutlenku 
węgla z budynków, poprawić dostęp do czystej energii i umocnić zrównoważony rozwój 
w całym stanie Nowy Jork”.  
   
Nagrodzone projekty  
   
Nagrody za studia ewaluacyjne: 21 spośród 23 nagrodzonych projektów to studia 
ewaluacyjne, które podlegają realizacji na podstawie umowy, a ich celem jest zbadanie 
wykonalności instalacji sieci pomp ciepła. Ten pierwszy krok w ocenie obejmie ponad 
600 budynków i ponad 40 mln stóp kwadratowych powierzchni, w tym szkoły wyższe, 
szpitale, budynki wielorodzinne, budynki komercyjne i wielofunkcyjne kompleksy. 
Dziesięć z tych studiów koncentruje się na w mniej uprzywilejowanych społecznościach. 
Określą one sposób, w jaki będzie realizowana lokalna sieć pomp ciepła, z której 
korzystać będzie ponad 8000 przystępnych cenowo gospodarstw domowych.  
   

 Region Stołeczny: jeden projekt   

o Istniejące budynki, wielu właścicieli  

 Śródmieście w Troy – CHA Consulting, Inc., Troy, NY*  

 Centralny Nowy Jork: dwa projekty   



o Istniejące budynki, wielu właścicieli  

 Śródmieście w Syracuse – Central New York Regional Planning 
and Development Board, CHA Consulting, Inc., Syracuse, NY*  

o Istniejące budynki, kampus należący do jednego właściciela  

 Syracuse University – M/E Engineering, P.C., Syracuse, NY*  
 Finger Lakes: jeden projekt   

o Istniejące budynki, kampus należący do jednego właściciela  

 University of Rochester, Wendel Energy Services, LLC, Rochester, 
NY  

 Mid-Hudson: cztery projekty  

o Nowa konstrukcja, kampus należący do jednego właściciela  

 Kompleks wielofunkcyjny Pratt Landing – Endurant Energy, New 
Rochelle, NY    

o Istniejące budynki, kampusy należące do jednego właściciela  

 Masonic Community New Rochelle – CHA Consulting, Inc., New 
Rochelle, NY  

 Phelps Hospital – Willdan, Sleepy Hollow, NY     
 Placówka oświatowa Children's Village – MEP Geothermal 

Engineering, Dobbs Ferry, NY  

 Mohawk Valley: dwa projekty  

o Istniejące budynki, wielu właścicieli  

 Śródmieście w Utica – Joseph Technology Corporation, Utica, NY*  
 Miasto Oneonta, większość budynków w mieście – Ramboll, 

Oneonta, NY*  

 Miasto Nowy Jork: dziewięć projektów  

o Nowy budynek, wielu właścicieli  

 Kompleks wielofunkcyjny Innovation Queens – Endurant Energy, 
Queens, NY*         



o Nowy budynek, kampusy należące do jednego właściciela  

 Kompleks wielofunkcyjny The Peninsula – Endurant Energy, Bronx, 
NY*  

 Kompleks wielofunkcyjny Gowanus Green – Endurant Energy, 
Brooklyn, NY  

 Kompleks wielofunkcyjny Fleet Financial Eastern Emerald – MEP 
Geothermal Engineering, PLLC, Queens, NY       

o Istniejące budynki, kampus należący do jednego właściciela  

 Pratt Institute – Antares Group, Inc., Brooklyn, NY  
 Zespół zabudowy wielorodzinnej Spring Creek Towers – Endurant 

Energy, Brooklyn, NY*  
 Barnard College – MEP Geothermal Engineering, PLLC, New York, 

NY  
 Rockefeller Center – AKF Engineers, LLP, New York, NY  
 Wagner College – Endurant Energy, Staten Island, NY  

 Zachodni Nowy Jork: dwa projekty  

o Istniejące budynki, wielu właścicieli  

 National Fuel Gas Community w Buffalo – Wendel Energy 
Services, LLC, Buffalo, NY*  

o Istniejący budynek, kampus należący do jednego właściciela  

 Kompleks wielofunkcyjny Silo City – Endurant Energy, Buffalo, NY*  

  
Nagroda w dziedzinie Konstrukcja: Jeden projekt demonstracyjny, podlegający 
realizacji na podstawie umowy, zostanie zbudowany w mniej uprzywilejowanej 
społeczności na Coney Island i obejmie dwa wielorodzinne bloki mieszkalne oraz 139 
przystępnych cenowo mieszkań.  

 Miasto Nowy Jork  
o Nowy budynek, jeden właściciel  

 Kompleks wielofunkcyjny LCOR – Ecosave, Inc., Coney 
Island, NY*  

  
Nagroda w dziedzinie Podręcznik najlepszych praktyk: Jeden z podręczników 
najlepszych praktyk, podlegający realizacji na podstawie umowy, będzie koncentrować 
się na planie realizacji instalacji pomp ciepła w stylu społeczności lokalnych, aby pomóc 
społecznościom, właścicielom obiektów i mieszkańcom identyfikować możliwości 



instalacji pomp ciepła, dowiedzieć się, jak podkreślić ich wartość dla zainteresowanych 
stron i zatrudnić ekspertów.  

 W skali stanu  

o Materiały online  
 Joseph Technology Corporation, A Project Development Best 

Practices Guidebook  

   
* Projekt zlokalizowany na terenie mniej uprzywilejowanych społeczności.  

   
Dowiedz się więcej o nagrodzonych projektach, odwiedzając stronę internetową 
NYSERDA.  
   
Członek Zgromadzenia Michael Cusick, przewodniczący Komisji ds. Energii 
Zgromadzenia NYS, powiedział: „W miarę kontynuacji działań ukierunkowanych na 
realizację ambitnych celów w zakresie energii i klimatu, niezwykle ważne jest 
korzystanie z innowacyjnych technologii i kreatywnych rozwiązań. Dekarbonizacja 
naszej infrastruktury budowlanej stanowi kluczowy element obniżenia poziomu emisji i 
poprawy efektywności energetycznej. Cieszę się, że Wagner College ze Staten Island 
znalazł się wśród nagrodzonych w ramach tego program”.  
   
Senator Kevin Parker, Przewodniczący Senackiej Komisji Energetycznej NYS, 
skomentował: „Wyrażam uznanie dla gubernatora Cuomo i NYSERDA za ich 
najnowszą inicjatywę mającą na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i 
zanieczyszczenia powietrza w całym stanie, przy jednoczesnym uznaniu za priorytet 
społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Pilotażowy Program Lokalnych 
Sieci Pomp Ciepła będzie atutem dla tysięcy mieszkańców przystępnych cenowo 
mieszkań, z niecierpliwością oczekuję dalszego rozwoju tego projektu”.  
  
Zapowiedziany przez Gubernatora Cuomo w lutym 2021 r. Pilotażowy Program 
Lokalnych Sieci Pomp Ciepła pomaga obniżyć początkowe koszty kapitałowe związane 
z przejściem na pompy ciepła. Kwalifikującymi się zespołami mogą być właściciele 
budynków i konsultanci lub deweloperzy, którzy złożą wnioski dotyczące instalacji 
grzewczych wykorzystujących źródła gruntowe, powietrzne, wodne lub zasilanych z 
wielu źródeł.  
   
Budynki odpowiadają za ponad 33 procent emisji dwutlenku węgla w stanie Nowy Jork, 
a gruntowe pompy ciepła to wysoce energooszczędne i opłacalne instalacje, które 
mogą zmniejszyć emisje z budynków za sprawą czystego ciepła. Te instalacje 
dostarczają ogrzewanie i chłodzenie poprzez przekazywanie ciepła do lub z ziemi, wody 
lub powietrza. Udowodniono, że pompy ciepła są bardziej wydajne, zwiększają 
oszczędność energii i zapewniają wyższy komfort niż tradycyjne instalacje grzewcze 
bazujące na paliwach kopalnych.  
   



Program jest finansowany przez Fundusz Czystej Energii (Clean Energy Fund), a 
inwestycja stanowi część najbardziej ambitnych w skali kraju działań na rzecz 
elektryfikacji nowojorskich budynków zgodnie z planem wdrażania czystego ciepła w 
stanie Nowy Jork, zarządzanego wspólnie przez przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej będące własnością inwestorów i NYSERDA, które przeznaczą prawie 700 
mln USD na budowę rozwiązań elektryfikacyjnych, w tym różnych technologii pomp 
ciepła.  
  
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 
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. Plan 
opiera się na niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój czystych źródeł energii, 
obejmujących ponad 21 mld dolarów przeznaczonych na 91 dużych projektów 
związanych z energią odnawialną w całym stanie, 6,8 mld dolarów na obniżenie 
poziomu emisji dwutlenku węgla przez budynki, 1,8 mld dolarów na rozbudowę 
rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld dolarów na inicjatywy związane z czystym 
transportem oraz ponad 1,2 mld dolarów na inicjatywy NY Green Bank. Łącznie 
inicjatywy te wspierały ponad 150 000 miejsc pracy w sektorze czystej energii w Nowym 
Jorku w 2019 r., generując wzrost o 2100% w sektorze rozproszonej produkcji energii 
słonecznej od 2011 r. Należy też wspomnieć o deklaracji produkcji 9000 megawatów 
energii na morskich farmach wiatrowych do 2035 r. 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 co najmniej 35%, a docelowo 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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