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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 600 MLN USD W FORMIE 
DOTACJI NA PROJEKTY ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ WODNĄ I POPRAWĄ 
JEJ ODPORNOŚCI W CAŁYM STANIE ORAZ PRZEDSTAWIA NOWY PROGRAM 

NA RZECZ ODPORNEGO STANU NOWY JORK  
  

Gubernator proponuje dodanie dodatkowego 1 mld USD w ramach 
przemianowanej ustawy „Clean Water, Clean Air and Green Jobs Environmental 

Bond Act”  
  

Dodatkowe 10 mln USD na pomoc gminom w planowaniu modernizacji 
infrastruktury ściekowej, ograniczaniu ryzyka i zmniejszaniu liczby awarii 

systemu; 5 mln USD dodatkowych funduszy na projekty związane z 
ekologicznymi innowacjami  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie 600 mln USD dla gmin w całym 
stanie w ramach ustawy o poprawie infrastruktury wodnej (Water Infrastructure 
Improvement Act, WIIA), programu poprawy jakości wody (Water Quality Improvement 
Project Program, WQIP) oraz programów dotacji międzygminnych (Intermunicipal 
Grant, IMG) w celu sfinansowania projektów modernizacji infrastruktury i zwiększenia 
odporności gmin na powodzie i inne skutki poważnych burz i zjawisk pogodowych 
spowodowanych przez zmiany klimatyczne. Dotacje te zapewnią finansowanie 
projektów infrastruktury wodnej, które zwiększają odporność gmin na powodzie i są 
kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. Ponadto w 
ramach programu zarządzania majątkiem publicznych zakładów oczyszczania ścieków 
(Publicly Owned Treatment Works Asset Management Program) przewidziano 
przeznaczenie 10 mln USD na stworzenie programów zarządzania majątkiem, które 
pomogą gminom monitorować, chronić i odpowiedzialnie planować modernizacje 
systemów infrastruktury ściekowej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dodatkowe 
5 mln USD w ramach programu dotacji na przyjazne dla środowiska naturalnego 
innowacje (Green Innovation Grant Program) zostanie przeznaczone dla gmin na 
finansowanie ekologicznej infrastruktury związanej z wodami burzowymi oraz 
efektywnością wodną i energetyczną. Przewiduje się, że w wyniku tego ogromnego 
napływu środków publicznych powstaną miejsca pracy w sektorze produkcji, inżynierii, 
budownictwa, eksploatacji zakładów i pokrewnych sektorach przemysłu.  
  
Gubernator Hochul nakazuje agencjom stanowym współpracę w celu poprawy 
zdolności stanu do inwestowania w niezbędne projekty przyjaznej dla środowiska 
naturalnego infrastruktury i proponuje zmianę dotychczasowej nazwy ustawy na ustawę 



o obligacjach na rzecz środowiska naturalnego, czystej wody, czystego powietrza i 
tworzenia przyjaznych dla środowiska miejsc pracy (Clean Water, Clean Air and Green 
Jobs Environmental Bond Act) w celu uznania pilności inwestycji w ramach ustawy o 
obligacjach i współpracy z ustawodawcą w celu zapewnienia, że ta propozycja, a także 
Fundusz Ochrony Środowiska Naturalnego (Environmental Protection Fund), ustawa o 
infrastrukturze wody czystej (Clean Water Infrastructure Act) i wydatki Agencji Ochrony 
Środowiska (Environmental Agency) mają odpowiednią strukturę, aby przyspieszyć 
realizację programu odporności stanu w celu ochrony mieszkańców stanu Nowy Jork i 
środowiska naturalnego. Ponadto, gubernator ogłosiła, że zaproponuje zwiększenie o 1 
mld USD budżetu przeznaczonego na ustawę „Clean Water, Clean Air and Green Jobs 
Environmental Bond Act”, zwiększając jego całkowitą wartość do 4 mld USD.  
  
„Niezwykle ważne jest, aby gminy posiadały środki finansowe na realizację gotowych do 
rozpoczęcia projektów, które zapewnią ludziom pracę. Te działania pozwolą nam 
zmodernizować naszą infrastrukturę, dzięki czemu nasze gminy będą bardziej odporne 
na powodzie i inne skutki zmian klimatycznych” powiedziała gubernator Hochul. 
„Zapowiedziane dziś fundusze pozwolą na stworzenie miejsc pracy i realizację 
niezbędnych projektów poprawy jakości wody w całym stanie, które zapewnią ochronę 
naszych publicznych systemów zaopatrzenia w wodę i sprawią, że będziemy lepiej 
przygotowani na zmieniający się klimat. Zapewnienie dostaw bezpiecznej wody pitnej 
jest kluczowe dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich mieszkańców stanu 
Nowy Jork, a modernizacja infrastruktury wodnej to niezbędny element realizacji tego 
celu. Niemniej jednak, władze stanu Nowy Jork muszą poczynić jeszcze większe 
inwestycje w te istotne projekty infrastrukturalne, dlatego też zaproponuję dodanie 
dodatkowego 1 mld USD na realizację ustawy „Clean Water, Clean Air and Green Jobs 
Environmental Bond Act”.” Jako że nasz stan przygotowuje się do radzenia sobie z tą 
nową rzeczywistością klimatyczną i do pozyskiwania federalnych funduszy na 
infrastrukturę, zobowiązuję się do zapewnienia, że pomożemy naszym gminom, 
zabezpieczając naszych mieszkańców i infrastrukturę.”  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska (Department of Environmental 
Conservation, DEC) w stanie Nowy Jork i przewodniczący zarządu organizacji 
Environmental Facilities Corporation (EFC), Basil Seggos, powiedział: „Ostatnie 
burze Henri i Ida, jak nigdy dotąd, spowodowały poważne wyzwania dla miejskiej 
infrastruktury ściekowej, podkreślając pilną potrzebę wzmocnienia starzejącej się 
infrastruktury w stanie Nowy Jork. Po przejściu tych burz, gubernator Hochul była na 
miejscu w niektórych z najbardziej dotkniętych gmin i bezpośrednio widziała powstałe 
szkody. Te znaczące środki finansowe, wymienione w dzisiejszym ogłoszeniu, 
podkreślają zaangażowanie pani gubernator w pomoc w zapewnieniu wszystkim 
naszym gminom zasobów i narzędzi niezbędnych do wprowadzenia zrównoważonych 
rozwiązań i bardziej odpornych systemów gotowych do zabezpieczenia dostaw wody, 
poprawy starzejącej się infrastruktury i lepszego przygotowania do sprostania kolejnym 
poważnym burzom.”  
  
Komisarz ds. zdrowia stanu Nowy Jork, dr Howard Zucker, powiedział: „W 
czasach ekstremalnych kryzysów klimatycznych zapewnienie bezpiecznego i 



niezawodnego dostępu do czystej wody pitnej za pomocą przyszłościowych strategii, 
mających na celu wzmocnienie przestarzałych systemów jest ważniasze niż 
kiedykolwiek wcześniej. Jako regulator dla ogromnej sieci publicznych systemów wody 
pitnej w stanie Nowy Jork – z których wiele jest starzejących się – Departament Zdrowia 
oczekuje na współpracę z gubernator Hochul, aby nadal priorytetowo traktować 
finansowanie tych istotnych projektów infrastrukturalnych w gminach w całym kraju.”  
  
Starsza wiceprezes i dyrektor operacyjny organizacji Environmental Facilities 
Corporation, Molly Larkin, powiedziała: „Gubernator Hochul wyraźnie dostrzega 
wartość priorytetowego traktowania inwestycji w infrastrukturę wodną, ponieważ 
systemy w stanie Nowy Jork są ciągle wystawiane na próbę przez matkę naturę i ich 
postępujący wiek. Rozumie ona znaczenie połączenia przystępnego finansowania z 
krytycznym procesem planowania, który pomaga zapewnić powodzenie projektów 
infrastrukturalnych. Związane z pandemią COVID przeniesienie pracowników z 
pomieszczeń biurowych do ich domów, wywarło bezprecedensowy i nieoczekiwany 
nacisk na systemy wody pitnej i ścieków w budynkach mieszkalnych, podkreślając 
potrzebę ich utrzymania i poprawy.”  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji Buffalo Niagara Waterkeeper, Jill Jedlicka, 
powiedziała: „Stan Nowy Jork jest stanem Wielkich Jezior, a zdrowie i ochrona 
największego na świecie systemu słodkiej wody powinny być najwyższym priorytetem 
dla naszych gmin i gospodarki. Zaangażowanie gubernator Hochul w kwestie związane 
z zasobami wodnymi i środowiskiem naturalnym to przykład takiego przywództwa, 
jakiego potrzebujemy, aby zapewnić sobie odporność na zmiany klimatu, a także 
przyspieszyć niezbędne inwestycje w starzejącą się infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 
szczególnie w zachodniej części stanu Nowy Jork. Ochrona środowiska naturalnego i 
zasobów wodnych nie jest luksusem, ale krytyczną inwestycją potrzebną do ochrony 
naszej wody pitnej, ekosystemów i gmin nadbrzeżnych. Wyrażamy uznanie dla pani 
gubernator za jej odważną wizję.”  
  
Dyrektor ds. polityki i strategii w organizacji Nature Conservancy w Nowym 
Jorku, Jessica Ottney Mahar, powiedziała: „Organizacja Nature Conservancy 
docenia dzisiejsze ogłoszenie gubernator Hochul, dotyczące przeznaczenia 600 mln 
USD bardzo potrzebnych funduszy na ochronę czystej wody w gminach w całym stanie 
Nowy Jork. Pozwolą nam one zmodernizować infrastrukturę, zabezpieczyć czystą wodę 
pitną i zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do naszych jezior, rzek i strumieni, 
jednocześnie wspierając powstawanie atrakcyjnych, lokalnych miejsc pracy. Propozycja 
pani gubernator, aby zwiększyć budżet ustawy o obligacjach na rzecz środowiska 
naturalnego na rok 2022 (2022 Environmental Bond Act) o kolejny 1 mld USD, do 
rekordowej kwoty 4 mld USD, umożliwi większej liczbie gmin stawienie czoła 
wyzwaniom związanym z globalnym ociepleniem, w tym częstszym burzom i coraz 
bardziej niebezpiecznym zjawiskom atmosferycznym. Organizacja The Nature 
Conservancy z wielką przyjemnością będzie współpracować z gubernator Hochul, 
agencjami stanowymi i władzami ustawodawczymi, aby chronić nasze środowisko, 
tworzyć miejsca pracy i przyjąć ustawę o obligacjach na rzecz środowiska naturalnego 



w listopadzie przyszłego roku”, powiedziała Jessica Ottney Mahar, dyrektor ds. polityki i 
strategii w organizacji Nature Conservancy w stanie Nowy Jork.  
  
Prezes organizacji New York League of Conservation Voters, Julie Tighe, 
powiedziała: „W odpowiednim czasie podczas Tygodnia dla Klimatu (Climate Week) w 
NYC, jesteśmy podekscytowani, że gubernator Kathy Hochul nadaje priorytet 
środowisku naturalnemu i ogłasza dodatkowe inwestycje, które przyczynią się do 
stworzenia czystego i zdrowego stanu Nowy Jork. Dzisiejsza zapowiedź o 
przeznaczeniu 600 mln USD na inwestycje w infrastrukturę wodną jest tym, czego teraz 
potrzebujemy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to nie wystarczy, dlatego jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że gubernator proponuje dodatkowy 1 mld USD na przeciwdziałanie 
skutkom zmian klimatycznych i zmianę nazwy ustawy na „Clean Water, Clean Air and 
Green Jobs Environmental Bond Act” Dzięki tej inicjatywie będziemy mogli oczyścić 
naszą wodę, walczyć ze zmianami klimatycznymi i tworzyć przyjazne dla środowiska 
naturalnego miejsca pracy. Biorąc pod uwagę obecny kryzys klimatyczny, to właśnie 
takich odważnych działań potrzebujemy od wybranych przez nas urzędników.”  
  
Kierownik ds. polityki w organizacji Audubon w stanie Nowy Jork, Erin McGrath, 
powiedziała: „Ptaki sygnalizują nam, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, 
który sieje spustoszenie w naszych społecznościach, na naszych ziemiach i w naszych 
wodach. Inwestycje w ochronę i odbudowę naszego środowiska naturalnego są teraz 
ważniejsze niż kiedykolwiek, a zwiększone fundusze na infrastrukturę wody czystej i 
odporność na zmiany klimatu – w tym krytyczne rozwiązania oparte na naturalnych 
rozwiązaniach, takie jak przywracanie i zwiększanie terenów podmokłych i słonych 
bagien – zapewnią bezpośrednie wsparcie dla społeczności, które doświadczają 
skutków zmian klimatu. Dziękujemy gubernator Hochul za podjęcie zdecydowanych 
działań w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom i przeznaczenie zwiększonych 
funduszy na ochronę miejsc, które ptaki i ludzie nazywają domem.”  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji Citizens Campaign for the Environment, 
Adrienne Esposito, powiedziała: „Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że kontynuacja 
solidnego finansowania infrastruktury czystej wody będzie znakiem rozpoznawczym 
administracji gubernator Hochul! To niezbędne finansowanie zapewnia czystą i 
przystępną cenowo wodę pitną, przyczynia się do ochrony zdrowia publicznego i 
napędza rozwój gospodarczy. Dziękujemy Gubernator Hochul za kontynuowanie 
przyznawania dotacji, które umożliwiają społecznościom zapobieganie szkodliwym 
przelewom ścieków, usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w wodzie pitnej oraz 
tworzenie tysięcy miejsc pracy. Programy te są szeroko wspierane przez społeczności 
w całym stanie Nowy Jork, które domagają się i potrzebują czystej wody.”  
  
Program poprawy jakości wody (WQIP) finansowany z dotacji DEC, przeznaczony jest 
na projekty, które bezpośrednio dotyczą udokumentowanego pogorszenia jakości wody 
lub ochrony źródła wody pitnej. Jako część Funduszu Ochrony Środowiska 
(Environmental Protection Fund EPF) w stanie, projekty WQIP poprawiają jakość wody, 
zmniejszają potencjał szkodliwych wykwitów alg (HAB) i zabezpieczają publiczną wodę 
pitną w całym stanie. Inicjatywy te obejmują między innymi projekty nabywania gruntów 
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w celu ochrony wód źródłowych, modernizacje komunalnych oczyszczalni ścieków, 
ograniczanie i kontrolę pozarolniczych źródeł niebędących punktowymi, 
magazynowanie soli oraz odbudowę siedlisk wodnych.  
  
Korporacja ds. Obiektów Środowiskowych (Environmental Facilities Corporation, EFC) 
będzie zarządzać programami WIIA i IMG w celu zapewnienia dotacji na projekty 
dotyczące ścieków i wody pitnej, ściśle współpracując z Departamentami Zdrowia i 
Ochrony Środowiska. Programy te nadają priorytet projektom oczyszczania ścieków, 
które wpływają na poprawę jakości wody oraz projektom dotyczącym wody pitnej, które 
mają na celu realizację priorytetów zdrowia publicznego, pojawiających się 
zanieczyszczeń oraz zachęcają samorządy lokalne do współpracy nad rozwiązaniami 
regionalnymi.  
  
Od momentu powstania programu WIIA w 2015 r., władze stanu wydały ponad 1 mld 
USD w dotacjach na czystą i pitną wodę za pośrednictwem EFC, co obejmuje ponad 
300 mln USD w dotacjach w 2019 r.  
  
Lokalne jednostki rządowe mogą ubiegać się o finansowanie na:  

• Dotacje w ramach programu WIIA, które pokryją do 25% całkowitych 
kosztów kwalifikowanego projektu dotyczącego ścieków, do 25 mln USD.  

• Dotacje w ramach programu WIIA, które pokryją do 60% całkowitego 
kosztu kwalifikującego się projektu dotyczącego wody pitnej, do 3 mln 
USD.  

• Nagrody IMG Awards, które pokryją do 40% kwalifikującego się projektu 
dotyczącego ścieków lub wody pitnej dla gmin współdzielą usługi do 30 
mln USD.  

• Nagrody EC Awards dla projektów związanych z pojawiającymi się 
zanieczyszczeniami powyżej ustalonego przez stan Maksymalnego 
Poziomu Zanieczyszczenia (MCL) pokryją 60% kwalifikujących się 
kosztów netto projektu.  

• Dotacje w ramach programu WQIP dla projektów związanych z ochroną 
źródeł wody pitnej.  

• Zainteresowane gminy mogą dowiedzieć się więcej o finansowaniu na 
stronach internetowych EFC i DEC.  

  
Program zarządzania majątkiem publicznych zakładów oczyszczania  
10 mln USD zostanie przeznaczone na programy zarządzania aktywami, które pomogą 
gminom bezpłatnie monitorować, chronić i odpowiedzialnie planować modernizacje ich 
obiektów infrastruktury ściekowej. Program obejmujący cały stan będzie zakładał 
proaktywne podejście do zarządzania obiektami oczyszczania ścieków poprzez 
zapewnienie usług konsultantów inżynieryjnych w zakresie oprogramowania i szkoleń 
technicznych dla samorządów lokalnych w celu stworzenia map ich systemów 
kanalizacyjnych i ściekowych przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Usługi 
konsultingowe zapewnią również pomoc dla gmin w inwentaryzacji ich zasobów 
ściekowych i identyfikacji słabych punktów w ich obecnych systemach, aby podejmować 
naprawy przed wystąpieniem awarii systemu. Możliwość zminimalizowania 
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kosztownych napraw awaryjnych i zapobiegania przerwom w świadczeniu usług 
pomoże chronić zdrowie publiczne i środowisko naturalne poprzez zmniejszenie 
zagrożenia zanieczyszczeniami. Korporacja ds. Obiektów Ochrony Środowiska 
(Environmental Facilities Corporation, EFC) stanu Nowy Jork będzie administrować 
programem we współpracy z DEC, który sprawuje nadzór regulacyjny nad obiektami 
ściekowymi.  
  
Program zarządzania aktywami opiera się na udanym projekcie pilotażowym o wartości 
3 mln USD, zarządzanym przez DEC i EFC i zakończonym w 2021 r., który pomógł 10 
samorządom lokalnym w całym stanie zinwentaryzować ich aktywa ściekowe, 
zidentyfikować zagrożenia dla ich infrastruktury ściekowej i określić opłacalne, 
rzeczywiste rozwiązania problemów. Szacuje się, że w ramach kolejnego etapu tego 
programu obsługiwanych będzie do 50 gmin.  
  
Zapytanie o kwalifikacje (RFQ) zostanie opublikowane w najbliższych tygodniach, aby 
ubiegać się o profesjonalne usługi inżynierskie, które pozwolą EFC i DEC zatrudnić 
inżynierów konsultantów. Inżynierowie będą współpracować z poszczególnymi gminami 
w celu opracowania programów zarządzania majątkiem, a społeczności otrzymają 
również oprogramowanie i szkolenia, aby samodzielnie zarządzać programami. 
Przewiduje się, że gminy będą mogły ubiegać się o udział w programie na początku 
2022 roku.  
  
Program dotacji na rzecz rozwoju ekologicznej infrastruktury o wartości 20 mln 
USD  
Program ten obejmuje dodatkowe 5 mln USD przeznaczonych do przyznania ze 
złożonych wniosków, które są obecnie analizowane przez EFC. Program dotacji na 
rzecz rozwoju ekologicznej infrastruktury (Green Innovation Grant Program, GIGP) 
obejmuje projekty w całym stanie Nowy Jork, realizujące unikalne projekty infrastruktury 
kanalizacji deszczowej oraz najnowocześniejsze technologie ekologiczne. 
Konkurencyjne dotacje są corocznie przyznawane na projekty, które poprawiają jakość 
wody i zmniejszają skutki zmian klimatycznych poprzez wdrożenie jednej lub więcej z 
następujących przyjaznych dla środowiska naturalnego praktyk, w tym stosowania 
ekologicznej infrastruktury burzowej, efektywności energetycznej i wodnej.  
  
  

###  
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