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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

W TRAKCIE TYGODNIA KLIMATYCZNEGO GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA
POROZUMIENIE, KTÓRE ZABEZPIECZA PRZYSZŁĄ OCHRONĘ NAJWIĘKSZEJ
PRYWATNEJ LINII BRZEGOWEJ W STREFIE FINGER LAKES
Gubernator osiąga porozumienie z NYSEG, aby odwołać planowaną aukcję
działki Bell Station Landing o powierzchni 470 akrów, największej prywatnej
niezabudowanej działki nadbrzeżnej w regionie Finger Lakes
Gubernator poleciła Departamentowi ds. Usług Publicznych, Departamentowi
Ochrony Środowiska i administracji Parków Stanowych przystąpienie do rozmów
z NYSEG w celu zachowania własności i ochrony krytycznych siedlisk oraz
jakości wody wzdłuż jeziora Cayuga
W trakcie Tygodnia Klimatycznego, Gubernator Kathy Hochul ogłosiła w dniu
dzisiejszym, że przedsiębiorstwo użyteczności publicznej działające w północnej części
stanu Nowy Jork State Electric & Gas Corp. (NYSEG) zgodziło się odwołać
zaplanowaną na 11 października aukcję 470 akrów niezabudowanego terenu
obejmującego 3400 stóp dziewiczej linii brzegowej po wschodniej stronie jeziora
Cayuga w hrabstwie Tompkins i podejmie starania o ustanowienie trwałej ochrony tego
terenu. Działka ta znana pod nazwą „Bell Station Landing” obejmuje największą
prywatną linię brzegową w Finger Lakes i od dawna była priorytetem w zakresie
ochrony i dostępu publicznego.
„Bell Station Landing posiada największą prywatną linię brzegową w regionie Finger
Lakes, a ponieważ zmagamy się z konsekwencjami wpływu człowieka na nasze
środowisko, musimy rozważyć sposoby ochrony i zachowania tego wyjątkowego
obszaru dla przyszłych pokoleń”, powiedziała Gubernator Hochul. „Dziękuję NYSEG
za podjęcie działań i godną pochwały postawę dobrego obywatela korporacyjnego
poprzez dobrowolne wyrażenie zgody na odwołanie aukcji gruntu. Prywatna zabudowa
mogłaby nieodwracalnie zniszczyć wrażliwe ekosystemy, a gdyby aukcja została
przeprowadzona, mogłaby zostać na zawsze utracona możliwość zachowania tego
fragmentu strefy nadbrzeżnej dla ochrony i dostępu publicznego”.
W ciągu ostatnich kilku tygodni dziesiątki lokalnych właścicieli nieruchomości, grup
środowiskowych i urzędników kontaktowało się z biurem Gubernator Hochul z prośbą o
interwencję w celu wstrzymania aukcji i zbadania możliwości ochrony działki. Po
osiągnięciu porozumienia w sprawie odwołania aukcji, Gubernator Hochul zleciła
Departamentowi ds. Usług Publicznych (Department of Public Service, DPS),

Departamentowi Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation,
DEC) oraz Urzędowi ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków Stanu Nowy Jork (New
York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) zadanie
zapewnienia stałej ochrony tej działki i zmaksymalizowania publicznego dostępu do
niej.
Carl A. Taylor, Prezes i Dyrektor generalny NYSEG i RG&E powiedział: „Wolą
NYSEG od dawna było, aby ta działka została zachowana i dziękuję Gubernator
Hochul, Przewodniczącemu Howardowi, Komisarzowi Seggosowi i Komisarzowi
Kulleseidowi za ich współpracę i wsparcie w rozwiązaniu tej sprawy. Jako mieszkaniec
regionu Finger Lakes od ponad 30 lat rozumiem, jak ważne jest dbanie o nasze zasoby
naturalne i bycie dobrym obywatelem korporacyjnym. Budowanie zrównoważonych
społeczności na obszarach, w których świadczymy swoje usługi, nadal jest priorytetem
dla naszej firmy, a ta decyzja przyniesie wieloletnie korzyści działaniom na rzecz
ochrony przyrody w regionie Finger Lakes”.
Jezioro Cayuga jest kluczowym zasobem wody pitnej, oraz centrum turystyki i rekreacji
w regionie. Zachowanie Bell Station Landing pomoże chronić krytyczne siedliska roślin
i dzikich zwierząt, a także znacznie zwiększy możliwości rekreacji publicznej poprzez
zapewnienie bezpośredniego dostępu do linii brzegowej po wschodniej stronie jeziora
Cayuga, które w 90 procentach jest własnością prywatną. Jezioro obejmuje wspaniałe
łowiska gatunków takich jak bass wielkogębowy, szczupak czarny, szczupak pospolity,
pomoxis, okoń żółty, bass słoneczny, niszczukokształtne i miękławka. Jezioro Cayuga
zostało również wyznaczone przez organizację New York Audubon jako ważny obszar
ornitologiczny i jest miejscem występowania dużej i zróżnicowanej populacji ptactwa
wodnego i innych ptaków, szczególnie w okresie migracji i zimą. Zwiększony dostęp do
unikalnych obszarów, takich jak ten, zapewnia ważne możliwości ekonomiczne dla
lokalnych społeczności, aby wykorzystać rosnącą popularność rekreacji na świeżym
powietrzu, chroniąc jednocześnie naturalne bufory, które chronią jakość
wody. Ochrona jeziora przed zabudową i erozją brzegów jest tym, co szczególnie
chroni jakość wody w sieci wody pitnej i pomaga zmniejszyć zagrożenie szkodliwymi
zakwitami glonów.
John B. Howard, Dyrektor Departamentu ds. Usług
Publicznych, powiedział: „Jako rodowity mieszkaniec regionu Finger Lakes, jestem
bardzo świadomy potrzeby zachowania otwartych przestrzeni w naszym regionie i
ochrony unikalnych obszarów przed zabudową prywatną. Biorąc pod uwagę istotną
wartość środowiskową tego obszaru, doceniamy gotowość NYSEG do odwołania
aukcji i poszukiwania sposobu na zapewnienie ochrony tego terenu”.
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska (DEC), Basil Seggos,
powiedział: „Pracując razem, partnerzy prywatni i publiczni mogą chronić nasze
zasoby naturalne i zwiększyć zrównoważony dostęp publiczny do miejsc o
szczególnych walorach. Jestem wdzięczny Gubernator Hochul za jej wysiłki na rzecz
zachowania działki Bell Station. Jednocześnie, DEC oczekuje współpracy z Finger

Lakes Land Trust, aby zachować Bell Station, tak aby terenem tym mogły cieszyć się
przyszłe pokolenia odwiedzających”.
Komisarz Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Zachowanie Bell Station
Landing to rzadka okazja do zachowania jakości wody w jeziorze Cayuga,
rozszerzenia dostępu do rekreacji publicznej i ochrony krajobrazu parku stanowego
Taughannock. Cieszymy się na współpracę z DPS i DEC w ramach tego ważnego
przedsięwzięcia na rzecz ochrony przyrody”.
Senator Pam Helming powiedziała: „To wspaniała wiadomość dla tysięcy
mieszkańców naszego regionu, którzy będą mogli cieszyć się tym dziewiczym
obszarem linii brzegowej jeziora Cayuga przez kolejne pokolenia. Jestem dumna, że
mogłam dołączyć do tak wielu oddanych ludzi i organizacji, aby osiągnąć ten sukces.
Dziękuję przewodniczącemu Rady Miasta, Edowi LaVigne, i władzom miasta Lansing,
w hrabstwie Tompkins, Finger Lakes Land Trust i dyrektorowi Andy'emu Zeppowi,
Cayuga Lake Watershed Intermunicipal Organization oraz moim licznym wyborcom z
Lansing za ich poparcie. Dziękujemy Komisji ds. Usług Publicznych, Departamentowi
Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork oraz NYSEG. Szczególnie dziękuję Gubernator
Hochul za wsłuchanie się w nasze obawy, przychylenie się do naszych sugestii oraz
podjęcie działań na rzecz rozwiązania, które przyniesie korzyści społeczności i
zachowa ten niezwykle zróżnicowany zasób naturalny, który mamy szczęście
posiadać”.
Członkini Zgromadzenia, Anna Kelles, powiedziała: „Chcę podziękować Gubernator
Hochul, DPS, DEC, OPRHP i NYSEG za ich zaangażowanie w ochronę Bell Station,
naprawdę pięknego odcinka niezagospodarowanego terenu z 3400 stopami dziewiczej
linii brzegowej po wschodniej stronie jeziora Cayuga z zalesionymi zboczami,
kaskadowymi wodospadami, wyjątkowym siedliskiem ptaków i rzadkimi, zagrożonymi
gatunkami roślin. Jezioro Cayuga jest jednym z ostatnich zachowanych na świecie
rezerwatów słodkiej wody. Zachowanie obszarów leśnych nie tylko ochroni jezioro
przed spływami erozyjnymi i negatywnym wpływem przybrzeżnych instalacji
kanalizacyjnych, ale pozwoli również zachować te tereny dla turystyki i edukacji
ekologicznej. Chcę podziękować członkom naszej społeczności za ich niezłomne
poparcie i nieustanne gospodarowanie naszymi zasobami naturalnymi i środowiskiem”.
Dyrektor Finger Lakes Land Trust, Andrew Zepp, powiedział: „To wspaniała
wiadomość dla regionu Finger Lakes. Jesteśmy wdzięczni Gubernator Kathy Hochul,
Komisarzowi DEC, Basilowi Seggosowi, przewodniczącemu Komisji ds. Usług
Publicznych, Johnowi Howardowi, oraz Komisarzowi Parków Stanowych, Erikowi
Kulleseidowi, za ich pomoc w zapewnieniu przyszłości tego klejnotu znajdującego się
nad jeziorem. Na zachowaniu tego szczególnego miejsca skorzystają wszyscy
mieszkańcy regionu i stanu”.
Przewodnicząca legislatury hrabstwa Tompkins, Leslyn McBean-Clairborne,
powiedziała: „Głęboko doceniamy wysiłki Gubernator Hochul, aby zapewnić
zachowanie tego pięknego kawałka gruntu do użytku publicznego i jesteśmy wdzięczni

NYSEG za zaangażowanie we współpracę z lokalną społecznością w zakresie
odpowiedniego i korzystnego wykorzystania tej działki. Miejmy nadzieję, że przyszłe
pokolenia mieszkańców stanu Nowy Jork i regionu Finger Lakes będą mogły cieszyć
się tym fragmentem terenu i jego zasobami naturalnymi przez wiele lat”.
DEC i Finger Lakes Land Trust zaproponowały nabycie ziemi i utworzenie publicznego
obszaru zarządzania dziką przyrodą na części działki położonej nad brzegiem jeziora.
Bell Station uznaje się za projekt priorytetowy w ramach realizowanego na terenie
stanu Nowy Jork Planu otwartych przestrzeni (Open Space Plan) i w planie
zagospodarowania miasta Lansing teren ten został oznaczony jako „przyszła strefa
ochrony z publicznym dostępem”.
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