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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAINSTALOWANIE PONAD 286 000 
LATARNI ULICZNYCH LED W RAMACH PROGRAMU SMART STREET LIGHTING 

NY  
  

Tym samym osiągnięto półmetek realizacji celu stanowego zakładającego  
wymianę 500 000 lamp na lampy LED do 2025 r.  

  
Film na temat programu Smart Street Lighting NY  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w stanie Nowy Jork wymieniono już ponad 
286 000 latarni ulicznych na lampy LED, przekraczając tym samym półmetek realizacji 
celu stanowego, jakim jest wymiana co najmniej 500 000 latarni ulicznych na lampy 
LED do 2025 r. w ramach programu Smart Street Lighting NY. Inicjatywa wymiany 
oświetlenia ulic – realizowana przez Zarząd Energetyczny stanu New York (New York 
Power Authority, NYPA) – poprawia jakość oświetlenia i bezpieczeństwo w miejscach 
zamieszkania, zmniejszając jednocześnie koszty energii i konserwacji oświetlenia w 
całym stanie. Jest ona też zgodna z celami ustawy o przywództwie klimatycznym i 
ochronie społeczności (Climate Leadership and Community Protection Act), najbardziej 
zdecydowanej ustawy dotyczącej zmian klimatycznych w kraju, poprzez zwiększone 
wykorzystanie efektywności energetycznej w celu rocznego zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię elektryczną o trzy procent – co odpowiada energii 
zużywanej przez 1,8 mln gospodarstw domowych na terenie stanu – do 2025 r.  
  
„Gminy różnej wielkości w całym stanie Nowy Jork szybko zaczęły stosować 
technologię LED w latarniach ulicznych w ramach programu Smart Street Lighting NY 
– powiedziała gubernator Hochul. „Nowe latarnie uliczne LED stanowią ogromne 
usprawnienie infrastruktury stanowej, ponieważ zmniejszają koszty energii 
elektrycznej, poprawiają bezpieczeństwo i oszczędzają pieniądze samorządów 
lokalnych. Pamiętam, z jaką ekscytacją ogłaszałam ten program w 2018 roku, i w nieco 
ponad trzy lata osiągnęliśmy półmetek. Jesteśmy na dobrej drodze do przekroczenia 
ambitnego celu stanowego, jakim jest wymiana 500 000 latarni ulicznych do roku 
2025”.  
  
Zarząd Energetyczny zainstalował w całym stanie ponad 71 000 latarni ulicznych LED, 
a prawie 60 000 jest obecnie instalowanych w ramach programu wymiany oświetlenia. 
Spośród ponad 100 gmin, które już przeszły na oświetlenie uliczne LED we współpracy 
z NYPA, warto wymienić: Syracuse, Albany, Rochester i White Plains.  
  



Ponadto Komisja ds. Usług Publicznych (Public Service Commission), współpracując z 
przedsiębiorstwami energetycznymi będącymi własnością inwestorów w całym stanie, 
ułatwiła instalację ponad 215 000 dodatkowych latarni ulicznych LED.  
  
Prezes i dyrektor generalny NYPA, Gil C. Quiniones, powiedział: „Inicjatywa Smart 
Street Lighting NY okazała się niezwykle udana i NYPA zamierza prowadzić dalsze 
zdecydowane działania na rzecz instalacji oświetlenia ulicznego LED. Jesteśmy na 
dobrej drodze do przekroczenia celu ustalonego przez panią gubernator – 500 000 
latarni ulicznych LED do 2025 r. Program, który oferuje także gminom możliwość 
rozszerzenia technologii „inteligentnego miasta” (SMART) odpowiednio do ich potrzeb, 
jest korzystny zarówno dla stanu, jak i dla naszych klientów, ponieważ zmniejsza 
zużycie energii, poprawia bezpieczeństwo i sprawność działania samorządów 
lokalnych, a przy tym zapewnia oszczędności”.  
  
Smart Street Lighting NY: program oszczędzania energii i korzyści 
gospodarczych  
  
NYPA współpracuje z władzami miast, miejscowości, wsi i hrabstw w całym stanie 
Nowy Jork, w pełni koordynując i wdrażając przejście klientów na technologię 
oświetlenia ulicznego LED. Zarząd zapewnia finansowanie projektu na obecnym 
etapie. W kolejnych latach samorządy będą przekazywać płatności na rzecz NYPA z 
oszczędności uzyskanych dzięki zmniejszeniu zużycia energii przez latarnie LED, które 
są o 50–65% bardziej wydajne niż alternatywne opcje oświetlenia ulic.  
  
Dzięki obejmującemu cały stan programowi oświetlenia ulic klienci NYPA z sektora 
administracji publicznej otrzymują szeroki wachlarz możliwości zaspokajających ich 
indywidualne potrzeby. Nowe rozwiązania wykorzystują technologię SMART, która 
może mieć wiele różnych zastosowań, takich jak systemy kamer i inne funkcje 
bezpieczeństwa, czujniki pogodowe, sieci Wi-Fi i liczniki energii.  
  
Aby dodatkowo przyspieszyć realizację inicjatywy pani gubernator w zakresie wymiany 
istniejącego oświetlenia ulicznego w stanie Nowy Jork, w 2020 r. Zarząd Energetyczny 
powołał nowy zespół konserwatorów, który zajmuje się rutynową i doraźną 
konserwacją oświetlenia ulicznego LED zainstalowanego przez NYPA w całym stanie. 
Z nowej usługi mogą skorzystać gminy, które zleciły NYPA przeprowadzenie wymiany 
oświetlenia ulicznego na systemy LED i zdecydowały się na instalację rozwiązania 
kontroli zarządzania zasobami w swoich systemach oświetlenia ulicznego, 
zmniejszając liczbę awarii i napraw koniecznych po zakończeniu instalacji.  
  
Więcej informacji na temat Smart Street Lighting NY i innych innowacyjnych 
programów NYPA można znaleźć na stronie internetowej usług NYPA.  
  
Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego 
i sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
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ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii COVID-19. 
Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności Nowy Jork jest na 
drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu 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 USD przeznaczonych na 91 
dużych projektów związanych z energią odnawialną w całym stanie, 6,8 mld USD na 
obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla przez budynki, 1,8 mld USD 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. W ramach 
Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował na tych postępach i do 2050 r. 
zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w stosunku do poziomu z 1990 r., a 
jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a docelowo 40% korzyści z inwestycji 
w czystą energię trafi do społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a 
także przyspieszy postępy w realizacji stanowego celu w zakresie efektywności 
energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu zużycia energii na miejscu o 
185 bilionów BTU w ramach oszczędności energii końcowej.  
  
O NYPA  
NYPA jest największą państwową publiczną organizacją energetyczną w kraju, 
obsługującą 16 zakładów energetycznych i ponad 1400 mil linii przesyłowych. Ponad 
80 procent energii elektrycznej wytwarzanej przez NYPA to czysta, odnawialna energia 
wodna. NYPA nie korzysta z pieniędzy pochodzących z podatków ani kredytu 
stanowego. Przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność ze sprzedaży obligacji oraz z 
przychodów uzyskiwanych w dużej mierze dzięki sprzedaży energii elektrycznej. Aby 
uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.nypa.gov i obserwuj nas w 
serwisach Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr i LinkedIn.  
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