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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY 
ZARZĄDU DS. ZASOBÓW MORSKICH Z RAMIENIA DEC W PARKU STANOWYM 

NAD RZEKĄ NISSEQUOGUE  
  

Obiekt o wartości 26 mln USD, zaprojektowany z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, jest wspierany z funduszy NY Works i zgodny z 

celami planu generalnego parku stanowego Nissequogue River  
  

Pierwsze w stanie Nowy Jork laboratorium mikrobiologiczne do badania 
skorupiaków z certyfikatem FDA; pomoże chronić i promować kluczowe zasoby 

morskie w stanie Nowy Jork  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj otwarcie nowej siedziby Zarządu ds. 
Zasobów Morskich z ramienia Departamentu Ochrony Środowiska (Department of 
Environmental Conservation. DEC) w stanie Nowy Jork, mieszczącej się w Biurze 
Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) w parku Nissequogue River State Park, Kings Park, w hrabstwie Suffolk. 
Nowy budynek, który charakteryzuje się wieloma ekologicznymi i zrównoważonymi 
rozwiązaniami, będzie służyć jako centralne miejsce dla Komisji ds. Zasobów Morskich 
(Division of Marine Resources) z ramienia DEC) i jego zasadniczej pracy w zakresie 
zarządzania i ochrony rybołówstwa morskiego, skorupiaków i innych chronionych 
siedlisk życia morskiego w stanie Nowy Jork.  
  
„Od amatorów wędkarstwa rekreacyjnego po komercyjnych zbieraczy skorupiaków, 
którzy od pokoleń dokonują połowów w wodach naszego stanu, zdrowie ekosystemu 
morskiego w stanie Nowy Jork ma kluczowe znaczenie dla zdrowia gospodarczego 
naszych społeczności przybrzeżnych”, powiedziała gubernator Hochul. „Ten nowy 
obiekt jest dowodem naszego ciągłego zaangażowania w ochronę różnorodnego życia 
morskiego w stanie Nowy Jork, a jednocześnie wiodącym kierunkiem w rozwoju 
zrównoważonej infrastruktury.”  
  
„Nieustanne zaangażowanie władz stanu Nowy Jork w ochronę i zachowanie 
środowiska morskiego regionu jest widoczne w każdym rozwiązaniu konstrukcyjnym 
tego nowoczesnego, ekologicznego budynku, który przyczyni się do wzbogacenia 
pracy DEC oraz pozwoli zachować i chronić nasze wspólne zasoby naturalne”, 
powiedział komisarz Basil Seggos. „Dzięki temu nowemu, zrównoważonemu 
obiektowi, DEC będzie przodować w badaniach naukowych i ochronie środowiska, aby 
zabezpieczyć nasze środowiska morskie dla przyszłych pokoleń.”  



  
Komisarz ds. parków stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Jestem wdzięczny za 
współpracę z komisarzem Seggosem i komisarzem DEC w zakresie ciągłej 
transformacji parku stanowego Nissequogue River. Siedziba Zarządu ds. Zasobów 
Morskich z ramienia DEC świetnie wpasowuje się w krajobraz tego nadbrzeżnego 
parku, a nasi goście odniosą ogromne korzyści z udoskonalonego całorocznego 
zarządzania, tworzenia programów i ochrony porządku publicznego, 
które DEC wniesie do obiektu.”  
  
Obiekt posiada srebrny certyfikat LEED przyznany przez amerykańską organizację 
U.S. Green Building Council za efektywność energetyczną konstrukcji. Posiada on 
rozwiązania z zakresu redukcji zużycia wody i zarządzania wodą deszczową, 
konstrukcję z materiałów budowlanych przyjaznych dla środowiska, emituje niewielkie 
ilości zanieczyszczeń oraz ułatwia wytwarzanie do 100 000 kWh/rok energii 
słonecznej . Budowę nowego obiektu o wartości 26 mln USD wsparto środkami z NY 
Works i jest ona zgodna z celami planu zagospodarowania przestrzennego parku 
Nissequogue River State Park.  
  
Zrównoważone rozwiązania w nowym obiekcie obejmują:  

• Naziemne i montowane na dachu panele słoneczne, które są w stanie 
wygenerować ponad 100 000 kWh energii rocznie;  

• Oświetlenie LED, energooszczędne systemy elektryczne oraz zoptymalizowane 
wykorzystanie wody w procesie technologicznym w celu zmniejszenia jej 
zużycia;  

• Kontrolę jakości powietrza w pomieszczeniach, materiały termoizolacyjne i farby 
odblaskowe minimalizujące zużycie energii;  

• Czynniki chłodnicze o niskim wpływie;   
• Przyjazne dla środowiska, niskoemisyjne i pochodzące z recyklingu materiały 

budowlane;  
• Wysokiej jakości wewnętrzne światło dzienne i okna wyglądające na naturalne 

przestrzenie zewnętrzne w celu zmniejszenia zużycia oświetlenia elektrycznego;  
• Parking dla ekologicznych i elektrycznych pojazdów oraz stacje ładowania dla 

gości i pracowników;  
• Stojak na rowery i połączenie ze ścieżką przyrodniczą;  
• Bioretencję wody deszczowej i ogrody deszczowe, które pomogą ograniczyć 

odpływ wody burzowej; oraz  
• Rodzime i adaptacyjne rośliny i drzewa w celu wspierania zdrowego rozwoju 

lokalnego ekosystemu.  
 
DEC odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu komercyjnymi i rekreacyjnymi łowiskami, 
takimi jak m.in. skalnik prążkowany, strzępiel czarny, stornia letnia i kraby błękitne. Aby 
chronić zdrowe łowiska, DEC pozostaje zaangażowany w ochronę wrażliwych i 
naruszonych siedlisk morskich, które obejmują przybrzeżne tereny podmokłe, zatoki, 
estuaria, rzekę Hudson, zatokę Long Island Sound i Ocean Atlantycki. Utrzymanie 
zdrowych środowisk morskich pomaga wspierać społeczności przybrzeżne Long Island 
i przemysł, który opiera się na zrównoważonych i wydajnych zasobach 



morskich. Zasoby morskie w stanie Nowy Jork mają kluczowe znaczenie dla 
gospodarki stanu – wspierają prawie 350 000 miejsc pracy i generują miliardy dolarów 
dzięki turystyce, rybołówstwu i innym gałęziom przemysłu. Rozwijająca się w regionie 
gospodarka morska stanowi około 9,7 procent całkowitego produktu krajowego brutto 
Long Island.  
 
DEC nadzoruje zarządzanie połowami skorupiaków i akwakulturą, aby zapewnić 
wydajne, zdrowe i bezpieczne zbiory skorupiaków przeznaczonych do konsumpcji w 
wodach w stanie Nowy Jork. Nowa siedziba prowadzi jedyne w stanie laboratorium 
mikrobiologiczne do badania skorupiaków certyfikowane przez amerykańską Agencję 
ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) w celu zapewnienia, że 
ponad milion akrów obszarów hodowli skorupiaków na wodach morskich w stanie 
Nowy Jork spełnia rygorystyczne wymagania Narodowego Programu Sanitarnego ds. 
Skorupiaków (National Shellfish Sanitation Program, NSSP). Laboratorium musi 
przeprowadzać zatwierdzone przez FDA badania doskonałości dwa razy w roku, aby 
utrzymać swój certyfikat FDA, a co trzy lata jest oceniane przez FDA pod kątem 
zgodności z NSSP i ponownej certyfikacji.  
 
„Dzisiejsze przecięcie wstęgi to nie tylko wielkie zwycięstwo dla istotnych ekosystemów 
morskich naszego regionu, ale także dowód na to, co można osiągnąć, gdy 
społeczność zjednoczy się, aby wesprzeć zdroworozsądkowy projekt, który wzmacnia 
lokalną społeczność biznesową. Pragnę podziękować władzom stanu Nowy Jork, 
inspektorowi Wehrheimowi, społeczności Kings Park oraz naszym braciom i siostrom w 
pracy, których przywództwo i zaangażowanie w ten projekt pomogło przeprowadzić go 
przez linię mety”, powiedział Steve Bellone, dyrektor wykonawczy hrabstwa 
Suffolk.  
 
„To wielki dzień dla Kings Park, ponieważ oficjalnie witamy siedzibę Zarządu ds. 
Zasobów Morskich z ramienia DEC w naszej społeczności. Ta nowa siedziba stanowi 
duży impuls dla społeczności małych firm, dodając nowe miejsca pracy i dochód do 
wykorzystania w pobliskim centrum miasta, ale co najważniejsze, jest to poważna 
inwestycja w nasz lokalny ekosystem. Od odbudowy populacji skorupiaków, 
zarządzania łowiskami, ochrony siedlisk morskich i zapewniania programów 
edukacyjnych dla młodzieży, jesteśmy wdzięczni, że możemy powitać DEC w 
sąsiedztwie i czekamy na przyszłe możliwości zwiększenia ochrony środowiska na 
naszych podwórkach”, powiedział Ed Wehrheim, radny miasta Smithtown.  
 
„W imieniu fundacji na rzecz parku Nissequogue River State Park witam DEC w parku i 
cieszę się na współpracę z DEC, aby zbudować znaczące, długoterminowe 
partnerstwo, które pomoże stworzyć wartość dla wszystkich mieszkańców 
parku”, powiedział John McQuaid, prezes fundacji Nissequogue River State Park 
Foundation.  
 
Park Nissequogue River State Park łączy się z parkiem stanowym Sunken Meadow, 
umożliwiając zwiedzającym odkrywanie 521 akrów nadrzecznych szlaków, 
słonowodnych mokradeł i siedlisk dzikiej przyrody. Położony na północnym wybrzeżu 



Long Island, park rozciąga się nad rzeką Nissequogue i zapewnia malownicze widoki 
na rzekę i zatokę Long Island Sound oraz stanowi cenne siedlisko dla różnych 
gatunków ptaków, gadów i płazów. Park oferuje spływy kajakami i canoe, wędkowanie, 
obserwację ptaków, tablice informacyjne, wycieczki z przewodnikiem i wycieczki 
grupowe po wcześniejszej rezerwacji. Oprócz ekologicznych rozwiązań budowlanych, 
nowy obiekt oferuje ulepszone miejsca spotkań, miejsca pracy personelu i laboratoria. 
Obiekt zapewnia również możliwość rozszerzenia edukacji ekologicznej i programów I 
FISH NY organizowanych przez DEC, przy jednoczesnym wzmocnieniu wspólnych 
inicjatyw z parkami stanowymi, takich jak I Love My Park Day, First Day Hikes i 
Outdoors Day.  
 
Największe w kraju porozumienie w sprawie morskiej energii wiatrowej, rekordowe 
inwestycje w Fundusz Ochrony Środowiska (Environmental Protection Fund) i 
infrastrukturę czystej wody, program sztucznej rafy, zakaz wierceń na morzu, 
uchwalenie „ustawy o okrężnicach” zakazującej stosowania okrężnic do połowu 
menhadenu oraz stały postęp w realizacji inicjatywy odnowy skorupiaków na Long 
Island – to tylko kilka przykładów działań podejmowanych przez w władze stanu Nowy 
Jork w celu promowania wędkarstwa rekreacyjnego, odbudowy ekosystemów 
morskich, wzmocnienia gospodarki Long Island i przeciwdziałania zmianom klimatu.  
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