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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 20,7 MLN USD FUNDUSZY 
STANOWYCH DLA LOTNISK W CAŁYM STANIE NOWY JORK   

   
Fundusze zapewnią wsparcie dla modernizacji, usprawnień operacyjnych i 

poprawy bezpieczeństwa   
   

Będą promować rozwój regionalnej przedsiębiorczości i wdrażanie nowych 
energooszczędnych technologii   

   
   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś przeznaczenie 20,7 mln USD na strategiczne 
ulepszenia infrastruktury na 24 lotniskach użytku publicznego w całym stanie Nowy 
Jork. Finansowanie ze strony władz stanu zwiększy bezpieczeństwo, ułatwi innowacje, 
umożliwi wykorzystanie istniejących zasobów, przyczyni się do rozwoju biznesu oraz 
będzie promować zrównoważony rozwój i odporność tych obiektów.   
  
„Lokalne i regionalne porty lotnicze są bramą do społeczności w całym stanie Nowy 
Jork, przyciągając turystów i przedsiębiorców z całego świata”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Te inwestycje będą nadal przekształcać lotniska w stanie Nowy 
Jork w światowej klasy obiekty, które jeszcze bardziej pobudzą rozwój gospodarczy i 
wzrost.”  
  
Administrowane przez Wydział ds. Transportu (Department of Transportation) stanu 
Nowy Jork, projekty finansowane w ramach programu inwestycji kapitałowych w 
lotnictwie (Aviation Capital Investment Program) obejmują budowę nowych ulepszeń w 
zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu, wdrażanie nowych zautomatyzowanych 
systemów monitorowania pogody oraz budowę i modernizację nowych i istniejących 
hangarów oraz obiektów do tankowania samolotów. Inwestycje te posłużą do 
uczynienia okolicznych społeczności bardziej konkurencyjnymi ekonomicznie w 
stosunku do sąsiednich stanów.   
  
„Władze stanu Nowy Jork kontynuują realizację ukierunkowanych inwestycji w całą 
infrastrukturę transportową, które zwiększą bezpieczeństwo, wzmocnią społeczności 
oraz stworzą i utrzymają nowe i istniejące, dobrze płatne miejsca pracy”, powiedziała 
Marie Therese Dominguez, komisarz ds. transportu w stanie Nowy Jork. „Te 
dotacje dla lotnictwa w szczególności wspierają projekty, które posłużą do uczynienia 



naszych lokalnych społeczności bardziej konkurencyjnymi ekonomicznie – w skali 
regionalnej i globalnej.”   
  
„Dzięki temu finansowaniu władze stanu Nowy Jork podejmują kolejne kroki w celu 
wzmocnienia naszych lotnisk, które są niezbędne do dalszego przyciągania 
przedsiębiorstw, turystów i nowych mieszkańców, przyczyniając się do ogólnego 
sukcesu gospodarczego stanu”, powiedział senator Tim Kennedy, przewodniczący 
senackiej komisji transportu. „Dziękuję gubernator Hochul za nadanie priorytetów 
tym inwestycjom i z niecierpliwością czekam na postępy w realizacji tych istotnych 
projektów.”  
  
„Renowacja lokalnych lotnisk pozwala naszym miastom nadal być motorem rozwoju 
gospodarczego poprzez przyciąganie turystów, firm spoza miasta i ułatwianie planów 
podróży”, powiedział członek Zgromadzenia William Magnarelli, przewodniczący 
Komisji Transportu Zgromadzenia. „Te fundusze będą stanowić bodziec dla lotnisk, 
aby spełnić stale poprawiające się standardy infrastruktury, technologii, ochrony i 
bezpieczeństwa.”  
  
Dofinansowanie z programu inwestycji kapitałowych w lotnictwie na rok 2021 zostało 
przyznane następującym projektom:   
   
CAPITAL DISTRICT - 1,6 mln USD   
   

• 1 mln USD na budowę instalacji solarnej do wytwarzania energii elektrycznej, 
budowę zmodernizowanego systemu septycznego oraz nowego obiektu do 
obsługi sprzętu niezbędnego do utrzymania działalności podczas 
niekorzystnych warunków pogodowych na lotnisku South Albany Airport w 
hrabstwie Albany.   

• 0,6 mln USD na zakup sprzętu serwisowego w celu utrzymania działalności 
podczas niesprzyjających warunków pogodowych na lotnisku w hrabstwie 
Saratoga.   

 
   
CENTRAL NEW YORK - 2,4 mln USD  
   

• 1,3 mln USD na bezpieczne usunięcie/unieszkodliwienie istniejącej starej 
instalacji do tankowania i budowę nowej, nowoczesnej i przyjaznej dla 
środowiska instalacji do tankowania na lotnisku Hamilton Municipal Airport w 
hrabstwie Madison.   

• 1,1 mln USD na wymianę i przeniesienie istniejących podziemnych zbiorników 
do przechowywania paliwa, znajdujących się nad jednoźródłową warstwą 
wodonośną, na naziemne zbiorniki ograniczające wycieki paliwa na lotnisku 
Chase Field w hrabstwie Cortland.   

 
 



FINGER LAKES - 2,9 mln USD  
   

• 0,6 mln USD na budowę elektrycznego systemu solarnego i inne ulepszenia w 
zakresie zrównoważonego rozwoju na lotnisku Williamson-Sodus w hrabstwie 
Wayne.   

• 0,4 mln USD na zakup sprzętu serwisowego w celu utrzymania operacji 
podczas niekorzystnych zjawisk pogodowych na lotnisku w hrabstwie Genesee.   

• 0,4 mln USD na zakup ciężarówek do tankowania na lotnisku Penn Yan w 
hrabstwie Yates.   

• 0,6 mln USD na budowę nowej naziemnej farmy paliwowej zapobiegającej 
rozlewaniu się paliwa na lotnisku Perry Warsaw w hrabstwie Wyoming.   

• 0,9 mln USD na poprawę dostępu do lotniska i ponowną konfigurację 
ogrodzeń/bram bezpieczeństwa na lotnisku Canandaigua w hrabstwie Ontario.   

 
  
LONG ISLAND - 0,3 mln USD  
   

• 0,3 mln USD na zakup i instalację zapasowego generatora w celu wsparcia 
operacji lotniskowych oraz ulepszenia systemu przeciwpożarowego w Hangarze 
1 na lotnisku MacArthur w hrabstwie Suffolk.   

 
   
MID-HUDSON - 2,9 mln USD  
   

• 1,5 mln USD na budowę nowej centralnej rampy do odladzania samolotów, 
stanowiącej część nowego obiektu Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA (U.S. 
Customs and Border Protection Facility) na lotnisku w hrabstwie Westchester   

• 1,4 mln USD na budowę budynków wsparcia operacyjnego w celu utrzymania 
operacji na regionalnym lotnisku Hudson Valley w hrabstwie Dutchess.   

 
 
MOHAWK VALLEY - 0,9 mln USD  
   

• 0,9 mln USD na przeniesienie i modernizację zautomatyzowanego systemu 
obserwacji pogody, niezbędnego do utrzymania operacji lotniskowych na 
lotnisku Albert S. Nader Regional Airport w hrabstwie Otsego.   

 
   
NORTH COUNTRY - 5,2 mln USD  
  

• 0,9 mln USD na renowację istniejącego obiektu lotniskowego na potrzeby 
operacji policji stanu Nowy Jork i New York State Power Authority na 
międzynarodowym lotnisku Massena w hrabstwie St. Lawrence.   

• 1,4 mln USD na budowę nowego hangaru na lotnisku Floyd Bennett Memorial 
Airport w hrabstwie Warren.   



• 0,5 mln USD na wdrożenie nowych technologii bezpieczeństwa, w tym nowych 
bram, systemów kontroli dostępu i kamer bezpieczeństwa oraz ulepszenia 
parkingu na lotnisku Potsdam Municipal Airport w hrabstwie St. Lawrence.   

• 1,5 mln USD na bezpieczne usunięcie/unieszkodliwienie istniejącego starego 
obiektu tankowania i budowę nowego, najnowocześniejszego naziemnego 
obiektu tankowania na międzynarodowym lotnisku w Watertown w hrabstwie 
Jefferson.   

• 0,9 mln USD na zakup awaryjnych generatorów zapasowych; ulepszenia 
systemów bezpieczeństwa, dostępu i komunikacji; oraz sprzętu związanego z 
bezpieczeństwem w międzynarodowym porcie lotniczym w Ogdensburgu w 
hrabstwie St. Lawrence.   

 
   
SOUTHERN TIER - 3,1 mln USD   
  

• 1,5 mln USD na instalację energooszczędnego oświetlenia i wymianę systemu 
kontroli przychodów na lotnisku Greater Binghamton Airport w hrabstwie 
Broome.   

• 0,2 mln USD na ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej hangaru 
odrzutowego, w tym wysokowydajne ogrzewanie i oświetlenie LED oraz ogólne 
działania związane z remontem hangaru na lotnisku im. por. Warrena E. Eatona 
w hrabstwie Chenango.   

• 0,1 mln USD na zakup sprzętu serwisowego w celu utrzymania operacji 
podczas niesprzyjających warunków pogodowych na lotnisku Corning-Painted 
Post w hrabstwie Steuben.   

• 1,3 mln USD na przebudowę istniejącego budynku na obiekt Urzędu Celnego i 
Ochrony Granic USA w celu utrzymania międzynarodowych lotów pasażerskich 
na regionalnym lotnisku Elmira Corning w hrabstwie Chemung.   

 
  
WESTERN NEW YORK- 1,5 mln USD  
   

• 0,2 mln USD na zakup sprzętu do obsługi i innych urządzeń na lotnisku 
Wellsville Municipal Airport w hrabstwie Allegany.   

• 1,3 mln USD na zakup i instalację awaryjnych generatorów zapasowych w celu 
wsparcia operacji lotniskowych na międzynarodowym lotnisku Buffalo Niagara w 
hrabstwie Erie.   

 
Finansowanie zostało przyznane projektom w drodze konkursu i ocenione na 
podstawie ustalonych kryteriów, w tym korzyści ekonomicznych, wydajności 
operacyjnej, poprawy bezpieczeństwa i potencjału przyciągania nowych lub 
rozszerzonych działań związanych z aeronautyką. Zgodnie z kryteriami wyboru 
priorytetowo traktowano również projekty, które były efektywne kosztowo i przyczyniały 
się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wydział ds. Transportu stanu Nowy Jork 
jest zobowiązany do współpracy z lokalnymi sponsorami projektów w celu 
przyspieszenia realizacji tych ulepszeń.   
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