
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr 9 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E W Y K O N A W C Z E 

 

 

OGŁOSZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ W HRABSTWACH BRONX, BROOME, 

CHENANGO, DELAWARE, GREENE, KINGS, MONTGOMERY, NASSAU, NOWY JORK, 

ORANGE, OTSEGO, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND, ROCKLAND, SCHENECTADY, 

SCHOHARIE, SUFFOLK, SULLIVAN, TIOGA, ULSTER, WESTCHESTER I W HRABSTWACH 

SĄSIADUJĄCYCH  

  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 25 października 2021 r. i w późniejszym okresie przedłużające się 

intensywne opady deszczu mogą spowodować niebezpieczne warunki w stanie Nowy Jork, stanowiące 

bezpośrednie zagrożenie dla transportu publicznego, usług komunalnych, zdrowia publicznego i systemów 

bezpieczeństwa publicznego w hrabstwach Bronx, Broome, Chenango, Delaware, Greene, Kings, 

Montgomery, Nassau, Nowy Jork, Orange, Otsego, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Schenectady, 

Schoharie, Suffolk, Sullivan, Tioga, Ulster, Westchester i w hrabstwach sąsiadujących. 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE prognozowanej burzy mają towarzyszyć intensywne opady deszczu i silne 

wiatry powodujące przerwy w dostawach prądu, powalanie drzew, lokalne gwałtowne podtopienia, 

zamknięcia dróg, zakłócenia w podróży oraz uszkodzenia własności publicznej i prywatnej na wszystkich 

dotkniętych obszarach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 

 

NINIEJSZYM, JA, KATHY HOCHUL, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy władzy nadanej 

mi przez konstytucję i prawo stanu Nowy Jork oraz ustęp 28 artykułu 2-B Prawa wykonawczego, 

oświadczam, że zagraża nam klęska żywiołowa, na pojawienie się której dotknięte nią władze lokalne nie 

są w stanie odpowiednio zareagować. W związku z tym niniejszym ogłaszam stan klęski żywiołowej z 

dniem 25 października 2021 r. w granicach terytorialnych hrabstw Bronx, Broome, Chenango, Delaware, 

Greene, Kings, Montgomery, Nassau, Nowy Jork, Orange, Otsego, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, 

Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Tioga, Ulster, Westchester i w hrabstwach sąsiadujących. 

Niniejsze rozporządzenie wykonawcze obowiązuje do dnia 24 listopada 2021 r.; oraz 

 

PONADTO zgodnie z ustępem 29 artykułu 2-B Prawa wykonawczego zarządzam wdrożenie 

Stanowego Kompleksowego Planu Zarządzania Kryzysowego (State Comprehensive Emergency 

Management Plan) i upoważniam z dniem 25 października 2021 r. agencje stanowe, w zależności od potrzeb, 

oraz Amerykański Czerwony Krzyż do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony mienia państwowego 

oraz udzielenia pomocy dotkniętym klęską żywiołową władzom lokalnym i osobom fizycznym w zakresie 



reagowania na tę klęskę żywiołową i usuwania jej skutków, a także do udzielenia innej pomocy niezbędnej 

do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

 

DODATKOWO, niniejsze oświadczenie spełnia wymogi rozporządzenia 49 C.F.R. 390.23(a)(l)(A), 

które przewiduje zwolnienie z obowiązku stosowania części od 390 do 399 federalnych przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa przewoźników drogowych (Federal Motor Carrier Safety Regulations, 

FMCSR). Takie złagodzenie przepisów FMCSR jest konieczne, aby zapewnić, że załogi mogą oczyścić 

ważne drogi i przyspieszyć przemieszczanie się ekip zajmujących się przywracaniem zasilania w stanie 

Nowy Jork. 

 

 

 

C O N I N I E J S Z Y M potwierdzam własnoręcznym 

podpisem i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu dwudziestego piątego 

października dwa tysiące dwudziestego 

pierwszego roku. 

 

 

 

 

 

PRZEZ GUBERNATORA  

 

Sekretarz gubernatora 

 


