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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O OGRANICZENIU STOSOWANIA 
GŁOŚNYCH, NIELEGALNYCH TŁUMIKÓW I UKŁADÓW WYDECHOWYCH W CELU 

OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYCIA  
  

Ustawa (S.784-B/A.471) zwiększa kary przeciwko kierowcom i warsztatom 
naprawczym, które nielegalnie modyfikują tłumiki i układy wydechowe, czyniąc je 

nadmiernie hałaśliwymi w pojazdach silnikowych i motocykllach  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę, która zwiększa wysokość kar dla 
kierowców i warsztatów naprawczych, nielegalnie modyfikujących tłumiki i układy 
wydechowe, czyniąc je nadmiernie hałaśliwymi (Stop Loud and Excessive Exhaust 
Pollution Act, SLEEP Act) – działanie to jest związane z agresywną jazdą, która szkodzi 
zdrowiu, bezpieczeństwu i komfortowi społeczności. Ustawa ta zmienia prawo o 
pojazdach i ruchu drogowym, podwyższając kwoty grzywien i kar oraz tworząc bardziej 
rygorystyczne przepisy dotyczące wyposażenia pojazdów. Maksymalne kwoty grzywien 
za instalowanie nielegalnych urządzeń zostaną podniesione do 1000 USD, co stanowi 
wzrost o 850 USD. Stacje kontrolne będą również zobowiązane do sprawdzania 
motocykli, aby upewnić się, że tłumiki i układy wydechowe nie zostały nielegalnie 
zmodyfikowane.  
  
„Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork zasługuje na to, by czuć się bezpiecznie i 
komfortowo w swojej społeczności, a to obejmuje rozprawienie się z nadmiernie 
hałaśliwymi pojazdami na naszych ulicach” – powiedziała gubernator Hochul. „Ta 
ustawa przyczyni się do powstrzymania kierowców przed instalowaniem nielegalnego 
wyposażenia w pojazdach, powodującego niebezpieczny poziom hałasu, który może 
przyczynić się do utraty słuchu i zwiększonej emisji.”  
  
Wraz z rosnącą liczbą kierowców dokonujących modyfikacji tłumików i układów 
wydechowych, które zwiększają poziom hałasu i zanieczyszczeń, to ustawodawstwo 
będzie chronić zarówno zdrowie publiczne, jak i środowisko. Ustawa nie tylko pomoże 
odstraszyć właścicieli pojazdów przed dokonywaniem takich modyfikacji, dzięki nowo 
podwyższonym karom grzywny, ale także zniechęci właścicieli warsztatów 
samochodowych do dokonywania takich modyfikacji. Jeśli właściciele warsztatów 
naprawczych świadomie naruszą te przepisy i w ciągu 18 miesięcy trzykrotnie 
zainstalują nielegalne wyposażenie pojazdów, ryzykują utratę certyfikatu stacji kontroli 
pojazdów oraz certyfikatu operacyjnego. Środki te pomogą zapobiec niebezpiecznym 



poziomom hałasu, które mogą uszkodzić słuch osób postronnych, jak również 
zmniejszyć szkodliwe emisje.  
  
Senator, Andrew Gounardes, powiedział: „Dzisiaj mieszkańcy całego stanu mogą 
odetchnąć z ulgą, wiedząc, że nie będą w nocy wybudzani ze snu przez zbyt głośne 
tłumiki i układy wydechowe. Jest to problem jakości życia i bezpieczeństwa 
publicznego, który nęka naszą społeczność bez żadnego logicznego powodu, innego 
niż po prostu hałas. Teraz, kiedy ustawa SLEEP Act została podpisana, możemy 
usunąć te głośne i zanieczyszczające środowisko pojazdy z naszych ulic raz na 
zawsze. Jestem wdzięczny gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy, abyśmy mogli 
pociągnąć winnych do odpowiedzialności za ich uciążliwe zachowanie.”  
  
Członek Zgromadzenia, William Magnarelli, powiedział: „W całym stanie Nowy Jork, 
spokój wielu wspólnot i sąsiedztw jest zakłócany przez kierowców i motocyklistów 
nielegalnie zmodyfikowanych, głośnych pojazdów – nierzadko w późnych godzinach 
nocnych. Ten projekt ustawy ma na celu rozprawienie się z tym problemem poprzez 
ściganie warsztatów naprawczych i instalacyjnych, które nielegalnie modyfikują układy 
wydechowe samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli. Ponadto, zwiększenie 
kwot kar grzywny będzie działać jako środek odstraszający.”  

  
Radny, Justin Brannan, powiedział, „ Pragnę podziękować gubernator Hochul za 
podpisanie tej ustawy. Moi wyborcy domagali się takiego działania od czasu, gdy 
zobaczyliśmy – a na pewno usłyszeliśmy – kierowców nielegalnie modyfikujących swoje 
tłumiki i zakłócających naszą jakość życia i szczerze mówiąc, wywołujących strach u 
ludzi! Mamy nadzieję, że to nowe prawo przyniesie trochę spokoju i ciszy z powrotem 
do naszych dzielnic w godzinach nocnych.”  
  
Założycielka organizacji Bay Ridge Advocates Keeping Everyone Safe (BRAKES), 
Maureen Landers, powiedziała: „Zmodyfikowane układy wydechowe nie służą 
niczemu innemu, jak tylko tworzeniu strachu, chaosu i zastraszaniu. Ustawa SLEEP Act 
jest ważnym krokiem w zmniejszeniu zanieczyszczenia hałasem i rozwiązaniu problemu 
lekkomyślnej jazdy, która dotyczy zmodyfikowanych pojazdów. Dziękuję gubernator 
Kathy Hochul i senatorowi Andrew Gounardesowi za robienie tego, co nich należy, aby 
nasze ulice były bezpieczniejsze dla wszystkich.”  
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