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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O OGRANICZANIU ODPADÓW I
GOSPODAROWANIU NIMI
Ustawa S.6334/A.5605 dotyczy lokalnych planów zarządzania odpadami stałymi
Ustawa S.6815/A.7564 zachęca do eliminacji stosowania niektórych przedmiotów
z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku na kampusach SUNY i CUNY
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę wymagającą, aby lokalne przepisy
dotyczące zarządzania odpadami stałymi uwzględniały działania mające na celu
zwiększenie utylizacji odpadów, w tym poprzez recykling i kompostowanie, oraz
zachęcającą do eliminacji użycia niektórych przedmiotów z tworzyw sztucznych
jednorazowego użytku na kampusach Uniwersytetu Stanowego (State Uniwersity of
New York, SUNY) w stanie Nowy Jork i Uniwersytetu Miejskiego (City University of
New York, CUNY) w stanie Nowy Jork.
„Mając na uwadze los planety, stan Nowy Jork musi nadal przewodzić w globalnej
walce z kryzysem klimatycznym” – powiedziała gubernator Hochul. „Ten pakiet
ustaw sprawi, że mieszkańcy stanu Nowy Jork będą recyklingować, kompostować i
stopniowo odchodzić od stosowania zbędnych produktów z tworzyw sztucznych, dzięki
czemu nasz stan wejdzie na drogę ku czystszej, bardziej ekologicznej przyszłości.”
Ustawa S.6334/A.5605 wymaga, aby lokalne plany zagospodarowania odpadami
uwzględniały metody zwiększania możliwości utylizacji odpadów. W miarę jak
będziemy walczyć ze zmianami klimatycznymi, recykling i kompostowanie staną się
nieocenionymi narzędziami, które pozwolą władzom stanu Nowy Jork utrzymać odpady
z dala od składowisk.
Senator, Rachel May, powiedziała: „Zdecydowanie zbyt wiele odpadów, które
mogłyby być poddane recyklingowi lub kompostowaniu, trafia na wysypiska śmieci.
Władze stanu Nowy Jork poczyniły znaczne postępy w zmniejszaniu ilości
generowanych przez nas odpadów, ale wciąż możemy zrobić więcej. Przepisy te
wymagają od gmin, aby te zarządzając odpadami stałymi, rozważyły, w jaki sposób
zwiększyć recykling i kompostowanie. W hrabstwie Onondaga zbudowaliśmy
najnowocześniejszą kompostownię odpadów spożywczych i odpadów ogrodowych,
która okazała się wielkim sukcesem. Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tej

ustawy i z niecierpliwością czekam, aby zobaczyć, jak gminy czynią postępy w
utrzymywaniu odpadów z dala od składowisk.”
Członek Zgromadzenia, Harvey Epstein, powiedział: „Oddzielenie kompostu i
surowców wtórnych od strumienia odpadów jest kluczowym elementem redukcji emisji
gazów cieplarnianych – za pomocą naszej ustawy, zwracamy się do lokalnych władz w
całym stanie o przygotowanie planu, jak to osiągnąć. Obniżenie emisji tych
szkodliwych gazów jest kluczowe dla zapewnienia, że osiągniemy cele ustawy o
przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate Leadership and
Community Protection Act). Jestem dumny, że mogę pracować z senatorem Mayem i
gubernator Hochul, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi od poziomu lokalnego po
wyższe szczeble.”
Ustawa S.6815/A.7564 ma na celu wyeliminowanie tworzyw sztucznych
jednorazowego użytku na kampusach SUNY i CUNY poprzez wymaganie od
powierników szkół współpracy ze studentami, wykładowcami i pracownikami. To
zmniejszy ilość odpadów plastikowych mających negatywny wpływ na środowisko.
Senator, Brian Kavanagh, powiedział: „Odwrócenie fali zanieczyszczania
środowiska plastikiem zaczyna się od położenia kresu przedmiotom z tworzyw
sztucznych jednorazowego użytku, ilekroć i gdziekolwiek możemy. Poprzez
zaangażowanie naszych kampusów SUNY i CUNY w te działania, ustawa ta
spowoduje znaczne zmniejszenie naszej zależności od tworzyw sztucznych,
jednocześnie angażując studentów i wykładowców w zrównoważone praktyki, które
musimy przyjąć we wszystkich sektorach naszego społeczeństwa, aby uczynić stan
Nowy Jork bardziej ekologicznym i zdrowszym. Pragnę podziękować gubernator
Hochul za podpisanie tego kluczowego elementu ustawodawstwa i członkowi
Zgromadzenia, Patowi Burke, za popieranie wprowadzenia w życie tej ustawy w
Zgromadzeniu.”
Członek Zgromadzenia, Patrick Burke, powiedział: „Jesteśmy na dobrej drodze do
wyeliminowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku w tym kraju i w tym stanie.
Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tego aktu prawnego i mojemu senackiemu
współsponsorowi, Brianowi Kavanagh, za przyłączenie się do mnie w tym ambitnym
przedsięwzięciu.”.
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork, Basil Seggos,
powiedział: „Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za podpisanie tych środków
prawnych w celu poprawy praktyk zarządzania odpadami stałymi na szczeblu lokalnym
i pomocy w zmniejszeniu i usunięciu jednorazowych tworzyw sztucznych i innych
nadmiernych odpadów przyczyniających się do pogłębienia kryzysu klimatycznego. Te
inteligentne nowe przepisy stanowią uzupełnienie kompleksowej strategii władz stanu
Nowy Jork w celu zmniejszenia ilości odpadów, promowania zrównoważonego rozwoju
i zwalczania zmian klimatycznych na wszystkich frontach.”

Kanclerz SUNY, Jim Malatras, powiedział: „Musimy być lepszymi zarządcami
naszego środowiska, dlatego nasi studenci i pracownicy SUNY są głęboko
zaangażowani w zrównoważony rozwój środowiska, w tym budowanie na naszych
udanych działaniach na rzecz redukcji odpadów i recyklingu na naszych
kampusach. To nowe prawo daje jeszcze jedną szansę dla naszych kampusów SUNY,
aby stać się liderem poprzez wspólną pracę nad wyeliminowaniem plastikowych
odpadów. Dziękujemy gubernator i członkom legislatury, którzy pomogli wprowadzić tę
nową politykę w życie.”
Kanclerz CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, powiedział: „CUNY ma obowiązek
egzekwowania polityki i praktyk, które zmniejszą ilość niepotrzebnych odpadów i
sprawią, że świat stanie się czystszym, zdrowszym miejscem do życia. Ta ustawa,
która ma na celu wyeliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku na
naszych kampusach, będzie miała wymierny wpływ. Dziękujemy gubernator Hochul za
zajęcie się tą kwestią i za pokładanie wiary w to, że CUNY może podjąć współpracę ze
studentami, wykładowcami i pracownikami w celu wprowadzenia pozytywnych zmian
dla środowiska. CUNY jest bardziej niż gotowy, aby podjąć kroki i zrobić to, co jest
potrzebne, aby zapewnić zdrowszą przyszłość dla mieszkańców stanu Nowy Jork.”
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