
 
Do natychmiastowej publikacji: 15.11.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 
GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OSIĄGNIĘCIE KAMIENIA MILOWEGO W 

REALIZACJI PRAC NAD PROJEKTEM „SMART PATH” W RAMACH INICJATYWY 
NA RZECZ CZYSTEJ ENERGII W REGIONIE NORTH COUNTRY 

  
Świętowanie półmetka realizacji prac w ramach inwestycji w infrastrukturę 

przesyłową czystej energii 
  

Mocniejsze linie przesyłowe o mniejszej powierzchni zapewnią dodatkową 
odporność na burze 

  
Zatrudnienie związane z przesyłem czystej energii i nowe projekty dotyczące 
energii odnawialnej wzmacniają gospodarkę stanu Nowy Jork po pandemii  

  
Zdjęcia nowych słupów przesyłowych w ramach projektu Smart Path można 

zobaczyć  tutaj , a film wideo z realizacji projektu NYPA Moses-Adirondack Smart 
Path Reliability Project jest dostępny tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś osiągnięcie półmetka w budowie projektu 
przesyłowego Smart Path realizowanego przez Zarząd Energetyki Nowego Jorku (New 
York Power Authority, NYPA) w regionie North Country. Projekt Smart Path zakłada 
modernizację 78 mil linii przesyłowych, które rozciągają się od Masseny w hrabstwie 
St. Lawrence do Croghan w hrabstwie Lewis. Dzięki mniejszej liczbie słupów 
przesyłowych wykonanych ze stali, projekt ten pozwoli zabezpieczyć linie przed 
zdarzeniami pogodowymi i umożliwi bezpieczny przesył czystej energii z północnej 
części stanu Nowy Jork do stanowej sieci elektroenergetycznej. Projekt przyczyni się 
do wzmocnienia sieci energetycznej i pomoże w osiągnięciu celów władz stanu Nowy 
Jork w zakresie czystej energii, określonych w wiodącej w kraju ustawie o 
przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate Leadership and 
Community Protection Act). Prace budowlane nad modernizacją w ramach projektu 
Smart Path rozpoczęły się na początku 2020 r. i, pomimo wyzwań związanych z 
pandemią COVID-19, mają zostać ukończone w 2023 r..  
  
„Nasz stan może pochwalić się dużymi zasobami czystej energii wodnej, a linie 
przesyłowe, takie jak ta realizowana w ramach projektu Smart Path, pomogą nam 
osiągnąć cele związane z czystą energią i przeciwdziałać skutkom zmian 
klimatycznych” – powiedziała gubernator Hochul. „Pracujemy nad tym, aby te linie 
były niezawodne i odporne, tak aby po uzyskaniu całej potrzebnej nam czystej energii 
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móc dostarczyć ją w bezpieczny i opłacalny sposób do obszarów w całym stanie, które 
jej potrzebują – jednocześnie tworząc w tym procesie miejsca pracy dla mieszkańców 
stanu Nowy Jork, zapewniające utrzymanie ich rodzin i czystą energię.”   
  
Świętowanie osiągnięcia tych kamieni milowych związanych z projektem Smart Path 
nastąpiło po ogłoszeniu podczas Tygodnia dla Klimatu (Climate Week) przez 
gubernator Hochul wyboru dwóch nowych dużych projektów linii przesyłowych, które 
mają pomóc w transporcie czystej energii do miasta Nowy Jork, w tym Clean Path New 
York, opracowanego przez firmę Forward Power (wspólne przedsięwzięcie firm 
Invenergy i EnergyRe) i Zarząd Energetyki stanu Nowy Jork oraz projektu 
przesyłowego Champlain Hudson Express Transmission Project. Jeśli te projekty 
przesyłowe zostaną zatwierdzone przez Komisję ds. Usług Publicznych (Public Service 
Commission), pomogą one osiągnąć cel władz stanu Nowy Jork, jakim jest 
pozyskiwanie 70% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do roku 2030 oraz 
stworzenie sieci energetycznej o zerowej emisji do 2040 r.  
  
Tymczasowy prezes i dyrektor generalny NYPA, Justin E. Driscoll, powiedział: 
„Ambitny projekt przebudowy linii przesyłowej w ramach projektu Smart Path jest 
krytycznie ważny dla odporności systemu przesyłowego północ-południe w stanie 
Nowy Jork. Osiągnięcie kolejnego  kamienia milowego w tym projekcie jest okazją do 
świętowania, ponieważ za każdym razem, gdy kończymy budowę kolejnego odcinka, 
system przesyłowy stanu Nowy Jork staje się silniejszy, bardziej niezawodny i 
wydajny.”  
  
Członek Zarządu NYPA, Eugene L. Nicandri, powiedział: „Jestem bardzo dumny z 
dotychczasowych prac przeprowadzonych w ramach projektu Smart Path. Stale 
uzyskujemy postępy w modernizacji tej ważnej linii w celu włączenia większej ilości 
odnawialnych źródeł energii do sieci i abyśmy mogli kontynuować realizację celów 
władz stanu Nowy Jork w zakresie energii i przeciwdziałania zmianom klimatu.”  
  
Zarząd Energetyki stanu Nowy Jork współpracuje również z firmą National Grid nad 
oddzielnym, aczkolwiek powiązanym projektem przesyłowym obejmującym 
przebudowę około 100 mil linii przesyłowych w regionie North Country i w dolinie 
Mohawk Valley. Projekt ten – znany jako Smart Path Connect – przebiega na osi 
wschód-zachód z Clinton do Massena oraz na osi północ-południe z Croghan do 
Marcy. Po jego ukończeniu, dwa segmenty Smart Path Connect zostaną połączone z 
projektem Smart Path, tworząc jedną ciągłą, zmodernizowaną linię przesyłową z 
Clinton do Marcy. Projekt Smart Path Connect jest obecnie w trakcie przeglądu 
środowiskowego prowadzonego przez Komisję ds. Usług Publicznych w stanie Nowy 
Jork. 
  
Pierwszy etap projektu Smart Path obejmuje przebudowę około 78 mil z całkowitej 86-
milowej arterii przesyłowej, która pierwotnie została zbudowana przez rząd federalny w 
1942 r. Natomiast drugi etap projektu Smart Path zostanie zrealizowany jako część 
projektu Smart Path Connect i obejmie modernizację dodatkowych sześciu mil linii 
przesyłowych o mocy 230 kV do 345 kV. Linia Smart Path była pierwszym aktywem 
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nabytym przez Zarząd Energetyki w 1950 r. Nowo przebudowane linie, przebiegające z 
północy na południe przez hrabstwa St. Lawrence i Lewis w regionie North Country, 
będą łączyć ekonomiczną, czystą i odnawialną energię z ogólnokrajowym systemem 
energetycznym, w tym tanią energię wodną z należącego do NYPA projektu St. 
Lawrence-Franklin D. Roosevelt Power Project, a także energię z nowo 
wybudowanych odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.  
  
Budowa obejmuje wymianę oryginalnych słupów drewnianych w kształcie litery H, z 
których część ma ponad 80 lat, na pojedyncze stalowe monopole w istniejącym pasie 
drogowym. Projekt, który obejmuje linie przesyłowe wysokiego napięcia z Masseny do 
Croghan, pozwoli na stworzenie setek miejsc pracy w trakcie jego realizacji.  
  
Przebudowane linie będą przystosowane do przesyłu prądu o napięciu do 345 
kilowoltów (kV). W najbliższym czasie będą one eksploatowane na poziomie napięcia 
sieciowego 230 kV do czasu zakończenia projektu Smart Path Connect. Łącznie linie 
te są obecnie przystosowane do przesyłu 900 megawatów w miesiącach zimowych – 
wystarczającej ilości czystej energii elektrycznej do zasilenia 900 000 średniej 
wielkości domów. Ta zdolność do zwiększania napięcia, gdy wymaga tego 
zapotrzebowanie, jest opłacalnym sposobem na dodanie większej ilości energii 
odnawialnej, zwłaszcza tej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stanie Nowy Jork, w 
dowolnym miejscu wzdłuż linii przesyłowej, w miarę jak władze stanu Nowy Jork 
kontynuują realizację swoich celów w zakresie czystej energii.  
  
Przewodniczący ds. energii Senatu Stanu w stanie Nowy Jork, Kevin Parker, 
powiedział: „Pod wieloma względami przebudowa linii przesyłowej w ramach Smart 
Path realizowana przez NYPA może być postrzegana jako prototyp dla podobnych 
projektów przesyłowych w całym stanie. Ogromne postępy w realizacji tego projektu są 
zapowiedzią pomyślnej realizacji pozostałych projektów przesyłowych oraz dobrą 
nowiną dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, oczekujących na dostawy 
czystej, niezawodnej energii dzięki tym nowym liniom.”  
  
Przewodniczący ds. energii Zgromadzenia Stanu Nowy Jork, Michael J. Cusick, 
powiedział: „Cieszę się z postępów poczynionych przez NYPA w zakresie tej 
kluczowej infrastruktury energetycznej. Władze stanu Nowy Jork czynią ogromne 
postępy w realizacji takich projektów jak Smart Path, stanowiących część 
„superautostrady zielonej energii”, która pomoże zmniejszyć zależność stanu od paliw 
kopalnych i pomoże nam osiągnąć nasze cele w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu i energii.”  
  
Senator stanu, Joe Griffo, powiedział: „W ramach tego projektu przebudowane 
zostaną najważniejsze linie przesyłowe, co pozwoli wzmocnić i poprawić odporność 
sieci elektroenergetycznej w stanie Nowy Jork. Będę kontynuować monitorowanie prac 
nad tym projektem w miarę jego realizacji.”  
  
Senator stanu, Patty Richie, powiedziała: „Cieszę się, że Zarząd Energetyki 
kontynuuje postępy w realizacji projektu przesyłowego Smart Path. Jego realizacja 



usprawni przesyłanie większej ilości czystej energii przez nasz stan i przyczyni się do 
zwiększenia odporności naszej infrastruktury przesyłowej. Co więcej, projekt ten 
umożliwił stworzenie setek miejsc pracy podczas jego budowy, które nadal stanowią 
bardzo potrzebny impuls dla gospodarki w regionie North Country.”  
  
Członek Zgromadzenia, Mark Walczyk, powiedział: „Gratulacje dla Zarządu 
Energetyki z okazji terminowego osiągnięcia tego kamienia milowego. Robotnicy i 
kierownictwo kontynuowali realizację tego krytycznego projektu przesyłowego pomimo 
wszystkich przeciwności losu, jakie przyniósł ostatni rok, a dzięki ich ciężkiej pracy 
wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork będą mogli korzystać z silniejszego i bardziej 
niezawodnego systemu dystrybucji energii.”  
  
Prezes Centralnej Rady Handlu i Zatrudnienia AFLCIO (Central Trades and Labor 
Council) dla hrabstw Jefferson, Lewis i St. Lawrence, Ron McDougall, 
powiedział: „Z przyjemnością obserwuję ulepszenia, które zostały wprowadzone w 
wyniku realizacji projektu Smart Path. Nowe wieże są nowoczesne i wzmocnią system 
przesyłowy. Wyrażam uznanie dla NYPA za korzystanie z usług lokalnych 
przedsiębiorstw i związków zawodowych, które przyczyniły się do sukcesu tego 
projektu. Po zakończeniu tych prac stan Nowy Jork będzie dysponować nowoczesną i 
odporną siecią elektryczną, która przez długie lata będzie stanowić wsparcie dla naszej 
gospodarki.”  
  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
Wiodący w skali kraju program działań na rzecz klimatu w stanie Nowy Jork to 
najbardziej ambitna inicjatywa związana z klimatem i czystą energią w kraju, 
postulująca uporządkowane i sprawiedliwe przejście na czystą energię, która tworzy 
miejsca pracy i kontynuuje wspieranie przyjaznej dla środowiska naturalnego 
gospodarki, w miarę jak stan Nowy Jork powraca do stanu sprzed pandemii COVID-19. 
Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności Nowy Jork jest na 
drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu bezemisyjnej energii elektrycznej do 
2040 r., w tym 70% energii odnawialnej do 2030 r., i osiągnięcia neutralności węglowej 
całej gospodarki. Plan opiera się na niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój 
czystych źródeł energii, obejmujących ponad 21 mld USD przeznaczonych na 91 
dużych projektów związanych z energią odnawialną w całym stanie, 6,8 mld USD na 
obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla przez budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę 
rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld dolarów na inicjatywy związane z czystym 
transportem oraz ponad 1,2 mld dolarów na inicjatywy NY Green Bank. Łącznie 
inicjatywy te wspierały ponad 150 000 miejsc pracy w sektorze czystej energii w 
Nowym Jorku w 2019 r., generując wzrost o 2100% w sektorze rozproszonej produkcji 
energii słonecznej od 2011 r. Należy też wspomnieć o deklaracji produkcji 
9000 megawatów energii na morskich farmach wiatrowych do 2035 r. Zgodnie z 
ustawą o ochronie klimatu (Climate Act), władze stanu Nowy Jork będą opierać się na 
tym postępie i do 2050 r. zredukują emisję gazów cieplarnianych o 85% w stosunku do 
poziomu z 1990 r., jednocześnie zapewniając, że co najmniej 35%, a docelowo 40% 
korzyści z inwestycji w zakresie czystej energii trafi do społeczności znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszą postępy w realizacji celu władz stanu w 



zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2025 r., polegającego na 
zmniejszeniu zużycia energii na miejscu o 185 bilionów jednostek bazowych (BTU), co 
pozwoli na zaoszczędzenie energii końcowej. 
  
O NYPA  
NYPA jest największą państwową publiczną organizacją energetyczną w kraju, 
obsługującą 16 zakładów energetycznych i ponad 1400 mil linii przesyłowych. Ponad 
80 procent energii elektrycznej wytwarzanej przez NYPA to czysta, odnawialna energia 
wodna. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nypa.gov lub w serwisach 
społecznościowych NYPA  Facebooku, Instagramie, Tumblr oraz @NYPAenergy na 
Twitterze.  

###  
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