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גאווערנער האקול אנאנסירט גרייכפונקט אין ׳סמארט ּפעטה׳ ריינע ענערגיע איניציאטיוו אין דעם 
נָארט קָאנטרי  

   
ריינע ענערגיע טראנסמיסיע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג גרייכט האלבוועגס גרייכפונקט  

   
שטערקערע טראנסמיסיע ליניעס וואס ניצן ווייניגער קארבאן ברענגען מער באפעסטיגונג קעגן 

שטורעמעס  
   

פארבינדענע דזשאבס און נייע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן טוהען -ריינע ענערגיע טראנסמיסיע
 פאנדעמישער עקאנאמיע -אונטערהייבן ניו יארק׳ס נאך

   
-׳ס מאזעסNYPAפון נייע ׳סמארט ּפעטה׳ טראנסמיסיע זיילן און ווידעאו פון דאזעהט בילדער 

 דאאדיראנדעק ׳סמארט ּפעטה׳ פארלעסליכקייט פראיעקט 
   

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן די האלבוועגס גרייכפונקט אין דער קאנסטרוקציע פון די 
. ניו יארק סטעיט ּפַאווער אויטָאריטעט׳ס ׳סמארט ּפעטה׳ טראנסמיסיע פראיעקט אין דער נארט קאנטרי

 מייל טראנסמיסיע ליניעס וועלכע שפרייזט 78דער ׳סמארט ּפעטה׳ פראיעקט איז אן ָאּפגרעיד פון 
מיט ווייניגער זיילן . לאורענס קאונטי צו קראגהאן אין לואיס קאונטי. אריבער פון מאסענא אין סט

וועט דער פראיעקט פארהארטעווען די ליניעס קעגן וועטער אינצידענטן און , געמאכט פון אייזן
ערמעגליכן די זיכערע טראנסמיסיע פון ריינע ענערגיע פון נָארטערן ניו יארק אריין אין דעם סטעיט׳ס 

פירן ניו -דער פראיעקט וועט פארשטערקערן דעם גריד און העלפן פאראויס. עלעקטרישע ּפאווער גריד
וועגווייזיגע קלימאט פירערשאפט און -ווי אויסגעלייגט אין דעם לאנד, יארק׳ס ריינע ענערגיע צילן
קאנסטרוקציע אויף ׳סמארט ּפעטה׳ ָאּפגרעידס האבן זיך אנגעהויבן אנהייב . קאמיוניטי באשיצונג אקט

.  19-טראץ שוועריגקייטן געשטעלט דורך קָאוויד, 2023 און שטייען אויף צו פארענדיגט ווערן אין 2020
   

און טראנסמיסיע , ּפַאווער- אונזער סטעיט טוהט זיך אויף מיט א ברייטהארציגע סופליי פון ריינע היידראָ 
ליניעס ווי דער ׳סמארט ּפעטה׳ פראיעקט וועלן אונז העלפן טרעפן אונזערע ריינע ענערגיע צילן און 

  מיר ארבעטן צו .האט גאווערנער האקול געזאגט  ,באקעמפן די ווירקונגען פון קלימאט ענדערונג
כדי אז איינמאל מיר האבן אלע ריינע ענערגיע וואס מיר , מאכן די ליניעס פארלעסליך און באפעסטיגט

שפארעדיג צו די ערטער לענגאויס דעם -האבן מיר אן אופן עס צו ליפערן זיכערערהייט און קאסט, ברויכן
אויסהאלטעוודיגע ריינע ענערגיע דזשאבס פאר ניו -און שאפן פאמיליע— סטעיט וואס דארפן עס 

     .יארקער אין דעם פראצעס
   

קלימאט וואך דער פייערונג פון די ׳סמארט ּפעטה׳ גרייכפונקטן פאלגט נאך גאווערנער האקול׳ס 
 איבער די סעלעקציע פון צוויי נייע הויפט טראנסמיסיע ליניע פראיעקטן צו העלפן אנאנסמענט

אנטוויקלט דורך , אריינגערעכנט ׳קלין ּפעטה ניו יארק׳, טראנספארטן ריינע ענערגיע צו ניו יארק סיטי
און די ניו  (רי׳-א שותפות׳דיגע אונטערנעמונג פון ׳אינווענערדזשי׳ און ׳ענערדזשי)׳פָארווערד ּפַאווער׳ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DduM8ngHwpvY%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754903928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gtvDQKC2ohUlScVpAGVPGnZ6jv8S%2FxGi5tbSxpvcg0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DduM8ngHwpvY%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754903928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gtvDQKC2ohUlScVpAGVPGnZ6jv8S%2FxGi5tbSxpvcg0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2S-nihpaXrs%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WreSwXadrFRVxo1zjoLpWksy4h%2FlaT4ERjk8fBES3hM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2S-nihpaXrs%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WreSwXadrFRVxo1zjoLpWksy4h%2FlaT4ERjk8fBES3hM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fduring-climate-week-governor-hochul-announces-major-green-energy-infrastructure-projects-power&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vw8Yoq9KxUssTcoCqR%2FffmYUK4qAumNynmS1uf%2BlJ4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fduring-climate-week-governor-hochul-announces-major-green-energy-infrastructure-projects-power&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vw8Yoq9KxUssTcoCqR%2FffmYUK4qAumNynmS1uf%2BlJ4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fduring-climate-week-governor-hochul-announces-major-green-energy-infrastructure-projects-power&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vw8Yoq9KxUssTcoCqR%2FffmYUK4qAumNynmS1uf%2BlJ4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fduring-climate-week-governor-hochul-announces-major-green-energy-infrastructure-projects-power&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vw8Yoq9KxUssTcoCqR%2FffmYUK4qAumNynmS1uf%2BlJ4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fduring-climate-week-governor-hochul-announces-major-green-energy-infrastructure-projects-power&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vw8Yoq9KxUssTcoCqR%2FffmYUK4qAumNynmS1uf%2BlJ4g%3D&reserved=0


אויב . יארק סטעיט ּפַאווער אויטָאריטעט און דער שאמפלעין הודסאן עקספרעס טראנסמיסיע פראיעקט
ציען -וועלן די טראנסמיסיע פראיעקטן העלפן פאראויס, באוויליגט דורך דער פובליק סערוויס קאמיסיע

 פון די סטעיט׳ס עלעקטרישע ענערגיע פון באנייבארע קוועלער 70%ניו יארק׳ס ציל פון זיך פארשאפן 
.  2040עמיסיע ענערגיע גריד ביז - און פארווירקליכן א זערא2030ביז 
   

NYPA אינטערים פרעזידענט און CEOדער אמביציעזער ״, דריסקָאל האט געזאגט.  דזשָאסטין אי
וויכטיג פאר די באפעסטיגונג פון ניו -׳סמארט ּפעטה׳ טראנסמיסיע ליניע איבערבוי פראיעקט איז קריטיש

, יעדער פראיעקט גרייכפונקט איז א צייט פאר זיך פרייען. דרום טראנסמיסיע סיסטעם-יארק׳ס צפון
ווערט ניו יארק סטעיט׳ס טראנסמיסיע סיסטעם , וויבאלד יעדעס מאל וואס מיר פערטיגן א טייל

   .און מער עפעקטיוו, מער פארלעסליך, שטערקער
   

איך בין זייער שטאלץ פון די פארשריטן וואס ״, האט געזאגט,  טרָאסטיNYPA, ניקאנדרי. יודזשין ל
מיר שטייגן כסדר און נעמען אן מער כוחות . מיר האבן געמאכט אויף דעם ׳סמארט ּפעטה׳ פראיעקט

אויף ָאּפגרעיד׳ען דער וויכטיגער ליניע כדי אז מער באנייבארווארג קען אריינקומען אין דעם גריד און מיר 
   .קענען זיך ציעט אויף פאראויס מיט ניו יארק׳ס ענערגיע און קלימאט פירערשאפט צילן

   
די ניו יארק סטעיט ּפַאווער אויטָאריטעט ארבעט אויך מיט נעשענעל גריד אויף א באזונדערע אבער 

 מייל 100פארבינדענע טראנסמיסיע פראיעקט אין וועלכע מען וועט איבערבויען אומגעפער 
באקאנט אלס — דער פראיעקט . טראנסמיסיע ליניעס אין דער נארט קאנטרי און מאוהאק וואלי

און צפון ביז דרום פון , לויפט מזרח צו מערב פון קלינטאן ביז מאסענא— ׳סמארט ּפעטה קָאנעקט׳ 
ווען פארענדיגט וועלן די צוויי טיילן פון ׳סמארט ּפעטה קָאנעקט׳ זיך באהעפטן . קראגהאן ביז מארסי

שאפנדיג איין אומאפגעהאקטע גע׳אפגרעיד׳עטע טראנסמיסיע ליניע , מיט די ׳סמארט ּפעטה׳ פראיעקט
דער ׳סמארט ּפעטה קָאנעקט׳ פראיעקט איז איצט אונטער ענווייראנמענטאלע . פון קלינטאן ביז מארסי

. איבערזיכט מיט דער ניו יארק פובליק סערוויס קאמיסיע
   

 מייל פון 78פאזע איינס פון דעם ׳סמארט ּפעטה׳ פראיעקט נעמט אריין דאס איבערבויען פון אומגעפער 
 מייל טראנסמיסיע דראט וועלכע איז ארגינעל געבויט געווארן דורך דער פעדעראלער 86די סך הכל 

פאזע צוויי פון די ׳סמארט ּפעטה׳ פראיעקט וועט ווערן פארענדיגט אלס טייל פון די . 1942רעגירונג און 
 טראנסמיסיע 230kV׳סמארט ּפעטה קָאנעקט׳ פראיעקט און וועט ָאּפגרעיד׳ען נאך זעקס מייל פון 

די ׳סמארט ּפעטה׳ ליניע איז געווען דער ערשטער שטיקל פארמעגן געקויפט דורך . 345kVליניעס אויף 
וועלכע לויפן פון צפון צו דרום דורך , איבערגעבויטע ליניעס-די ניי. 1950דער ּפַאווער אויטָאריטעט און 

ריינע און , וועלן באהעפטן עקאנאמישע, לאורענס און לואיס קאונטיס אין דעם נארט קאנטרי. סט
קָאסט -אריינגערעכנט לָאו, סטעיט׳יגע ּפאווער סיסטעם-באנייבארע ענערגיע אריין אין דעם גאנץ

רוזוועלט ּפאווער פראיעקט ווי אויך ענערגיע פון . לאורענס פרענקלין ד. ׳ס סטNYPAּפַאווער פון -היידראָ 
.  ווינט און סָאלַאר. ש.ב.ניי געבויטע באנייבארע ענערגיע קוועלער ווי צ

   
געוויסע פון וועלכע , פרעים הילצערנע זיילן-Hקאנסטרוקציע באנעמט זיך מיט דאס ערזעצן די ארגינעלע 

דער .  יאר אלט מיט איינציגע אייזענע מאנאפאלס אין די עקזיסטירנדע רייט ָאוו וועי80זענען איבער 
האט , וועלכס אנטהאלט הויכע ווָאלטעדזש טראנסמיסיע ליניעס פון מאסענא צו קראגהען, פראיעקט

.  געשאפן הונדערטער דזשאבס אין לויף פון קאנסטרוקציע
   

זיי וועלן ווערן אפערירט . (kV) קילָאוואלטס 345די איבערגעבויטע ליניעס וועלן זיין פעאיג צו פירן ביז 
 שטאפל ביז דער פארענדיגונג פון דעם ׳סמארט ּפעטה kV 230אין דעם קורצן טערמין ביי דער 

 מעגעווַאטס אין לויף פון די 900אינאיינעם זענען די ליניעס איז געשאצט צו טראגן . קָאנעקט׳ פראיעקט
.  דורכשניטליכע גרויסקייט הייזער900,000גענוג ריינע ענערגיע צו באקרעפטיגן ביז — ווינטער חדשים 

גינציגע -די פעאיגקייט צו העכערן די ווָאלטעדזש ווען דער פארלאנג דערפאר פאדערט עס איז א קאסט



סיי , סטעיטיגע באנייבארע שאפונג-איבערהויפט פון אין, אופן צוצולייגן מער באנייבארע ענערגיע קראפט
.  אזוי ווי ניו יארק פירט ווייטער פאראויס איר ריינע ענערגיע צילן, וואו לענגאויס דער טראנסמיסיע ליניע

   
  אין פילע הינזיכטן קען ,ניו יארק סטעיט סענאט ענערגיע פארזיצער קעווין פארקער האט געזאגט

NYPA ׳ס ׳סמארט ּפעטה׳ טראנסמיסיע ליניע איבערגעבוי גערעכנט ווערן אלס א מוסטער פאר ענליכע
די ריזיגע פארשריטן געמאכט אויף דעם פראיעקט איז . טראנסמיסיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט

א גוטע סימן אויף די אנדערע טראנסמיסיע פראיעקטן און פאר ניו יארקער איבעראל וועלכע פארלאזן 
   .זיך אויף די נייע ליניעס פאר ליפערן ריינע און פארלעסליכע ענערגיע

   
  עס פריידט מיך צו זעהן ,ניו יארק סטעיט אסעמבלי ענערגיע פארזיצער מייקל קוסיק האט געזאגט

ניו יארק מאכט . וויכטיגן ענערגיע אינפראסטרוקטור- מאכט אויף דעם קריטישNYPAדי פארשריטן וואס 
הייוועי׳ וואס -א טייל פון ׳גרינע ענערגיע סופער, גאר גוטע פארשריטן אויף פראיעקטן ווי ׳סמארט ּפעטה׳

ברענשטאף און אונז העלפן דערגרייכן -וועט העלפן רעדוצירן די סטעיט׳ס אנגעוויזנקייט אויף פאסיל
   .אונזערע קלימאט און ענערגיע צילן

   
וויכטיגע - דער פראיעקט וועט איבערבויען קריטיש, סטעיט סענאטאר דזשאו גריפא האט געזאגט

טראנסמיסיע ליניעס און וועט פארשטערקערן ניו יארק׳ס עלעקטרישע ּפאווער גריד און פארבעסערן 
איך וועל ווייטער האלטן א נאענט אויג אויף דעם פראיעקט אזוי ווי עס ציעט זיך . באפעסטיגקייט

   .פאראויס
   

 עס פריידט מיט אז דער ּפַאווער אויטָאריטעט זעצט , סטעיט סענאטאר פעטי ריטשי האט געזאגט
דאס איז א . פאר ווייטער צו מאכן פארשריטן אויף דעם ׳סמארט ּפעטה׳ טראנסמיסיע פראיעקט

פראיעקט וואס וועט העלפן פארגרינגערן די פליס פון מער ריינע ענערגיע לענגאויס אונזער סטעיט און 
נישט נאר דאס נאר דער פראיעקט האט . נאך מער באפעסטיגן אונזער טראנסמיסיע אינפראסטרוקטור

-געהאלפן שאפן הונדערטער קאנסטרוקציע דזשאבס וועלכע זעצן פאר ווייטער צו באזארגן העכסט
   .נויטיגע אונטערהייב צו דער נארט קאנטרי עקאנאמיע

   
 קאנגראטולאציעס צו דער ּפַאווער אויטָאריטעט , מיטגליד מארק וואלטשיק האט געזאגט-אסעמבלי

די ארבעטער און פירער האבן געהאלטן דעם . אויפ׳ן אנקומען צו דעם גרייכפונקט לויט׳ן סקעדזשול
וויכטיגן טראנסמיסיע פראיעקט אויפ׳ן וועג פאראויס דורך אלע שוועריגקייטן וואס האבן אונז -קריטיש

באטראפן איבער׳ן לעצטן יאר און אלע ניו יארקער וועלן געניסן ון א שטערקערע און מער פארלעסליכע 
   .ענערגיע קראפט אויסטיילונג סיסטעם אלס רעזולטאט פון זייער שווערע ארבעט

   
. לואיס און סט,  צענטראל האנדל און לעיּבָאר קאונסיל פאר דזשעפערסאןAFLCIOפרעזידענט פון 

 עס האט מיר דערפריידט צו זעהן די , האט געזאגט, ראן מעקדוגעל, לאורענס קאונטיס
די . פארבעסערונגען וואס זענען געמאכט געווארן אלס רעזולטאט פון דעם ׳סמארט ּפעטה׳ פראיעקט

 NYPAאיך אפלאדיר . נייע טורעמעס זענען מאדערן און וועלן פארשטערקערן די טראנסמיסיע סיסטעם
פאר איר באניץ פון ארטיגע ביזנעסער און ארטיגע יּוניָאנס וועלכע האבן ביישטייערט צו דער ערפאלג פון 

וועט ניו יארק האבן א מאדערנע און באפעסטיגטע עלעקטרישע גריד , נאכ׳ן פארענדיגן. דעם פראיעקט
   .וואס וועט שטיצן דער עקאנאמיע פאר פילע יארן אין דער צוקונפט

   
וועגווייזיגע קלימאט פלאן  -ניו יארק סטעיט׳ס לאנד
אגרעסיווער קלימאט און זויבערע -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע , ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד
ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו 

דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ דורך .  פאנדעמיע19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד



דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו 
אריינגערעכנט , 2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר -גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא

און צו דערגרייכן קארבאן , 2030 פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר 70דאס שאפן פון 
אומדערהערטער -עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער. נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע

 ביליאן 21אריינגערעכנט איבער , אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע
 ביליאן 6.8, איבערניץ פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט-פארנעמיגע ענערגיע- גרויס91דאלער אין 

 1מער ווי ,  ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע1.8, דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע
 ביליאן דאלער אין 1.2און איבער , ענערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון-ביליאן דאלער פאר זויבערע

NYדזשאבס 150,000אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען איבער .  ׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען 
 פראצענטיגער העכערונג אין דער 2,100א , 2019אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע סעקטאר אין 

 9,000 און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען 2011ענערגיע סעקטאר זייט -אויסגעשפרייטער סאלאר
אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף . 2035ווינט ענערגיע ביים יאר -מעגאוואטס פון ים

, 2050 שטאפלען ביז 1990 פראצענט פון די 85די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 
פון די ,  פראצענט40און מיט׳ן ציל פון ,  פראצענט35און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז כאטש 

און , בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס
סייט -עפעקטיווער ציל אויף צו רעדוצירן אנ- ענערגיע2025אוואנסירן פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס 

.  באניץ געשפארטע ענערגיע- פון ענדעBTU טריליאן 185ענערגיע באניץ מיט 
   

 NYPAוועגן 
NYPAאון וועלכער ,  איז דער גרעסטע סטעיט פובליק ענערגיע קראפט ארגאניזאציע אין דעם לאנד

 80 מייל פון טראנסמיסיע ליניעס מער ווי 1,400 דזשענערעיטינג פאסיליטיס און מער ווי 16אפערירט 
פאר . ּפַאווער- פראדוצירט איז זויבערע רעניועעל היידראָ NYPAפראצענט פון די עלעקטריק וועלכע 

 NYPA אדער זוכט אויס www.nypa.govמער אינפארמאציע באזוכט 
 .  אויף טוויטערNYPAenergy@ און טאמבלער, אינסטעגרעם, פעיסבוקאויף 
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