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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE BLISKO 14 MLN USD NA
OCHRONĘ ZASOBÓW CZYSTEJ WODY
Dwutorowe podejście pozwoli zachować zasoby wody i wody pitnej
Zapewnienie finansowania na realizację 91 projektów rolniczych mających na
celu pomoc rolnikom w całym stanie w rozwiązaniu problemów związanych z
jakością wody w priorytetowych działach wodnych
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie blisko 14 mln USD na ochronę
zasobów czystej wody w całym stanie. Fundusze te pomogą sfinansować projekty
ochrony jakości wody w sektorze rolnictwa w całym stanie, z których skorzysta 91
gospodarstw objętych Programem Ograniczania i Kontroli Zanieczyszczeń Rolniczych
ze Źródeł Niebędących Punktami Poboru (Agricultural Nonpoint Source Abatement and
Control, Ag No-Point), dotyczącym rozwiązań w zakresie przeciwdziałania problemom
z jakością wody w priorytetowych działach wodnych i ochroną środowiska.
„Władze stanu Nowy Jork kontynuują podejmowanie zdecydowanych działań w celu
ochrony dostępu do zasobów czystej wody w całym stanie”, powiedziała gubernator
Hochul. „Fundusze te zostaną przeznaczone na realizację obu tych celów, poprzez
zachęcanie do wdrażania przystępnej cenowo ochrony dróg wodnych i zmniejszanie
śladu węglowego”.
Projekty zostały przyznane 25 okręgom objętych Programem Ochrony Gruntów i
Zasobów Wody (County Soil and Water Conservation Districts), które będą wspierać
planowanie środowiskowe w gospodarstwach rolnych oraz wdrażanie systemów
opartych na najlepszych praktykach zarządzania (Best Management Practice, BMP),
aby zapobiec przedostawaniu się składników odżywczych i innych potencjalnych
zanieczyszczeń do dróg wodnych. System BMP obejmują różnorodne środki, w tym
tworzenie buforów roślinnych wzdłuż strumieni, uprawy okrywowe, zarządzanie
składnikami odżywczymi poprzez składowanie obornika i inne środki ochrony.
Dotacje w ramach 27. rundy Programu Ograniczania i Kontroli Zanieczyszczeń
Rolniczych ze Źródeł Niebędących Punktami Poboru przyznano następującym
podmiotom:
•

Region Western NY: 1 219 312 USD dla 4 gospodarstw

•
•
•
•
•
•
•
•

Region Finger Lakes: 2 644 294 USD dla 30 gospodarstw
Region Southern Tier: 1 323 984 USD dla 6 gospodarstw
Region Central NY: 3 867 030 USD dla 31 gospodarstw
Region North Country: 1 935 559 USD dla 5 gospodarstw
Region Mohawk Valley: 1 611 603 USD dla 3 gospodarstw
Region Capital District: 524 687 USD dla 2 gospodarstw
Region Mid-Hudson: 411 100 USD dla 9 gospodarstw
Region Long Island: 154 275 USD dla 1 gospodarstwa

Pełna lista tych projektów jest dostępna na stronie internetowejDepartamentu
Rolnictwa i Rynków (Department of Agriculture and Markets).
W ciągu ostatnich 25 lat władze stanu Nowy Jork zapewniły wsparcie dla projektów
dotyczących 500 oddzielnych działów wodnych w całym stanie, w tym 1300 projektów
związanych ze składowaniem obornika, aby pomóc gospodarstwom rolnym w
aktywnym równoważeniu podaży składników odżywczych i spełnianiu wymogów upraw
w zakresie składników odżywczych, co przynosi korzyści dla środowiska naturalnego i
zwiększa rentowność gospodarstwa. Utworzono ponad 800 akrów buforów
nadbrzeżnych w celu filtrowania składników odżywczych i osadów, ochrony wód
powierzchniowych, stabilizacji brzegów strumieni, poprawy siedlisk wodnych i
zmniejszenia skutków powodzi.
Ponadto ponad 80 000 akrów gruntów obsadzono roślinami okrywowymi, aby zapobiec
erozji gleby, poprawić jej stan i zwiększyć ilość materii organicznej, która zatrzymuje
więcej wilgoci potrzebnej roślinom uprawnym w sezonie wegetacyjnym. Rośliny
okrywowe wychwytują również dwutlenek węgla, co pomaga rolnikom w stanie Nowy
Jork w walce ze zmianami klimatycznymi. W ramach 27. rundy tego programu
zrealizowanych zostanie około 20 000 akrów upraw roślin okrywowych. Bufory
nadrzeczne to kolejna praktyka, która pozwala na sekwestrację dwutlenku węgla, a
także zapewnia korzyści dla jakości wody. Ponad 30 akrów buforów zielnych i leśnych
zostanie zrealizowanych w ramach 27. rundy tego finansowania
Komisarz stanu ds. rolnictwa, Richard A. Ball, powiedział: „Nasi rolnicy,
współpracujący z naszymi przedstawicielami Okręgów Ochrony Gruntów i Zasobów
Wody (Soil and Water Districts), są dumni z pracy, jaką wykonują, aby poprawić stan
gleb. Program Ag Non-Point zapewnia im środki, których potrzebują, aby wykonać tę
ważną pracę, chroniąc nasze zbiorniki wodne, co z kolei pomaga władzom stanu
osiągnąć cele klimatyczne i chronić nasze zasoby naturalne, teraz i dla przyszłych
pokoleń”.
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: „Zasoby
czystej wody są niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa naszych społeczności,
środowiska naturalnego i dobrobytu gospodarczego. Tylko nieliczne grupy rozumieją
znaczenie zasobów czystej wody lepiej niż rolnicy w stanie Nowy Jork, którzy są
jednymi z najsilniejszych strażników środowiska w naszym stanie. Te dotacje pomogą
zapewnić przedstawicielom Okręgów Ochrony Gruntów i Zasobów Wody oraz

społecznościom rolniczym narzędzia i zasoby, których potrzebują do realizacji
projektów i strategii zarządzania gruntami, które pozwalają chronić zasoby wody i
jakość gleby w celu utrzymania działalności rolniczej w całym stanie”.
Przewodniczący Komitetu Ochrony Gruntów i Wody stanu Nowy Jork, Dale Stein,
powiedział: „Ogłoszone dzisiaj dotacje będą miały dalekosiężny wpływ, pomagając
tym gospodarstwom i ich Okręgom Ochrony Gruntów i Zasobów Wody poprawić
zdrowie gleb i zachować jakość naszej wody na nadchodzące lata. Program Ag Non
Point od dawna był ważnym narzędziem w podejmowanych przez nas działaniach na
rzecz ochrony naszych zasobów naturalnych, a zwłaszcza teraz, gdy pracujemy nad
przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym”.
Senator, Michelle Hinchey, powiedziała: „Jako wiodący strażnicy naszych zasobów
naturalnych, rolnicy w stanie Nowy Jork codziennie starają się utrzymać nasze wody w
czystości i wolne od źródeł zanieczyszczeń. Ta najnowsza runda finansowania
pomoże tym liderom ochrony przyrody kontynuować ich pracę w celu ochrony naszych
działów wodnych i wspierania ich zdolności do produkcji świeżej, lokalnej żywności. W
obliczu nasilającego się kryzysu klimatycznego, konieczność uznania, że rolnicy są
kamieniem węgielnym strategii łagodzenia skutków zmian klimatycznych w stanie
Nowy Jork i że nasz postęp ekologiczny, jako stanu, jest związany z silnym
partnerstwem z naszą społecznością rolniczą, nigdy nie była ważniejsza. Jestem
zachwycona, że rolnicy w całym stanie Nowy Jork będą mieli dostęp do tego
krytycznego finansowania i wdzięczna za nieustające wsparcie gubernator Hochul dla
Programu Ograniczania i Kontroli Zanieczyszczeń Rolniczych ze Źródeł Niebędących
Punktami Poboru”.
Członkini Zgromadzenia, Donna Lupardo, powiedziała: „Jestem wdzięczna, że w
ramach naszego Programu Okręgów Ochrony Gruntów i Zasobów Wody możemy
kontynuować udzielanie pomocy rolnikom w ochronie istotnych zasobów naturalnych w
stanie Nowy Jork. Program Ag No-Point zapewnia pomoc dla rolników we wdrażaniu
najlepszych praktyki, których potrzebują, aby chronić nasze drogi wodne. Te dotacje
mają ogromne znaczenie, wspierając naszych rolników, którzy stawiają czoła wielu
wyzwaniom środowiskowym i finansowym”.
Departament Rolnictwa i Rynków w stanie Nowy Jork zarządza Programem
Ograniczania i Kontroli Zanieczyszczeń Rolniczych ze Źródeł Niebędących Punktami
Poboru we współpracy z Komitetem ds. Ochrony Gleb i Zasobów Wody w stanie Nowy
Jork. Program jest częścią ramowego Programu Zarządzania Rolno-Środowiskowego
(Agricultural Environmental Management), będącego szerszym przedsięwzięciem,
które pomaga rolnikom osiągnąć wyższy poziom zarządzania środowiskiem
naturalnym oraz zapewnić bardziej wydajne i opłacalne systemy rolnicze.
Program Ograniczania i Kontroli Zanieczyszczeń Rolniczych ze Źródeł Niebędących
Punktami Poboru opiera się na dążeniu władz stanu do zapewnienia ochrony jakości
wody na historyczną skalę, w tym przeznaczenia bezprecedensowej kwoty 3,5 mld
USD na zapewnienie wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork dostępu do zasobów

czystej wody oraz podejmowania zdecydowanych działań w celu przeciwdziałania
zmianom klimatu.
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