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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE PRAWIE 70 MLN USD NA 
POMOC W OPŁACANIU RACHUNKÓW ZA WODĘ DLA MIESZKAŃCÓW STANU 

NOWY JORK O NISKICH DOCHODACH 
 

Od 1 grudnia gospodarstwa domowe borykające się z trudnościami w opłaceniu 
zaległych rachunków za wodę pitną i ścieki mogą liczyć na środki pomocowe w 

wysokości ponad 69 mln USD 
 

Fundusze federalne są przeznaczone na pomoc dla osób i rodzin, którym grozi 
odcięcie mediów po wygaśnięciu moratorium 

 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że od 1 grudnia dostępne będzie 69,8 mln USD 
z funduszy federalnych na pomoc w opłacaniu zaległych rachunków za wodę pitną i 
ścieki dla mieszkańców stanu Nowy Jork o niskich dochodach. Zarządzany przez 
stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) Program pomocy w opłacaniu rachunków 
za wodę dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (Low Income Household 
Water Assistance Program, LIHWAP) pozwala uprawnionym osobom i rodzinom 
uzyskać środki na uregulowanie zaległych opłat – do 2500 USD za wodę pitną i do 
2500 USD za ścieki – aby ochronić te osoby przed odłączeniem usług po wygaśnięciu 
moratorium, które ma nastąpić w przyszłym miesiącu. 
 
„W czasie gdy mieszkańcy stanu Nowy Jork powracają do normalności po 
wyniszczającej pandemii, gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji często zastanawiają 
się, czy będzie je stać na opłacenie najważniejszych usług komunalnych, takich jak 
woda i kanalizacja” – powiedziała gubernator Hochul. „Podczas pandemii wysokie 
koszty mediów często były przeszkodą uniemożliwiającą utrzymanie stabilności 
finansowej gospodarstwa domowego. Dzięki przyznanym środkom pomocowym 
przynajmniej część mieszkańców stanu Nowy Jork nie będzie musiała martwić się o 
utratę dostępu do tych podstawowych usług, starając się związać z końcem”. 
 
Program pomocy w opłacaniu rachunków za wodę dla gospodarstw domowych o 
niskich dochodach jest skierowany szczególnie do tych gospodarstw, które 
przeznaczają dużą część swoich dochodów za opłaty związane z wodą pitną i 
odprowadzaniem ścieków. Przewiduje się, że z programu skorzysta ok. 105 000 
gospodarstw domowych w całym stanie. Pomoc jest skierowana do gospodarstw 



domowych, które zalegają z opłatami co najmniej 20 dni, a środki będą wypłacane 
bezpośrednio odpowiedniemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej. 
 
Podobnie jak w przypadku Programu pomocy w opłacaniu kosztów energii (Home 
Energy Assistance Program, HEAP), kryteriami kwalifikacyjnymi są dochody, wielkość 
gospodarstwa domowego oraz wysokość zaległych należności. Na przykład 
gospodarstwo domowe składające się z czterech osób musiałoby mieć miesięczny 
dochód brutto w wysokości maksymalnie 5249 USD, aby się zakwalifikować. 
 
Zastępca komisarza wykonawczego OTDA, Barbara C. Guinn, powiedziała: „Koszt 
usług wodociągowych i kanalizacyjnych to kolejny wydatek, który może stanowić 
obciążenie dla i tak już borykających się z problemami gospodarstw domowych. Dostęp 
do tych środków właśnie w tym czasie pomoże rodzinom i osobom o niskich dochodach 
spłacić ten dług i wyjść z trudnej sytuacji finansowej, której tak wiele osób doświadczyło 
w wyniku kryzysu zdrowia publicznego”. 
  
Członkini Izby Reprezentantów, Yvette Clarke, powiedziała:„Ponieważ moratorium 
na odcinanie wody właśnie się kończy, pochwalam tę bardzo potrzebną formę pomocy 
dla mieszkańców stanu Nowy Jork o niskich dochodach, którzy mają problemy z 
zaległymi rachunkami za wodę i ścieki. Powszechny dostęp do usług wodociągowych i 
kanalizacyjnych nie może być tylko odległym celem – musi stanowić minimum, na które 
zasługują nasze społeczności, i standardem, który powinniśmy zapewnić. Te środki 
pomocowe będą miały trwały wpływ na wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, 
którzy starają się przezwyciężyć trudności finansowe, m.in. spowodowane przez 
COVID-19. Odczuwam wielką dumę z tego, że nasz stan coraz bardziej broni prawa 
obywateli do wody w tym kraju. Dzięki temu finansowaniu w humanitarny sposób 
zapewniamy dostęp do wody około 105 000 gospodarstw domowych w całym stanie, 
dlatego jestem wdzięczna gubernator Hochul za jej działania w tej ważnej sprawie. 
Czekam na kolejne etapy tej walki o powszechny dostęp do wody”. 
  

Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział:„Koszty dostępu do wody są 
problemem dla wielu rodzin w stanie Nowy Jork. Problem ten dodatkowo spotęgował 
kryzys zdrowia publicznego spowodowany pandemią COVID-19. Kongres zapewnił 
środki finansowe na pomoc w opłacaniu rachunków za wodę w ramach niedawnych 
covidowych pakietów pomocowych, a ja będę nadal starać się pozyskiwać środki 
federalne, które zapewnią każdemu Amerykaninowi dostęp do bezpiecznej, czystej 
wody. Dziękuję pani gubernator Hochul za działania mające zapewnić tę bardzo 
potrzebną pomoc dla osób, które zmagają się z brakiem środków na podstawowe usługi 
wodociągowe”. 

  

Członkini Izby Reprezentantów, Kathleen Rice, powiedziała: „Te fundusze federalne 
zapewnią pomoc gospodarstwom domowym borykającym się z problemami, pomagając 
im uniknąć odcięcia usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Dziękuję pani gubernator 
za pozyskanie tych środków, z których skorzysta wiele rodzin w stanie Nowy Jork, 
wciąż otrząsających się z gospodarczych skutków pandemii”. 

 



Senator stanowa Roxanne J. Persaud powiedziała: „Długotrwała pandemia 
uzmysłowiła nam, jak wielu mieszkańców stanu Nowy Jork jest w trudnej sytuacji. Te 
ważne środki finansowe zapewnią terminową pomoc gospodarstwom domowym, które 
zalegają z opłatami za media, pozwalając im rozpocząć powrót do normalności. 
Pochwalam działania gubernator Hochul, dzięki którym mamy szansę przezwyciężyć 
gospodarcze skutki tego globalnego kryzysu zdrowotnego”. 
 

Członkini Zgromadzenia, Linda B. Rosenthal, powiedziała: „Rodziny w całym stanie 
cały czas mają problemy ze zdobyciem środków na opłaty czynszowe, rachunki za 
media i zakupy spożywcze, co sprawia, że pomoc ze strony stanu Nowy Jork ma 
jeszcze większe znaczenie. Tymczasowa ochrona w postaci moratorium na odcinanie 
mediów już się kończy, dlatego potrzebna jest bardziej zdecydowana pomoc rodzinom 
w opłacaniu zaległych rachunków, aby nie dopuścić do utraty przez nie dostępu do 
wody po wygaśnięciu moratorium. To bardzo potrzebne wsparcie od rządu federalnego 
będzie ratunkiem dla mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy zalegają z opłatami za 
wodę pitną i ścieki, pomagając im stanąć na nogi”. 
 
Wnioski można składać online i pocztą od 1 grudnia. Więcej informacji oraz instrukcje 
dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie otda.ny.gov/lihwap. Osoby 
korzystające z Programu pomocy w opłacaniu kosztów energii (HEAP) i Programu 
uzupełniającej pomocy żywieniowej (SNAP), a także otrzymujące pomoc tymczasową 
lub mieszkające samotnie i pobierające zapomogi uzupełniające (SSI) spełniają 
kryteria, ale muszą złożyć wniosek o pomoc. 
 
Badania przeprowadzone przez OTDA wskazują, że liczba gospodarstw domowych z 
zaległymi rachunkami za wodę może w niektórych regionach stanu wynosić do 15%. 
Średnia wysokość zaległości to około 250 USD. W skali kraju według statystyk 
Departamentu Pracy USA średni rachunek za wodę pitną i ścieki wynosi 1200 USD 
rocznie. 
 
Woda pitna i ścieki to przyłącza chronione w ramach trwającego do końca grudnia 
moratorium na odcinanie mediów. Stanowe/miejskie przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej uzgodniły także wstrzymanie operacji związanych z odcinaniem usług do 
końca okresu noworocznego. 
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