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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA URUCHOMIENIE FARMY WIATROWEJ 
ROARING BROOK O MOCY 79,7 MEGAWATA W REGIONIE NORTH COUNTRY  

  
Najnowszy czynny wielkoskalowy projekt wiatrowy zwiększa moc zainstalowaną 
lądowych elektrowni wiatrowych w stanie Nowy Jork do blisko 2200 megawatów, 

tj. wystarczająco dużą ilość czystej energii do zasilenia ponad pół miliona 
gospodarstw domowych  

  
Pozyskanie 167 mln USD z prywatnych inwestycji i stworzenie ponad 200 miejsc 

pracy w budownictwie, aby pomóc w rozwoju zielonej gospodarki stanu  
  

Przyśpieszenie postępów w realizacji celu władz stanu Nowy Jork, jakim jest 
uzyskanie 70 procent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 r. na 

drodze do sieci o zerowej emisji zanieczyszczeń  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że farma wiatrowa Roaring Brook Wind o mocy 
79,7 megawatów została uruchomiona w regionie North Country. Jest to najnowsza 
duża elektrownia wiatrowa, która została oddana do użytku komercyjnego w stanie 
Nowy Jork, a jej moc elektryczna to blisko 2200 megawatów, co wystarcza do zasilenia 
ponad pół miliona gospodarstw domowych. Farma wiatrowa Roaring Brook Wind 
wspomoże prywatne inwestycje o wartości około 167 mln USD i przyczyni się do 
stworzenia ponad 200 miejsc pracy przy budowie, co pomoże w rozwoju gospodarki 
ekologicznej w stanie Nowy Jork. W połączeniu z dziesiątkami dużych projektów 
dotyczących energii odnawialnej, które są w trakcie realizacji, a także z solidną linią 
rozproszonych projektów solarnych, projekt ten przyspiesza postępy w realizacji celu 
władz stanu Nowy Jork, jakim jest wytwarzanie 70 procent energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych do 2030 r. na drodze do sieci zeroemisyjnej.  
  
„Energia odnawialna odgrywa kluczową rolę zarówno w odbudowie gospodarki stanu 
Nowy Jork, jak i w zwalczaniu bardzo realnego zagrożenia związanego ze zmianami 
klimatycznymi”, powiedziała gubernator Hochul. „Wielkoskalowe projekty energii 
wiatrowej, takie jak Roaring Brook Wind, nie tylko przybliżają nas o krok do 
bezemisyjnej przyszłości, ale także przynoszą istotne inwestycje, dobrze płatne miejsca 
pracy i korzyści dla społeczności lokalnej w czasie, gdy mieszkańcy stanu Nowy Jork 
wciąż odzyskują siły po problemach finansowych spowodowanych pandemią”.  
  



Zlokalizowana w mieście Martinsburg, farma wiatrowa Roaring Brook Wind została 
zbudowana przez Avangrid Renewables i składa się z 20 turbin wiatrowych 
rozmieszczonych na powierzchni około 4700 akrów Po rozpoczęciu działalności w 
październiku 2021 roku, projekt będzie generować ponad 229 000 megawatogodzin 
energii odnawialnej rocznie, co wystarczy do zasilenia ponad 31 000 gospodarstw 
domowych, zmniejszając emisję o 114 000 ton metrycznych rocznie - co odpowiada 
usunięciu z dróg niemal 25 000 samochodów.  
  
Prezes i dyrektor generalny NYSERDA, Doreen M. Harris, powiedziała: „Roaring 
Brook Wind jest kolejnym przykładem zaangażowania władz stanu Nowy Jork w rozwój 
naszej gospodarki czystej energii i stanowi przykład projektu wiatrowego w regionie 
North Country, który pozwala dostarczać czystą, odnawialną energię tysiącom 
mieszkańców i firm w północnej części stanu. Pod przywództwem gubernator Hochul, 
władze stanu pozostają niezłomne w swoim zobowiązaniu do współpracy z lokalnymi 
władzami i zainteresowanymi stronami w rozwijaniu wszystkich naszych dużych 
projektów dotyczących energii odnawialnej, aby zapewnić, że będą one realizowane w 
sposób wspierający cele społeczności, przynoszący korzyści ekonomiczne i 
pozwalający uniknąć znaczącego wpływu na dziką przyrodę i środowisko naturalne".  
  
Dyrektor generalny Avangrid Renewables, Jose Antonio Miranda, powiedział: 
„AVANGRID i Avangrid Renewables są dumne z partnerstwa z władzami stanu Nowy 
Jork w ich dążeniach do pozyskiwania 70 procent energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł do 2030 roku. Każda turbina wiatrowa i panel słoneczny, które wprowadzamy do 
sieci, aby wykorzystać moc naszych zasobów naturalnych, przybliża ten stan i nasz kraj 
do czystej, zrównoważonej przyszłości energetycznej”.  
  
Postęp w dziedzinie energii odnawialnej w stanie Nowy Jork zaowocował znacznymi 
inwestycjami prywatnymi oraz nowymi miejscami pracy i rozwojem gospodarczym dla 
społeczności lokalnych w ponad 30 hrabstwach w całym stanie. W ramach umowy o 
dokonywaniu płatności zamiast podatków (Payment in lieu of Tax, PILOT) zawartej z 
Biurem Rozwoju Przemysłu Hrabstwa Lewis (Lewis County Industrial Development 
Agency) dla tego projektu, firma Avangrid Renewables będzie dokonywać rocznych 
płatności w wysokości ponad 600 000 USD, których wysokość wzrośnie w ciągu 30 lat 
do ponad 1 mln USD i które zostaną podzielone pomiędzy miasto Martinsburg (30 
procent), okręg szkolny Lowville Academy and Central School District (37 procent) oraz 
hrabstwo Lewis (33 procent). Projekt przyniesie również szacunkowo 22 mln USD 
całkowitych płatności dla 35 właścicieli ziemskich w ciągu najbliższych 30 lat. Roaring 
Brook Wind stanowi uzupełnienie działań podejmowanych przez Regionalną Radę 
Rozwoju Gospodarczego North Country (North Country Regional Economic 
Development Council) w celu zachęcania i wspierania wzrostu gospodarczego w 
małych miastach i społecznościach wiejskich regionu.  
  
NYSERDA zdecydowanie zachęca i wspiera odpowiedzialne lokalizowanie projektów 
energii odnawialnej w celu uniknięcia, zminimalizowania i złagodzenia wpływu na dziką 
przyrodę i jej siedliska. Latem 2020 roku, w porozumieniu z Departamentem Ochrony 
Środowiska Stanu Nowy Jork (DEC), firma Avangrid zainstalowała specjalistyczną 



metalową bramę do jaskini przy dużym wejściu do kopalni Barton Hill w hrabstwie 
Essex, aby złagodzić potencjalne oddziaływanie projektu wiatrowego na siedliska 
nietoperzy. Ta brama do jaskini, która zapobiega ludzkiej ingerencji i zapewnia 
odpowiednią przestrzeń dla nietoperzy do opuszczonego szybu kopalni, będzie chronić 
kilka gatunków nietoperzy, w tym federalnie zagrożonego nietoperza indiana, 
zagrożonego federalnie i w północnej części stanu Nowy Jork gacka wiekouchego, jak 
również nocka myszouchego, mroczka brunatnego i karlika malutkiego, wspierając 
misję DEC, aby chronić zagrożone i wymierające gatunki nietoperzy w całym stanie 
Nowy Jork.  
  
W lipcu 2019 roku firma Avangrid Renewables, Departament Obrony Stanów 
Zjednoczonych ("U.S. Department of Defense") oraz Fort Drum zawarły porozumienie, 
które pozwoli ograniczyć negatywny wpływ projektu na systemy radarów 
meteorologicznych podczas krytycznych zjawisk pogodowych, wspierając tym samym 
misję Fort Drum w zakresie bezpieczeństwa narodowego..  
  
Roaring Brook Wind był jednym z 19 nagrodzonych projektów w ramach konkursu 
odnawialnych źródeł energii organizowanego przez NYSERDA (2018 Renewable 
Energy Standard Solicitation) i stanowi uzupełnienie rozbudowanej sieci dużych 
projektów odnawialnych źródeł energii w stanie Nowy Jork ukierunkowanych na 
eksploatację, składającej się z ponad 100 projektów słonecznych, lądowych wiatrowych 
i morskich wiatrowych w fazie rozwoju, które po ukończeniu dostarczą do sieci ponad 
12 000 megawatów czystej energii - wystarczającej do zasilenia blisko pięciu milionów 
gospodarstw domowych w stanie Nowy Jork. Zaangażowanie władz stanowych w 
budowę nowego systemu przesyłu zielonej energii, na czele z 250 milami nowych, 
dużych modernizacji, które są już realizowane w całym stanie, z 
niedawno ogłoszonymi projektami infrastruktury zielonej energii Czystych Szlaków w 
Stanie Nowy Jork i (Clean Path New York) i Projektu Budowy Podwodnego Kabla 
Zasilającego Champlain Hudson Power Express (Champlain Hudson Power Express), 
pozwoli na to, by po uruchomieniu obecnego systemu odnawialnych źródeł energii, 
ponad 60 procent energii elektrycznej w stanie Nowy Jork pochodziło ze źródeł 
odnawialnych.  
  
Przewodniczący Zgromadzenia ds. Energii, Michael Cusick, powiedział: „Farma 
wiatrowa Roaring Brook, która jest już uruchomiona, przybliża nas o kolejny krok do 
osiągnięcia celów naszego stanu w zakresie energii odnawialnej. Projekt ten jest 
doskonałym przykładem korzyści płynących z rozbudowy naszej infrastruktury 
energetyki wiatrowej. Projekt ten pozwolił na stworzenie setek miejsc pracy, przyczynił 
się do ożywienia gospodarczego w naszym stanie, a teraz pozwoli nam dostarczyć 
czystą energię dla ponad pół miliona gospodarstw domowych. Farma wiatrowa Roaring 
Brook jest doskonałym dowodem na postęp, jaki czynimy w pracach nad budową sieci 
energetycznej przyszłości”.  
  
Senator, Joseph Griffo, powiedział: „Zawsze wierzyłem i nadal wierzę w 
zdywersyfikowany portfel energetyczny, który obejmuje odnawialne źródła energii, takie 
jak energia wodna, wiatrowa, słoneczna oraz instalacje bezemisyjne, takie jak 
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elektrownie jądrowe. Realizacja tego projektu pozwoli na wytworzenie czystej energii, 
która zasili tysiące domów, przyczyni się do dalszej redukcji emisji i wesprze wzrost 
gospodarczy w regionie”.  
  
Przewodniczący hrabstwa Lewis Larry Dolhof powiedział: „Władze hrabstwa Lewis 
już dawno zrozumiały, że projekty związane z czystą energią mogą przynieść obopólne 
korzyści zarówno naszej społeczności, jak i inwestorowi. Gratulujemy firmie Avangrid 
ukończenia kolejnego projektu w hrabstwie Lewis. Pozostajemy liderem stanu w 
produkcji energii wiatrowej”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji Alliance for Clean Energy New York, Anne 
Reynolds, powiedziała: „Doceniamy włożenie przez zespół tysięcy godzin pracy w 
realizację tego projektu. Nowy projekt elektrowni wiatrowej Roaring Brook to wspaniała 
wiadomość dla stanu Nowy Jork, czego dowodem jest rekordowa produkcja energii 
wiatrowej w ubiegłym tygodniu. Jesteśmy o krok dalej w kierunku czystej i nowoczesnej 
sieci, której stan Nowy Jork potrzebuje”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji Tug Hill Commission, Katie Malinowski, 
powiedziała: „Po dołączeniu projektu Roaring Brook, farmy wiatrowe Tug Hill posiadają 
obecnie lub wkrótce będą posiadać blisko 600 MW czystej energii elektrycznej 
wiatrowej. Komisja Tug Hill wspiera miasteczka i wsie w regionie oraz ich możliwości w 
zakresie kierowania rozwojem energii odnawialnej poprzez odpowiednią lokalizację i 
przestrzeganie lokalnych wymogów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i 
prawa w sposób, który jest zgodny z ambitnymi celami władz stanu Nowy Jork w 
zakresie czystej energii”.  
  
Prezes New York League of Conservation Voters, Julie Tighe, powiedziała: 
„Władze stanu Jork muszą podjąć odważne działania w celu ograniczenia emisji, a ta 
nowa farma wiatrowa będzie dostarczać czystą energię do ponad 500 000 gospodarstw 
domowych i przyczyni się do powstania dobrze płatnych, przyjaznych dla środowiska 
miejsc pracy. Władze stanu Nowy Jork nie tylko prowadzą rozmowy, ale także 
podejmują działania mające na celu zmniejszenie naszego uzależnienia od paliw 
kopalnych. NYLCV z zadowoleniem obserwuje, jak projekty czystej energii, takie jak 
prawie 80-megawatowa farma wiatrowa Avangrid w North Country, są realizowane, aby 
pomóc nam w osiągnięciu 70% udziału energii odnawialnej do 2030 r. i sieci 
bezemisyjnej do 2040 r.”.  
  
Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego i 
sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po 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 33 mld USD przeznaczonych na 102 duże 
projekty związane z budową w całym stanie infrastruktury wytwarzania i przesyłu energii 
ze źródeł odnawialnych, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla 
przez budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld 
USD na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,6 mld USD na 
inicjatywy w ramach NY Green Bank. Łącznie inicjatywy te zapewnią prawie 158 000 
miejsc pracy w sektorze czystej energii w stanie Nowy Jork w 2020 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. W ramach Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował 
na tych postępach i do 2050 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a 
docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postępy w realizacji stanowego celu w 
zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU w ramach oszczędności energii 
końcowej.  
  

###  
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