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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W 
CELU WSPARCIA WŁAŚCICIELI DOMÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ 

SYTUACJI PODCZAS FALI ZIMOWYCH ZACHOROWAŃ  
  
Umożliwia samorządom lokalnym zawieszenie wymogu osobistego odnowienia w 
celu przedłużenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla seniorów o niskich 

dochodach i osób niepełnosprawnych  
  

Rozporządzenie wykonawcze zezwala również laboratoriom na korzystanie z 
placówek poza stanem do badania próbek COVID-19 w stanie Nowy Jork w celu 

zwiększenia możliwości badawczych i zmniejszenia opóźnień  
  

Zapewnia Legislaturze możliwość odbywania zdalnych posiedzeń na mocy 
ustawy o otwartych posiedzeniach, która wygasa 15 stycznia  

  
Gubernator Hochul podpisała dziś Rozporządzenie Wykonawcze, aby pomóc 
właścicielom domów w trudnej sytuacji w związku z obecna falą zachorowań na COVID-
19. Rozporządzenie wykonawcze pozwala samorządom lokalnym na zniesienie 
wymogu osobistego odnowienia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób 
starszych o niskich dochodach i osób niepełnosprawnych.  
  
„Walcząc z tą zimową falą zachorowań, używamy każdego narzędzia, aby chronić 
naszych najbardziej narażonych na zagrożenia mieszkańców”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Tysiące seniorów uzyskujących niskie dochody i osób 
niepełnosprawnych, którzy korzystają ze zwolnień z podatku od nieruchomości, nie 
powinni być zmuszeni do ryzykowania swoim zdrowiem i bezpieczeństwem, aby 
pozostać w swoich domach. Dzięki temu zarządzeniu pozwalam samorządom lokalnym 
na podjęcie zdroworozsądkowych działań w celu ochrony seniorów przed COVID-19, 
zapewnienia ulg podatkowych tym, którzy najbardziej ich potrzebują, oraz zapobieżenia 
utracie domów przez bezbronnych mieszkańców stanu Nowy Jork tej zimy”.  
  
Rozporządzenie wykonawcze gubernator obejmuje dwa dodatkowe działania 
wspierające zdrowie publiczne, ponieważ władze stanu Nowy Jork walczą z wariantem 
Omikron i falą zachorowań. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na testy, 
Rozporządzenie gubernator Hochul pozwoli certyfikowanym laboratoriom klinicznym na 
korzystanie z placówek poza stanem w celu przeprowadzenia testów na obecność 
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COVID-19 u mieszkańców stanu Nowy Jork, aby zmniejszyć problemy z dostępnością 
testów.  

  
Ponadto, zarządzenie przyznaje Senatowi i Zgromadzeniu Stanu Nowy Jork do 15 
stycznia możliwość spotykania się na odległość, zgodnie z przepisami uchwalonymi we 
wrześniu, które obecnie mają zastosowanie do innych organów publicznych. Prawo to 
zezwala organom publicznym na odbywanie spotkań na odległość, ale wymaga, by ich 
treść była publicznie dostępna.  

  
Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym gubernator, władze lokalne mogą 
automatycznie odnowić świadczenia na rok 2022 dla wszystkich właścicieli 
nieruchomości, którzy otrzymali świadczenia w 2021 r., chyba że władze lokalne mają 
podstawy sądzić, że dana osoba zmieniła swój główny adres, dodała innego właściciela 
do aktu notarialnego lub przekazała nieruchomość nowemu właścicielowi.  
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C373250baa05a4bfef68408d9c8ce3453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761610239750185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14V0dSUilPucs5lssTPJ2c1x91VFF1DsWxI5y7cRMk0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

