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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYJĘCIE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE 
PRZEJŚCIA NA BEZEMISYJNE POJAZDY CIĘŻAROWE  

  
Nowe rozporządzenie w sprawie zaawansowanych pojazdów ekologicznych 

wprowadza wymóg sprzedaży bezemisyjnych pojazdów, aby zmniejszyć 
zanieczyszczenie środowiska i przeciwdziałać zmianom klimatycznym  

  
Redukcja szkodliwych emisji z transportu pomaga spełnić wymagania 

ustawy klimatycznej i zapewnia zdrowsze społeczności  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj dokonanie znaczącego kroku na drodze do 
redukcji emisji szkodliwych substancji przez samochody ciężarowe, przyjmując 
ostatecznie stanowe Rozporządzenie w sprawie zaawansowanych pojazdów 
ekologicznych (Advanced Clean Truck, ACT). Przepisy, zaproponowane po raz 
pierwszy podczas organizowanych przez Gubernator obchodów Tygodnia 
Klimatycznego we wrześniu, będą miały zasadnicze znaczenie dla pomocy władzom w 
osiągnięciu ambitnych celów ustawy klimatycznej (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA) poprzez stopniowe wprowadzanie do sprzedaży i eksploatacji 
bezemisyjnych pojazdów ciężarowych i zmniejszą wytwarzane przez nie szkodliwe 
zanieczyszczenia, które nieproporcjonalnie wpływają na zdrowie i dobrobyt 
społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.  
  

„Stan Nowy Jork nadal przoduje w walce z kryzysem klimatycznym, podejmując 
odważne kroki, aby zakończyć naszą zależność od paliw kopalnych i przejść na czystą 
energię”, powiedziała Gubernator Hochul. „Przepisy, które właśnie przyjmujemy, 
pomogą nam ograniczyć zanieczyszczenia i emisje, zapoczątkować przejście na 
czyste, elektryczne pojazdy ciężarowe i zająć się niesprawiedliwością środowiskową, 
która nęka zbyt wiele społeczności w całym naszym stanie”.  

  
Nowe rozporządzenie w sprawie zaawansowanych pojazdów ekologicznych (Advanced 
Clean Trucks , ACT) sfinalizowane przez stanowy Departament Ochrony Środowiska 
(Department of Environmental Conservation, DEC) wymaga od producentów pojazdów 
o masie powyżej 8500 funtów, aby sprzedawali w stanie Nowy Jork coraz większą 
liczbę bezemisyjnych pojazdów (ZEV). Rozporządzenie uzupełnia niedawno przyjęte 
przez władze stanu Nowy Jork przepisy, na mocy których do 2045 r. 100 procent 
rejestrowanych na terenie stanu pojazdów średniej i dużej ładowności oferowanych w 
sprzedaży lub leasingu było bezemisyjne, o ile jest to wykonalne. Rozporządzenie ACT 
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spowoduje również znaczące redukcje emisji cząstek stałych, tlenków azotu i 
toksycznych zanieczyszczeń w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, które zostały nieproporcjonalnie dotknięte zanieczyszczeniem spowodowanym 
przez pojazdy ciężarowe z silnikami wysokoprężnymi.  
  
Komisarz DEC, Basil Seggos, powiedział: „W ubiegłym roku dokonaliśmy ogromnych 
postępów w realizacji wymagań CLCPA i podejmowaniu rzeczywistych działań w celu 
zmniejszenia emisji przyspieszających zmiany klimatyczne, a rok 2022 r. wspaniale 
inaugurujemy przyjęciem nowego rozporządzenia. Jest to świadectwo zaangażowania 
Gubernator w osiąganie naszych celów klimatycznych i naszej bieżącej pracy, których 
celem jest radykalne zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez średniej i 
dużej ładowności pojazdy ciężarowe poruszającej się po drogach na terenie całego 
stanu”.  
  
Władze stanu Nowy Jork były sygnatariuszem wielostanowego protokołu ustaleń w 
sprawie pojazdów o zerowej emisji w lipcu 2020 r., w którym zobowiązały się do 
współpracy w celu rozwoju i przyspieszenia rynku elektrycznych pojazdów o średniej i 
dużej ładowności, w tym dużych pickupów i furgonetek, samochodów dostawczych, 
pojazdów ciężarowych skrzyniowych, autobusów szkolnych i tranzytowych oraz 
samochodów dostawczych kursujących na dalekich trasach. Stan Nowy Jork dołącza 
do Kalifornii, New Jersey, Waszyngtonu i Oregonu, które również przyjęły 
rozporządzenie ACT.  
  
Komisarz stanowego Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Dzisiejszy komunikat podkreśla ważną rolę sektora transportu w 
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i przyczyni się do stworzenia zdrowszego i 
bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork. To 
odważne działanie Gubernator Hochul jeszcze bardziej potwierdza status naszego 
stanu jako światowego lidera w walce ze zmianami klimatycznymi”.  
  
Prezes i dyrektor generalna NYSERDA, Doreen M. Harris, powiedziała: „To 
wspaniale, że równolegle z podejmowanymi przez stan Nowy Jork działaniami 
związanymi z dekarbonizacją naszej gospodarki i obniżeniem emisji gazów 
cieplarnianych, w ramach naszej pracy na rzecz walki ze zmianami klimatu, wdrażamy 
przepisy dotyczące bezemisyjnych samochodów ciężarowych. Wspólnie z sektorem 
prywatnym, społecznościami lokalnymi i konsumentami torujemy drogę do lepszej 
przyszłości, która zapewni czystsze powietrze i zdrowsze społeczności dla wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Przyjęcie rozporządzenia ACT ma kluczowe znaczenie dla spełnienia wymogu przyjętej 
w stanie Nowy Jork ustawy klimatycznej, aby do 2050 r. zmniejszyć emisję gazów 
cieplarnianych o 85%. Rozporządzenie to przyczyni się do zwiększenia liczby modeli 
pojazdów średniej i dużej ładowności o zerowej emisji dostępnych dla nabywców oraz 
operatorów flotowych. Rozporządzenie ACT zapewnia niezbędne ramy prawne w celu 
wsparcia stabilnego rynku dla długoterminowych decyzji dotyczących zakupu pojazdów 



oraz rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów średniej i dużej ładowności o zerowej 
emisji, w tym możliwości tankowania wodoru.  
  
Począwszy od roku modelowego 2025, producenci pojazdów będą co roku notować 
spadki w zakresie całkowitej liczby sprzedaży standardowych pojazdów średniej i dużej 
ładowności w stanie Nowy Jork. Deficyty te zostaną skompensowane przez kredyty 
uzyskane w związku ze sprzedażą pojazdów średniej i dużej ładowności o zerowej 
(ZEV) lub prawie zerowej emisji (NZEV). Kredyty ze sprzedaży pojazdów ZEV i NZEV o 
średniej i dużej ładowności będą mogły być przez producentów pojazdów generowane, 
przechowywane w banku i sprzedawane. Kredyty miałyby ograniczony okres ważności, 
aby zapewnić ciągłość sprzedaży pojazdów ZEV o średniej i dużej ładowności w stanie 
Nowy Jork. Wymagania dotyczące sprzedaży wzrastałby corocznie do roku 
modelowego 2035.  
  

Pełny tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie 
https://www.dec.ny.gov/regulations/propregulations.html#recent  

  
Aby wesprzeć dekarbonizację sektora transportowego, władze stanu Nowy Jork 
wdrożyły już kilka kluczowych programów mających na celu przyspieszenie przejścia na 
bezemisyjne samochody ciężarowe o średniej i dużej ładowności, w tym zachęty 
przewidziane w stanowym programie voucherów na zakup pojazdów (New York Truck 
Voucher Incentive Program, NYT-VIP) oraz nowojorski program „Czyste ciężarówki” 
(New York City Clean Trucks Program), usługi oceny floty pojazdów, program 
pilotażowy Make-Ready o wartości 15 mln USD dla pojazdów ciężarowych o średniej i 
dużej ładowności oraz program promocji wykorzystania elektrycznych samochodów 
ciężarowych i autobusów (Electric Truck and Bus Challenge) o wartości 24 mln USD. 
Agencje i władze stanu Nowy Jork będą starać się o fundusze federalne, które zostały 
udostępnione w ramach federalnej ustawy o inwestycjach infrastrukturalnych i 
miejscach pracy (Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA), w celu promowania 
rozwoju infrastruktury bezemisyjnych pojazdów średniej i dużej ładowności w stanie 
Nowy Jork, z uwzględnieniem potrzeb społeczności znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji i zastosowań na obszarach wiejskich. Ponadto, DEC i Urząd ds. Badań i 
Rozwoju Energetyki stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) będą konsultować się z innymi agencjami 
stanowymi w celu dalszego rozwoju i rozszerzenia zachęt w ramach wymaganej przez 
przyjęte przepisy strategii rozwoju rynku bezemisyjnych pojazdów. Proces ten zostanie 
zakończony nie później niż w styczniu 2023 r., na długo przed sprzedażą pojazdów z 
roku modelowego 2025 objętych rozporządzeniem ACT Departamentu Ochrony 
Środowiska.  
    
Rozporządzenie ustanawia również jednorazowy wymóg odnośnie złożenia 
sprawozdania dotyczącego floty eksploatowanej przez duże podmioty. Operatorzy 
posiadający floty średniej i dużej ładowności pojazdów będą zobowiązani do złożenia 
jednorazowego raportu do DEC w terminie do 1 kwietnia 2023 roku. Informacje zawarte 
w sprawozdaniu pomogą określić przyszłe strategie mające na celu przyspieszenie 
przyjęcia bezemisyjnych pojazdów średniej i dużej ładowności.  
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Eddie Bautista, dyrektor wykonawczy New York City Environmental Justice 
Alliance, powiedział: „Ogłoszenie Gubernator Hochul przyniesie ulgę dla czarno- i 
brązowoskórych społeczności w całym stanie Nowy Jork, których najbardziej dotykają 
skutki wieloletnich zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy ciężarowe. Przejście na 
bezemisyjne pojazdy ciężarowe przyniesie nam czystsze oraz zdrowsze powietrze i 
zapewni ulgę wielu mieszkańcom społeczności znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, którzy chorują na astmę i inne choroby układu oddechowego”.  
  
Kathy Harris, przedstawiciel Rady Ochrony Zasobów Naturalnych (Natural 
Resources Defense Council) ds. czystych pojazdów i paliw, powiedziała: 
„Rozporządzenie ACT jest ważne, ponieważ zanieczyszczenia z pojazdów ciężarowych 
z silnikami napędzanymi paliwami kopalnymi są szczególnie rozpowszechnione w 
społecznościach kolorowych i o niskich dochodach, które częściej mieszkają w pobliżu 
autostrad i węzłów transportu towarowego. Rozporządzenie ACT jest wspaniałym 
pierwszym krokiem i musi być połączone z innymi politykami i programami, takimi jak 
wymiana i modernizacja istniejących urządzeń zasilanych olejem napędowym, 
stworzenie zachęt dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, oraz 
wprowadzenie obowiązku redukcji emisji w społecznościach dotkniętych 
niesprawiedliwością środowiskową”.  
  
Julie Tighe, prezes New York League of Conservation Voters, powiedziała: „Sektor 
transportu jest największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w stanie Nowy Jork. 
Rozporządzenie w sprawie zaawansowanych pojazdów ekologicznych (ACT) promuje 
sprzedaż coraz bardziej ekologicznych i bezemisyjnych pojazdów (ZEV) o średniej i 
dużej ładowności w stanie Nowy Jork w ciągu najbliższych 15 lat i zmniejsza 
wykorzystanie brudnych paliw kopalnych, które zanieczyszczają nasze powietrze, w 
szczególności w społecznościach dotkniętych niesprawiedliwością środowiskową. 
Dekarbonizacja sektora transportu w stanie Nowy Jork jest kluczowa dla osiągnięcia 
stanowych celów redukcji emisji, a przyjęcie rozporządzenia ACT jest ogromnie 
ważnym krokiem we właściwym kierunku. Wyrażamy uznanie dla Gubernator Hochul, 
komisarza Seggosa i DEC za przyjęcie tego kluczowego aktu prawnego w tym roku”.  
  
Peter M. Iwanowicz, dyrektor wykonawczy Environmental Advocates NY, 
powiedział: „Opublikowanie tego rozporządzenia zapewni czyste powietrze wszystkim 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, ale szczególnie tym, którzy mieszkają w obszarach, w 
których ma miejsce intensywny ruch pojazdów zasilanych brudnym olejem napędowym. 
Jesteśmy wdzięczni, że Gubernator Hochul podjęła działania w celu zmniejszenia 
zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy ciężarowe, co sprawia, że zbyt wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork choruje i przedwcześnie umiera. Dzięki temu nowemu 
rozporządzeniu obecne i przyszłe pokolenia będą cieszyć się zdrowszym środowiskiem 
do życia”.  
  
Anne Reynolds, dyrektor wykonawcza Alliance for Clean Energy New York, 
powiedziała: „Wprowadzając rozporządzenie w sprawie pojazdów ekologicznych, stan 
Nowy Jork utrzymuje swoją pozycję lidera w zakresie działań na rzecz klimatu i dążenia 



do zapewnienia czystości powietrza. Przyjęcie tego aktu prawnego daje producentom 
czas na wprowadzenie w stanie Nowy Jork ekologicznych pojazdów o średniej i dużej 
ładowności w nadchodzących latach. Ten krok jest ważny dla realizacji przyjętego w 
stanie Nowy Jork planu działań na rzecz klimatu”.  
  

Sztandarowa ustawa klimatyczna 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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