
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 11.1 
 

ROZPORZĄDZENIEWYKONAWCZE 
 

w sprawie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej w stanie Nowy Jork; 

 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE na początku 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła globalną 

pandemię COVID-19 jako stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Sekretarz Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych ogłosił stan 

zagrożenia zdrowia publicznego dla całych Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić pomoc krajowej 

społeczności opieki zdrowotnej w reagowaniu na COVID-19 w dniu 31 stycznia 2020 r;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE władze stanu Nowy Jork odnotowują obecnie przenoszenie COVID-19 w 

tempie, jakiego nie zanotowano w stanie od kwietnia 2021 r; 

  

ZWAŻYWSZY, ŻE w ciągu ostatniego miesiąca liczba nowych przyjęć do szpitali z powodu 

COVID-19 wzrosła do ponad 300 nowych przyjęć dziennie; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE władze stanu muszą wdrożyć skoordynowane działania, aby zapewnić 

odpowiednią liczbę miejsc w szpitalach w całym kraju i zaspokoić potrzeby regionalne; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE rząd stanu zobowiązuje się wspierać działania gmin i hrabstw mające na celu 

ułatwienie i przeprowadzenie szczepień i testów na obecność COVID-19 oraz zapobieganie dalszemu 

rozprzestrzenianiu się wirusa w tak w gwałtownym tempie; 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE nowy wariant wirusa SarCoV2, znany jako Omikron, został zidentyfikowany 

i nazwany wariantem niepokojącym przez Światową Organizację Zdrowia oraz Centra Kontroli i 

Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC); 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE wariant ten został zidentyfikowany we wszystkich 50 stanach USA, w tym w 

stanie Nowy Jork, oraz w ponad 104 krajach; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE wykazano, iż ten wariant Omikron jest wysoce zakaźny i może gwałtowne się 

rozprzestrzeniać;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE obecne szczepionki nie wykazują silnej skuteczności w zwalczaniu zakażenia 

odmianą Omikron, przy czym są skuteczne w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby; 

 

NINIEJSZYM, JA, Kathy Hochul, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy uprawnień nadanych mi 

przez Konstytucję stanu Nowy Jork i sekcję 28 art. 2-B Prawa wykonawczego, utrzymuję warunki, zasady i 

zawieszenia zawarte w Rozporządzeniu wykonawczym nr 11 do 25 stycznia 2022 r. 

 

W ZWIĄZKU Z TYM, na mocy władzy nadanej mi przez konstytucję i prawo wykonawcze stanu 

Nowy Jork oraz sekcję 29-a art. 2-B Prawa wykonawczego, zmieniam wszelkie ustawy, prawa lokalne, 

rozporządzenia, nakazy, zarządzenia lub przepisy, w całości lub w części, jakiejkolwiek agencji podczas 

stanu nadzwyczajnego związanego z klęską żywiołową, jeśli ich przestrzeganie uniemożliwiałoby, 

utrudniałoby lub opóźniałoby działania wymagane w sytuacji stanu wyjątkowego lub konieczne w celu 

zapewnienia pomocy w radzeniu sobie z bieżącą sytuacją wyjątkową; na okres od daty niniejszego 

Rozporządzenia wykonawczego do dnia 25 stycznia 2022 r. w odniesieniu do następujących przepisów: 



  

 

 Tytuł V art. 5 ustawy o zdrowiu publicznym (Public Health Law) oraz podsekcje 19 i 58 tytułu X 

rozporządzenia NYCRR, w zakresie niezbędnym do umożliwienia laboratoriom posiadającym 

certyfikat wydany na mocy ustawy o poprawie jakości laboratoriów klinicznych (Clinical Laboratory 

Improvement Acts, CLIA) i spełniającym normy jakości CLIA opisane w podczęściach H, J, K i M 

dyrektywy 42 CFR, przeprowadzania badań w celu wykrycia SARS-CoV-2 w próbkach pobranych od 

osób w stanie Nowy Jork; 

 

 Poddziały 7, 7-a i 8 sekcji 459-c ustawy o podatku od nieruchomości (Real Property Tax Law) oraz 

poddziały 5, 5-a, 5-b, 5-c i 6 sekcji 467 ustawy o podatku od nieruchomości, w zakresie niezbędnym do 

umożliwienia organowi zarządzającemu jednostki oceniającej przyjęcie uchwały nakazującej asesorowi 

przyznanie zwolnień zgodnie z taką sekcją na wykazie szacunkowym z 2022 r. wszystkim właścicielom 

nieruchomości, którzy otrzymali to zwolnienie na wykazie szacunkowym z 2021 r, zwalniając tym 

samym z konieczności składania przez takie osoby wniosków o odnowienie zwolnienia, a także 

zwalniając asesorów z obowiązku wysyłania wniosków o odnowienie zwolnienia do takich osób.  Pod 

warunkiem jednak, że organ zarządzający może, według własnego uznania, zawrzeć w takiej uchwale 

procedury, dzięki którym asesor może wymagać złożenia wniosku o odnowienie, gdy ma powody 

sądzić, że właściciel, który zakwalifikował się do zwolnienia na wykazie szacunkowym z 2021 r., mógł 

od tego czasu zmienić swoje główne miejsce zamieszkania, dodał innego właściciela do aktu 

notarialnego, przeniósł własność na nowego właściciela lub zmarł; 

 

 Artykuł 7 ustawy o urzędnikach publicznych (Public Officers Law) w zakresie niezbędnym do 

upoważnienia Senatu i Zgromadzenia Stanu Nowy Jork, według ich uznania, do zebrania się i podjęcia 

takich działań dozwolonych prawem na odległość za pośrednictwem telekonferencji lub podobnej 

usługi oraz do działania w inny sposób zgodnie z przepisami części E rozdziału 417 ustaw z 2021 r., 

które wygasają wraz z utratą mocy obowiązywania tego rozdziału. 

 

 

 

 

 

 

 
 

C O  N I N I E J S Z Y M potwierdzam 

własnoręcznym podpisem i pieczęcią 

stanu w mieście Albany, w dniu 

dwudziestego szóstego grudnia dwa 

tysiące dwudziestego pierwszego 

roku. 
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Sekretarz gubernatora 


