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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PLAN UZYSKANIA 2 MILIONÓW 
PRZYJAZNYCH DLA KLIMATU MIESZKAŃ DO 2030 R.  

  
W sytuacji gdy budynki odpowiadają za ponad jedną trzecią zanieczyszczeń 

klimatu w stanie Nowy Jork, gubernator wdraża pionierską inicjatywę 
przyspieszającą przejście na ekologiczne, zelektryfikowane lub gotowe do 

elektryfikacji budynki  
  

Gubernator Hochul przedstawi również propozycje przepisów, dzięki którym 
wszystkie nowe budynki mają osiągnąć zerowy poziom emisji do 2027 r.  

  
Gubernator Kathy Hochul przedstawiła dziś podczas orędzia stanowego na rok 2022 
(2022 State of the State) plan uzyskania 2 milionów przyjaznych dla klimatu, 
zelektryfikowanych lub gotowych do elektryfikacji mieszkań do 2030 r. Gubernator 
Hochul ogłosiła również propozycje przepisów, dzięki którym wszystkie nowe budynki 
mają osiągnąć zerowy poziom emisji do 2027 r. To bezprecedensowe zobowiązanie do 
ograniczenia emisji z budynków, które generują ponad jedną trzecią zanieczyszczeń w 
stanie Nowy Jork, umożliwi również ponad 800 000 gospodarstw domowych o niskich i 
umiarkowanych dochodach modernizację mieszkań pod kątem czystej energii.  
  
„Aby osiągnąć rzeczywisty postęp w walce ze zmianami klimatu, musimy zająć się 
głównymi źródłami zanieczyszczeń, zapewnić wszystkim mieszkańcom stanu Nowy 
Jork dostęp do bardziej ekologicznych mieszkań i utorować drogę ku zrównoważonej 
przyszłości” – powiedziała gubernator Hochul. „Ta rewolucyjna inwestycja w 
ekologiczną infrastrukturę wzmocni pozycję stanu Nowy Jork jako lidera działań na 
rzecz klimatu i pomoże w sprawiedliwym przejściu na czystsze i bardziej ekologiczne 
rozwiązania”.  
  
Plan gubernator Hochul, którego celem jest co najmniej 1 milion zelektryfikowanych 
mieszkań i do 1 miliona mieszkań gotowych do elektryfikacji do roku 2030, opiera się na 
szeregu działań legislacyjnych i politycznych. Założenia planu są następujące:  
  

• Wymóg zerowej emisji gazów cieplarnianych na miejscu w przypadku nowych 
budynków do 2027 r.  

• Zwiększenie standardów efektywności urządzeń, zmniejszenie zużycia energii i 
miliardowe oszczędności na kosztach mediów.  



• Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania porównawczych analiz 
energetycznych dużych budynków, co ułatwi śledzenie postępów w zakresie 
realizacji celów efektywności energetycznej.  

• Przekonanie przedstawicieli sektora finansowego, hipotecznego i bankowego do 
pomocy w dostosowaniu kapitału prywatnego do założeń zrównoważonego 
rozwoju w budownictwie mieszkaniowym.  

• Przygotowanie niezbędnych programów szkoleniowych, które pozwolą na 
świadczenie nowych usług przez wykwalifikowany personel.  

• Wprowadzenie przepisów wyrównujących szanse w zakresie alternatywnych 
źródeł czystej energii i znoszących obowiązek dostarczania klientom gazu 
ziemnego, który obecnie istnieje w prawie stanowym, w celu zachowania 
przystępności cenowej w przypadku mieszkańców stanu Nowy Jork w trudnej 
sytuacji.  

• Nakazanie Urzędowi ds. Badań i Rozwoju Energetycznego stanu Nowy Jork 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), 
Wydziałowi Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej (Homes and Community 
Renewal, HCR), Departamentowi Usług Publicznych (Department of Public 
Service, DPS) i Departamentowi Stanu (Department of State, DOS) opracowania 
planu działań, które pozwolą osiągnąć ten cel w tym roku, wraz z propozycjami 
finansowania i strategiami wykorzystania kapitału prywatnego.  

• Ponad dziesięciokrotne zwiększenie obecnego tempa elektryfikacji (około 20 000 
mieszkań rocznie) do końca dekady.  

• Powołanie specjalnego funduszu ekologicznej elektryfikacji i przeprowadzenie 
elektryfikacji mieszkań osób o niskich dochodach w ramach nowego 
pięcioletniego planu kapitałowego HCR o wartości 25 mld USD, który 
przyspieszy realizację celów stanu w zakresie budowy ekologicznych, 
przystępnych cenowo mieszkań.  

  
W ramach tego planu gubernator Hochul zaleci także DPS nakazanie 
przedsiębiorstwom gazowniczym minimalizację inwestycji w kosztowną nową 
infrastrukturę gazową, promowanie alternatywnych rozwiązań w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na gaz oraz zapewnienie pełnego i sprawiedliwego dostępu do 
transformacji gazowej członkom społeczności w niekorzystnej sytuacji.  
  
Gubernator Hochul przedstawi również pionierską w skali kraju propozycję legislacyjną 
dotyczącą przepisów budowlanych w zakresie nowych budynków, której założenia są 
następujące:  
  

• Wymóg zerowej emisji gazów cieplarnianych w przypadku nowych budynków w 
całym stanie do 2027 r.  

• Uwzględnienie celów stanu Nowy Jork w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przy opracowywaniu nowych przepisów budowlanych.  

• Aktualizacja kryteriów opłacalności w przepisach budowlanych w celu 
uwzględnienia pełnego okresu eksploatacji zainstalowanych urządzeń.  

• Rozszerzenie składu Rady ds. Przepisów Przeciwpożarowych i Budowlanych 
(Fire Prevention and Building Code Council) stanu Nowy Jork o prezesa i 



dyrektora generalnego NYSERDA oraz komisarza Departamentu Ochrony 
Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC).  

  
Ogłoszona inicjatywa jest częścią kompleksowego programu pani gubernator, 
mającego na celu dekarbonizację budynków w stanie Nowy Jork, który obejmuje 
również zastosowanie rozwiązań z zakresu zielonej energii w ponad 1000 szkół 
publicznych.  
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