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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE PONAD 66 MLN USD NA 
PROJEKTY ZWIĄZANE Z LOKALNYMI SYSTEMAMI CZYSTEJ WODY I 
INFRASTRUKTURĄ WODY PITNEJ W CAŁYM STANIE NOWY JORK  

  
Projekty są zlokalizowane w regionach Capital District, Finger Lakes, Long 

Island, Mid-Hudson, Mohawk Valley i North Country  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie ponad 66 mln USD na 
wsparcie istotnych projektów infrastrukturalnych związanych z jakością wody w całym 
stanie Nowy Jork. W ramach dotacji i form taniego finansowania, zatwierdzonych przez 
Radę Dyrektorów Korporacji ds. Udogodnień Środowiskowych (Environmental 
Facilities Corporation, EEC) w stanie Nowy Jork, środki otrzyma 16 gmin i władz 
publicznych, które pracują nad modernizacją swoich systemów wody pitnej i ścieków.  
  
„Czysta woda jest jednym z najważniejszych zasobów dla społeczności, a poprzez 
zapewnienie środków na inwestycje w krytyczne projekty wodne, możemy zwiększyć 
poziom zdrowia publicznego i jakości życia w całym stanie”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Fundusze te pomogą samorządom lokalnym dokonać krytycznych 
modernizacji w celu ochrony jakości wody dla mieszkańców stanu Nowy Jork dla 
przyszłych pokoleń. Dzięki tym projektom możemy położyć fundamenty pod wzrost i 
rozwój gospodarczy poprzez zapewnienie krytycznych potrzeb w zakresie wody”.  
  
Z ogłoszonego dziś finansowania projektów, ponad 8 mln USD zostanie przyznane 
dwóm społecznościom z Long Island na budowę systemów oczyszczania wody pitnej z 
powstających zanieczyszczeń Inne najważniejsze dotacje to ponad 10 mln USD dla 
wioski Webster w regionie Finger Lakes na ulepszenia w oczyszczalni ścieków oraz 
400 000 USD dla Voorheesville w regionie stołecznym na usługi w zakresie kanalizacji 
sanitarnej, które pomogą chronić wody gruntowe.  
  
Prezes EFC, Maureen A. Coleman, powiedziała: „Dzisiejsze inwestycje EFC 
podkreślają nasze zaangażowanie w zapewnienie społecznościom w stanie Nowy Jork 
nowoczesnych systemów wodno-kanalizacyjnych, które są niezbędne do dalszego 
rozwoju. EFC dziękuje gubernator Hochul za nadanie priorytetu finansowaniu 
infrastruktury wodnej w ogłoszonym w zeszłym tygodniu planie „Nowa Era dla stanu 
Nowy Jork” (New Era for New York), który ma zapewnić rozwiązania dla samorządów 
lokalnych i przygotować je do wzrostu, dobrobytu i odporności”.  
  



Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska (DEC) i przewodniczący Rady EFC, 
Basil Seggos, powiedział: „Gubernator Hochul rozumie wyzwania, przed jakimi stoją 
miasta, miasteczka i wsie w stanie Nowy Jork w zakresie znalezienia środków na 
wsparcie krytycznych projektów infrastruktury czystej wody. Aby utrzymać zdrowie 
naszych społeczności, środowiska i gospodarki, mieszkańcy stanu Nowy Jork muszą 
mieć dostęp do czystej wody. Dzisiejsze ogłoszenie świadczy o ciągłym 
zaangażowaniu rządu stanu w ochronę źródeł wody pitnej w całym stanie dla 
przyszłych pokoleń”.  
  
Pełniąca obowiązki Komisarza ds. Zdrowia stanu Nowy Jork, dr Mary T. Bassett, 
powiedziała: „Społeczności w całym stanie Nowy Jork poczyniły ogromne postępy w 
zakresie wymiany przestarzałych systemów dostarczania wody pitnej oraz 
modernizacji oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia długotrwałej ochrony zdrowia 
mieszkańców i środowiska. Dostęp do czystej wody pitnej i pomoc gminom w jego 
uzyskaniu jest wyraźnym priorytetem tej administracji, ponieważ nadal udostępniamy 
fundusze na te istotne projekty”.  
  
Decyzja zarządu dotyczy środków z funduszy Clean Water State Revolving Fund 
(CWSRF) i Drinking Water State Revolving Fund (DWSRF) oraz dotacji udzielanych na 
mocy ustawy Water Infrastructure Improvement Act (WIIA).  
  
Finansowanie projektów zatwierdzonych na spotkaniu obejmuje:  
  
Projekty dotyczące wody czystej:  

• Wioska Rushville w hrabstwie Ontario - dotacja z programu WIIA w wysokości 
69 338 USD oraz długoterminowe, nieoprocentowane finansowanie w 
wysokości 1 696 462 USD celu ulepszenia oczyszczalni i systemu zbierania 
ścieków  

• Wioska Tivoli w hrabstwie Dutchess - dotacja z programu WIIA w wysokości 
919 150 USD i krótkoterminowe, nieoprocentowane finansowanie w wysokości 
6 042 750 USD na modernizację systemu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków.  

• Wioska Warwick w hrabstwie Orange - dotacja z programu WIIA w wysokości 
3 062 500 USD, krótkoterminowe, nieoprocentowane finansowanie w wysokości 
4 593 750 USD oraz krótkoterminowe finansowanie na warunkach rynkowych w 
wysokości 4 593 750 USD na rozbudowę oczyszczalni ścieków i poprawę 
jakości wody w potoku Wawayanda Creek.  

• Wioska Webster w hrabstwie Monroe - dotacja z programu CWSRF w 
wysokości 1 414 250 USD oraz krótkoterminowe, nieoprocentowane 
finansowanie w wysokości 9 485 750 USD na planowanie, projektowanie i 
budowę ulepszeń oczyszczalni ścieków.  

• Hrabstwo Rockland - dotacje z programu WIIA w wysokości 2 875 000 USD i 
3 375 000 USD na projekty Dystryktu Kanalizacyjnego nr 1 (Sewer District No. 
1), w tym modernizację stacji pomp, wymianę systemu kontroli zapachu oraz 
ulepszenia systemów ogrzewania i wentylacji.  



• Miasteczko Rotterdam w hrabstwie Schenectady - dotacja z programu WIIA w 
wysokości 533 000 USD na budowę przedłużenia kanału ściekowego na drodze 
Carman Road nr 2.  

• Wioska Voorheesville w hrabstwie Albany - dotacja z programu WIIA w 
wysokości 400 000 USD na planowanie, projektowanie i budowę usługi 
kanalizacji sanitarnej dla centralnej części wioski w celu ochrony jakości wód 
gruntowych.  

• Miasteczko York w hrabstwie Livingston - dotacja z programu WIIA w wysokości 
442 564 USD na poprawę systemu zbierania ścieków w Dystrykcie 
Kanalizacyjnym Retsof (Retsof Sewer District).  

  
Projekty dotyczące wody pitnej:  
• Wioska Canajoharie w hrabstwie Montgomery -dotacja z programu WIIA w 

wysokości 1 650 000 USD oraz krótkoterminowe finansowanie na warunkach 
rynkowych w wysokości 1 100 000 USD na nowy zbiornik magazynowania 
wody, wymianę pomp i urządzeń sterujących w stacji pomp przy ulicy Abeling 
oraz ulepszenia systemu dystrybucji wody, w tym modernizację wodociągów, 
hydrantów i zaworów.  

• Wioska Mayfield w hrabstwie Fulton - dotacja z programu WIIA w wysokości 
407 700 USD oraz krótkoterminowe finansowanie na warunkach rynkowych w 
wysokości 1 417 300 USD na wymianę istniejącego zbiornika na wodę o 
pojemności 150 000 galonów na nowy zbiornik magazynujący wodę o 
pojemności 200 000 galonów.  

• Miasto Plattsburgh w hrabstwie Clinton - dotacja z programu WIIA w wysokości 
3 000 000 USD oraz krótkoterminowe, nieoprocentowane finansowanie w 
wysokości 2 801 800 USD pierwszego etapu projektu budowy nowego odwiertu 
wody pitnej, w tym budowy pierwszego odwiertu produkcyjnego i podstawowej 
infrastruktury  

• Miasto Watervliet w hrabstwie Albany - dotacja z programu WIIA w wysokości 
3 000 000 USD oraz 4 024 650 USD w formie krótkoterminowego finansowania 
na warunkach rynkowych, przeznaczonego na ulepszenia stacji uzdatniania 
wody, w tym ulepszenia strukturalne i nowe procesy w celu pełnej automatyzacji 
operacji.  

• Miasteczko Diana w hrabstwie Lewis - dotacja z programu WIIA w wysokości 
283 200 USD na modernizację studni, instalację zbiornika na wodę o 
pojemności 350 000 galonów oraz instalację nowej magistrali wodociągowej.  

• Dystrykt wodny Greenlawn w hrabstwie Suffolk - dotacja WIIA w wysokości 
3 171 600 USD na budowę nowego procesu obróbki pojawiających się 
zanieczyszczeń w zakładzie uzdatniania wody.  

• Wioska Mineola w hrabstwie Nassau - dotacja WIIA w wysokości 4 980 000 
USD na budowę nowego procesu oczyszczania pojawiających się 
zanieczyszczeń w zakładzie uzdatniania wody.  

• Miasteczko Wappinger w hrabstwie Dutchess - dotacja międzygminna w 
wysokości 1 053 000 USD na instalację dwóch połączeń wodociągowych.  
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