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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 25 MLN USD NA 
STWORZENIE PONAD 1500 PRZYJAZNYCH DLA ZDROWIA, PRZYSTĘPNYCH 

CENOWO, ENERGOOSZCZĘDNYCH MIESZKAŃ  
  

Drugi etap inicjatywy na rzecz czystej energii przyspiesza osiągnięcie celu 
gubernator Hochul, jakim jest utworzenie dwóch milionów zelektryfikowanych lub 

gotowych do elektryfikacji mieszkań do 2030 r.  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w ramach Inicjatywy na rzecz Czystej Energii 
(Clean Energy Initiative) dostępne są fundusze w wysokości 25 mln USD na stworzenie 
ponad 1500 energooszczędnych i przyjaznych dla klimatu mieszkań, w przystępnych 
cenach, w istniejących budynkach wielorodzinnych na terenie całego stanu. Inicjatywa 
ta jest częścią strategii gubernator mającej na celu ograniczenie emisji z budynków i 
stworzenie dwóch milionów przyjaznych dla klimatu, zelektryfikowanych lub gotowych 
do elektryfikacji mieszkań do 2030 r.  
  
„Przechodzenie stanu Nowy Jork na czystszą i bardziej ekologiczną drogę wymaga 
podjęcia agresywnych działań w celu zmniejszenia zanieczyszczeń w sektorze 
budynków”, powiedziała gubernator Hochul. „Poprzez Inicjatywę na rzecz Czystej 
Energii realizujemy nasz plan utworzenia dwóch milionów przyjaznych dla klimatu 
mieszkań w ciągu dekady oraz zapewnienia dostępu do bardziej ekologicznych 
budynków mieszkalnych dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork przez kolejne 
pokolenia”.  
  
Inicjatywa na rzecz Czystej Energii zapewnia deweloperom mieszkaniowym sprawny 
dostęp do dotacji przeznaczonych na zwiększenie efektywności energetycznej i 
elektryfikację, możliwości finansowania mieszkań po przystępnych cenach oraz pomoc 
techniczną, co w efekcie pozwoli większej liczbie mieszkańców stanu Nowy Jork na 
korzystanie z przyjaznych dla zdrowia i energooszczędnych mieszkań. Program ten, 
zarządzany przez Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej (Homes and 
Community Renewal, HCR) Stanu Nowy Jork i wspierany przez Urząd ds. Badań i 
Rozwoju Energetyki (Energy Research and Development Authority) Stanu Nowy 
Jork, został uruchomiony w 2021 r. jako projekt pilotażowy o wartości 7,5 mln USD, w 
ramach którego wybudowanych zostanie 600 nowych energooszczędnych mieszkań.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Fnews%2Fnew-york-state-announces-75-million-funding-available-create-600-energy-efficient-all-electric&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2696a833c575421a157208d9fd3efce1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637819269247208182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vkmX3OGT7%2BbVfA5hz8Br9EuaC6t3CJyX6vRLRoBSdj4%3D&reserved=0


Ten drugi etap finansowania rozszerza zakres kwalifikowalności na istniejące 
wielorodzinne budynki mieszkalne przechodzące umiarkowaną lub gruntowną 
renowację, uzupełniając ofertę inicjatyw dla nowych budynków i projektów 
adaptacyjnych. Deweloperzy mieszkaniowi mogą składać wnioski o dofinansowanie w 
ramach programu Finansowania Budownictwa Wielorodzinnego w okresie zimowym 
2022 r. (Winter 2022 Multifamily Finance) ogłoszonego przez HCR obejmującego 
przyznanie środków finansowych w wysokości 9% i 4%.  
  
W swoim orędziu o stanie państwa (State of the State address) na początku tego roku 
gubernator Hochul ogłosiła plan, zgodnie z którym do 2030 r. ma powstać co najmniej 
milion zelektryfikowanych i do miliona gotowych do elektryfikacji mieszkań, w tym ponad 
800 000 lokali dla osób o niskich i średnich dochodach, które zostaną zmodernizowane.  
  
To bezprecedensowe zobowiązanie pomoże osiągnąć cel redukcji emisji dwutlenku 
węgla określony w ustawie o ochronie klimatu i społeczności stanu Nowy Jork (New 
York State Climate Leadership and Community Protection Act), która wymaga 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 85% w stosunku do poziomu z 
1990 r., a docelowo osiągnięcia zerowej emisji netto we wszystkich sektorach 
gospodarki.  
  
Inicjatywa na rzecz Czystej Energii powstała w oparciu o kwotę 6,8 mld USD, jaką już 
przeznaczono na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez budynki w stanie Nowy 
Jork, w tym w portfolio przystępnych cenowo mieszkań należących do HCR.  
  
Komisarz ds. odnowy domów i społeczności lokalnych, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Transformacyjny program klimatyczny gubernator Hochul oferuje realne i 
skalowalne rozwiązania w zakresie redukcji szkodliwych emisji z budynków. Inicjatywa 
na rzecz Czystej Energii jest ważnym elementem realizacji tego celu, obejmującym 
środki finansowe i wsparcie techniczne dla deweloperów mieszkaniowych, którzy 
budują i modernizują przyjazne dla klimatu mieszkania po przystępnych cenach. We 
współpracy z NYSERDA program ten jest obecnie rozszerzany na istniejące budynki, 
aby więcej mieszkańców stanu Nowy Jork mogło skorzystać z niższych kosztów energii 
i bardziej przyjaznych dla zdrowi mieszkań. Dzięki wspólnym działaniom, stan Nowy 
Jork dokonuje prawdziwego postępu w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej 
przyszłości”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork, Doreen M. Harris, powiedziała: „Wspieranie przyjaznego dla zdrowia, 
czystszego, przystępnego cenowo i zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego 
ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszej wizji sprawiedliwej przyszłości opartej na 
czystej energii, dlatego z zadowoleniem przyjmujemy rozszerzenie Inicjatywy na rzecz 
Czystej Energii o emisje z istniejących budynków. Dzięki takim skalowalnym modelom 
jak ten, które ułatwiają dekarbonizację budynków i czynią ją bardziej opłacalną, stan 
Nowy Jork nadal wyznacza kierunki przeciwdziałania zmianom klimatycznym i realizuje 
cel gubernator Hochul, jakim jest stworzenie 2 milionów przyjaznych dla klimatu 
mieszkań do 2030 r.”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Ffunding-opportunities&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2696a833c575421a157208d9fd3efce1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637819269247208182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8u5HFPMpLZKM6bM8xO%2BFEL0lht4df%2BSnGjW6wD9WFwE%3D&reserved=0
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