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GUBERNATOR HOCHUL, BURMISTRZ PATTERSON-HOWARD I 
PRZEWODNICZĄCY RADY HRABSTWA LATIMER OGŁASZAJĄ NAWIĄZANIE 
HISTORYCZNEJ WSPÓŁPRACY W CELU ROZWIĄZANIA DŁUGOTRWAŁYCH 
PROBLEMÓW Z INFRASTRUKTURĄ WODNĄ W MIEŚCIE MOUNT VERNON  

  
Stan przeznaczy 150 mln USD na wymianę przestarzałej infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, poprawę jakości życia i ochronę zdrowia publicznego  
  

Gubernator przeznacza 7 mln USD na natychmiastowe rozpoczęcie prac 
inżynieryjnych, projektowych i budowlanych związanych z projektem kanalizacji 

„Third Street”  
  

Pakiet pomocowy o wartości 8 mln USD na sfinansowanie remontów awaryjnych i 
rozpoczęcie długoterminowego planowania wymiany rur ołowianych   

  
3 mln USD na pilotażowy program rewitalizacji i zapewnienia odporności 

budynków mieszkalnych  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj historyczną inwestycję w wysokości 150 mln 
USD oraz pierwsze tego typu trójstronną współpracę z burmistrz Mount Vernon, 
Shawyn Patterson-Howard, i przewodniczącym Rady Hrabstwa Westchester, 
George'em Latimerem, mające na celu przyspieszenie prac nad infrastrukturą wodną i 
związanymi z nią problemami zdrowia publicznego, które od dziesięcioleci nękają 
miasto Mount Vernon. Podczas uroczystości w ratuszu w Mount Vernon gubernator 
ogłosiła również natychmiastowe rozpoczęcie wartego 7 mln USD projektu budowy 
kanalizacji „Third Street”, który po ukończeniu zapewni dostęp do sieci kanalizacyjnej 
500 okolicznym gospodarstwom domowym, które w celu odbioru ścieków korzystają 
obecnie z tymczasowych pomp i prowizorycznego systemu ustawionego na ulicy.  
  
„W zbyt wielu miejscach zamieszkanych przez społeczności kolorowe, takich jak Mount 
Vernon, kluczowa infrastruktura wodna popadła w ruinę, ale dziś dajemy przykład 
całemu narodowi, wspierając sprawiedliwość środowiskową, podnosząc jakość życia 
mieszkańców i rozwiązując problem dziesięcioletnich zaniedbań inwestycyjnych”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Kiedy spotkałam się z burmistrz Patterson-Howard i 
usłyszałam o skali tego kryzysu w jej mieście, natychmiast poleciłam mojej administracji 
podjęcie współpracy z miastem i hrabstwem, aby rozwiązać te systemowe problemy. 



Jestem bardzo dumna z naszych wspólnych wysiłków, które doprowadziły do tego 
przełomowego zwycięstwa w dziedzinie sprawiedliwości środowiskowej”.  
 
Przewodniczący Rady Hrabstwa Westchester, George Latimer, powiedział: „Chcę 
podziękować gubernator Kathy Hochul za jej przywództwo w rozwiązaniu tego 
problemu, który nęka miasto Mount Vernon od dziesięcioleci. Znaczące inwestycje w 
starzejącą się infrastrukturę kanalizacyjną w Mount Vernon są absolutnie konieczne, 
ponieważ tysiące właścicieli domów bezpośrednio cierpi z powodu problemów z 
zaleganiem ścieków i związanych z tym problemów zdrowotnych, a ścieki zalewające 
miasto nieuchronnie przedostają się do pobliskich rzek Hutchinson i Bronx. Przewody 
kanalizacyjne w Mount Vernon są stare, skorodowane i przeciążone, dlatego z 
niecierpliwością czekam na rozpoczęcie trójstronnej współpracy pomiędzy stanem, 
hrabstwem i miastem w celu ich modernizacji”.  
  
Burmistrz Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, powiedziała: „Chciałbym 
podziękować gubernator Kathy Hochul za tę historyczną inwestycję w mieście Mount 
Vernon. Odbudowa naszej infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla ekonomicznego, 
społecznego i fizycznego zdrowia społeczności. Dziękujemy zespołom z Mount Vernon, 
Westchester i NYS, które przez ostatnie kilka miesięcy pracowały niestrudzenie i 
wspólnie pracowały nad tym projektem. Tak właśnie wygląda wspólna praca 
administracji na rzecz obywateli i cieszymy się, że możemy wspólnie przystąpić do 
realizacji tego historycznego projektu kanalizacyjnego”.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Doradczej ds. Sprawiedliwości Środowiskowej 
Białego Domu, członkini National Resource Defense Council oraz założycielka 
Center for Rural Enterprise and Environmental Justice, Catherine Coleman 
Flowers, powiedziała: „Jestem wdzięczna wszystkim, którzy usłyszeli apel o pomoc i 
odpowiedzieli na niego. Dzisiejsze ogłoszenie w Mount Vernon jest przykładem 
zaangażowania władz stanu w sprawę sprawiedliwości sanitarnej dla wszystkich”.  
  
Innowacyjne partnerstwo między stanem, powiatem i miastem zostało zawarte w 
porozumieniu, aby przyspieszyć realizację projektów priorytetowych oraz określić role, 
obowiązki i dostępne fundusze dla tego szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. 
Porozumienie formalizuje trójstronne partnerstwo pomiędzy miastem Mount Vernon, 
hrabstwem Westchester i Departamentem Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (New 
York State Department of Environmental Conservation, DEC), reprezentującym wiele 
agencji stanowych, obejmujące wykorzystanie 7 mln USD z funduszy w ramach Ustawy 
o infrastrukturze czystej wody (Clean Water Infrastructure Act) w celu 
natychmiastowego rozpoczęcia prac inżynieryjnych, projektowych i budowlanych w 
ramach projektu kanalizacji „Third Street”. Prace nad projektami w całym mieście będą 
realizowane etapami w ciągu pięciu do siedmiu lat po przeprowadzeniu kompleksowej 
oceny obecnej infrastruktury miasta.  
  
Environmental Facilities Corporation (EFC) przekaże 8 mln USD na sfinansowanie 
remontów awaryjnych i rozpoczęcie długoterminowego planowania przyszłych 
projektów, w tym wymiany ołowianych rurociągów. Finansowanie obejmuje 



nieoprocentowaną pożyczkę celową w wysokości 5 mln USD oraz dotację w wysokości 
1 mln USD na badanie ołowianych rurociągów w tej społeczności oraz na opracowanie 
planu ich wymiany. EFC przeznaczy również 2 mln USD na usługi konsultantów 
inżynieryjnych, aby przyspieszyć prace w tej społeczności. Dodatkowo, Mount Vernon, 
DEC i EFC zobowiązały się do podjęcia programu zarządzania majątkiem, w ramach 
którego zostanie dokonana inwentaryzacja i ocena infrastruktury czystej wody w 
mieście oraz który pomoże stworzyć plan finansowania i długoterminowego utrzymania 
infrastruktury zapewniającej odpowiednią jakość wody w Mount Vernon.  
 
Biura Gubernatora ds. Usuwania Skutków Burz (Governor's Office of Storm Recovery, 
GOSR) uzupełni modernizację infrastruktury publicznej programem pilotażowym o 
wartości 3 mln USD, którego celem jest złagodzenie zagrożeń środowiskowych i 
modernizacja prywatnych nieruchomości. W gospodarstwach domowych, które wezmą 
udział w programie, będą mogły zostać zmodernizowane uszkodzone rury, wymieniona 
ołowiana instalacja wodociągowa oraz podjęte inne niezbędne zabiegi pod kątem 
ochrony środowiska.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: 
„Historyczna inwestycja gubernator Hochul w wysokości 150 mln USD, mająca na celu 
poprawę infrastruktury wodnej miasta Mount Vernon, jest decydującym krokiem w 
kierunku uzdrowienia tej społeczności po pokoleniach zaniedbań i niedoinwestowania. 
Jestem dumny, że mogę stanąć ramię w ramię z naszymi partnerami z miasta Mount 
Vernon i hrabstwa Westchester, a także z naszymi kolegami z Environmental Facilities 
Corporation, Departamentu Zdrowia i Biura Gubernator ds. Usuwania Skutków Burz, 
aby rozpocząć realizację projektu kanalizacji „Third Street”, który stanowi początek 
wieloletniego, wieloagencyjnego zaangażowania administracji stanu Nowy Jork w 
wymianę starzejącej się infrastruktury w całym mieście”.  
 
Prezes i dyrektor generalna Environmental Facilities Corporation, Maureen A. 
Coleman, powiedziała: „Ten projekt jest doskonałym przykładem pozytywnych, 
namacalnych rezultatów dla ludzi i społeczności, które wynikają ze współpracy władz. 
Ta współpraca i znaczące inwestycje stanowe podkreślają zaangażowanie gubernator 
Hochul w stosowanie innowacyjnych rozwiązań w celu modernizacji i ochrony kluczowej 
infrastruktury, łagodzenia skutków zmian klimatu oraz rozwiązywania problemów 
związanych ze środowiskiem, zdrowiem publicznym i jakością życia społeczności, które 
w przeszłości znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji. EFC cieszy się z tej 
inicjatywy i nadal angażuje się w dostarczanie samorządom lokalnym niezbędnych 
środków finansowych, aby zapewnić im nowoczesne i sprawnie działające usługi 
wodociągowe, które są niezbędne dla zdrowej i dobrze prosperującej społeczności”.  
  
Komisarz ds. Zdrowia w stanie Nowy Jork, dr Mary T. Bassett, powiedziała: 
„Równość zdrowotna zaczyna się od pełnego dostępu do podstawowych potrzeb 
człowieka, takich jak czysta woda pitna i niezawodne usuwanie odpadów. Dzięki tej 
inwestycji gubernator Hochul naprawia dziesiątki lat zaniedbań, traktując priorytetowo 
społeczności takie jak Mount Vernon, które w przeszłości nie miały środków 



niezbędnych do realizacji projektów skutkujących zdrowszymi warunkami życia, na 
które zasługują wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork”.  
  
Dyrektor Biura Gubernator ds. Usuwania Skutków Burz, Katie Brennan, 
powiedziała: „Aby zbudować bezpieczne i odporne społeczności, odgórne środki 
wymagają oddolnego planowania i partnerstwa, a my jesteśmy gotowi pracować ramię 
w ramię z władzami hrabstwa i miasta, aby zrealizować zobowiązanie gubernator 
Hochul do rozwiązania problemu długotrwałych nierówności w zakresie mieszkalnictwa. 
Ta historyczna inicjatywa nie tylko zapewni niezbędną modernizację infrastruktury 
publicznej miasta, ale będzie też inwestycją bezpośrednio w domy mieszkańców Mount 
Vernon”.  
  
Administrator Regionu 2 Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection 
Agency, EPA), Lisa F. Garcia, powiedziała: „Administracja Biden-Harris 
dofinansowała stanowe fundusze odnawialne w celu tworzenia miejsc pracy, 
jednocześnie modernizując starzejącą się infrastrukturę wodną w Ameryce i stawiając 
czoła kluczowym wyzwaniom, takim jak starzejąca się infrastruktura oczyszczania 
ścieków i obecność ołowiu w wodzie pitnej, podobnym do tych, które występują w 
społecznościach takich jak Mount Vernon. Dwupartyjna Ustawa o infrastrukturze 
(Infrastructure Law) pomoże w finansowaniu tego typu działań, a w przyszłości, dzięki 
odrębnemu mechanizmowi finansowania, będzie miała wręcz przełomowe znaczenie. 
Jest to największa inwestycja w infrastrukturę wodną, jakiej kiedykolwiek dokonał rząd 
federalny”.  
  
Przystępując do porozumienia ze stanem Nowy Jork i hrabstwem, miasto Mount Vernon 
podejmuje ważny krok w kierunku rozwiązania problemu długotrwałych naruszeń 
Ustawy o czystości wody (Clean Water Act) w ramach ugody federalnej.  
  
Senator Charles Schumer powiedział: „Dzisiejsza inwestycja o wartości 150 mln USD 
w infrastrukturę wodną Mount Vernon jest dokładnie takim projektem, jaki miałem na 
myśli, gdy zabiegałem o ustawę o infrastrukturze i miejscach pracy. Przez zbyt długi 
czas miasto Mount Vernon cierpiało z powodu niedoinwestowania, co prowadziło do 
starzenia się rur, zagrożenia dla zdrowia publicznego i niebezpieczeństwa wystąpienia 
toksycznych zatorów kanalizacyjnych w domach za każdym razem, gdy padał deszcz. 
Byłem dumny, że walczyłem w Waszyngtonie w imieniu mieszkańców Mount Vernon o 
naprawienie tego błędu i byłem dumny, że udało nam się uzyskać miliony dolarów, aby 
posunąć do przodu realizację tego projektu. Dzisiejsze historyczne partnerstwo z 
gubernator Hochul, powiązane z wieloma federalnymi pulami pieniędzy, jest powodem, 
dla którego tak usilnie zabiegałem o pomoc lokalną w ramach Amerykańskiego Planu 
Ratunkowego oraz o historyczne inwestycje w infrastrukturę wodną”.  
  
Senator Kirsten Gillibrand powiedziała: „Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork 
zasługuje na dostęp do czystej, bezpiecznej wody pitnej. To dofinansowanie przybliża 
nas o krok do urzeczywistnienia tego celu. Doceniam historyczną inwestycję gubernator 
Hochul w ten projekt i będę nadal walczyć o fundusze na modernizację infrastruktury 
wodnej stanu Nowy Jork”.  



  
Członek Izby Reprezentantów, Jamaal Bowman, powiedział: „Infrastruktura wodna 
w Mount Vernon powoduje poważne, długotrwałe nierówności w dostępie do wody i 
zdrowia publicznego w całym mieście. Inwestycja o wartości 168 mln USD jest 
niezbędną inwestycją w Mount Vernon i ma na celu usprawnienie i naprawę obecnie 
funkcjonujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Fundusze te bazują na łącznych 
środkach w wysokości 3 mln USD przeznaczonych na projekty społeczne w roku 
budżetowym 2022, które zapewniłem wraz z Liderem większości Senatu, Chuckiem 
Schumerem, na remonty i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Dziś 
jesteśmy o wiele bliżej kompleksowego zaspokojenia długotrwałych potrzeb 
infrastrukturalnych naszej społeczności”.  
  
Liderka większości w Senacie, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Mieszkańcy 
Mount Vernon zasługują na infrastrukturę, która zapewni im niezawodny dostęp do 
czystej wody pitnej i bezpiecznych urządzeń sanitarnych. Ściśle współpracowałam z 
gubernator Hochul, burmistrz Patterson-Howard, przewodniczącym Rady Hrabstwa, 
Latimerem, i senatorami ze stanu Westchester, aby zapewnić te kluczowe fundusze na 
modernizację starzejącej się infrastruktury ściekowej w Mount Vernon. Ta historyczna 
inwestycja będzie znaczącym impulsem do rozpoczęcia projektu kanalizacji „Third 
Street” i wzmocni infrastrukturę czystej wody w Mount Vernon, dzięki czemu stanie się 
ona bardziej odporna. Dziękuję gubernator Hochul za nadanie priorytetu tej niezbędnej 
inwestycji, mającej na celu rewitalizację infrastruktury publicznej w Mount Vernon i 
poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców”.  
  
Senator stanu, Jamaal T. Bailey, powiedział: „Inwestowanie w infrastrukturę Mount 
Vernon jest integralną częścią działań na rzecz sprawiedliwości środowiskowej. To 
historyczne dofinansowanie będzie miało przełomowe znaczenie dla naszych 
mieszkańców, którzy od dziesięcioleci zmagają się z pogarszającym się stanem 
technicznym infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Dzięki wznowionym 
inwestycjom i tej współpracy miasto Mount Vernon może przystąpić do realizacji pilnie 
potrzebnych remontów i modernizacji systemu, który będzie służył potrzebom naszego 
miasta również w przyszłości. Pragnę podziękować gubernator Kathy Hochul, burmistrz 
Mount Vernon Shawyn Patterson-Howard, przewodniczącemu Rady Hrabstwa 
Westchester, George'owi Latimerowi, oraz komisarzowi Departamentu Ochrony 
Środowiska Stanu Nowy Jork, Basilowi Seggosowi, za priorytetowe potraktowanie tych 
funduszy dla Mount Vernon”.  
  
Członek Zgromadzenia, J. Gary Pretlow, powiedział: „Dzięki temu historycznemu 
partnerstwu miasto Mount Vernon może teraz rozpocząć ważne prace związane z 
modernizacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Inwestycje w infrastrukturę 
są często największym zobowiązaniem, jakie może podjąć dana społeczność. W 
obliczu powodzi związanych z obfitymi opadami deszczu i przelewami z kanalizacji, 
które już od dawna nękają wiele domów w mieście, partnerstwo to zmniejszy problemy 
finansowe, z jakimi boryka się nasze miasto, związane z utrzymaniem, naprawą i 
wymianą starzejącej się infrastruktury”.  



 
W grudniu gubernator ogłosiła, że DEC przyznał Mount Vernon dotację w ramach 
Projektu Poprawy Jakości Wody (Water Quality Improvement Project, WQIP) w 
wysokości 10 mln USD, która poprawi jakość wody w rzece Hutchinson poprzez 
modernizację części miejskich odpływów ścieków komunalnych, aby zapobiec 
odprowadzaniu ścieków surowych. Dotacja ta umożliwia kontynuację prac wymaganych 
przez ugodę federalną. DEC przyznał również grant w wysokości 75 000 USD na prace 
planistyczne, aby wesprzeć proces tworzenia map miejskich systemów kanalizacji 
burzowej w Mount Vernon w celu zapobieżenia wpływowi zanieczyszczonych odpływów 
na społeczności lokalne i środowisko. Ponadto w 2021 r. EFC przyznał dwa granty na 
prace projektowe o łącznej wartości 200 000 USD. Dodatkowe inwestycje stanowe 
mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z infrastrukturą ściekową 
w Mount Vernon obejmują przyznaną w 2016 r. dotację w ramach programu WQIP w 
wysokości 1,6 mln USD.  
 
Budżet uchwalony na rok podatkowy 2023 bazuje na wcześniejszych zobowiązaniach 
administracji stanu Nowy Jorki zakłada przeznaczenie ponad pół miliarda USD 
bezpośrednich inwestycji w inicjatywy związane z czystą wodą, w tym:  

• 500 mln USD na finansowanie infrastruktury czystej wody, dzięki czemu 
od 2017 roku łączna wartość inwestycji stanu w czystą wodę wyniosła 4,5 
mld USD.  

• 400 mln USD – rekordowy poziom finansowania dla Funduszu Ochrony 
Środowiska (Environmental Protection Fund, EPF) na wsparcie 
najważniejszych projektów, które mają na celu złagodzenie skutków zmian 
klimatycznych, poprawę stanu zasobów rolnych, ochronę źródeł wody, 
postęp w zakresie ochrony przyrody i zapewnienie możliwości rekreacji.  

• 4,2 mld USD na przełomową Ustawę o obligacjach środowiskowych 
dotyczących czystej wody, czystego powietrza i ekologicznych miejsc 
pracy (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act). 
Jeśli ta historyczna inicjatywa zostanie zatwierdzona przez wyborców tej 
jesieni, zapewni ona wsparcie, dzięki któremu stan Nowy Jork będzie 
mógł chronić i poprawiać stan zasobów wodnych, odbudować ważne 
siedliska naturalne, zmniejszyć ryzyko zalań i powodzi, zapewnić ochronę 
kolejnych gruntów i otwartych przestrzeni, oraz inwestować w projekty 
łagodzące skutki zmian klimatu, które zmniejszą zanieczyszczenie i 
obniżą emisję dwutlenku węgla; oraz  

• Dodatkowa ochrona jakości wody wraz z poprawą programu ochrony 
terenów podmokłych w stanie Nowy Jork, które pozwolą zabezpieczyć 
około miliona dodatkowych akrów niechronionych siedlisk podmokłych i 
umożliwią administracji stanu dostosowanie się do coraz częstszych 
powodzi i gwałtownych burz spowodowanych zmianami klimatycznymi.  
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