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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DOTACJE W WYSOKOŚCI 638 MLN USD NA 
POPRAWĘ INFRASTRUKTURY WODNEJ W STANIE NOWY JORK  

  
Ponad 206 mln USD przyznano na projekty dotyczące wody pitnej, które pozwolą 

na usuwanie nowo pojawiających się zanieczyszczeń  
  

Beneficjenci pochodzą z następujących regionów: Capital Region, Central NY, 
Finger Lakes, Long Island, Mid-Hudson, Mohawk Valley, North Country, Southern 

Tier i Western NY  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Environmental Facilities Corporation (EFC) 
przyznała gminom i władzom publicznym w całym stanie dotacje w wysokości 638 mln 
USD na 199 projektów infrastruktury wodnej, które chronią zdrowie publiczne lub 
poprawiają jakość wody. Prawie 601 mln USD w ramach dotacji na mocy Ustawy o 
poprawie infrastruktury wodnej (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA) oraz 
ponad 37 mln USD w ramach dodatkowych dotacji federalnych wesprze inwestycje w 
infrastrukturę o łącznej wartości ok. 1,6 mld USD. Przewiduje się, że dotacje te 
przyczynią się do stworzenia ponad 35 000 miejsc pracy w gospodarce stanu Nowy 
Jork i pozwolą podatnikom zaoszczędzić około 1,4 mld USD.  
  
„Modernizacja infrastruktury wodnej w naszym stanie ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia każdemu mieszkańcowi stanu Nowy Jork dostępu do czystej wody pitnej”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Ochrona zdrowia publicznego mieszkańców stanu 
Nowy Jork zawsze będzie priorytetem dla mojej administracji, a to dofinansowanie jest 
dowodem tego zaangażowania. Będziemy nadal współpracować z władzami wszystkich 
szczebli, aby zapewnić samorządom lokalnym środki finansowe, których potrzebują, 
aby poprawić jakość wody w całym stanie”.  
  

Dzisiaj ogłoszone dotacje są największym w historii dofinansowaniem w ramach Ustawy 
o poprawie infrastruktury wodnej. Pełna lista beneficjentów i opisy projektów znajduje 
się na stronie internetowej EFC, gdzie można również sprawdzić dofinansowanie 
według regionów a także popatrzeć na interaktywną mapę.  

  
Prezes Environmental Facilities Corporation, Maureen A. Coleman, powiedziała: 
„W czasie, gdy stan wdraża cele dotyczące jakości wody, których orędowniczką była 
gubernator Hochul, ten rekordowy poziom dofinansowania przyznanego przez EFC 
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zapewni korzyści transformacyjne dla 151 społeczności. Dotacje z EFC przynoszą ulgę 
podatnikom i pomagają samorządom lokalnym zainicjować pod kluczowe projekty, które 
chronią zdrowie publiczne i środowisko, tworzą miejsca pracy i pobudzają rozwój 
gospodarczy. Dzięki inicjatywom zawartym w uchwalonym budżecie stanowym oraz 
środkom federalnym pochodzącym z dwupartyjnej Ustawy o infrastrukturze 
(Infrastructure Law), EFC ma szansę wesprzeć jeszcze wiele projektów dotyczących 
infrastruktury jakości wody”.  
 
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska i prezes zarządu Environmental 
Facilities Corporation, Basil Seggos, powiedział: „Stan Nowy Jork dokonuje 
pokoleniowych inwestycji, aby pomóc w budowaniu bardziej odpornych społeczności, 
które są lepiej przygotowane na wyzwania związane ze zmianami klimatu, poprzez 
wspieranie modernizacji i ulepszeń infrastruktury wodnej w gminach na terenie całego 
stanu. Dzięki nieustannemu zaangażowaniu gubernator Hochul w ochronę jakości 
wody, Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, 
DEC) pomaga w realizacji projektów istotnych dla zapewnienia dostępu do czystej wody 
pitnej, ochrony zasobów wodnych i promowania ciągłego wzrostu gospodarczego”.  
  
Komisarz Departamentu Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Wymiana 
przestarzałej infrastruktury i usuwanie nowo pojawiających się zanieczyszczeń w 
publicznych systemach wodociągowych w stanie Nowy Jork to kluczowe elementy 
zapewnienia równego dostępu do zdrowia publicznego. Społeczności, które były 
obciążone dziesiątkami lat zanieczyszczeń przemysłowych lub zaniedbań 
historycznych, wykorzystają te fundusze, aby skompensować koszty projektu i 
rozwiązać najważniejsze problemy związane z zapewnieniem czystej wody”.  
  
Wśród 199 projektów dofinansowanych w tej rundzie znalazły się m.in:  
  
Ponad 426 mln USD przyznano na projekty związane z wodą pitną; granty dla 
kwalifikujących się projektów, w ramach których usuwane są nowo pojawiające 
się zanieczyszczenia, pokryją 60 procent kosztów projektu  
Ponad 220 mln USD przyznano na poprawę systemów wody pitnej, a dodatkowe 206 
mln USD na projekty związane z usuwaniem nowo pojawiających się 
zanieczyszczeń. Kwalifikującym się projektom, które pozwalają na usuwanie nowo 
pojawiających się zanieczyszczeń, których poziom przekracza określone przez władze 
stanowe maksymalne poziomy zanieczyszczeń (Maximum Ccontaminant Level, MCL), 
przyznaje się 60% kwalifikowalnych kosztów netto projektu. Przykładami takich 
projektów są:  

• Averill Park Central School District (Capital Region) – 90 000 USD na 
skuteczne uzdatnianie wody pitnej w szkole Algonquin Middle School.  

• Miasto Rochester (Finger Lakes) – 3 mln USD na wymianę 1110 odcinków 
ołowianych wodociągów.  

• Zakład Gospodarki Wodnej hrabstwa Western Nassau (Long Island) – 31 
mln USD na cztery projekty usuwania i oczyszczania nowo pojawiających się 
zanieczyszczeń.  



 

 

  
Ponad 139 mln USD przyznano na projekty związane z poprawą jakości ścieków  
Przykładami takich projektów są:  

• Hrabstwo Chemung (Southern Tier) – 25 mln USD na projekt konsolidacji 
gminnej oczyszczalni ścieków. Finansowanie pozwoli na wsparcie działań władz 
hrabstwa mających na celu połączenie dwóch starzejących się oczyszczalni 
ścieków i przeprowadzenie modernizacji, które pomogą spełnić normy stanowe i 
poprawić jakość wody poprzez zmniejszenie ilości azotu i fosforu 
odprowadzanego do rzeki Chemung i zlewni Zatoki Chesapeake.  

• Miasto Amsterdam (Mohawk Valley) – 4,3 mln USD na projekt modernizacji 
oczyszczalni ścieków.  

  
Gminy otrzymały 50 procent szacunkowych kosztów projektu  
13 projektów gminnych (wymienionych w tabeli poniżej) przyznano 25-procentową 
dotację w ramach WIIA oraz 25-procentową dodatkową dotację federalną na 
sfinansowanie 50 procent szacunkowych kosztów projektu. Jest to możliwe dzięki 
przyznaniu 25 procent dodatkowych dotacji federalnych dla społeczności znajdujących 
się w trudnej sytuacji, które dodatkowo otrzymają nieoprocentowane finansowanie na 
pokrycie pozostałych 50 procent kosztów projektu. Dofinansowane gminy zostały 
wybrane na podstawie kwalifikowalności projektu, wpływu na jakość wody oraz sytuacji 
finansowej.  
  

Nazwa 
wnioskodawcy  

Region  
Szacunkowa 
subwencja 
federalna  

Szacunkowa  
dotacja WIIA  

Łączna wartość 
dotacji  

Buffalo Sewer 
Authority  

Western 
NY  

$9,054,768   $9,054,768  $18,109,535  

De Kalb, Town  
North 
Country  

$1,250,000   $1,250,000  $2,500,000  

Franklinville, 
Village  

Western 
NY  

$1,235,333   $1,235,333  $2,850,000  

Herkimer, Village  
Mohawk 
Valley  

$4,997,750   $4,997,750  $9,995,500  

Lockport, City  
Western 
NY  

$1,934,500   $1,934,500  $3,869,000  

Moravia, Village  Central NY  $827,688   $827,688  $1,655,376  

Naples, Village  
Finger 
Lakes  

$3,436,500   $3,436,500  $6,873,000  

Newburgh, City  
Mid-
Hudson  

$5,577,500  $5,577,500  $11,155,000  

Penn Yan, Village  
Finger 
Lakes  

$132,750   $132,750  $265,500  

Schroon, Town  
North 
Country  

$108,750   $108,750  $217,500  



 

 

Sidney, Village  
Southern 
Tier  

$565,313   $565,313  $1,130,626  

Sylvan Beach, 
Village  

Mohawk 
Valley  

$7,291,668   $7,291,668  $14,583,335  

Utica, City  
Mohawk 
Valley  

$306,563  $306,563  $613,126  

  
Trzy dodatkowe gminy znajdujące się w trudnej sytuacji, które nie otrzymają 
dofinansowania w ramach WIIA, otrzymają dotację federalną w wysokości 25%:  

• Village of Gouverneur (North Country) – 182 750 USD na budowę nowej 
kanalizacji sanitarnej i nowej kanalizacji burzowej w celu rozdzielenia 
połączonych kanałów.  

• Village of Hoosick Falls (Capital Region) – 132 750 USD na instalację 
systemu dezynfekcji w oczyszczalni ścieków.  

• Village of Port Leyden (North Country) – 356 500 USD na zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni ścieków w celu rozwiązania problemu nadmiernych 
przepływów oraz zainstalowanie systemu dezynfekcji.  

  
Dwa projekty otrzymały dotacje międzygminne  
Granty międzygminne (IMG) zostały przyznane dwóm projektom realizowanym przez 
społeczności współpracujące ze sobą w celu poprawy jakości wody.  

• Suffolk County Water Authority (Long Island) – 1,2 mln USD na projekt 
rozbudowy sieci wodociągowej w Brookhaven.  

• Hrabstwo Genesee (Finger Lakes) – 2,7 mln USD na projekt wodociągowy 
realizowany z Monroe County Water Authority.  

  
Dostępność funduszy  
Środki z dotacji mogą zostać wypłacone beneficjentom po spełnieniu określonych 
warunków, w tym po zawarciu umowy o dotację i zatwierdzeniu przez zarząd EFC.  
  
Wykaz dotacji w podziale na Regionalne Rady Rozwoju Gospodarczego  

• Capital Region  
• Central NY  
• Finger Lakes  
• Long Island  

• Mid-Hudson  
• Mohawk Valley  
• North Country  

• Southern Tier  
• Western NY  

  
Senator Charles Schumer powiedział: „Jestem dumny z tego, że zapewniłem 
fundusze federalne na realizację tych projektów w całym stanie Nowy Jork – od 
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modernizacji systemów kanalizacyjnych w Buffalo i Chemung County po wymianę 
niebezpiecznych rur ołowianych w Rochester. Dostęp do czystej wody pitnej jest 
prawem, a ja będę nadal z całych sił zabiegać o to, by nasze systemy wodociągowe 
sprawnie działały, zwiększała się liczba miejsc pracy, a mieszkańcy stanu Nowy Jork 
byli bezpieczni i zdrowi”.  
  

Członek Izby Reprezentantów, Sean Patrick Maloney, powiedział: „Infrastruktura to 
coś więcej niż drogi i mosty; to także pewność, że woda, którą piją nasze dzieci, jest 
bezpieczna i czysta. Przez lata walczyłem w Kongresie o zwiększenie kwoty funduszy 
na poprawę infrastruktury i jestem dumny, że te fundusze federalne są tak dobrze 
wykorzystywane tutaj, w stanie Nowy Jork, w ramach dwunastu projektów w całym 
okręgu oraz 11 mln USD dla Newburgha”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Adriano Espaillat, powiedział: „Zapewnienie 
czystego i zdrowego systemu wodociągowego pomaga naszym społecznościom 
rozwijać się i przetrwać. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za jej dzisiejsze 
oświadczenie, w którym przyznała fundusze na wzmocnienie systemu infrastruktury 
wodnej w naszym stanie, tworzenie miejsc pracy, wspieranie gospodarki stanu i 
poprawę jakości wody dla milionów mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Antonio Delgado, powiedział: „Oczyszczanie wody w 
stanie Nowy Jork i ochrona naszych społeczności przed szkodliwymi 
zanieczyszczeniami, takimi jak związki per- i polifluoroalkilowe (PFAS), były moim 
priorytetem od czasu, gdy rozpocząłem służbę w kongresie w 19. okręgu kongresowym 
stanu Nowy Jork. Cieszą mnie duże inwestycje w infrastrukturę wodną stanu Nowy 
Jork, które przyczynią się do poprawy zdrowia publicznego, tworzenia miejsc pracy w 
naszej gospodarce i zaoszczędzenia pieniędzy obywateli. Będę nadal pracować nad 
tym, aby wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork mieli dostęp do czystej wody pitnej”.  
  
Senator stanu, Todd Kaminsky, powiedział: „Dostęp do czystej wody ma kluczowe 
znaczenie, a te ważne fundusze są częścią zaangażowania władz stanowych w pomoc 
lokalnym społecznościom w ochronie zdrowia publicznego i poprawie jakości wody. 
Dziękuję gubernator Kathy Hochul za zapewnienie kontynuacji tej historycznej 
inwestycji w naszą infrastrukturę”.  
  
Członek Zgromadzenia, Steve Englebright, powiedział: „Cieszę się, że gubernator 
Hochul zapowiedziała przyznanie funduszy dla naszych samorządów lokalnych oraz dla 
Zakładu Gospodarki Wodnej hrabstwa Suffolk, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy 
Jork dostęp do bezpiecznej i czystej wody. Środki te będą nadal napływać dzięki temu, 
że w nowym budżecie przewidziano dodatkowe 500 mln USD na inwestycje w ramach 
Ustawy o infrastrukturze czystej wody, które mają pomóc samorządom lokalnym”.  
  
Zaangażowanie stanu Nowy Jork na rzecz jakości wody  
Stan Nowy Jork nadal zwiększa inwestycje w projekty związane z infrastrukturą czystej 
wody. Gubernator Hochul we wrześniu ogłosiła dostępność 400 mln USD dla 
społeczności w całym stanie na sfinansowanie projektów infrastruktury czystej wody w 
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ramach programów WIIA i IMG. Biorąc pod uwagę historyczną liczbę wniosków 
złożonych do WIIA, zostaną na dotacje zostaną wyasygnowane dodatkowe fundusze.  
  
Pod przewodnictwem gubernator Hochul, w uchwalonym budżecie przewidziano 
dodatkowe 1,2 mld USD na realizację przełomowej Ustawy o obligacjach 
środowiskowych na rzecz czystej wody, czystego powietrza i zielonych miejsc pracy 
(Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act), co łącznie daje 
kwotę 4,2 mld USD. Ta historyczna inicjatywa, która zostanie przedstawiona wyborcom 
jeszcze w tym roku, zapewni wsparcie, jakiego stan Nowy Jork potrzebuje, aby 
zapewnić bezpieczną wodę do picia, zainwestować w kluczową infrastrukturę wodną, 
przywrócić najważniejsze siedliska przyrodnicze, zmniejszyć ryzyko powodzi, a także 
zachować nasze przestrzenie na świeżym powietrzu i lokalne gospodarstwa rolne. 
Umożliwi to również inwestycje w projekty dotyczące łagodzenia skutków zmian 
klimatycznych i adaptacji do nich, co pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, 
obniżyć emisję dwutlenku węgla i zwiększyć odporność lokalnych społeczności na 
spowodowane zmianami klimatycznymi nasilenie gwałtownych zjawisk pogodowych i 
powodzi. Ustawa o obligacjach będzie również wspierać znaczące inwestycje w 
inicjatywę na rzecz zdrowych i przyjaznych dla środowiska naturalnego szkół (Clean 
Green Schools), która obejmie każdą szkołę publiczną w społecznościach 
defaworyzowanych.  
  
Oprócz Ustawy o obligacjach środowiskowych na rzecz czystej wody, czystego 
powietrza i zielonych miejsc pracy, w budżecie przewidziano rekordową kwotę 400 mln 
USD z Funduszu Ochrony Środowiska (Environmental Protection Fund, EPF) na 
wsparcie działań mających na celu łagodzenie skutków zmian klimatycznych i 
dostosowanie się do nich, poprawę stanu zasobów rolnych w celu promowania 
zrównoważonego rolnictwa, ochronę źródeł wody, kontynuację działań na rzecz 
ochrony przyrody oraz zapewnienie mieszkańcom stanu Nowy Jork możliwości 
rekreacji. W budżecie uwzględniono również kolejne 500 mln USD na finansowanie 
infrastruktury czystej wody, dzięki czemu od 2017 r. łączna wartość inwestycji w czystą 
wodę w stanie wyniosła 4,5 mld USD.  
  
Samorządy lokalne zachęcane do udziału w badaniu potrzeb w zakresie czystości 
cieków wodnych  
EFC zachęca gminy do udziału w badaniu Agencji Ochrony Środowiska (Environmental 
Protection Agency, EPA) dotyczącym potrzeb inwestycyjnych związanych z 
koniecznością zapewnienia czystej wody (Clean Watersheds Needs Survey, CWNS), 
które w stanie Nowy Jork rozpoczęło się 1 marca. Udział w tym projekcie ma kluczowe 
znaczenie, ponieważ może wpłynąć na to, ile federalnych dolarów z federalnego 
funduszu odnawialnego na rzecz czystej wody (Clean Water State Revolving Fund, 
CWSRF) zostanie przyznanych stanowi Nowy Jork na sfinansowanie przyszłych 
projektów w zakresie infrastruktury czystej wody. Gminy są proszone o 
udokumentowanie potrzeb swojej społeczności w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej 
w celu przekazania ich do EPA. Dokumentację i dodatkowe materiały pomocne w 
złożeniu formularza można znaleźć na stronie https://efc.ny.gov/needs.  
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Informacje o EFC  
Environmental Facilities Corporation pomaga samorządom lokalnym i uprawnionym 
organizacjom w realizacji projektów dotyczących infrastruktury wodnej. EFC zapewnia 
dotacje stanowe i federalne oraz nieoprocentowane i tanie finansowanie, dzięki czemu 
projekty są przystępne cenowo, a jednocześnie chronią podstawowe zasoby wodne. 
EFC zarządza stanowymi Funduszami odnawialnymina rzecz czystej wody i wody 
pitnej (Clean Water and Drinking Water State Revolving Loan Funds) oraz grantami 
federalnymi i stanowymi we współpracy z DEC i DOH. EFC wykorzystuje wiele strategii 
finansowania, aby zmaksymalizować fundusze, które mogą być udostępnione 
społecznościom.  

  
###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fcwsrf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037369738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=859I%2BuUldjf9pFAkR%2F6Yq1a%2FDwzq5FPEuSNUKLrFdm4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fdwsrf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037369738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3m%2BG0YrFVxwWwUlcfmNmDVB0lLX0%2Bb0ZyMi6AL7m6xY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fdwsrf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037369738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3m%2BG0YrFVxwWwUlcfmNmDVB0lLX0%2Bb0ZyMi6AL7m6xY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037369738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l90H%2Fbriur%2FPLUiUVvhN2jAFnlTaKyLuMgQwUyl6FH8%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

