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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ 
CZYSTEJ ENERGII, ODPORNOŚĆ NA ZMIANY KLIMATYCZNE I OCHRONĘ 

ŚRODOWISKA NA ROK 2023  
  

Dodatkowa kwota 1,2 mld USD, czyli łącznie 4,2 mld USD w ramach ustawy o 
obligacjach środowiskowych na rzecz czystej wody, czystego powietrza i 

ekologicznych miejsc pracy, zostanie przedstawiona wyborcom jesienią tego 
roku  

  
Inwestycja o wartości 500 mln USD w stanowy łańcuch dostaw dla morskiej 

energetyki wiatrowej i infrastrukturę portową  
  

Stan Nowy Jork jako pierwszy w kraju wprowadza wymóg posiadania 
elektrycznych autobusów szkolnych  

  
Rekordowa kwota 400 mln USD dla Funduszu na rzecz Ochrony Środowiska w 
celu zwiększenia odporności na zmiany klimatyczne, wspierania wysiłków na 

rzecz ochrony przyrody oraz zwiększenia możliwości rekreacyjnych  
  

Fundusz w wysokości 250 mln USD dla Urzędu ds. Parków, Rekreacji i Ochrony 
Zabytków na przekształcenie sztandarowych parków i projektów 

infrastrukturalnych w stanie Nowy Jork  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś ambitne, bezprecedensowe inwestycje i 
inicjatywy środowiskowe w budżecie na rok 2023.  
  
„Obecnie konieczne są historyczne inwestycje w energię odnawialną i ochronę 
środowiska, aby przybliżyć nas do lepszej, bardziej ekologicznej 
przyszłości”, powiedziała gubernator Hochul. „Nasze bezprecedensowe 
zaangażowanie w poszukiwanie alternatywnych źródeł czystej energii i ekologicznej 
infrastruktury pobudzi naszą gospodarkę i przyczyni się do realizacji naszych celów 
klimatycznych. Dzięki pomocy liderki większości Stewart-Cousins i marszałka Heastie 
budżet ten umacnia pozycję stanu Nowy Jork jako krajowego lidera w przeciwdziałaniu 
zmianom klimatycznym”.  
  



Rozszerzona ustawa o obligacjach środowiskowych na rzecz czystej wody, 
czystego powietrza i ekologicznych miejsc pracy  
  
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), czyli łącznie 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, zachować nasze przestrzenie na świeżym powietrzu i 
lokalne gospodarstwa rolne oraz zainwestować w projekty dotyczące łagodzenia 
skutków zmian klimatycznych i adaptacji do nich, co pozwoli zmniejszyć 
zanieczyszczenie powietrza, obniżyć emisję dwutlenku węgla i zwiększyć odporność 
nowojorskich 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 marginalizowanych społecznościach.  
  
Inicjatywy środowiskowe  
  
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 na rzecz Ochrony Środowiska (Environmental Protection Fund) 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. Ponadto uwzględniono 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.  
  
Środki dla Departamentu Ochrony Środowiska zostaną zwiększone do 15 mln USD. 
Wzrost ten zostanie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb kapitałowych w zakresie 
poprawy stanu gruntów stanowych, rekultywacji pól namiotowych i modernizacji 
obiektów rekreacyjnych, w ramach programu Adventure NY, który ma na celu 
zapewnienie mieszkańcom stanu Nowy Jork kontaktu z naturą. Środki te zostaną 
również przeznaczone na naprawy infrastruktury stanowej w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa, w tym zapór wodnych, odbudowy terenów podmokłych, terenów 
stanowych i wylęgarni ryb. W uchwalonym budżecie przewidziano także dodatkowe 20 
mln USD na ulepszenia infrastruktury na należącej do stanu zapory w Conklingville.   
  
Zgodnie z zobowiązaniem gubernator do ochrony terenów podmokłych w stanie Nowy 
Jork, w budżecie przewidziano istotne ulepszenia w stanowym programie ochrony 
terenów podmokłych, które pozwolą zabezpieczyć około miliona dodatkowych akrów 



niechronionych siedlisk podmokłych i umożliwią rządowi stanu Nowy Jork 
dostosowanie się do coraz częstszych powodzi i gwałtownych burz spowodowanych 
zmianami klimatycznymi.  
  
Budżet obejmuje przedłużenie i rozszerzenie pomyślnie funkcjonującego programu 
oczyszczania terenów poprzemysłowych (Brownfield Cleanup Program, BCP) w stanie 
Nowy Jork , który miał wygasnąć w grudniu 2022 roku. Program został ponownie 
zatwierdzony na okres 10 lat. W budżecie wprowadzono ulepszenia do programu, 
polegające na promowaniu działań związanych z usuwaniem zanieczyszczeń w 
społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Ponadto program ten 
potwierdza zaangażowanie gubernator Hochul w rozwój przystępnego cenowo 
budownictwa mieszkaniowego poprzez rozszerzenie grona programów przystępnego 
cenowo budownictwa mieszkaniowego kwalifikujących się do uzyskania ulg 
podatkowych w ramach BCP, zapewniając istotne korzyści dla zachęty do 
przekształcania terenów poprzemysłowych w bardzo potrzebne, przystępne cenowo 
budownictwo mieszkaniowe. Co więcej, BCP zachęca obecnie do rozwoju niektórych 
obiektów wykorzystujących energię odnawialną, udzielając nowych kredytów 
podatkowych, aby pomóc w ukierunkowaniu rozwoju opartego na BCP i spełnieniu 
ambitnych celów klimatycznych rządu stanu  
  
Zerowa emisja autobusów szkolnych  
  
W celu poprawy jakości powietrza dla mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku 
szkolnym, w budżecie stanowym wprowadzono wymóg, by wszystkie nowo zakupione 
autobusy szkolne były zeroemisyjne do 2027 roku, a wszystkie autobusy szkolne 
jeżdżące po drogach – zeroemisyjne do 2035 roku. W budżecie stanu przewidziano 
500 mln USD z ustawy o obligacjach środowiskowych na wsparcie okręgów szkolnych 
w zakupie autobusów zeroemisyjnych i związanej z nimi infrastruktury ładowania, w 
tym stacji ładowania. Ponadto w ramach budżetu stanowego upoważniono okręgi 
szkolne do leasingu lub finansowania autobusów zeroemisyjnych przez 12 lat, czyli 
ponad dwukrotnie dłużej niż wynosi obecne pięcioletnie ograniczenie dla autobusów z 
silnikiem diesla, aby pomóc okręgom w osiągnięciu tego celu, a także zapewnia pomoc 
transportową na autobusy zeroemisyjne i związaną z nimi infrastrukturę ładowania.  
  
Budżet będzie opierał się na zobowiązaniu gubernator Hochul do wprowadzenia zasad 
zrównoważonego rozwoju do szkół w stanie Nowy Jork. Ustawa o obligacjach 
środowiskowych dotyczących czystej wody, czystego powietrza i ekologicznych miejsc 
pracy (Clean Water, Clean Air and Green Jobs Environmental Bond Act) umożliwi 
prowadzenie działań w ponad 1000 szkołach publicznych, z których skorzysta prawie 1 
mln uczniów. Program ten przyczyni się do znacznej modernizacji infrastruktury, np. 
ogrzewania i chłodzenia geotermalnego, instalacji solarnych, zielonych dachów oraz 
wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach. Ta istotna inwestycja nie tylko 
pobudzi gospodarkę stanu, ale także przyczyni się do zwiększenia sprawiedliwości 
klimatycznej poprzez zapewnienie czystej energii i zdrowszego środowiska 
wewnętrznego w szkołach publicznych o niewystarczających zasobach.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F8450.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6cc22bb596f4f757f1708da1a6759c5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851328439567827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yUpBUNYFyR3tekV2q4xJhkv09f5PATLsqe0G8u1RCAU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F8450.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6cc22bb596f4f757f1708da1a6759c5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851328439567827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yUpBUNYFyR3tekV2q4xJhkv09f5PATLsqe0G8u1RCAU%3D&reserved=0


Mieszkania przyjazne dla klimatu  
  
W ramach zobowiązania gubernator do wsparcia budowy co najmniej 1 miliona 
budynków zelektryfikowanych i do 1 miliona budynków gotowych do elektryfikacji do 
2030 r., uchwalony budżet zapewnia środki na pięcioletni kapitałowy plan 
mieszkaniowy o wartości 25 mld USD, który pozwoli na stworzenie i zachowanie 
100 000 przystępnych cenowo mieszkań oraz na elektryfikację dodatkowych 50 000.  
  
Inwestycje w zakresie morskiej energetyki wiatrowej  
  
W uchwalonym budżecie przewidziano inwestycję w wysokości 500 mln USD na 
rozwój stanowych łańcuchów dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej oraz 
infrastruktury portowej. Ta wiodąca w skali kraju inicjatywa pozwoli stworzyć 2000 
miejsc pracy w rozwijającej się branży, pomagając jednocześnie uczynić stan Nowy 
Jork stolicą morskiej energetyki wiatrowej w kraju.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków  
  
W uchwalonym budżecie zwiększono fundusze na Urząd ds. Parków, Rekreacji i 
Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) o 
140 mln USD, do łącznej kwoty 250 mln USD. Środki te zostaną zainwestowane w 
poprawę stanu parków stanowych w stanie Nowy Jork. Ten znaczny poziom 
finansowania pomoże w ciągłej transformacji sztandarowych parków w stanie Nowy 
Jork i zapewni wsparcie dla krytycznych projektów infrastrukturalnych w całym 
systemie parków.  
  
Fundusze te pozwolą Urzędowi ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków 
kontynuować misję zapewniania bezpiecznych, przyjemnych możliwości rekreacji i 
interpretacji dla mieszkańców stanu Nowy Jork i odwiedzających. Urząd ten pełni 
funkcję strażnika cennych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych w 
stanie Nowy Jork. OPRHP zarządza Systemem Parków Stanowych, siecią 181 parków 
stanowych i 35 miejsc historycznych. W 2021 r. system ten odwiedziła rekordowa 
liczba 78,4 mln osób.  
  
Departament Ochrony Środowiska oraz Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony 
Zabytków wspólnie nadzorują 5,35 mln akrów otwartej przestrzeni w całym kraju, w 
tym 2,6 mln akrów w parku Adirondack Park i prawie 300 tys. akrów w rezerwacie 
leśnym Catskill Forest Preserve.  
  

###  
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