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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PROGRAMY ZNIŻEK NA ŁADOWANIE 
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH DLA KIEROWCÓW W CAŁYM STANIE NOWY 

JORK  
  

PSC zatwierdza program „Managed Charging” zapewniający kierowcom 
pojazdów elektrycznych zniżki w rachunkach w przypadku ładowania w czasie 

korzystnym dla sieci energetycznej  
  

PSC wspiera program „EV Make-Ready”, aby przyspieszyć wprowadzenie 50 000 
publicznych i komercyjnych portów ładowania – w tym 1500 portów szybkiego 

ładowania – do 2025 r.  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że stanowa Komisja ds. Usług Publicznych 
(Public Service Commission, PSC) zatwierdziła programy aktywnego i pasywnego 
ładowania pojazdów elektrycznych w stanie Nowy Jork zarządzane przez inwestorów, 
co jest kluczowym elementem dalszego rozwoju infrastruktury pojazdów elektrycznych 
w tym stanie. Dzisiejsza decyzja PSC jest integralną częścią inicjatywy znanej jako 
program EV Make-Ready, która nakazywała przedsiębiorstwom energetycznym 
opracowanie programów zarządzania ładowaniem, które zapewnią klientom alternatywę 
dla obowiązujących już taryf za cały czas użytkowania (Time-of-Use, TOU). Programy 
zarządzania ładowaniem i taryfy TOU zachęcają do ładowania w najbardziej 
korzystnych dla sieci godzinach, co może potencjalnie zwiększyć szacowane korzyści 
społeczne z wdrożenia pojazdów elektrycznych do ponad 5 mld USD do 2030 r.  
  
„Z dumą mogę ogłosić, że stan Nowy Jork jest liderem w kraju w dziedzinie innowacji w 
zakresie czystej energii, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i zapewnić 
sprawiedliwość środowiskową społecznościom dotkniętym tym problemem”, 
powiedziała gubernator Hochul „Dzisiejsze działanie przybliża nas o krok do bardziej 
ekologicznej, bezemisyjnej przyszłości i rozszerza korzyści płynące z posiadania 
pojazdów elektrycznych poprzez zapewnienie dodatkowych oszczędności w czasie, gdy 
mieszkańcy stanu Nowy Jork najbardziej ich potrzebują”.  
  
„Zatwierdzenie przez Komisję ds. Usług Publicznych (Public Service Commission, PSC) 
aktywnych i pasywnie zarządzanych programów ładowania w stanie Nowy Jork pomoże 
nam jeszcze bardziej rozszerzyć wykorzystanie pojazdów elektrycznych w całym 
stanie”, powiedział wicegubernator Delgado. „Dalszy rozwój i dostępność 



infrastruktury pojazdów elektrycznych w stanie Nowy Jork pomoże zachęcić więcej jego 
mieszkańców do przejścia na energooszczędne, bezemisyjne pojazdy i zapewni 
czystsze środowisko dla naszych dzieci”.  
  
Program EV Make-Ready zapewnia finansowanie infrastruktury niezbędnej do obsługi 
ponad 50 000 nowych publicznych i komercyjnych stacji ładowania na poziomie 2, które 
umożliwiają ładowanie pojazdu co najmniej dwukrotnie szybciej niż w standardowym 
gniazdku ściennym, oraz 1500 publicznych stacji szybkiego ładowania prądem stałym w 
stanie Nowy Jork, które w najbliższej przyszłości będą kluczowe w łagodzeniu obaw 
związanych z ograniczonym zasięgiem pojazdów elektrycznych. Przed rozpoczęciem 
programu w całym stanie było 4571 publicznie dostępnych punktów ładowania. 
Przedstawiany program pozwoli ponad dziesięciokrotnie zwiększyć liczbę publicznie 
dostępnych ładowarek w stanie Nowy Jork.  
  
Program EV Make-Ready jest finansowany przez główne przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej będące własnością inwestorów w stanie Nowy Jork i tworzy 
program podziału kosztów, który zachęca przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i 
firmy budujące stacje ładowania do umieszczania infrastruktury do ładowania pojazdów 
elektrycznych w miejscach, które zapewnią maksymalne korzyści dla konsumentów. 
Komisja ustaliła, że całkowity budżet nie przekroczy 701 mln USD i będzie on 
realizowany do 2025 roku, przy czym co najmniej 206 mln USD zostanie przeznaczone 
na sprawiedliwy dostęp i korzyści dla społeczności defaworyzowanych i tych o niższym 
statusie społeczno-ekonomicznym. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w 
społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji będzie kwalifikowała do 
uzyskania większych zachęt, w ramach których z programu sfinansowane będzie mogło 
być nawet 100 procent kosztów przygotowania miejsca pod stację do ładowania 
pojazdów elektrycznych.  
  
Zachęcanie do prywatnych inwestycji w publicznie dostępne stacje szybkiego ładowania 
będzie stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych w stanie Nowy Jork w 
nadchodzących latach. Chociaż początkowo skoncentrowano się na finansowaniu 
projektów zlokalizowanych w społecznościach obsługiwanych przez przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej będące własnością inwestorów, Komisja stwierdziła, że cele 
związane z elektryfikacją transportu na terenie stanu, rozszerzeniem dostępu do 
czystego transportu i zmniejszeniem emisji w społecznościach znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji są istotne dla obszaru całego stanu.  
  
Przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych, Rory M. Christian, powiedział: „W 
miarę upowszechniania się pojazdów elektrycznych w całym stanie, dobrze 
opracowane programy zarządzania ładowaniem pojazdów elektrycznych zapewnią 
istotne korzyści dla sektora użyteczności publicznej i transportu. Zapewniając 
kierowcom pojazdów elektrycznych zachęty do korzystnych zachowań związanych z 
ładowaniem, a także środki ułatwiające ładowanie, programy zarządzania ładowaniem 
przyniosą korzyści zarówno kierowcom pojazdów elektrycznych w postaci niższych 
kosztów paliwa, jak i sieci energetycznej w postaci zmniejszonych kosztów 
infrastruktury”.  



  
Dzisiejsza decyzja ma wpływ na klientów największych zakładów energetycznych w 
stanie Nowy Jork – Central Hudson Gas & Electric Corporation, Consolidated Edison 
Company of New York, Inc, New York State Electric & Gas Corporation, National Grid, 
Orange and Rockland Utilities, Inc. oraz Rochester Gas and Electric Corporation.  
  
Sektor transportu ma największy wkład w zanieczyszczenie środowiska gazami 
cieplarnianymi w kraju, przy czym w ciągu ostatnich 30 lat emisje te wzrosły bardziej niż 
w jakimkolwiek innym sektorze. Zachęcanie do przyspieszonego i zorientowanego na 
przyszłość rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zapewni 
mieszkańcom stanu Nowy Jork ponad 2,6 mld USD korzyści netto i pomoże w 
osiągnięciu stanowych celów w zakresie elektryfikacji transportu i czystej energii. 
Elektryfikacja transportu pozwoli mieszkańcom stanu Nowy Jork na zasilanie pojazdów 
czystszymi źródłami energii, wraz z rosnącym znaczeniem energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. Przemyślane rozmieszczenie stacji ładowania przyczyni się do 
obniżenia kosztów instalacji, zwiększenia stopnia ich akceptacji przez gospodarzy 
terenu i maksymalizacji wykorzystania przez kierowców.  
  
W związku z tym, PSC zmodyfikowała zasady dotyczące pojazdów elektrycznych dla 
Con Edison, największego przedsiębiorstwa energetycznego w stanie. W 
szczególności, PSC pozwoli Con Edison zwiększyć obecny limit wtyczek w jednym 
miejscu na stacjach szybkiego ładowania z 10 wtyczek do 30 oraz zlikwiduje limit 
finansowania niektórych zachęt. Dzięki tym modyfikacjom złagodzone zostaną 
ograniczenia rynkowe w celu zwiększenia dostępności stacji ładowania poprzez 
ułatwienie zainteresowania deweloperów i rozwoju rynku na obszarze świadczenia 
usług przez spółkę, w tym rozszerzenie dostępu dla społeczności znajdujących się w 
trudnej sytuacji.  
  
Long Island Power Authority (LIPA), wraz ze swoim dostawcą usług, PSEG Long Island, 
ogłosiła cel, jakim jest obsługa 180 000 nowych pojazdów elektrycznych na Long Island 
dzięki zbudowaniu 4745 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych do 2025 roku, 
a kwota planowanych inwestycji w gotową infrastrukturę wynosi 89 mln USD w ciągu 
najbliższych czterech lat.  
  
Klienci z Long Island i innych regionów stanu Nowy Jork, które leżą poza strefą usług 
świadczonych przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej będące własnością 
inwestorów, mogą skorzystać z innowacyjnego konkursu z nagrodami i możliwości 
administracyjnych opracowanych przez NYSERDA w ramach „Dotacji na czysty 
transport w stanie Nowy Jork” (New York Clean Transportation Prizes).  
  
Cele PSC dotyczące osiągnięcia celów elektryfikacji transportu w stanie, rozszerzenia 
dostępu do czystego transportu i zmniejszenia emisji w społecznościach znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji powinny być realizowane przez wszystkie społeczności w 
całym stanie, bez względu na konkretnego dostawcę usług elektrycznych lub przepisy, 
które regulują tę usługę. Wymagane jest również skoordynowane, ogólnostanowe 
podejście do spełnienia wymogów ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie 



społeczności (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA), a wszyscy 
mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni mieć udział w korzyściach płynących z tej ustawy.  
  
Na mocy CLCPA wszystkie agencje stanowe powinny priorytetowo traktować redukcję 
emisji gazów cieplarnianych w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji oraz zapewnić, aby nie mniej niż 35% ogólnych korzyści z wydatków na 
programy czystej energii przynosiły korzyści takim społecznościom. Koszty programu 
EV Make-Ready obejmują prace przygotowawcze wykonywane przez przedsiębiorstwo 
użyteczności publicznej, prace przygotowawcze wykonywane przez klienta, wdrożenie 
opracowanych rozwiązań i inne koszty programu.  
  
Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego i 
sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii COVID-19. 
Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności Nowy Jork jest na 
drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu bezemisyjnej energii elektrycznej do 
2040 r., w tym 70% energii odnawialnej do 2030 r., i osiągnięcia neutralności węglowej 
całej gospodarki. Plan ten opiera się na niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój 
czystych źródeł energii, obejmujących ponad 35 mld USD przeznaczonych na 120 duże 
projekty związane z budową w całym stanie infrastruktury wytwarzania i przesyłu energii 
ze źródeł odnawialnych, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla 
przez budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld 
USD na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,6 mld USD na 
inicjatywy w ramach NY Green Bank. Łącznie inicjatywy te zapewnią prawie 158 000 
miejsc pracy w sektorze czystej energii w stanie Nowy Jork w 2020 r., generując wzrost 
o 2100% w sektorze rozproszonej produkcji energii słonecznej od 2011 r. Należy też 
wspomnieć o deklaracji produkcji 9000 megawatów energii na morskich farmach 
wiatrowych do 2035 r. W ramach Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował 
na tych postępach i do 2050 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a 
docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postępy w realizacji stanowego celu w 
zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU w ramach oszczędności energii 
końcowej.  
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