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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ ZAKAZUJĄCĄ PALENIA W 
PARKACH I NA PLAŻACH PUBLICZNYCH  

   
Ustawa S.4142/A.5061 zakazuje palenia w parkach i na plażach publicznych   

  
   

Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś ustawę (S.4142/A.5061) zakazującą palenia 
na wszystkich plażach, deptakach, przystaniach, placach zabaw, obozach grupowych i 
w ośrodkach rekreacyjnych będących własnością stanu. Palenie w tych wyznaczonych 
miejscach będzie karane mandatem w wysokości 50 USD. Zakazem nie będą objęte 
pasma górskie Adirondack i Catskill, a także parkingi, chodniki przylegające do parków 
oraz tereny nieużywane do celów rekreacyjnych.  
   
„Palenie jest niebezpiecznym nałogiem, który szkodzi nie tylko palaczowi, ale także 
wszystkim wokół niego. Dotyczy to również rodzin i dzieci korzystających ze 
wspaniałych miejsc publicznych w naszym stanie” – powiedziała gubernator Hochul. 
„Cieszę się, że mogłam podpisać tę ustawę, która chroni zdrowie mieszkańców stanu 
Nowy Jork i pomaga zmniejszyć ilość śmieci w parkach i na plażach publicznych w 
całym stanie”.  
   
Wiele gmin i samorządów już wprowadziło ograniczenia lub zakazy palenia w miejscach 
publicznych. Ten dodatkowy przepis oznacza wprowadzenie ogólnostanowego zakazu i 
wprowadza grzywnę pobieraną przez organy lokalne.   
   
Oprócz zagrożeń dla zdrowia wynikających z biernego palenia, niedopałki papierosów 
stanowią poważne zagrożenie dla środowiska ze względu na filtry, które nie ulegają 
biodegradacji. Stanowią one większość śmieci znajdowanych podczas akcji sprzątania. 
Dzięki temu zakazowi parki i plaże będą czystsze i bezpieczniejsze – podobnie jak 
lokalne ekosystemy.  
   
Senator stanowa Toby Ann Stavisky powiedziała: „Parki publiczne w stanie Nowy 
Jork to miejsca przyjazne rodzinom. Nikt nie powinien być narażony na bierne palenie 
podczas przebywania na placu zabaw lub na plaży publicznej czy kempingu – dotyczy 
to szczególnie dzieci. Nasze parki nie powinny też być zanieczyszczane przez 
rozrzucane na ich terenie niedopałki papierosów, które nie ulegają biodegradacji. 
Jestem dumna, że promowałam tę ustawę, która chroni i udoskonala naszą piękną sieć 



parków. Dziękuję też gubernator Hochul za to, że podpisując ją, pomaga mieszkańcom 
stanu Nowy Jork cieszyć się pięknem naszych parków”.  
   
Członek Zgromadzenia Jeffrey Dinowitz powiedział: „Mieszkańcy stanu Nowy Jork 
przychodzą do parków, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i prowadzić zdrowy tryb 
życia. Palenie jest tego przeciwieństwem. Bardzo się cieszę, że gubernator Hochul 
podpisała ten ważny ogólnostanowy zakaz palenia w parkach i dziękuję moim kolegom i 
koleżankom za ich wieloletnie poparcie dla tej ustawy”.  
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