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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE PONAD 38 MLN USD NA 
OCHRONĘ PRAWIE 12 000 AKRÓW GRUNTÓW ROLNYCH W STANIE NOWY 

JORK  
   

40 projektów w całym stanie ma chronić użytki rolne dzięki Programowi 
dofinansowania ochrony gruntów rolnych  

   
Long Island otrzyma 3,65 mln USD na dwa projekty ochrony cennych gruntów 

rolnych  
  
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie ponad 38 mln USD na rozwój 
branży rolniczej w stanie Nowy Jork w ramach Programu dofinansowania ochrony 
gruntów rolnych (Farmland Protection Implementation Grants, FPIG). W ramach 40 
dofinansowanych projektów uda się ochronić łącznie 11 772 akry cennych gruntów 
rolnych, co pomoże utrzymać na nich produkcję rolną i zapewni długoterminową 
rentowność działalności rolniczej w stanie Nowy Jork. Gubernator wygłosiła dzisiejsze 
oświadczenie na Long Island, po odwiedzeniu i wysłuchaniu rolników z tego regionu.  
   
„Musimy konsekwentnie chronić cenne tereny rolne w stanie Nowy Jork, aby nasze 
rolnictwo mogło się rozwijać i aby nasi producenci żywności mogli skutecznie prowadzić 
działalność przez kolejne pokolenia” – powiedziała gubernator Hochul. „Jestem 
dumna, że w tegorocznym budżecie wsparliśmy program ochrony gruntów rolnych, 
zwiększając środki na ten cel, co świadczy o naszym zaangażowaniu w sprawy 
związane z branżą rolniczą. Dzięki przyznanym dziś środkom ochronimy prawie 12 000 
akrów ziemi uprawnej, umożliwiając jej dalsze wykorzystywanie na potrzeby rolnictwa – 
również tutaj, na Long Island”.  
  
„Ochrona terenów rolnych naszego stanu jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie 
możemy zrobić, aby utrzymać rentowność lokalnej branży rolniczej” – powiedział 
wicegubernator Antonio Delgado. „Program dofinansowania ochrony gruntów rolnych 
wspiera ciągłość wykorzystania tych gruntów w rolnictwie, a 40 nowych projektów, które 
zostały wybrane, pomoże zapewnić długoterminową stabilność rolnikom w naszym 
stanie”.  
   
W 18. rundzie stanowego programu ochrony gruntów rolnych zostały wprowadzone 
istotne korekty. Po raz pierwszy w historii wsparcie otrzymały projekty zgodne z 



głównymi priorytetami stanu, takimi jak bezpieczeństwo żywnościowe, odporność na 
zmiany klimatu i ochrona źródeł wody. Ponadto kryteria kwalifikacyjne programu zostały 
rozszerzone o sektory agroleśniczy, hodowli koni i winiarski, odzwierciedlając 
zróżnicowanie branży rolniczej stanu Nowy Jork.   
   
Dofinansowane zostały poniższe projekty.  

   
Long Island (3 656 018 USD na ochronę 15 akrów)  

• Peconic Land Trust (hrabstwo Suffolk) – 1 656 018 USD na ochronę 6 
akrów w gospodarstwie Barras (gospodarstwo warzywne), obecnie 
należących do Peconic Land Trust, których własność zostanie 
przeniesiona na obecnego zarządcę po zakończeniu służebności 
ochronnej. (Kategoria: Ochrona źródeł wody)  

• Peconic Land Trust (hrabstwo Suffolk) – 2 000 000 USD na ochronę 9 
akrów w gospodarstwie Zoumas. (Kategoria: Ochrona źródeł wody)  

  
Mid-Hudson (6 406 100 USD na ochronę 768 akrów)  

• Dutchess Land Conservancy (hrabstwo Dutchess) – 923 757 USD na 
ochronę 187 akrów w gospodarstwie Cedar Ridge. (Kategoria: Hodowla 
koni)  

• Dutchess Land Conservancy (hrabstwo Dutchess) – 1 460 944 USD na 
ochronę 144 akrów w gospodarstwie Obercreek. (Kategoria: Użytki rolne – 
inne)  

• Dutchess Land Conservancy (hrabstwo Dutchess) – 615 299 USD na 
ochronę 109 akrów w gospodarstwie Primrose Hill. (Kategoria: 
agroleśnictwo)  

• Warwick (hrabstwo Orange) – 1 406 100 USD na ochronę 200 akrów w 
gospodarstwie Astorino. (Kategoria: Użytki rolne – inne)  

• Westchester Land Trust (hrabstwo Putnam) – 2 000 000 USD na ochronę 
128 akrów w gospodarstwie Ryder. (Kategoria: agroleśnictwo)  

  
Capital Region (5 215 403 USD na ochronę 1515 akrów)  

• Agricultural Stewardship Association (hrabstwo Washington) – 280 739 
USD na ochronę 88 akrów w gospodarstwie Kenyon Hill. (Kategoria: 
Ochrona źródeł wody)  

• Agricultural Stewardship Association (hrabstwo Washington) – 420 350 
USD na ochronę 238 akrów w gospodarstwie Lindsay. (Kategoria: Użytki 
rolne – inne)  

• Agricultural Stewardship Association (hrabstwo Washington) – 185 507 
USD na ochronę 141 akrów w gospodarstwie Slack Hollow. (Kategoria: 
Użytki rolne – inne)  

• Columbia Land Conservancy (hrabstwo Columbia) – 1 399 453 USD na 
ochronę 366 akrów w gospodarstwie Grazin' Angus Acres. (Kategoria: 
agroleśnictwo)  

• Columbia Land Conservancy (wspólnie z Scenic Hudson Land Trust) 
(hrabstwo Columbia) – 1 282 865 USD na ochronę 216 akrów w 



Samascott Orchards-McIntosh LCC i 893 925 USD na ochronę 316 akrów 
w Samascott Orchards-Mutsu LLC. (Kategoria: Użytki rolne – inne)  

• Dutchess Land Conservancy (hrabstwo Columbia) – 752 564 USD na 
ochronę 150 akrów w gospodarstwie Masters. (Kategoria: Użytki rolne – 
inne)  

  
Central New York (2 862 204 USD na ochronę 962 akrów)  

• New York Agricultural Land Trust (hrabstwo Onondaga) – 764 838 USD 
na ochronę 288 akrów w gospodarstwach Marshfield. (Kategoria: Użytki 
rolne – inne)  

• New York Agricultural Land Trust (hrabstwo Cayuga) – 1 318 284 USD na 
ochronę 477 akrów w gospodarstwie Pearce. (Kategoria: Użytki rolne – 
inne)  

• Genesee Land Trust (hrabstwo Cayuga) – 779 082 USD na ochronę 197 
akrów w gospodarstwie Woodworth. (Kategoria: Ochrona źródeł wody)  

  
Finger Lakes (13 779 792 USD na ochronę 5276 akrów)  

• Genesee Land Trust (wspólnie z miastem Walworth) (hrabstwo Wayne) – 
1 323 552 USD na ochronę 293 akrów w gospodarstwie Amsler. 
(Kategoria: Użytki rolne – inne)  

• Genesee Land Trust (hrabstwo Ontario) – 947 426 USD na ochronę 279 
akrów w gospodarstwie Goodell. (Kategoria: Użytki rolne – inne)  

• Genesee Land Trust (hrabstwo Monroe) – 340 923 USD na ochronę 57 
akrów w gospodarstwie Stonecrop. (Kategoria: Odporność na skutki 
zmian klimatu)  

• Genesee Land Trust (hrabstwo Monroe) – 1 620 113 USD na ochronę 200 
akrów w gospodarstwie Van Voorhis. (Kategoria: Użytki rolne – inne)  

• Genesee Valley Conservancy (hrabstwo Livingston) – 771 794 USD na 
ochronę 276 akrów w gospodarstwach Fish Creek. (Kategoria: Odporność 
na skutki zmian klimatu)  

• Genesee Valley Conservancy (hrabstwa Livingston i Wyoming) – 
2 000 000 USD na ochronę 1315 akrów w gospodarstwie Gardeau Crest. 
(Kategoria: Użytki rolne – inne)  

• Genesee Valley Conservancy (hrabstwo Livingston) – 1 120 401 USD na 
ochronę 492 akrów w gospodarstwie McClennan. (Kategoria: 
Bezpieczeństwo żywnościowe)  

• Genesee Valley Conservancy (hrabstwa Livingston i Wyoming) – 
2 000 000 USD na ochronę 966 akrów w gospodarstwach Sunny Knoll. 
(Kategoria: Użytki rolne – inne)  

• Genesee Valley Conservancy (hrabstwo Wyoming) – 149 670 USD na 
ochronę 62 akrów w gospodarstwie The Cedars. (Kategoria: 
Bezpieczeństwo żywnościowe)  

• Genesee Valley Conservancy (hrabstwo Livingston) – 1 677 595 USD na 
ochronę 567 akrów w gospodarstwie Willard. (Kategoria: Użytki rolne – 
inne)  



• Western New York Land Conservancy (hrabstwo Genesee) – 403 667 
USD na ochronę 368 akrów w gospodarstwach Springhill. (Kategoria: 
Odporność na skutki zmian klimatu)  

• Finger Lakes Land Trust (hrabstwo Yates) – 1 424 651 USD na ochronę 
401 akrów w gospodarstwie Henderson. (Kategoria: Użytki rolne – inne)  

  
Mohawk Valley (246 820 USD na ochronę 407 akrów)  

• Tug Hill Tomorrow Land Trust (hrabstwo Oneida) – 246 820 USD na 
ochronę 407 akrów w gospodarstwie Simons. (Kategoria: Użytki rolne – 
inne)  

 
North Country (1 451 809 USD na ochronę 618 akrów)  

• Tug Hill Tomorrow Land Trust (hrabstwo Jefferson) – 1 451 809 USD na 
ochronę 618 akrów w Northrup Farms #2. (Kategoria: Użytki rolne – inne)  

 
Programem dofinansowania ochrony gruntów rolnych i związanymi z nim dotacjami 
zarządza Departament Rolnictwa i Rynków Stanu Nowy Jork.  
 
Stanowy Komisarz ds. Rolnictwa, Richard A. Ball, powiedział: „Program 
dofinansowania ochrony gruntów rolnych cały czas ewoluuje. Po raz pierwszy 
uwzględniono w nim priorytety i cele stanu Nowy Jork w takich dziedzinach jak 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Wśród podmiotów, które otrzymają wsparcie 
w tej rundzie, po raz pierwszy znaleźli się również przedstawiciele branży agroleśniczej 
i hodowli koni, co oznacza, że program dociera do gospodarstw, które w poprzednich 
latach nie brały w nim udziału. Cieszę się, że te zmiany wchodzą w życie, i gratuluję 
wszystkim beneficjentom udziału w tym programie, który pomaga zachować nasze 
tereny rolnicze z myślą o przyszłych pokoleniach”.  
 
Senator stanowa Michelle Hinchey powiedziała: „Tereny rolne są jednym z naszych 
najważniejszych zasobów naturalnych, dlatego musimy je chronić, aby rolnicy mogli 
dziś i w przyszłości uprawniać ziemię i produkować żywność, a także pomagać nam w 
walce z kryzysem klimatycznym i zabezpieczać źródła wody pitnej. Z dumą walczyłam 
w Senacie Stanowym o zwiększenie środków budżetowych na program ochrony 
gruntów rolnych i cieszę się z przyznania tych dotacji tylu ważnym gospodarstwom w 
stanie Nowy Jork”.  
 
Członkini Zgromadzenia Donna Lupardo powiedziała: „Po raz kolejny Program 
dofinansowania ochrony gruntów rolnych pomoże zachować cenne użytki rolne dla 
przyszłych pokoleń. Bardzo się cieszę, że program został rozszerzony o sektory 
agroleśniczy, hodowli koni i winiarski, które mają duże znaczenie dla gospodarki rolnej 
stanu Nowy Jork. W tegorocznym budżecie stanowym uwzględniono znaczne środki na 
ochronę gruntów rolnych, a także na inicjatywy związane ze stanem i odpornością 
gleby, co potwierdza nasze zaangażowanie w sprawy rolników i uprawianej przez nich 
ziemi”.  
 
Prezes organizacji Peconic Land Trust, John Halsey, powiedział: „Wszyscy w 



Peconic Land Trust cieszymy się z dofinansowania otrzymanego w ramach stanowego 
programu ochrony gruntów rolnych. Uzyskane środki pozwolą ochronić produktywne 
grunty rolne przed zabudową i pomogą nam odtworzyć wielopokoleniowe, sprawnie 
działające gospodarstwa. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom z Departamentu 
Rolnictwa i Rynków oraz z administracji stanowej za obdarzenie zaufaniem nas i innych 
organizacji powiernictwa gruntu w całym stanie”.   
 
Program dofinansowania ochrony gruntów rolnych (Farmland Protection Implementation 
Grants) zapewnia pomoc finansową hrabstwom, miastom, okręgom ds. ochrony gleby i 
wody oraz organizacjom powierniczym działającym na rzecz ochrony terenu i natury, 
która umożliwia im wdrażanie działań na rzecz ochrony gruntów rolnych zgodnie z 
miejscowymi planami ochrony rolnictwa i gruntów rolnych. Najczęściej 
dofinansowywaną działalnością jest zakup praw do zagospodarowania terenów 
poszczególnych gospodarstw rolnych. W ramach programu mogą być jednak także 
przyznawane środki na inne działania wdrożeniowe, takie jak zmiany w lokalnych 
przepisach dotyczących rolnictwa, umowy opcyjne oraz pokrycie kosztów transakcji 
darowanych służebności ochronnych.  

###  
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