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GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE O DOSTĘPNOŚCI 3 MLN USD DLA 
MIESZKAŃCÓW MOUNT VVERNON, KTÓRZY MAJĄ PROBLEMY Z WODĄ 

I KANALIZACJĄ  
   

Inauguruje program Zdrowe Domy w Mount Vernon (Mount Vernon Healthy 
Homes) i dotrzymuje swojego zobowiązania do udzielenia pomocy mieszkańcom 

dotkniętym kryzysem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  
   

Dodaje środki do historycznej inwestycji Stanu Nowy Jork o wartości 150 mln 
USD w celu rozwiązania problemu niszczejącej infrastruktury wodociągowo-

kanalizacyjnej w Mount Vernon  
  

   
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj o rozpoczęciu pilotażowego programu 
Zdrowe Domy w Mount Vernon (Mount Vernon Healthy Homes) realizowanego przez 
Biuro Gubernatora ds. Usuwania Skutków Burz (Governor's Office of Storm Recovery, 
GOSR). Z okazji inauguracji tego programu o wartości 3 mln USD, który uzupełnia 
historyczny program Stanu Nowy Jork polegający na przeznaczeniu 150 mln USD na 
rozwiązanie długofalowych problemów z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną 
i zdrowiem publicznym tej społeczności, przedstawiciele władz przybyli na 
zorganizowaną dla mieszkańców sesję informacyjną oraz pytań i odpowiedzi 
dotyczących składania wniosków. Podczas sesji mieszkańcy dowiedzieli się, jak mogą 
się ubiegać o dofinansowanie w ramach tego wartego 3 mln USD pilotażowego 
programu modernizacji i wzmacniania infrastruktury w budynkach mieszkalnych.   
   
„Po dekadach trudności z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną w Mount Vernon 
wynikających z długotrwałych systemowych nierówności mieszkaniowych Stan Nowy 
Jork podejmuje odważne działania” — powiedziała gubernator Hochul. „Ten program 
o wartości 3 milionów dolarów uzupełnia naszą historyczną inwestycję 150 milionów 
dolarów w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną Mount Vernon, a my i nasi 
partnerzy z Mount Vernon kontynuujemy współpracę mającą na celu wyeliminowanie 
tych problemów i wzmocnienie naszych społeczności”.  
  
„Dostęp do świeżej wody pitnej i odpowiednie odprowadzanie ścieków są bardzo 
ważne. Poświęcenie uwagi tym sprawom ze strony Stanu Nowy Jork pomoże zapewnić 
czystą wodę obywatelom naszego stanu mieszkających w takich miejscach jak Mount 
Vernon, czyli cierpiących z powodu gorszej jakości wody” — powiedział 
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wicegubernator Antonio Delgado. „Zapewniając właścicielom domów pomoc 
w ramach pilotażowego programu modernizacji i wzmacniania infrastruktury 
w budynkach mieszkalnych, czyli w wymianie zawodnych instalacji septycznych 
i przeprowadzeniu potrzebnych modernizacji w celu zniwelowania problemu gorszej 
jakości wody, nie tylko chronimy zdrowie publiczne, ale i zwiększamy ochronę 
środowiska”.  
   
Dyrektor Biura Gubernatora ds. Usuwania Skutków Burz Katie Brennan 
powiedziała: „Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork zasługuje na godne życie. Program 
pilotażowy realizowany przez GOSR w Mount Vernon to bezpośrednie działania mające 
na celu rozwiązanie problemów z kanalizacją i narażeniem mieszkańców na zatrucia 
ołowiem. Cieszy nas perspektywa dalszej współpracy z burmistrz Patterson-Howard 
nad zwiększaniem bezpieczeństwa i odporności mieszkań oraz domów w Mount 
Vernon”.  
   
Komisarz w Departamencie Ochrony Środowiska Basil Seggos powiedział: 
„Mieszkańcy Mount Vernon zbyt długo borykają się z kryzysem infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej i związanymi z nim problemami zdrowotnymi. Dziś 
dotrzymujemy zobowiązania pani gubernator do inwestycji w infrastrukturę 
wodociągowo-kanalizacyjną Mt. Vernon, przekazując pieniądze na rozpoczęcie procesu 
renowacji i pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Cieszy nas dalsza 
ścisła współpraca z władzami i społecznością miasta Mt. Vernon, która ma na celu 
przekazanie środków potrzebnych do tego, by raz na zawsze uporać się z problemami 
z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, z którymi borykają się mieszkańcy”.  
   
Burmistrz Mount Vernon Shawyn Patterson-Howard powiedziała: „W Mount Vernon 
bezpośrednio odczuwamy skutki kryzysu związanego ze zmianami klimatycznymi 
i szwankującej infrastruktury, która była zaniedbywana przez całe dziesięciolecia. 
Widziałam na własne oczy, jak szkodliwe dla naszych seniorów i rodzin są zalania oraz 
cofki z kanalizacji. Dlatego nasz zespół ściśle współpracuje z gubernator Hochul, aby 
ulżyć finansowo właścicielom domów z Mount Vernon. Te 3 miliony dolarów na 
finansowanie bardzo pomocą rodzinom usuwającym zagrożenia środowiskowe 
w swoich domach i wzmacniającym odporność swoich instalacji na incydenty związane 
z kanalizacją i wodociągiem”.   
   
Przewodniczący Rady Hrabstwa Westchester George Latimer powiedział: „Pragnę 
podziękować gubernator Kathy Hochul za podjęcie inicjatywy mającej na celu 
zapewnienie jakże potrzebnej ulgi mieszkańcom Mount Vernon, którzy od dawna 
borykają się z poważnymi problemami z wodą i kanalizacją w swoich domach. 
Inauguracja programu Zdrowe Domy ułatwi rodzinom z Mount Vernon dostęp do 
informacji o wsparciu w zakresie remontów instalacji kanalizacyjnej lub usuwania 
skutków zalań, działań zapobiegających cofaniu się ścieków i innych działań 
proekologicznych, do którego mogą być uprawnione. Krytyczna infrastruktura 
wodociągowo-kanalizacyjna Mount Vernon jest stara i przeciążona, a program Zdrowe 
Domy ostatecznie poprawi jakość życia mieszkańców”.  
   



15 kwietnia 2022 r. gubernator Kathy Hochul, burmistrz Mount Vernon Shawyn 
Patterson-Howard i przewodniczący Rady Hrabstwa Westchester George Latimer 
poinformowali o wartej 150 mln USD inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-
kanalizacyjną Mt. Vernon oraz dodatkowych 3 mln USD na pomoc dla mieszkańców 
cierpiących wskutek kryzysu związanego z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną 
miasta. Inicjatywa ta, prowadzona pod nadzorem GOSR z myślą o najczęściej 
borykających się z problemami i najbardziej zagrożonych nieruchomościach, pozwoli na 
zredukowanie zagrożeń środowiskowych i zmodernizowanie prywatnych 
nieruchomości, aby zwiększyć ich odporność. Uczestniczący w programie właściciele 
domów mogą się kwalifikować do pomocy w usunięciu szkód spowodowanych przez 
ścieki lub zalania, instalacji zabezpieczeń przed cofaniem się ścieków, złagodzeniu 
przenikania ołowiu do wody w domach oraz innych potrzebnych modernizacji 
prośrodowiskowych. Zainteresowani mieszkańcy znajdą więcej informacji na stronie 
stormrecovery.ny.gov/mountvernon.   
   
Senator Chuck Schumer powiedział: „Zdecydowanie nader długo zbyt wielu 
mieszkańców Mount Vernon jest zmuszonych żyć w strachu przed toksycznymi 
ściekami cofającymi się do domów, zanieczyszczającymi wodę i obciążającymi 
lokalnego podatnika. Zadbałem o dostępność historycznych funduszy na czystą wodę 
w ramach dwupartyjnej ustawy o infrastrukturze i miejscach pracy, aby takie projekty jak 
obecny dotyczący Mount Vernon wreszcie ruszyły z miejsca, i chcę wyrazić uznanie dla 
gubernator Hochul za jej duże zaangażowanie w działania mające na celu zakończenie 
kryzysu kanalizacyjnego. Będę nadal zażarcie walczyć o to, by Mount Vernon zyskał 
wszelkie wsparcie federalne, jakiego potrzebuje, tak aby miasto miało taką 
infrastrukturę kanalizacyjną, jakiej od dawna pożąda i na jaką zasługuje”.  
  
Kongresmen Jamaal Bowman powiedział: „Pomocne i ważne jest to, że ruszyło 
przyjmowanie wniosków mieszkańców o przyjęcie do pilotażowego programu Zdrowe 
Domy w Mount Vernon. W tym tygodniu hrabstwo Westchester i miasto Nowy Jork 
padły ofiarami kolejnych niezwykle intensywnych ulew, które spowodowały zalania 
i uszkodzenia domów, szkół oraz miejsc pracy. Naszych domów i dróg nie zbudowano 
tak, aby były odporne na takie warunki pogodowe, z jakimi ostatnio nieustannie mamy 
do czynienia. Stan Nowy Jork i Mount Vernon podejmują działania mające na celu 
zapewnienie bardzo potrzebnej rewitalizacji domów i mieszkań dla niektórych osób 
dotkniętych skutkami ekstremalnej pogody będącej efektem zmian klimatycznych, 
a także poprawę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta, aby w przyszłości 
było mniej strat. Nie możemy dłużej zwlekać z wprowadzeniem tych zmian i mam 
nadzieję, że mieszkańcy skorzystają z okazji i zgłoszą się do programu pilotażowego”.   
   
Senator stanowy Jamaal Bailey powiedział: „Ta zasługująca na miejsce w historii 
inicjatywa jest ważnym pierwszym krokiem na drodze do bezpieczniejszego, 
zdrowszego i bardziej odpornego miasta. Już zbyt długo instalacje wodociągowo-
kanalizacyjne Mount Vernon niszczeją w wyniku dziesięcioleci braku inwestycji 
i zaniedbań. Dzięki wznowieniu finansowania ten pilotażowy program przyspieszy 
naprawy w domach najczęściej napotykających problemy i zagrożonych, które to 
naprawy pozwolą rozwiązać problem szkód po zalaniach i cofkach ścieków oraz 
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przenikania ołowiu, a także umożliwią modernizację instalacji z myślą o przyszłych 
pokoleniach. Dziękuję gubernator Kathy Hochul i pani burmistrz Mount Vernon Shawyn 
Patterson-Howard za reakcję na potrzeby naszych społeczności i nieustające 
zaangażowanie w rewitalizację Mount Vernon”.   
   
Członek Zgromadzenia J. Gary Pretlow powiedział: „Program Zdrowe Domy w Mt. 
Vernon zapewni bardzo potrzebną pomoc wielu właścicielom domów w naszym 
mieście. Obecny stan naszej infrastruktury wciąż powoduje poważne szkody w domach 
wielu naszych ciężko pracujących obywateli. Musimy im więc zapewnić wszelkie 
niezbędne środki, aby mogli usunąć zniszczenia, które nękają nasze wspaniałe miasto”.  
   
Informacje o Biurze Gubernatora ds. Usuwania Skutków Burz 
Utworzone w czerwcu 2013 r. biuro GOSR koordynuje na szczeblu stanowym działania 
na rzecz odbudowy po huraganie Sandy, huraganie Irene i burzy tropikalnej Lee. 
Poprzez programy nazwane kolejno NY Rising Housing Recovery, Small Business, 
Community Reconstruction, Infrastructure oraz Rebuild By Design GOSR inwestuje 
w sumie 4,5 mld USD w federalne fundusze na rzecz rozwoju społeczności i odbudowę 
po skutkach klęsk żywiołowych (Community Development Block Grant — Disaster 
Recovery, CDBG-DR), aby lepiej przygotować stan Nowy Jork na ekstremalne zjawiska 
pogodowe.  
   
GOSR korzysta również ze środków na walkę z koronawirusem przyznanych w ramach 
grantu Community Development Block Grant — Coronavirus (CDBG-CV), aby 
realizować rozmaite inicjatywy na rzecz odporności, takie jak Zdrowe Domy w Mount 
Vernon.  
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