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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAWIESZENIE ZAMKNIĘCIA PASÓW RUCHU 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ NA CZAS ŚWIĘTA 4 LIPCA  

  
Ograniczenie zamknięć pasów ruchu związanych z budową w celu ułatwienia 

podróży podczas świątecznego weekendu  
  

Kierowcom przypomina się o konieczności zdjęcia nogi z gazu i ustąpienia 
miejsca pojazdom uprzywilejowanym i serwisowym  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że tymczasowe zamknięcia pasów ruchu dla 
projektów budowy dróg i mostów na autostradach w stanie Nowy Jork zostaną 
zawieszone od godziny 6:00 w piątek, 1 lipca, do godziny 6:00 we wtorek, 5 lipca, aby 
ułatwić podróżowanie podczas wakacyjnego weekendu 4 lipca.  
  
„Przy spodziewanym rekordowym natężeniu ruchu samochodowego w ten lipcowy 
weekend, chcemy zapewnić wszystkim dotarcie do celu bezpiecznie i z minimalnymi 
opóźnieniami”, powiedziała gubernator Hochul. „Zachęcam wszystkich podróżujących 
w ten weekend do zaplanowania swojej trasy z wyprzedzeniem, odpowiedzialnej jazdy i 
pamiętania o zjechaniu na pobocze dla służb ratowniczych i pracowników utrzymania 
ruchu, którzy niestrudzenie pracują, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom w ten 
świąteczny weekend. Życzę wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork szczęśliwego i 
bezpiecznego Dnia Niepodległości”.  
  
Kierowcy powinni pamiętać, że część prac może być kontynuowana za stałymi 
barierami betonowymi lub w zakresie napraw awaryjnych. Zawieszenie prac 
budowlanych jest zgodne z inicjatywą pod nazwą „Najpierw kierowcy" (Drivers First) w 
stanie Nowy Jork, która zakłada, że wygoda kierowców jest priorytetem i ma na celu 
zminimalizowanie zatorów drogowych i opóźnień w podróży spowodowanych pracami 
na drogach i mostach.  
  
Według organizacji AAA w ten świąteczny weekend podróżować będzie 48 milionów osób, 

co oznacza wzrost o 3,7 procent w stosunku do 2021 r. Jeśli chodzi o same podróże 
samochodem, pomimo wysokich cen gazu, organizacja AAA przewiduje również 
rekordową liczbę podróżujących samochodem, tj. 42 miliony osób.  
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Prosimy kierowców o przestrzeganie obowiązującego w stanie prawa Move Over, które 
wymaga od kierowców zwolnienia i bezpiecznego zjechania na pobocze dla pojazdów 
służb porządkowych, wozów strażackich, karetek pogotowia, holowników i pojazdów 
budowlanych lub utrzymania ruchu, które można spotkać wzdłuż dróg w całym stanie.  
  
Parkingi na korzystanie z telefonu, a także punkty park&ride, miejsca odpoczynku 
podróżnych, strefy serwisowe i parkingi wzdłuż autostrad stanowych wspierają działania 
stanu na rzecz ograniczenia dekoncentracji kierowców podczas prowadzenia pojazdów. 
Wszystkie parkingi na korzystanie z telefonu pozostaną otwarte, oferując miejsce, w 
którym kierowcy mogą bezpiecznie i wygodnie skorzystać z telefonu oraz innych 
urządzeń mobilnych, aby przeprowadzić rozmowę, wysłać SMS-a oraz użyć nawigacji 
lub aplikacji mobilnych. Pisanie wiadomości podczas prowadzenia samochodu jest 
szczególnie niebezpieczne, ponieważ wymaga od kierowcy odwrócenia wzroku od 
drogi, zdjęcia rąk z kierownicy i odwrócenia uwagi od prowadzenia pojazdu.  
  
Zarząd Autostrad (Thruway Authority) przypomina kierowcom, że w ramach wartego 
450 mln USD projektu prywatnych inwestycji i modernizacji dziesięć stref serwisowych 
jest zamkniętych lub objętych pracami budowlanymi. Wszystkie stacje paliw są 
pozostają otwarte. Aby zapewnić ciągłość usług dla klientów korzystających z 
autostrady Thruway podczas budowy, żadne dwa kolejne obszary obsługowe w tym 
samym kierunku podróży nie zostaną zamknięte na czas remontu. Kierowcy mogą 
sprawdzać strefy serwisowe i planować postoje, korzystając ze strony internetowej i 
bezpłatnej aplikacji mobilnej Zarządu Autostrad.  
  
Dyrektor wykonawczy Zarządu Autostrad Stanu Nowy Jork, Matthew J. Driscoll, 
powiedział: „Podczas tego świątecznego weekendu niezwykle ważne jest, aby 
kierowcy zachowali czujność na drogach i nie prowadzili pojazdów w stanie 
rozproszenia uwagi. Zawieszenie tymczasowych zamknięć pasów ruchu pomoże 
kierowcom dotrzeć do celu z mniejszymi opóźnieniami, niemniej jednak powinni oni 
zachować czujność, gdyż pracownicy służb ratowniczych nadal będą obecni na 
drogach. Przy wjeżdżaniu w strefę robót zwolnijcie i zjedźcie na pobocze, gdy 
zobaczycie światła awaryjne oraz zachowajcie ostrożność”.  
  
Komisarz Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, powiedziała: 
„Bezpieczeństwo i komfort podróżujących to zawsze najważniejsze priorytety 
Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork (New York State Department of 
Transportation), dlatego chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby kierowcy 
spędzili jak najwięcej czasu w ten weekend świętując niepodległość naszego narodu z 
przyjaciółmi i rodziną, zamiast stania w korkach. Decyzja gubernator Hochul o 
zawieszeniu prac budowlanych jest zgodna z naszymi priorytetami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, a także pomoże mieszkańcom stanu Nowy 
Jork dotrzeć tam, gdzie muszą, z jak najmniejszymi opóźnieniami. Apeluję do 
wszystkich kierowców o zachowanie bezpieczeństwa, powstrzymanie się od wszelkich 
form jazdy w stanie rozproszenia uwagi oraz o zjechanie na pobocze dla pojazdów 
służb ratowniczych i utrzymania dróg”.  
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Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych i przewodniczący Gubernatorskiej 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, Mark J.F. Schroeder, powiedział: „Zawieszenie 
prac budowlanych na czas weekendu pomoże podróżującym po naszych autostradach 
dotrzeć tam, gdzie chcą, jednak obowiązkiem każdego kierowcy jest bezpieczna jazda i 
odpowiedzialne współużytkowanie dróg. Prosimy o przestrzeganie zasad ruchu 
drogowego, a zwłaszcza o zwolnienie i zjechanie na pobocze, gdy zbliżacie się do 
pracowników służb ratunkowych lub osób udzielających pierwszej pomocy; zawsze 
unikajcie stanu rozproszenia uwagi i miejcie plan, aby nigdy nie prowadzić pojazdu pod 
wpływem alkoholu. Chcemy, aby każdy z nas w bezpieczny i szczęśliwy sposób spędził 
święto 4 lipca”.  
  
Nadinspektor Policji Stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Autostrady to 
jedne z najbardziej niebezpiecznych środowisk pracy, na których pracują osoby 
udzielające pomocy w nagłych wypadkach i utrzymujące nasze drogi. Chociaż prace 
drogowe związane z budowami zostaną zawieszone podczas weekendu 4 lipca, 
przypominamy o dalszym przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Każdy powinien 
zachować ostrożność podczas jazdy w strefach robót, przestrzegać ograniczeń 
prędkości i mieć na uwadze pojazdy ratownicze oraz utrzymania ruchu. Razem 
możemy wspólnie zadbać o to, aby każdy w bezpieczny sposób spędził ten wakacyjny 
weekend”.  
  
Thruway Authority zachęca kierowców do pobrania aplikacji mobilnej dostępnej 
bezpłatnie na iPhone'y i urządzenia z systemem Android. Aplikacja oferuje kierowcom 
bezpośredni dostęp do danych dotyczących ruchu i nawigacji w czasie rzeczywistym 
podczas podróży. Kierowcy mogą również zapisać się do otrzymywania wiadomości e-
mail TRANSalert, które zapewniają najnowsze informacje o warunkach wzdłuż 
Thruway.  
  
Zapraszamy do obserwowania Zarządu Autostrad na Twitterze (@NYSThruway ) i na 
Facebooku (Zarząd Autostrad Stanu Nowy Jork).  
  
Podróżni mogą sprawdzić informacje z serwisu 511NY NYSDOT przed wyruszeniem w 
podróż, dzwoniąc pod numer 5-1-1, korzystając ze strony internetowej 511 lub 
pobierając bezpłatną aplikację mobilną 511NY z iTunes lub Google Play. Ta bezpłatna 
usługa umożliwia sprawdzenie warunków drogowych, dostęp do podglądu z 2219 
kamer drogowych oraz do informacji lotniczych i tranzytowych. Aplikacja oferuje tryb 
Drive, w którym emituje alerty dźwiękowe wzdłuż wybranej trasy podczas jazdy, 
ostrzegając użytkownika o wypadkach i robotach drogowych.  
  
Śledź New York State DOT na Twitterze @NYSDOT i na Facebooku pod adresem New 
York State Department of Transportation.  
  
Departament ds. Pojazdów Silnikowych (Department of Motor Vehicles, DMV) apeluje 
do kierowców o korzystanie z aplikacji Have a Plan w celu znalezienia bezpiecznej 
drogi do domu z miejsca świętowania w przypadku spożycia alkoholu. Ta bezpłatna 
aplikacja udostępniona przez Komisję Gubernatora ds. Bezpieczeństwa Drogowego i 
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Fundację NYS STOP-DWI umożliwia użytkownikom wyznaczenie kierowcy, wezwanie 
taksówki lub skorzystanie z opcji wspólnego dojazdu oraz sprawdzenie konsekwencji 
prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Użytkownik może nawet 
skorzystać z tej aplikacji, aby zgłosić prowadzenie pojazdu przez kierowcę 
nietrzeźwego bądź będącego pod wpływem narkotyków. Aplikacja jest dostępna na 
smartfony Apple, Android i Windows.  
  
Zapraszamy do obserwowania DMV na Twitterze @NYSDMV i na Facebooku pod 
adresem New York State Department of Motor Vehicles.  
  

###  

  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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