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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDOSTĘPNIENIE 255 MLN USD DOTACJI NA 
PROJEKTY ZWIĄZANE Z KLUCZOWĄ INFRASTRUKTURĄ WODNĄ W CAŁYM 

STANIE  
  

225 mln USD jest przeznaczone na dotacje dla gmin, które mają wzmocnić 
działania stanu Nowy Jork w zakresie ochrony zasobów wody pitnej  

  
Wybrane hrabstwa otrzymają 30 mln USD dofinansowania na programy 

zachęcające do wymiany starych systemów septycznych i szamb w celu ochrony 
zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami  

  
20 mln USD zostanie przeznaczone na pomoc w wymianie niespełniających norm 

lub wadliwych systemów w hrabstwie Suffolk  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj pozyskanie 255 mln USD w formie dotacji 
stanowych na projekty związane z kluczową infrastrukturą wodną, które pomogą w 
ochronie zdrowia publicznego i środowiska w ramach stanowych programów poprawy 
infrastruktury wodnej (Water Infrastructure Improvement, WIIA) dotacji 
międzygminnych (Intermunicipal Grant, IMG) i wymiany systemów septycznych (Septic 
System Replacement). Ogłoszenie to wpisuje się w działania gubernator Hochul 
mające na celu modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych, zmniejszenie 
zanieczyszczenia wody i zabezpieczenie kluczowych zasobów wody pitnej w stanie 
Nowy Jork przed nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami i substancjami 
toksycznymi. Pozyskane środki publiczne pomogą samorządom lokalnym w realizacji 
inwestycji w infrastrukturę wodną i tworzeniu miejsc pracy w sektorze produkcyjnym, 
inżynieryjnym, budowlanym, chemicznym i nie tylko. Informacja ta została przekazana 
w hrabstwie Suffolk, gdzie 20 mln USD ze stanowego programu wymiany systemów 
septycznych (Septic Replacement Program) pomoże w modernizacji ponad 2000 
niespełniających norm lub szwankujących instalacji i szamb, które przyczyniają się do 
znacznego pogorszenia jakości wody.  
  
„Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni mieć dostęp do bezpiecznej, czystej 
wody, dlatego cieszę się, że mogę ogłosić kolejny etap pionierskiej w skali kraju 
inwestycji mającej na celu walkę z nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami oraz 
ochronę społeczności i środowiska przed niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami” 
– powiedziała gubernator Hochul. „Te strategiczne inwestycje pozwolą na 



wprowadzenie ratujących życie ulepszeń w naszej infrastrukturze wodnej i zapewnią 
wodę pitną milionom ludzi na Long Island. Stan Nowy Jork będzie nadal priorytetowo 
traktował środki na projekty umożliwiające naszym mieszkańcom stały dostęp do 
czystej wody, jednocześnie tworząc dobrze płatne miejsca pracy i stymulując rozwój 
gospodarczy”.  
  
Ogłoszenie przez gubernator Hochul pozyskania tych środków pomoże 
przedsiębiorstwom dostarczającym wodę na Long Island w modernizacji starzejącej się 
infrastruktury wodnej. Obszar Long Island niemal w całości pobiera wodę z jednej 
warstwy wodonośnej, dlatego aby zapewnić milionom osób w Nassau i Suffolk czystą 
wodę do picia, trzeba pomóc dostawcom w ochronie tego cennego i unikatowego 
źródła wód gruntowych. Jest to kolejna inicjatywa pani gubernator mająca umożliwić 
mieszkańcom Long Island stały dostęp do czystej wody.  
  
Dotacje na infrastrukturę wodną z naciskiem na projekty związane z nowo 
pojawiającymi się zanieczyszczeniami i kluczową infrastrukturą ściekową  
225 mln USD ze środków, których dotyczy dzisiejsze ogłoszenie, jest przeznaczone na 
dotacje dla gmin, które mają wzmocnić działania stanu Nowy Jork w zakresie ochrony 
zasobów wody pitnej. Do tej pory w ramach stanowych dotacji na infrastrukturę wodną 
przyznano ponad 400 mln USD na projekty związane z usuwaniem nowo 
pojawiających się zanieczyszczeń. Celem władz stanu jest zapewnienie środków 
wszystkim gminom, które potrzebują pomocy w walce z nowo pojawiającymi się 
zanieczyszczeniami w wodzie pitnej. W ramach realizowanych w całym stanie działań 
mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu związkami per- i 
polifluoroalkilowymi (PFAS) oraz pomoc gminom najbardziej dotkniętym tego rodzaju 
skażeniami, na tym etapie programu nadal priorytetowo traktowane są dotacje na 
projekty związane z wodą pitną, związane z usuwaniem nowo pojawiających się 
zanieczyszczeń. Do otrzymania dotacji kwalifikują się również projekty dotyczące 
kluczowej infrastruktury ściekowej.  
  
Programami WIIA i IMG zarządza Przedsiębiorstwo Infrastruktury Środowiskowej 
(Environmental Facilities Corporation, EFC), które ściśle współpracuje z 
Departamentem Zdrowia i Departamentem Ochrony Środowiska. Od 2015 r. stan 
przekazał ponad 1,76 mld USD dotacji na infrastrukturę wodną za pośrednictwem 
EFC, w tym 638 mln USD, o których gubernator Hochul informowała w kwietniu. Do tej 
pory EFC przyznało 834 dotacje w ramach programów WIIA i IMG 488 gminom.  
  
Lokalne jednostki rządowe mogą ubiegać się o finansowanie na:  
  

• Dotacje WIIA, które pokryją do 25% całkowitych kosztów spełniającego kryteria 
projektu dotyczącego ścieków, w wysokości do 25 mln USD.  

• Dotacje WIIA, które pokryją 60% kosztów netto spełniających kryteria projektów 
dotyczących nowo pojawiających się zanieczyszczeń powyżej określonego 
przez stan maksymalnego poziomu zanieczyszczenia (Maximum Ccontaminant 
Level, MCL), bez ograniczenia całkowitej kwoty dotacji.  
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• Dotacje WIIA na wszystkie pozostałe projekty związane z wodą pitną, 
przyznawane w wysokości do 60% kosztów netto projektu, do maksymalnej 
kwoty 5 mln USD.  

• Dotacje IMG, które sfinansują do 40% kosztów spełniającego kryteria projektu 
dotyczącego ścieków lub wody pitnej dla gmin wspólnie korzystających z usług, 
w wysokości do 30 mln USD.  

  
Wnioski o dotacje i wymaganą dokumentację uzupełniającą należy składać za 
pośrednictwem strony internetowej EFC do 9 września (do godziny 17:00).  
  
Inwestycje w ramach Programu wymiany systemów septycznych ukierunkowane 
na jakość wody i ochronę zdrowia publicznego  
Dodatkowe 30 mln USD zostało przeznaczone na Program wymiany systemów 
septycznych, którego celem jest pomoc właścicielom domów i małych firm w wymianie 
starzejących się i niespełniających norm instalacji septycznych oraz szamb w gminach 
w całym stanie.  
  
Program wymiany systemów septycznych wpływa na poprawę jakości wody poprzez 
zachęcanie i motywowanie właścicieli domów do wymiany szamb oraz wadliwych lub 
nieodpowiednich instalacji septycznych w pobliżu zbiorników wodnych, do których 
spływają zanieczyszczenia. DEC i DOH wytypowały priorytetowe obszary 
geograficzne, w których właściciele nieruchomości kwalifikują się do udziału w 
programie na podstawie bliskości jedynej źródłowej warstwy wodonośnej, z której 
pochodzi woda pitna, stwierdzonego pogorszenia jakości wody w związku z wadliwymi 
instalacjami septycznymi oraz możliwości modernizacji tych instalacji w celu 
ograniczenia zanieczyszczeń w wodzie. EFC przekaże szczegółowe informacje na 
temat możliwości uzyskania środków hrabstwom, w których znajdują się te obszary. 
Przed kolejnymi etapami przyznawania dotacji DEC i DOH przeprowadzą ponowną 
analizę obszarów potrzebujących wsparcia.  
  
Stan Nowy Jork przekaże hrabstwom fundusze na zwrot spełniającym kryteria 
właścicielom nieruchomości części kosztów wymiany szamba i systemów septycznych 
oraz instalacji bardziej ekologicznych systemów. Spełniający kryteria właściciele 
nieruchomości mogą otrzymać zwrot 50% kwalifikujących się kosztów, do kwoty 
10 000 USD. Hrabstwa mogą również ustalić stopniowane motywacyjne stawki zwrotu 
kosztów dla projektów związanych z systemami septycznymi, aby zachęcić więcej 
osób do udziału w programie i zrealizować cele związane z redukcją zanieczyszczeń. 
Lista kwalifikujących się hrabstw i priorytetowych obszarów geograficznych w tych 
hrabstwach jest dostępna na stronie internetowej EFC pod 
adresem https://efc.ny.gov/septic-replacement.  
  
Prezes i dyrektor naczelna Przedsiębiorstwa Infrastruktury Środowiskowej, 
Maureen A. Coleman, powiedziała: „Gubernator Hochul rozumie znaczenie 
wspierania samorządów lokalnych za pomocą dotacji, ponieważ to właśnie gminne 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zajmują się narastającymi problemami 
infrastrukturalnymi – modernizacją starzejących się systemów, rozwiązywaniem 
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problemów z nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami, usuwaniem ołowianych 
instalacji rurowych i wdrażaniem środków poprawiających odporność infrastruktury na 
zmiany klimatu. Programy dotacji WIIA i IMG pozwoliły odbiorcom zaoszczędzić już 
ponad 2 mld USD na potencjalnych kosztach realizacji projektów dotyczących wody 
pitnej i ścieków. W imieniu EFC dziękuję gubernator Hochul za konsekwentne i 
skuteczne poszukiwanie rozwiązań finansowych dla naszych partnerów gminnych, 
które pomagają im w rozwiązywaniu problemów z czystą wodą i rozpoczęciu realizacji 
kluczowych projektów”.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska i przewodniczący zarządu 
Przedsiębiorstwa Infrastruktury Środowiskowej, Basil Seggos, powiedział: „Jest 
to kolejna ważna inwestycja, która pokazuje, że gubernator Hochul cały czas traktuje 
priorytetowo kwestię poprawy jakości wody w całym stanie Nowy Jork. Ogłoszone dziś 
dotacje zapewnią niezbędną pomoc, która umożliwi gminom modernizację 
starzejących się systemów wodno-kanalizacyjnych, pomoże chronić wodę pitną oraz 
zapewni ochronę mieszkańców przed nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami. 
Ponadto projekty te przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy, pobudzając 
gospodarkę całego stanu”.  
  
Stanowa Komisarz ds. Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Stan Nowy Jork 
konsekwentnie dokłada wszelkich starań, aby chronić naszą wodę pitną. Ta inwestycja 
pozwoli lokalnym społecznościom podjąć działania w celu obniżenia poziomu 
zanieczyszczeń w ujęciach wody, usuwając jednocześnie bariery finansowe. Dziękuję 
gubernator Hochul za umożliwienie gminom dalszego inwestowania w modernizację 
infrastruktury wodnej”.  
  
Sekretarz Departamentu Stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Bezpieczny 
dostęp do czystej wody pitnej nie jest luksusem, lecz prawem każdego mieszkańca 
stanu Nowy Jork, dlatego stanowe programy dotacji mają ogromne znaczenie dla 
gmin. Zdrowe systemy wody pitnej są niezbędne dla życia, rozwoju gospodarczego i 
wzrostu. Nadając priorytet tym inwestycjom, gubernator Hochul chroni i usprawnia 
infrastrukturę wodną w całym naszym stanie”.  
  
Dostępność dodatkowych dotacji na poprawę jakości wody  
Gubernator Hochul ogłosiła niedawno udostępnienie nowych środków finansowych w 
ramach stanowego programu skonsolidowanych wniosków o finansowanie 
(Consolidated Funding Application, CFA) (https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/). Wnioski 
można składać do 29 lipca 2022 r. Dostępne środki są przeznaczone m.in. na 18. 
rundę programu pod nazwą Projekt poprawy jakości wody (Water Quality Improvement 
Project, WQIP). W tym roku na poprawę i utrzymanie jakości wody, przywracanie 
połączeń cieków wodnych, zwalczanie szkodliwych zakwitów glonów i modernizację 
starzejącej się infrastruktury ściekowej przeznaczono co najmniej 75 mln 
USD. Finansowanie obejmuje sześć różnych rodzajów projektów: modernizacje 
oczyszczania ścieków, ograniczanie i kontrola pozarolniczych źródeł niebędących 
punktami poboru wody, zakup gruntów w celu ochrony wód źródłowych, 
magazynowanie soli, przywracanie połączeń cieków wodnych oraz odbudowa siedlisk 
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w rejonie morskim. Gminy oraz okręgi objęte Programem ochrony gruntów i zasobów 
wodnych (County Soil and Water Conservation Districts) mogą ubiegać się o dotacje 
na wszystkie rodzaje projektów. Organizacje non profit kwalifikują się do wybranych 
rodzajów projektów, a wysokość dotacji wynosi od 500 000 do 10 mln USD w 
zależności od rodzaju projektu. W grudniu pani gubernator ogłosiła ostatnią rundę 
przyznanych dotacji, wśród których znalazło się prawie 7,8 mln USD na poprawę 
jakości wody w zatoce Patchogue poprzez zmniejszenie ilości azotu dostającego się 
do tego akwenu.  
  
Środki CFA obejmują też Program dotacji na innowacje ekologiczne (Green Innovation 
Grant Program, GIGP) oraz Program dotacji projektowo-inżynieryjnych (Engineering 
Planning Grants, EPG). W ramach programu GIGP dostępnych jest co najmniej 15 mln 
USD dotacji na wsparcie ekologicznej infrastruktury burzowej oraz gminnych projektów 
z zakresu efektywności wodnej i energetycznej. Ekologiczna infrastruktura pomaga w 
walce z zanieczyszczeniem źródeł żywności poprzez ograniczenie odpływu wód 
burzowych. W bieżącej rundzie programu EPG dostępne są środki w wysokości do 3 
mln USD. Gminy mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 100 000 USD na pomoc 
w sfinansowaniu raportów inżynieryjnych do opracowania wstępnych planów 
inwestycji. Dzięki temu mogą skuteczniej pozyskiwać środki potrzebne do realizacji 
projektów dotyczących ścieków, kanalizacji i jakości wody.  
  
Zaangażowanie stanu Nowy Jork na rzecz jakości wody  
Stan Nowy Jork nadal zwiększa inwestycje w projekty związane z infrastrukturą czystej 
wody. Pod przewodnictwem gubernator Hochul, w uchwalonym budżecie przewidziano 
dodatkowe 1,2 mld USD na realizację przełomowej Ustawy o obligacjach 
środowiskowych na rzecz czystej wody, czystego powietrza i zielonych miejsc pracy 
(Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act), co łącznie daje 
kwotę 4,2 mld USD. Ta historyczna inicjatywa, która ma zostać przegłosowana jeszcze 
w tym roku, ma na celu: modernizację starzejącej się infrastruktury wodnej i ochronę 
jakości wody; zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery; odtworzenie siedlisk; wzmocnienie zdolności 
społeczności do przetrwania gwałtownych burz i powodzi; ochronę terenów otwartych i 
lokalnych gospodarstw rolnych; zapewnienie sprawiedliwości społecznej poprzez 
zainwestowanie co najmniej 35% środków, a docelowo 40%, w społeczności 
marginalizowane.  
  
Oprócz Ustawy o obligacjach środowiskowych na rzecz czystej wody, czystego 
powietrza i ekologicznych miejsc pracy, w budżecie przewidziano rekordową kwotę 
400 mln USD z Funduszu Ochrony Środowiska (Environmental Protection Fund, EPF) 
na wsparcie działań mających na celu łagodzenie skutków zmian klimatycznych i 
dostosowanie się do nich, poprawę stanu zasobów rolnych w celu promowania 
zrównoważonego rolnictwa, ochronę źródeł wody, kontynuację działań na rzecz 
ochrony przyrody oraz zapewnienie mieszkańcom stanu Nowy Jork możliwości 
rekreacji. W budżecie uwzględniono również kolejne 500 mln USD na finansowanie 
infrastruktury czystej wody, dzięki czemu od 2017 r. łączna wartość inwestycji w czystą 
wodę w stanie wyniosła 4,5 mld USD.  
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Zachęcenie samorządów lokalnych do udziału w badaniu potrzeb w zakresie 
czystych cieków wodnych  
EFC zachęca gminy do udziału w badaniu Agencji Ochrony Środowiska 
(Environmental Protection Agency, EPA) dotyczącym potrzeb inwestycyjnych 
związanych z koniecznością zapewnienia czystej wody (Clean Watersheds Needs 
Survey, CWNS), które w stanie Nowy Jork rozpoczęło się 1 marca. Udział w tym 
projekcie ma kluczowe znaczenie, ponieważ może wpłynąć na to, ile federalnych 
dolarów z federalnego funduszu odnawialnego na rzecz czystej wody (Clean Water 
State Revolving Fund, CWSRF) zostanie przyznanych stanowi Nowy Jork na 
sfinansowanie przyszłych projektów w zakresie infrastruktury czystej wody. Gminy są 
proszone o udokumentowanie potrzeb swojej społeczności w zakresie infrastruktury 
kanalizacyjnej w celu przekazania ich do EPA. Dokumentację i dodatkowe materiały 
pomocne w złożeniu formularza można znaleźć tutaj.  
  
Członek Zgromadzenia Steve Englebright powiedział: „Udostępnione dziś środki 
pomogą zapewnić mieszkańcom Long Island dostęp do czystej, bezpiecznej wody 
pitnej, a także do ogromnych inwestycji w ramach programu modernizacji systemów 
septycznych w Suffolk. Dziękuję gubernator Hochul za jej działania i liczę na udaną 
współpracę nad realizacją kolejnych inicjatyw w stanie Nowy Jork”.  
  
Przewodniczący rady hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „Ponieważ 
mieszkamy na wyspie, woda jest naszym najcenniejszym zasobem i musimy zrobić 
wszystko, aby ją chronić. Chcę podziękować gubernator Hochul za jej konsekwentne 
zaangażowanie w inwestycje związane z kluczową infrastrukturą wodną. Działania 
stanu, w połączeniu z naszymi inicjatywami na poziomie hrabstwa, zapewnią dostęp 
do bezpiecznej, zdrowej wody dla przyszłych pokoleń”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji Citizens Campaign for the Environment, 
Adrienne Esposito, powiedziała: „Wszyscy mieszkańcy Long Island popierają 
działania na rzecz poprawy dostępu do czystej wody. Long Island potrzebuje czystej 
wody! Usprawnienie i modernizacja oczyszczalni ścieków i instalacji wody pitnej są 
niezbędne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Long Island i ochrony zdrowia 
publicznego. Cały czas walczymy o ochronę i przywrócenie jakości wody na naszej 
wyspie, potrzebujemy jednak znacznych nakładów finansowych. Cieszymy się, że 
gubernator Hochul rozumie kluczowe znaczenie pomocy ze strony władz stanu. 
Udostępnione dziś środki pomogą nam zdobyć przewagę w walce z 
zanieczyszczeniami i sprawią, że woda na Long Island będzie czysta i bezpieczna”.  
  
Doradca ds. polityki organizacji The Nature Conservancy w regionie Long Island, 
Kevin McDonald, powiedział: „W imieniu The Nature Conservancy pragnę wyrazić 
uznanie dla gubernator Kathy Hochul za jej działania na rzecz poprawy jakości wody 
oraz zdrowych plaż i zatok na Long Island. Nasza lokalna infrastruktura wodno-
kanalizacyjna jest niewystarczająca w stosunku do dzisiejszych potrzeb. 
Zanieczyszczenie azotem z tradycyjnych instalacji septycznych zagraża naszemu 
zdrowiu, gospodarce i stylowi życia. Potrzebujemy dalszych inwestycji, aby przywrócić 
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dostęp do czystej wody na Long Island, dlatego cieszymy się, że środki uchwalone 
przez panią gubernator i legislaturę w budżecie stanowym zostaną wykorzystane na 
wymianę trujących systemów septycznych na czyste rozwiązania”.  
  
Dyrektor naczelny Zarządu Wodociągów Hrabstwa Suffolk 
(Suffolk County Water Authority, SCWA), Jeffrey W. Szabo, powiedział: „W 
imieniu klientów SCWA dziękuję pani Gubernator Hochul za udostępnienie tych 
ważnych środków przedsiębiorstwom dostarczającym wodę w całym stanie Nowy Jork. 
Zarząd Wodociągów Hrabstwa Suffolk przeznaczył prewencyjnie dziesiątki milionów 
dolarów na walkę z nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami poprzez kompleksowe 
badania i rozwój innowacyjnych technologii oczyszczania i uzdatniania, ale przed nami 
jeszcze długa droga. Środki finansowe przyznane przez stan pozwolą obniżyć koszty 
ponoszone przez naszych klientów, zapewniając jednocześnie mieszkańcom hrabstwa 
Suffolk dostęp do wody pitnej o wysokiej jakości”.  
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