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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 25 MLN USD DLA STANU 
NOWY JORK W RAMACH DWUPARTYJNEJ USTAWY O INFRASTRUKTURZE NA 

ZAŚLEPIENIE NIECZYNNYCH SZYBÓW NAFTOWYCH I GAZOWYCH  
  

Fundusze wspierają bieżące wysiłki stanu Nowy Jork w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych oraz ochrony wód gruntowych i powierzchniowych  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że Departament Spraw Wewnętrznych Stanów 
Zjednoczonych (United States Department of Interior) przyznał stanowi Nowy Jork 25 
mln USD w ramach programu Initial Grant Program. Fundusze przewidziane w 
federalnej, przełomowej dwupartyjnej Ustawie o infrastrukturze (Bipartisan Infrastructure 
Law) wspierają bieżące wysiłki administracji stanu Nowy Jork, których celem jest 
redukcja mających wpływ na klimat emisji gazów cieplarnianych ze starzejącej się i 
porzuconej infrastruktury naftowej i gazowej, a także ochrona wód gruntowych i 
powierzchniowych.  
  
„Poprzez zlokalizowanie, ocenę i zaślepienie tych kilkudziesięcioletnich szybów 
naftowych i gazowych a, tym samym, zapobiegając ich wyciekowi metanu do 
środowiska, wnosimy istotny wkład w zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, które w 
znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Metan stanowi prawie 10 procent rocznej emisji gazów cieplarnianych w 
całym stanie, a jego redukcja jest kluczowym elementem zaangażowania stanu Nowy 
Jork w walkę z zagrożeniem dla przyszłości, jakim są zmiany klimatyczne. Dziękuję 
przedstawicielami stanu Nowy Jork w Kongresie za uwzględnienie tych celów w 
dwupartyjnej Ustawie o infrastrukturze i czekam na dobre efekty wykorzystania tych 
funduszy”.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: „DEC z 
niecierpliwością oczekuje na zwiększenie naszych postępów w zakresie zaślepiania 
nieczynnych szybów naftowych i gazowych dla dobra środowiska i bezpieczeństwa 
publicznego. Doceniam rząd federalny za podjęcie wspólnego, dwupartyjnego 
porozumienia w celu zmniejszenia ryzyka, jakie dla wód powierzchniowych i gruntowych 
stanowią opuszczone szyby. Nieczynne szyby emitują również metan, który jest 
znanym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatu. Te fundusze pomogą nam w 
kontynuowaniu pracy na rzecz realizacji ambitnych celów klimatycznych stanu Nowy 
Jork”.  



  
W 2020 r. Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental 
Conservation, DEC) i Urząd ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) ogłosiły 
wdrożenie najnowocześniejszej technologii dronów do mapowania i lokalizowania 
szybów naftowych i gazowych, z których niektóre zostały porzucone ponad sto lat temu, 
jeszcze przed wprowadzeniem obowiązujących w stanie Nowy Jork regulacji prawnych. 
Aby wesprzeć te działania, we współpracy z Inicjatywą na rzecz zaślepiania szybów w 
stanie Nowy Jork (New York Works Well Plugging Initiative) NYSERDA zainwestowała 
w specjalnie skonstruowany sprzęt i oprzyrządowanie dla pilotów dronów DEC, aby 
skuteczniej lokalizować opuszczone szyby naftowe i gazowe, które zlokalizowane są 
głównie w regionie Central i Western New York, i które mogą stanowić zagrożenie dla 
środowiska. W regionach tych, często w odległych miejscach, wykonywano odwierty w 
poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego od XIX wieku, jeszcze przed 
wprowadzeniem przez władze stanowe rygorystycznych programów regulacyjnych.  
  
Od 2013 roku DEC zaślepił ponad 400 szybów, a badania DEC nad opuszczonymi 
studniami w stanie Nowy Jork wskazują, że tysiące dodatkowych szybów może nadal 
emitować metan do atmosfery. Te federalne fundusze, udostępnione dzięki 
dwupartyjnej Ustawy o infrastrukturze, wspierają podejmowane w stanie Nowy Jork 
wysiłki mające na celu właściwe zaślepienie szybów naftowych i gazowych.  
  
Ogłoszone dziś federalne finansowanie uzupełnia wiele działań stanu Nowy Jork 
mających na celu ograniczenie emisji metanu i innych gazów cieplarnianych. Na 
początku tego roku, gubernator Kathy Hochul ogłosiła że ostatecznie zatwierdzono 
przepisy, które wymagają znacznej redukcji emisji metanu i innych szkodliwych 
substancji z obiektów infrastruktury wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w stanie 
Nowy Jork. Przepisy te stanowią kolejny etap w realizacji wiodącego w kraju programu 
na rzecz czystej energii i ochrony klimatu poprzez ograniczenie emisji metanu o ponad 
14 000 ton metrycznych rocznie oraz lotnych związków organicznych o ponad 2000 ton 
rocznie. Ponadto przyjęte w 2020 r. przepisy wprowadzają limity, które wymagają, aby 
emisje metanu i innych gazów cieplarnianych w całym stanie zostały zredukowane o 
40% do 2030 r. i o 85% do 2050 r., włączając w to emisje związane z importem energii 
elektrycznej i paliw kopalnych.  
  
Senator Chuck Schumer powiedział: „W regionie Upstate New York, od Southern 
Tier i Central New York do Western New York i Finger Lakes, od dziesięcioleci znajdują 
się opuszczone szyby naftowe i gazowe, stwarzając ukryte zagrożenie, które może 
powodować przenikanie zanieczyszczeń do naszych ogrodów, źródeł wody pitnej i 
społeczności. Teraz, dzięki dwupartyjnej Ustawie o infrastrukturze i zatrudnieniu, której 
byłem orędownikiem, region Upstate New York otrzyma 25 mln USD tak bardzo 
potrzebnych funduszy, aby zaślepić setki tych studni i stawić czoła tym długotrwałym 
wyzwaniom środowiskowym. Jestem dumny, że mogłem zapewnić tę znaczącą 
inwestycję federalną w celu stworzenia dobrze płatnych miejsc pracy na poziomie 
lokalnym, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi i zapewnić, że gminy nie będą 
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musiały brać na siebie pełnego ciężaru finansowego, aby oczyścić swoje społeczności z 
pozostałości po przemyśle paliw kopalnych”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Nydia Velázquez, powiedziała: „Kryzys klimatyczny 
jest największym zagrożeniem dla przyszłości naszej planety, a gazy cieplarniane są 
głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego kryzysu. Z dumą poparłam 
dwupartyjną Ustawę o infrastrukturze, która zapewni stanowi Nowy Jork więcej 
funduszy na redukcję emisji gazów cieplarnianych i pomaga nam lepiej chronić nasze 
środowisko. Dzięki tym pieniądzom stan Nowy Jork może zacząć zaślepiać nieczynne 
szyby naftowe i gazowe, starając się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i 
zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do naszej wody”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Skorzystanie z możliwości 
walki ze zmianami klimatycznymi poprzez podejmowane przez nas działania związane 
z infrastrukturą pozwolą nam zapewnić, że Ameryka będzie czystsza, bezpieczniejsza i 
bardziej konkurencyjna. Dlatego od dawna uważam działania na rzecz klimatu i 
rekultywację środowiska za najważniejsze priorytety i naciskałem na solidne inwestycje 
w naszej dwupartyjnej Ustawie o infrastrukturze (Bipartisan Infrastructure Law) oraz w 
naszej ostatniej Ustawie o obniżeniu inflacji (Inflation Reduction Act), która jest 
najbardziej znaczącym działaniem Kongresu w obliczu zmian klimatycznych w historii. 
Będę nadal walczył o fundusze federalne, które wspierają wysiłki stanu Nowy Jork w 
zakresie tworzenia miejsc pracy, rozwiązywania problemów związanych z 
niesprawiedliwością środowiskową, rozwijania naszej gospodarki i budowania lepszej 
przyszłości dla nas wszystkich”.  
  
Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest kluczowym elementem agendy klimatycznej 
stanu Nowy Jork – najbardziej agresywnej inicjatywy klimatycznej i czystej energii w 
kraju, wzywającej do uporządkowanego i sprawiedliwego przejścia na czystą energię, 
która tworzy miejsca pracy i promuje ekologiczną gospodarkę. Dzięki Ustawie 
o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA) stan Nowy Jork jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia postawionego sobie celu w postaci bezemisyjnego sektora produkcji energii 
elektrycznej do 2040 r., w tym wytwarzania 70% energii ze źródeł odnawialnych do 
2030 r., oraz do osiągnięcia neutralności węglowej całej gospodarki.  
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