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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE STAN PRZEKROCZYŁ LICZBĘ 100 
CERTYFIKOWANYCH SPOŁECZNOŚCI STOSUJĄCYCH INTELIGENTNE 

ROZWIĄZANIA KLIMATYCZNE  
  

Lokalne inicjatywy nadal wspierają wiodące w skali kraju cele przyjętej w stanie 
Nowy Jork Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności  

  
Wybranie administratora Funduszu Mieszkań Przyjaznych dla Klimatu, który ma 
pomóc w zwiększeniu elektryfikacji budynków i zmniejszeniu emisji dwutlenku 

węgla  
  

Mapa certyfikowanych społeczności stosujących inteligentne rozwiązania 
klimatyczne jest dostępna tutaj  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że ponad 100 społeczności w stanie Nowy Jork 
uzyskało certyfikaty w ramach Programu społeczności stosujących inteligentne 
rozwiązania klimatyczne (Climate Smart Communities, CSC), dzięki wspierania 
lokalnych wysiłków na rzecz sprostania wyzwaniom ekonomicznym, społecznym i 
środowiskowym, jakie stwarzają zmiany klimatu. Temu miejskiemu kamieniowi 
milowemu, ogłoszonemu w ramach obchodów Tygodnia dla Klimatu (Climate Week), 
towarzyszyła dobra wiadomość w sprawie elektryfikacji budynków mieszkalnych i 
redukcji emisji dwutlenku węgla, ponieważ Community Preservation Corporation została 
wybrana do administrowania powołanym przez gubernator Hochul Funduszem 
Mieszkań Przyjaznych dla Klimatu (Climate Friendly Homes Fund) o wartości 250 mln 
USD. Obie te inicjatywy przyczyniają się do pomyślnego wdrożenia przez stan wiodącej 
w skali kraju Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA).  
  
„W tym Tygodniu dla Klimatu świętujemy niezwykły postęp stanu Nowy Jork w 
tworzeniu zrównoważonych mieszkań i budowaniu przyjaznych dla klimatu społeczności 
w całym kraju”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki inicjatywom takim jak 
Program społeczności stosujących inteligentne rozwiązania klimatycznie i naszemu 
Funduszowi Mieszkań Przyjaznych dla Klimatu, społeczności w całym stanie Nowy Jork 
podejmują działania na rzecz ochrony środowiska i zajmują się kryzysem klimatycznym 
na własnych podwórkach. Moja administracja jest w pełni zaangażowana w 
zmniejszenie wpływu stanu na klimat i będziemy nadal wykorzystywać kluczowe 
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inwestycje i zasoby, aby zapewnić bezpieczną i zrównoważoną przyszłość dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
„Dziś, gdy rozpoczynamy Tydzień dla Klimatu, ogłaszamy jeszcze więcej kroków w 
kierunku osiągnięcia naszych ambitnych celów agendy klimatycznej, wyznaczając 11 
nowych społeczności inteligentnych klimatycznie i uruchamiając Fundusz Mieszkań 
Przyjaznych dla Klimatu”, powiedział wicegubernator Delgado. „Nie mógłbym być 
bardziej dumny z bycia częścią administracji, która tak poważnie traktuje skutki zmian 
klimatycznych i podejmuje znaczące kroki, aby odwrócić sytuację”.  
  
100. certyfikowana społeczność stosująca inteligentne rozwiązania klimatyczne  
  
Ustanowiony w 2009 roku, międzyagencyjny program społeczności inteligentnych 
klimatycznie zapewnia wskazówki i wsparcie techniczne dla samorządów lokalnych w 
celu podjęcia lokalnych działań na rzecz klimatu. Pierwszym krokiem do uzyskania 
statusu społeczności stosującej inteligentne rozwiązania klimatyczne jest rejestracja 
poprzez podjęcie zobowiązania do redukcji emisji i adaptacji do zmian klimatu. Do tej 
pory 364 samorządy lokalne, reprezentujące ponad 9,4 mln mieszkańców stanu Nowy 
Jork, przyjęło zobowiązanie programu dla społeczności stosujących inteligentne 
rozwiązania klimatyczne. Program certyfikacji został uruchomiony w 2014 roku, aby 
udokumentować i świętować osiągnięcia społeczności podejmujących działania na 
rzecz klimatu, a dodanie 11 nowych społeczności w tej najnowszej rundzie powoduje, 
że całkowita liczba istniejących na terenie stanu Nowy Jork, certyfikowanych 
społeczności stosujących inteligentne rozwiązania klimatyczne wynosi 105 – zalicza się 
do nich 9 srebrnych i 96 brązowych certyfikowanych gmin uczestniczących w 
programie.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska i współprzewodniczący Rady ds. 
Działań na rzecz Klimatu, Basil Seggos, powiedział: „Ten znaczący kamień milowy 
Programu społeczności stosujących inteligentne rozwiązania klimatyczne świadczy o 
zaangażowaniu samorządów lokalnych w zwiększanie odporności ich społeczności oraz 
zmniejszanie ryzyka i podatności na skutki zmian klimatu. Działania mające na celu 
zmniejszenie ilości odpadów, oszczędzanie energii i zwiększenie opcji transportu 
bezemisyjnego to tylko niektóre ze sposobów, w jakie nasi lokalni partnerzy promują 
zrównoważony rozwój zarówno w ramach władz, jak i wśród mieszkańców, aby pomóc 
w zmniejszeniu wielu czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych. 
Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC) 
gratuluje wszystkim tym 105 społecznościom i oczekuje na dalsze wspieranie takich 
inicjatyw w całym stanie”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Urzędu Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork 
oraz współprzewodnicząca Rady ds. Działań na Rzecz Klimatu, Doreen M. Harris, 
powiedziała: „Nasze działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 
muszą być podejmowane we współpracy z mieszkańcami i społecznościami w całym 
stanie, dlatego też składam wyrazy uznania dla naszych najnowszych społeczności, 
które podjęły decyzję o zastosowaniu inteligentnych rozwiązań klimatycznych. Działania 



te, wraz z ciągłymi wysiłkami gubernator Hochul, aby pomóc większej liczbie 
mieszkańców stanu Nowy Jork cieszyć się energooszczędnymi domami, zapewnią 
zarówno teraz, jak i w przyszłość, możliwości zdrowego rozwoju naszych regionów”.  
Aby uzyskać certyfikat dotyczący stosowania inteligentnych rozwiązań klimatycznych, 
społeczności gromadzą punkty za działania planistyczne i wdrożeniowe, które 
zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i zwiększają odporność na pogarszające się 
skutki zmian klimatu. W ostatnim czasie 11 samorządów pomyślnie spełniło kryteria, 
aby zostać na nowo uznanymi za liderów podczas stanowego przeglądu w trzecim 
kwartale:  
  
Hudson Valley  

• Wioska Bronxville (hrabstwo Westchester)  
• Miasto North Salem (hrabstwo Westchester)  
• Wioska Pelham (hrabstwo Westchester)  
• Miasto Pleasant Valley (hrabstwo Dutchess)  

Southern Tier  

• Miasto New Lisbon (hrabstwo Otsego)  
• Hrabstwo Chemung  

North Country  

• Wioska Lake Placid (hrabstwo Essex)  
Finger Lakes  

• Miasto Geneva (hrabstwo Ontario)  
• Miasto Pittsford (hrabstwo Monroe)  

Western New York  

• Wioska Lancaster (hrabstwo Erie)  
• Miasto North Tonawanda (hrabstwo Niagara)  

  
Oprócz 11 nowych certyfikowanych społeczności, cztery samorządy kontynuowały 
swoje zaangażowanie w działania na rzecz klimatu w społecznościach i dokonały 
ponownej certyfikacji, realizując dodatkowe działania mające na celu łagodzenie i 
adaptację do zmian klimatu: miasto Buffalo (pierwszy certyfikat w 2019 r.), hrabstwo 
Madison (pierwszy certyfikat w 2017 r.), miasto Mamaroneck (pierwszy certyfikat w 
2016 r.) oraz miasto Roseboom (pierwszy certyfikat w marcu 2022 r.).  
  
Od momentu uruchomienia w 2014 roku, Program certyfikacji społeczności stosujących 
inteligentne rozwiązania klimatyczne zapewnia narzędzia, pomoc techniczną i zasoby 
potrzebne samorządom lokalnym do budowania zdolności do planowania i wdrażania 
lokalnych działań klimatycznych, które angażują społeczność i wspierają rozwijającą się 
zieloną gospodarkę w stanie Nowy Jork. Ramy zapewnione przez Program 
społeczności stosujących inteligentne rozwiązania klimatyczne pomagają kierować 
samorządami lokalnymi w podejmowaniu transformacyjnych działań w celu 



przeciwdziałania zmianom klimatu i pozwoliły na zbudowanie sieci społeczności 
współpracujących na rzecz realizacji wspólnych celów. Rozpoczęcie we wcześniejszym 
okresie tego roku Inicjatywy koordynatorów Programu społeczności stosujących 
inteligentne rozwiązania klimatyczne zapewnia bezpośrednią pomoc techniczną i 
wsparcie dla samorządów w ukończeniu działań łagodzących i adaptacyjnych do 
klimatu niezbędnych w celu uzyskania certyfikatu. Ustanowiony przez DEC Grant dla 
społeczności stosujących inteligentne rozwiązania klimatycznie wspiera również gminy, 
zapewniając 50/50 finansowania udzielanego w drodze konkursu, aby pomóc w 
ukończeniu działań certyfikacyjnych i wdrożeniu projektów, które zmniejszają emisję 
gazów cieplarnianych i budują odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne.  
  
Pełna lista działań zrealizowanych przez wszystkie certyfikowane społeczności 
stosujące inteligentne rozwiązania klimatyczne znajduję się tutaj: 
https://climatesmart.ny.gov/actions-certification/participating-communities/  
  
Więcej informacji na temat Programu certyfikacji społeczności stosujących inteligentne 
rozwiązania klimatyczne można znaleźć tutaj: https://climatesmart.ny.gov/actions-
certification/why-become-certified/  
  
Aby skontaktować się z koordynatorem społeczności stosujących inteligentne 
rozwiązania klimatyczne, należy odwiedzić: https://climatesmart.ny.gov/support/csc-
coordinators/  
  
Więcej informacji na temat finansowanych przez DEC inicjatyw związanych z 
Programem społeczności stosujących inteligentne rozwiązania klimatyczne można 
znaleźć tutaj: https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html  
  
Mieszkania Przyjazne dla Klimatu  
  
Fundusz Mieszkań Przyjaznych dla Klimatu (Climate Friendly Homes Fund, CFHF) jest 
częścią strategii gubernator Hochul, która ma na celu ograniczenie emisji z budynków i 
stworzenie dwóch milionów mieszkań przyjaznych dla klimatu, zelektryfikowanych lub 
gotowych do elektryfikacji mieszkań do roku 2030. Na początku tego roku, w wyniku 
ogłoszenia o dostępności finansowania, do zarządzania programem została wybrana 
Community Preservation Corporation (CPC), która jest wiodącą nowojorską firmą 
finansową zajmującą się rewitalizacją mieszkań i lokalnych społeczności.  
  
W celu zmaksymalizowania wpływu i zasięgu programu, CPC współpracuje z 
podobnymi instytucjami udzielającymi pożyczek ekologicznych, instytucjami 
finansowymi działającymi na rzecz rozwoju społeczności (Community Development 
Financial Institutions, CDFI) oraz innymi społecznymi organizacjami non-profit, aby 
współpracować w zakresie identyfikacji i sprawdzania możliwości modernizacji 
budynków w całym stanie. Partnerami pożyczkowymi są Local Initiatives Support 
Corporation (LISC), Enterprise Community Partners oraz Inclusive Prosperity Capital. 
Ponadto, lokalne organizacje społeczne z całego stanu zapewnią promocję oraz 
wsparcie dla programu.  
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Za pośrednictwem CFHF przyznawane zostanie dofinansowanie dla właścicieli 
wielorodzinnych nieruchomości czynszowych na przeprowadzenie audytu 
energetycznego lub zintegrowanej oceny potrzeb w zakresie stanu technicznego 
nieruchomości (Integrated Physical Needs Assessment). Budynki obejmujące od 5 do 
50 mieszkań będą się kwalifikować do udziału w programie, a środki pomogą 
zidentyfikować i sfinansować modernizacje, które zwiększą efektywność energetyczną i 
zmniejszą emisję gazów cieplarnianych w budynkach. Ulepszenia obejmują 
elektryfikację systemów ogrzewania i chłodzenia budynku, systemów ciepłej wody 
użytkowej, układów wentylacji oraz modernizację przegród zewnętrznych budynku.  
  
Kryteria kwalifikowalności i więcej informacji na temat Funduszu Mieszkań Przyjaznych 
dla Klimatu podano na stronie internetowej HCR oraz na stronie internetowej CPC, 
gdzie właściciele mogą zapisać się, aby otrzymywać informacje na temat wymogów 
kwalifikujących do uzyskania finansowania, procesu składania wniosków, a także 
uzyskać aktualne informacje na temat programu.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Nasz cel jest dwojaki – zmniejszyć naszą 
zależność od paliw kopalnych w budynkach mieszkalnych i stymulować inwestycje, 
które eliminują nierówności środowiskowe w dzielnicach o niekorzystnej sytuacji 
ekonomicznej w całym stanie. Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na 
możliwość zamieszkania w bezpiecznych, zdrowych, dobrze utrzymanych, 
klimatyzowanych mieszkaniach wolnych od szkodliwych toksyn. Jesteśmy 
podekscytowani faktem, że tym kluczowym programem w imieniu mieszkańców stanu 
Nowy Jork zarządza niezwykle doświadczony zespół CPC”.  
  
Prezes Community Preservation Corporation, Rafael E. Cestero, powiedział: 
„Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul i komisarz Visnauskas za uruchomienie tego 
innowacyjnego planu elektryfikacji naszych zasobów mieszkaniowych. Fundusz 
Mieszkań Przyjaznych dla Klimatu będzie na poziomie kraju punktem odniesienia dla 
sposobu, w jaki władze współpracują z przemysłem prywatnym w celu dekarbonizacji 
naszych istniejących zasobów mieszkaniowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
unikalnych potrzeb finansowych i technicznych małych, przystępnych cenowo 
nieruchomości. CPC jest dumne, że zostało wybrane do administrowania tym 
programem i z niecierpliwością czekamy na współpracę z naszymi partnerami w miarę 
postępu prac”.  
  
Prezes Community Preservation Corporation, Sadie McKeown, powiedziała: 
„Przesyłam wyrazy uznania dla władz stanowych za dokonanie historycznej inwestycji w 
dekarbonizację naszych zasobów mieszkaniowych oraz za zaangażowanie w 
długoterminowe zdrowie i odporność naszych społeczności. Koncentracja programu na 
zapewnieniu środków do modernizacji małych budynków w społecznościach 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji jest niezbędna, jeśli chcemy zapewnić 
sprawiedliwą i równą elektryfikację. Dziękuję gubernator Hochul, komisarz Visnauskas 
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oraz naszym partnerom pożyczkowym i społecznym za ich zaangażowanie na rzecz 
bardziej ekologicznego i zrównoważonego stanu Nowy Jork”.  
  
Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego i 
sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii COVID-19. 
Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności Nowy Jork jest na 
drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu bezemisyjnej energii elektrycznej do 
2040 r., w tym 70% energii odnawialnej do 2030 r., i osiągnięcia neutralności węglowej 
całej gospodarki. Plan ten opiera się na niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój 
czystych źródeł energii, obejmujących ponad 35 mld USD przeznaczonych na 120 duże 
projekty związane z budową w całym stanie infrastruktury wytwarzania i przesyłu energii 
ze źródeł odnawialnych, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla 
przez budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld 
USD na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,6 mld USD na 
inicjatywy w ramach NY Green Bank. Łącznie inicjatywy te zapewnią prawie 158 000 
miejsc pracy w sektorze czystej energii w stanie Nowy Jork w 2020 r., generując wzrost 
o 2100% w sektorze rozproszonej produkcji energii słonecznej od 2011 r. Należy też 
wspomnieć o deklaracji produkcji 9000 megawatów energii na morskich farmach 
wiatrowych do 2035 r. W ramach Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował 
na tych postępach i do 2050 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a 
docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postępy w realizacji stanowego celu w 
zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU w ramach oszczędności energii 
końcowej.  
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