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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAINSTALOWANIE CZTERECH GIGAWATÓW 
ROZPROSZONEJ ENERGII SŁONECZNEJ W STANIE NOWY JORK I 

NAJWIĘKSZEJ POJEDYNCZEJ DACHOWEJ INSTALACJI SOLARNEJ NA 
MANHATTANIE   

   
Rozproszone projekty słoneczne w całym stanie zasilą ponad 710 000 

gospodarstw domowych  
  

Członkowie stowarzyszenia U.S. Climate Alliance spotykają się w Javits Center, 
aby uhonorować działania wielu stanów na rzecz klimatu podczas Tygodnia dla 

Klimatu w stanie Nowy Jork   
   

Stan Nowy Jork zmierza do przekroczenia celu sześciu gigawatów energii 
słonecznej do 2025 r.i przyspiesza postęp w kierunku 10 gigawatów do 2030 r.   

  
Zdjęcia tej instalacji solarnej są dostępne tutaj  

   
   
W ramach Tygodnia dla Klimatu (Climate Week), gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, 
że w całym stanie zainstalowano cztery gigawaty rozproszonych instalacji solarnych – 
na potrzeby społeczności, mieszkaniowe, małych firm i przemysłowych – co wystarcza 
do zasilenia ponad 710 000 gospodarstw domowych, podkreślając przywództwo stanu 
Nowy Jork w rozwoju jednego z najsilniejszych rynków solarnych w kraju. Od momentu 
rozpoczęcia inicjatywy NY-Sun, koszt energii słonecznej w stanie Nowy Jork spadł o 70 
procent, a wykorzystanie energii słonecznej wzrosło o blisko 2900 procent w całym 
stanie, a wszystko to przyczyniło się do zwiększenia inwestycji prywatnych o wartości 
6,4 mld USD i stworzenia ponad 12 000 miejsc pracy w całym stanie. W połączeniu z 
projektami, które są w trakcie realizacji i są przeznaczone do komercyjnej eksploatacji, 
dzisiejsze osiągnięcie stawia stan Nowy Jork na drodze do przekroczenia celu, jakim 
jest zainstalowanie sześciu gigawatów rozproszonej energii słonecznej do 2025 r. i 
postępu w kierunku 10 gigawatów do 2030 r. Do gubernator Hochul dołączyli liderzy ze 
stowarzyszenia U.S. Climate Alliance, aby złożyć dziś historyczne oświadczenie z 
dachu Javits Center, gdzie ogłosiła postępy w instalacji największej na Manhattanie 
pojedynczej dachowej instalacji solarnej. Film przedstawiający instalację można 
obejrzeć tutaj. Film poklatkowy przedstawiający instalację można obejrzeć tutaj.   
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„Jesteśmy skoncentrowani na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, a nasz wiodący 
w kraju rozwój energii odnawialnej napędza gospodarkę stanu Nowy Jork, jednocześnie 
tworząc sprawiedliwą i zdrowszą przyszłość dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy 
Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „To osiągnięcie jest świadectwem naszego 
pomyślnego partnerstwa ze społecznościami i przedstawicielami branży przemysłowej, 
które pozwoliło na realizację tych projektów w każdym zakątku stanu i zapewnia, że 
więcej rodzin i firm będzie korzystać z czystej, przystępnej cenowo energii słonecznej 
przez kolejne lata. Jestem dumna, że mogę wygłosić dzisiejsze oświadczenie z 
Centrum Javits, które jest obecnie mieszkaniem największej na Manhattanie 
pojedynczej dachowej instalacji solarnej z towarzyszącym jej systemem 
magazynowania akumulatorów i stanowi przykład dla innych miejskich budynków 
komercyjnych, jak być w awangardzie naszej przyszłości opartej na czystej energii”.   
   
Przejście przez stan Nowy Jork z trzech do czterech gigawatów rozproszonych 
instalacji słonecznych w całym stanie było najszybszym jak dotąd przyrostem 
gigawatów, trwającym nieco ponad rok. Jego podstawą jest produktywność stanu po 
pandemii COVID-19 – ponad 1200 megawatów mocy zainstalowanej do pierwszej 
połowy 2022 roku, co wystarczy do zasilenia blisko 217 000 gospodarstw domowych. 
Większość nowych rozproszonych instalacji słonecznych została dofinansowana kwotą 
ponad 289 mln USD w ramach zachęt NY-Sun, które umożliwiły pozyskanie 1,5 mld 
USD inwestycji prywatnych.   
   
Ponad 1400 paneli słonecznych na zielonym dachu Javits Center, który służy również 
jako siedlisko dzikiej przyrody, zostanie uzupełnione przez 3,5-megawatowy system 
magazynowania energii. Projekt jest wynikiem partnerstwa publiczno-prywatnego 
pomiędzy Centrum Javits, Urzędem Energetycznym Stanu Nowy Jork (New York Power 
Authority, NYPA) i Siemens Industry, Inc. System jest największym pojedynczym 
projektem solarnym na dachu i będzie obejmować jeden z systemów magazynowania 
energii z instalacji o największej pojemności na Manhattanie. Ukończenie tej instalacji 
solarnej zbiega się również z powrotem aktywności w zakresie organizacji wydarzeń w 
Javits Center po okresie największej pandemii, kiedy to służył jako szpital ratunkowy, w 
którym leczono blisko 1100 mieszkańców stanu Nowy Jork, a następnie jako największy 
punkt szczepień w Stanach Zjednoczonych, w którym rozdano ponad 646 000 
szczepionek mieszkańcom Nowego Jorku w ciągu niespełna sześciu miesięcy.   
   
Od sierpnia 2021 r., wkrótce po zakończeniu budowy rozbudowy Javits Center o 1,2 
mln stóp kwadratowych i wznowieniu działalności eventowej, w rozbudowie, znanej jako 
Javits North, odbyło się 40 wydarzeń. Aktywność cały czas rośnie – od września do 
grudnia 2022 r. w kultowym obiekcie na Manhattanie West Side zarezerwowano 49 
wydarzeń – to 14% wzrost w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. Od 
organizacji nowych gal korporacyjnych i spotkań z fundatorami, po pokazy handlowe i 
konwencje, wzrost aktywności eventowej można przypisać znaczącym inwestycjom 
infrastrukturalnym w całym regionie, w tym dużej rozbudowie Javits Center, jak również 
niedawnym przekształceniom lotniska LaGuardia i hali Moynihan Train. Imprezy 
organizowane w Javits Center każdego roku mogą przyciągać do 39 000 firm z całego 
świata, generować do 2 mld USD rocznej aktywności gospodarczej i wspierać do 



18 000 miejsc pracy w całym stanie, bezpośrednio i pośrednio. Od ulicy West 34th do 
West 40th, pomiędzy 11 i 12 aleją, rozbudowane Javits Center oferuje ponad 200 000 
stóp kwadratowych nowej przestrzeni konferencyjnej i wielofunkcyjnej, w tym The 
Overview, przestrzeń do organizacji specjalnych wydarzeń o powierzchni 54 000 stóp 
kwadratowych, a także oszklony pawilon na dachu i taras z widokiem na rzekę Hudson. 
Zbudowano również farmę o powierzchni jednego hektara i szklarnię na dachu, tworząc 
doświadczenie „od dachu do stołu” dla gości centrum kongresowego. Poniżej 
przestrzeni przeznaczonych na organizację wydarzeń na dachu znajduje się 
czteropoziomowa stacja postojowa dla ciężarówek, która mieści do 200 ciągników 
siodłowych jednocześnie, zmniejszając zatłoczenie otoczenia i zanieczyszczenie 
środowiska oraz poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wszystkie 
pomieszczenia są wyposażone w najnowsze technologie w zakresie opraw 
oświetleniowych, systemów ogrzewania i chłodzenia oraz łączności bezprzewodowej. 
Rozbudowa otrzymała certyfikat LEED Gold przyznawany przez organizację U.S. Green 
Building Council.  
   
Prezes i dyrektor generalna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork oraz współprzewodnicząca Rady ds. Działań na Rzecz Klimatu, Doreen M. 
Harris, powiedziała: „Dzięki udanej inicjatywie NY-Sun, stan Nowy Jork stał się liderem 
w kraju pod względem wykorzystania energii słonecznej, a teraz przyspiesza nasze 
działania, aby osiągnąć nasz cel w zakresie wykorzystania energii słonecznej w 2025 r. 
przed terminem, co pozwoli nam osiągnąć 10 gigawatów do 2030 r. NYSERDA z 
niecierpliwością oczekuje na wykorzystanie tego kamienia milowego do realizacji 
projektów solarnych różnej wielkości, które pomogą obniżyć emisję gazów 
cieplarnianych, poprawić jakość powietrza i obniżyć rachunki za energię elektryczną dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.   
   
P.o. prezesa i dyrektora generalnego Urzędu Energetycznego Stanu Nowy Jork, 
Justin E. Driscoll, powiedział: „Rozmieszczenie większej ilości instalacji solarnych w 
całym stanie Nowy Jork ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ambitnych celów tego 
stanu w zakresie energii odnawialnej”. Kompleksowy system solarny na dachu Centrum 
Javits będzie wizytówką stanu Nowy Jork w zakresie bezemisyjnego, odnawialnego 
źródła energii, które pomaga obniżyć rachunki za energię elektryczną, a jednocześnie 
pomaga nam posunąć się naprzód w naszym odejściu od paliw kopalnych. Dzięki 
jednemu z największych wdrożeń instalacji solarnych w mieście Nowy Jork, projekt 
zwiększy również wydajność sieci elektrycznej poprzez przechowywanie dodatkowej 
energii do wykorzystania w okresach wysokiego zapotrzebowania na energię 
elektryczną”.   
   
Dyrektor generalny Javits Center, Alan Steel, powiedział: „Instalacja solarna na 
dachu Javits Center jest kolejnym ważnym krokiem w naszej podróży w kierunku 
zrównoważonego rozwoju, a współpraca z gubernatorem Hochul, NYPA i Siemensem w 
celu stworzenia tego niezwykłego – i odnawialnego – źródła energii w zachodniej części 
Manhattanu, to dla nas zaszczyt. Od pełnienia funkcji rezerwatu dzikich zwierząt do 
prowadzenia jednoakrowej farmy, nasz dach nie przypomina żadnego innego w stanie 
Nowy Jork i mamy nadzieję, że nasze wysiłki zainspirują innych do odkrywania 



zrównoważonego budownictwa, ponieważ gromadzimy ludzi podczas wydarzeń w 
ramach Tygodnia dla Klimatu w NYC”.   
   
Przewodniczący stanowej Komisji Usług Publicznych Rory M. Christian 
powiedział: „Ta ciesząca się dużym uznaniem nowojorska inicjatywa NY-Sun pomoże 
nam spełnić nasze ważne cele dotyczące rozwoju energii słonecznej w stanie Nowy 
Jork. Programy te, których orędownikiem jest gubernator Hochul, obniżą emisję gazów 
cieplarnianych i zmniejszą niestabilne ceny energii. Realizując projekty związane z 
energią słoneczną, Nowy Jork stworzy nowe możliwości ekonomiczne dla klientów i 
stworzy dobrze płatne miejsca pracy dla mieszkańców stanu Nowy Jork”.   
   
Sukces stanu Nowy Jork w dużej mierze wynika ze strategii społecznościowej energii 
słonecznej, innowacyjnego modelu biznesowego zaprojektowanego w celu 
dostarczenia korzyści z energii słonecznej, w tym bez kosztów wstępnych lub opłat za 
uczestnictwo, konsumentom ze stanu Nowy Jork, którzy często nie są w stanie 
zainstalować energii słonecznej na swojej nieruchomości. Na początku tego roku 
gubernator Hochul ogłosiła, że stan Nowy Jork stał się czołowym rynkiem 
społecznościowych instalacji słonecznych w Stanach Zjednoczonych z ponad jednym 
gigawatem zainstalowanym, wystarczającym do zasilenia ponad 200 000 gospodarstw 
domowych, zapewniając stały dostęp do czystej przystępnej cenowo energii słonecznej 
dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork przez kolejne lata.   
   
Stanowa inicjatywa NY-Sun pomogła wesprzeć instalację energii słonecznej dla 
166 088 gospodarstw domowych lub firm w każdym hrabstwie w stanie Nowy Jork, przy 
czym Long Island, Mid-Hudson i Capital Region mają najwięcej instalacji solarnych. 
Zgodnie z mandatem ustawy klimatycznej (Climate Act) dotyczącym 35% i celem 40% 
korzyści płynących z czystej energii dla społeczności upośledzonych, NYSERDA 
przeznacza ponad 1600 megawatów, wystarczających do zasilenia 280 000 
gospodarstw domowych, dla gospodarstw o niskich i umiarkowanych dochodach (LMI), 
przystępnych cenowo mieszkań oraz zagrożonych społeczności w ramach programu 
sprawiedliwość w zakresie energii słonecznej (Solar Energy Equity Framework).   
   
Oprócz czterech gigawatów rozproszonej energii słonecznej zainstalowanej w całym 
stanie, istnieje kolejne 3,2 gigawata energii słonecznej, wystarczającej do zasilenia 
560 000 gospodarstw domowych, które otrzymały zachęty NY-Sun i są obecnie w 
trakcie realizacji w całym stanie. Oczekuje się, że projekty te zostaną uruchomione w 
ciągu najbliższych dwóch do trzech lat i będą miały moc wystarczającą do zasilenia 
dodatkowych pół miliona lub więcej gospodarstw, co jeszcze bardziej przybliży stan 
Nowy Jork do osiągnięcia celu sześciu gigawatów. Przewiduje się, że osiągnięcie 
stanowego celu w zakresie energii słonecznej w wysokości sześciu gigawatów 
wygeneruje około 5,4 mld USD w postaci inwestycji prywatnych oraz do 500 mln USD 
rocznie w postaci oszczędności energii w skali kraju.   
   
Szybkie wdrażanie rozproszonej energii słonecznej w całym stanie Nowy Jork zostanie 
dodatkowo przyspieszone dzięki przedłużonej i rozszerzonej federalnej uldze 
inwestycyjnej dla energii słonecznej i innych czystych technologii energetycznych, która 
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została włączona do ustawy o redukcji inflacji z 2022 r. Postęp ten również uzupełniania 
program NYSERDA dotyczący odnawialnych źródeł energii na dużą skalę, który ma 
aktywne umowy z ponad 85 projektami słonecznymi o łącznej mocy blisko siedmiu 
dodatkowych gigawatów energii słonecznej w trakcie realizacji w całym stanie – 
wystarczającej do zasilenia blisko 1,2 mln mieszkań po ukończeniu. Łącznie projekty te 
przyniosą Nowemu Jorkowi inwestycje o wartości ponad 7,5 mld USD oraz zapewnią 
ponad 9000 miejsc pracy przy rozwoju, budowie, eksploatacji i utrzymaniu.   
   
Senator stanu, Kevin S. Parker, powiedział: „Dzięki instalacji 4 GW rozproszonej 
energii słonecznej w całym stanie pokazaliśmy, że możemy zainstalować czystą 
energię dla ludzi w odpowiednim czasie. Rozproszona energia słoneczna na dachach 
będzie odgrywać kluczową rolę na naszej drodze do sprawiedliwego osiągnięcia 
CLCPA, ponieważ zapewnia pozytywną wartość netto dla sieci poprzez unikanie 
inwestycji w infrastrukturę i poprawę odporności. Wyrażam uznanie dla wykorzystania 
szczególnej pozycji NYPA jako państwowego organu władzy publicznej w celu 
ułatwienia realizacji sprawiedliwych projektów ekologicznych, takich jak projekt Javits, 
które przyczyniają się do tego kamienia milowego w dziedzinie energii słonecznej i 
pomagają nam utrzymać się na drodze do przekroczenia naszego celu CLCPA, jakim 
jest 6 GW rozproszonej energii słonecznej do 2025 roku”.  
   
Członek Zgromadzenia, Michael Cusick, powiedział: „Dziś jestem dumny, że 
osiągnęliśmy ten ważny kamień milowy, jakim jest 4000 megawatów zainstalowanych 
rozproszonych energii słonecznych w stanie Nowy Jork. Dzisiejsze ogłoszenie tego 
osiągnięcia jest dodatkowo podkreślone udaną instalacją największego 
zainstalowanego projektu solarnego na dachu Manhattanu w centrum Javits. Wyrażam 
uznanie dla gubernator Hochul, NYSERDA, NYPA i Javits Center za ten ważny postęp 
w dziedzinie czystej energii podczas Tygodnia dla Klimatu”.   
  
Wiceprezes organizacji Campaigns for the Coalition for Community Solar Access, 
Matt Hargarten, powiedział: „Stan Nowy Jork pokazuje, co jest możliwe, gdy połączy 
się wizję, przywództwo i działanie w zakresie wdrażania społecznościowych systemów 
słonecznych. CCSA wyraża uznanie dla wyrównania szans w Empire State, od 
gubernator Hochul do NYSERDA i do wszystkich osób, które muszą sprostać tym 
kluczowym kamieniom milowym w dziedzinie klimatu. Wyznaczenie ambitnych celów w 
zakresie rozproszonej energii słonecznej – i ich przekroczenie – jest doskonałym 
przykładem dla reszty kraju”.  
  
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Przemysłu Energii Słonecznej w Nowym 
Jorku, Zack Dufresne, powiedział: „Dzisiejsze wiadomości są dowodem na to, że 
śmiałe inwestycje stanu Nowy Jork w energię słoneczną szybko przynoszą korzyści. 
Osiągnięcie przez stan Nowy Jork 4 GW zainstalowanej rozproszonej energii 
słonecznej świadczy o sukcesie wiodącego w kraju programu NY-Sun oraz o wpływie, 
jaki pewność rynku może mieć na osiągnięcie naszych celów w zakresie czystej energii. 
NYSEIA i jej firmy członkowskie są wdzięczne za niezachwiane wsparcie gubernator 
Hochul, NYSERDA, Komisji ds. Usług Publicznych i Legislatury Stanowej (State 
Legislature) w naszych wysiłkach zmierzających do osiągnięcia i przekroczenia naszych 
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celów dotyczących rozmieszczenia 10 GW energii słonecznej i kapitału CLCPA. 
Poprzez bezpośrednią obsługę zagrożonych społeczności, tworzenie miejsc pracy oraz 
zapewnianie korzyści dla sieci i unikanie kosztów przesyłu, przemysł rozproszonej 
energii słonecznej oczekuje, że będzie nadal odgrywał kluczową rolę w skutecznym 
wdrażaniu czystej energii w stanie Nowy Jork”.  
  
 Dyrektor wykonawczy Alliance for Clean Energy w stanie Nowy Jork, Anne 
Reynolds, powiedziała: „Ten niesamowity kamień milowy dla energii słonecznej 
pokazuje, że możemy przyspieszyć budowę czystej energii, której potrzebujemy. Ten 
postęp – możliwy dzięki udanemu programowi NY-Sun – stawia nas na dobrej drodze 
do osiągnięcia celu 10 GW. Wspaniale jest móc świętować te przełomowe wydarzenia, 
jednocześnie kontynuując rozwój i ulepszanie programów, takich jak rozszerzony 
program Solar for All, który ma na celu udostępnienie energii słonecznej mieszkańcom 
stanu Nowy Jork o niskich dochodach”.  
  
Dyrektor regionalna organizacji VoteSolar Northeast, Elena Weissmann, 
powiedziała: „W stanie Nowy Jork od dawna działa prężny przemysł solarny i 
mistrzowie polityki solarnej. Wraz z naszymi partnerami i członkami, Vote Solar świętuje 
ten kamień milowy, dążąc do 10 GW i czystej sieci, która działa dla wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork. Jako że nowe fundusze federalne otwierają jeszcze 
większe możliwości rozwoju energetyki słonecznej, stan Nowy Jork musi być liderem w 
zabezpieczaniu demokratycznej i odpornej sieci. Niezwykle ważne jest, abyśmy nadali 
priorytet spełnieniu wymogów równościowych przełomowej ustawy o przywództwie 
klimatycznym i ochronie społeczności (Climate Leadership and Community Protection 
Act, CLCPA) i zaangażowali się w wykorzystanie energii słonecznej jako narzędzia 
sprawiedliwości energetycznej i ekonomicznej w zagrożonych społecznościach, w tym 
poprzez opracowanie solidnego programu energii słonecznej kierowanego przez 
społeczność”.  
 
Sztandarowy 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. Zgodnie z ustawą o ochronie klimatu (Climate Act), władze stanu 
Nowy Jork będą opierać się na tym postępie i do 2050 r. zredukują emisję gazów 
cieplarnianych o 85% w stosunku do poziomu z 1990 r., jednocześnie zapewniając, że 
co najmniej 35%, a docelowo 40% korzyści z inwestycji w zakresie czystej energii trafi 
do społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszą postępy 
w realizacji celu władz stanu w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2025 
r., polegającego na zmniejszeniu zużycia energii na miejscu o 185 bln jednostek 
bazowych (BTU), co pozwoli na zaoszczędzenie energii końcowej.   
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