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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE BLISKO 7,9 MLN USD NA 
POMOC GOSPODARSTWOM ROLNYM W STANIE NOWY JORK W 

PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM ZMIAN KLIMATYCZNYCH  
   

Dzięki dotacjom ponad 70 gospodarstw rolnych będzie mogło zmniejszyć swój 
ślad środowiskowy i przygotować się na ekstremalne zjawiska pogodowe  

   
Wybrane projekty zmniejszą emisję gazów cieplarnianych o szacunkowo 68 495 

ton metrycznych CO2 rocznie  
   

Wspiera program działań na rzecz klimatu ogłoszony przez gubernator oraz 
projekt ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że blisko 7,9 mln USD zostanie przydzielonych w 
ramach programu dotacji na rzecz odporności gospodarstw rolnych na zmiany 
klimatyczne (Climate Resilient Farming), aby pomóc ponad 70 gospodarstwom w całym 
stanie zmniejszyć ich wpływ na środowisko i przygotować się na ekstremalne zjawiska 
pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi. Wybrane projekty zmniejszą emisję 
gazów cieplarnianych o szacunkowo 68 495 ton metrycznych CO2rocznie, czyli tyle, co 
usunięcie z dróg blisko 14 800 samochodów rocznie.  
  
„Rolnicy ze stanu Nowy Jork są na pierwszej linii wpływu zmian klimatycznych i jako 
jedni z pierwszych odczuwają niszczycielskie skutki ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, które w ostatnich latach zdecydowanie są zbyt 
powszechne”, powiedziała gubernator Hochul. „Nasz program dotacji na rzecz 
odporności gospodarstw rolnych na zmiany klimatyczne zapewnia rolnikom zasoby, 
których potrzebują, aby przygotować się i reagować na wszelkie zjawiska pogodowe, 
jakie przyniesie przyszłość oraz kontynuować ich kluczową pracę, przyczyniając się do 
rozwoju naszej lokalnej gospodarki i produkując świeże, zdrowe produkty dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  

  

Uruchomiony w 2015 r. program na rzecz odporności gospodarstw rolnych na zmiany 
klimatyczne wspiera stanowy sektor rolniczy w realizacji celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w ramach stanowej ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie 
społeczności (Climate Leadership and Community Protection Act). W ramach sześciu 



dotychczasowych rund finansowania przyznano blisko 20 mln USD na pomoc 
gospodarstwom w całym stanie Nowy Jork.  
   
Projekty nagrodzone w ramach 6. rundy dotyczyły najlepszych praktyk zarządzania, 
mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę stanu gleb i 
promowanie oszczędności energii w regionie Capital Region, a także w regionach 
Central New York, Finger Lakes, Hudson Valley, Mohawk Valley, North Country, 
Southern Tier i Western New York. Projekty te zakładają również zwiększenie 
możliwości nawadniania i kładą nacisk na gospodarkę wodną w celu złagodzenia 
skutków okresów suszy dla upraw i zwierząt gospodarskich, a także intensywnych 
opadów i powodzi.  
  
W imieniu rolników, okręgom ochrony gleb i wód przyznano dotacje w ramach jednej z 
trzech ścieżek: składowanie, pokrycie i wychwytywanie obornika; zarządzanie wodami 
terenów zalewowych, podmokłych i wyżynnych; oraz Healthy Soils NY.  
  
Następującym hrabstwom z okręgów ochrony gleby i wód (Soil and Water Conservation 
Districts, SWCD) przyznano dotacje na pomoc gospodarstwom rolnym w realizacji 
projektów związanych ze zmianami klimatycznymi:  
  
CAPITAL REGION - łączna kwota dotacji w wysokości 393 200 USD  

• Hrabstwu Washington SWCD przyznano 393 200 USD na pomoc dla dwóch 
gospodarstw rolnych.  

CENTRAL NEW YORK - łączna kwota dotacji w wysokości 1 598 209 USD  

• Cayuga SWCD przyznano 811 920 USD na pomoc dla dziewięciu gospodarstw 
rolnych.  

• Cortland SWCD przyznano 492 137 USD na pomoc dla trzech gospodarstw 
rolnych.  

• Madison SWCD przyznano 98 800 USD na pomoc dla kilku gospodarstw 
rolnych.  

• Onondaga SWCD przyznano 195 352 USD na pomoc dla dziewięciu 
gospodarstw rolnych.  

FINGER LAKES - łączna kwota dotacji w wysokości 1 865 319 USD  

• Genesee SWCD przyznano 32 364 USD na pomoc dla czterech gospodarstw 
rolnych.  

• Livingston SWCD przyznano 671 310 USD na pomoc dla dwóch gospodarstw 
rolnych.  

• Ontario SWCD przyznano 421 320 USD na pomoc dla jednego gospodarstwa 
rolnego.  

• Wayne SWCD przyznano 58 775 USD na pomoc dla jednego gospodarstwa 
rolnego.  

• Yates SWCD przyznano 385 550 USD na pomoc dla dwóch gospodarstw 
rolnych.  



HUDSON VALLEY - łączna kwota dotacji w wysokości 307 709 USD  

• Orange SWCD przyznano 178 595 USD na pomoc dla pięciu gospodarstw 
rolnych.  

• Ulster SWCD przyznano 129 114 USD na pomoc kilku gospodarstwom rolnym.  

MOHAWK VALLEY - łączna kwota dotacji w wysokości 823 381 USD  

• Fulton SWCD przyznano 132 986 USD na pomoc dla czterech gospodarstw 
rolnych.  

• Montgomery SWCD przyznano 470 410 USD na pomoc dla jednego 
gospodarstwa rolnego.  

• Schoharie SWCD przyznano 219 985 USD na pomoc dla jednego gospodarstwa 
rolnego.  

NORTH COUNTRY - łączna kwota dotacji w wysokości 1 736 148 USD  

• Clinton SWCD przyznano 620 580 USD na pomoc dla jednego gospodarstwa 
rolnego.  

• Essex SWCD otrzymał 689 524 USD na pomoc dla sześciu gospodarstw 
rolnych.  

• St. Lawrence SWCD przyznano 426 044 USD na pomoc dla jednego 
gospodarstwa rolnego.  

SOUTHERN TIER - łączna kwota dotacji w wysokości 693 734 USD  

• Delaware SWCD przyznano 159 160 USD na pomoc dla trzech gospodarstw 
rolnych.  

• Tioga SWCD przyznano 534 574 USD na pomoc dla czterech gospodarstw 
rolnych.  

WESTERN NEW YORK - łączna kwota dotacji w wysokości 426 345 USD  

• Allegany SWCD przyznano 34 062 USD na pomoc dla jednego gospodarstwa 
rolnego.  

• Erie SWCD przyznano 256 923 USD na pomoc dla czterech gospodarstw 
rolnych.  

• Niagara SWCD przyznano 135 360 USD na pomoc dla czterech gospodarstw 
rolnych.  

Pełną listę opisów projektów można znaleźć tutaj.  
  
Komisarz ds. Rolnictwa w stanie Nowy Jork, Richard A. Ball, powiedział: „Program 
dotacji na rzecz odporności gospodarstw rolnych na zmiany klimatyczne w stanie Nowy 
Jork posiada udokumentowaną historię pomagania rolnikom w skuteczniejszym radzeniu 
sobie z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które stają się coraz częstsze, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ich śladu środowiskowego i ochronie otaczających nas 
zasobów naturalnych”. Pragnę wyrazić swoje podziękowania dla gubernator Hochul za 
jej historyczne zaangażowanie w rozszerzenie tego programu i życzę wszystkim naszym 
okręgom ochrony gleb i wód, oraz rolnikom, jak najlepszych wyników w realizacji ich 
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projektów, które według szacunków mają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w 
stopniu odpowiadającym usunięciu z dróg blisko 14 800 samochodów. Jest to 
niewątpliwie powód do świętowania podczas Tygodnia dla Klimatu”.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork i 
współprzewodniczący Rady ds. Działań na rzecz Klimatu, Basil Seggos, 
powiedział: „Rolnicy w Nowym Jorku są w czołówce pod względem dbałości o 
środowisko i stosowania inteligentnych, zrównoważonych praktyk produkcyjnych. DEC 
wyraża uznanie dla ciągłego wsparcia dla rolnictwa poprzez program dotacji na rzecz 
odporności gospodarstw rolnych na zmiany klimatyczne, wspierając działania gubernator 
Hochul, aby kontynuować wprowadzanie innowacyjnych sposobów walki ze zmianami 
klimatycznymi, zapewniając jednocześnie, że gospodarstwa rolne w stanie Nowy Jork 
pozostaną konkurencyjne, rentowne i dobrze prosperujące.”  
  
Przewodnicząca Senatu ds. Rolnictwa Stanu Nowy Jork, Michelle Hinchey, 
powiedziała: „Rolnicy w stanie Nowy Jork są na pierwszej linii frontu zmian 
klimatycznych i mają doświadczenie we prowadzeniu sprawdzonych praktyk rolniczych, 
które poprawiają jakość gleb oraz chronią nasze powietrze i wody. Program dotacji na 
rzecz odporności gospodarstw rolnych na zmiany klimatyczne jest ważnym środkiem, 
który pozwala rolnikom na rozszerzenie tych działań, jednocześnie zwiększając ich 
odporność na wpływ ekstremalnych warunków pogodowych. Jestem dumna z poparcia 
tego istotnego finansowania dla gospodarstw rolnych w całym stanie Nowy Jork, w tym 
dla hrabstw Ulster i Montgomery z mojego okręgu SWCD, i zamierzam nadal zapewniać 
finansowanie, które pomoże większej liczbie rolników wzmocnić naszą walkę z kryzysem 
klimatycznym”.  
  
 Członek Zgromadzenia, Donna Lupardo, Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, 
powiedziała: „Społeczność rolników jest gotowa zrobić wszystko, aby móc wynieść swój 
wkład w przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, który zna aż za dobrze. Program 
dotacji na rzecz odporności gospodarstw rolnych na zmiany klimatyczne zapewnia 
rolnikom wsparcie, którego potrzebują, aby lepiej chronić naszą glebę i zasoby wodne. 
Pragnę podziękować gubernator za silne wsparcie programu oraz okręgom ochrony 
gleby i wody, które będą ściśle współpracować z tymi gospodarstwami w stanie Nowy 
Jork”.  
  
Prezes Biura ds. Rolnictwa Stanu Nowy Jork (New York Farm Bureau), David 
Fisher, powiedział: „Rolnicy w stanie Nowy Jork poważnie podchodzą do kwestii 
zarządzania środowiskiem, ponieważ stale poszukujemy nowych sposobów na poprawę 
naszych działań na rzecz ramach gospodarstw rolnych, aby chronić nasze zasoby 
naturalne. Rolnictwo jest częścią kompleksowego rozwiązania w zakresie łagodzenia 
zmian klimatycznych i wpływu, jaki mogą one mieć na naszą ziemię, uprawy i zwierzęta. 
Urząd ds. Rolnictwa Stanu Nowy Jork dziękuje gubernator za jej nieustanne 
zaangażowanie w programy dotacji na rzecz odporności gospodarstw rolnych na zmiany 
klimatyczne oraz wsparcie dla naszych przedstawicieli cennych okręgów ochrony gleb i 
wód, którzy współpracują z rolnikami w realizacji projektów zrównoważonego rozwoju”.  
  



Przewodniczący Okręgu Ochrony Gleb i Wód Stanu Nowy Jork, Dale Stein, 
powiedział: „Rolnicy w stanie Nowy Jork, współpracujący z naszymi okręgami ochrony 
gleb i wód, od dawna są liderami w zarządzaniu środowiskiem. Program dotacji na rzecz 
odporności gospodarstw rolnych na zmiany klimatyczne jest ważnym zasobem, który 
pozwala rolnikom rozszerzyć te działania w zakresie dobrego gospodarowania, 
jednocześnie zwiększając ich odporność na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. 
Kolejna runda programu stanowi kontynuację tego sukcesu i jest ogromnym wsparciem 
dla rolników w ich dalszej pracy”.  
  
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. 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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