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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OSIĄGNIĘCIE WAŻNEGO ETAPU, JAKIM 
JEST ZAINSTALOWANIE PONAD 100 SZYBKICH ŁADOWAREK DO POJAZDÓW 

ELEKTRYCZNYCH W RAMACH SIECI EVOLVE NY  
   

Najnowsze ładowarki poszerzają infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych na 
Long Island, gdzie mieszka prawie 30 procent właścicieli pojazdów elektrycznych 

w stanie Nowy Jork  
   

Film z ceremonii świętowanie tego kamienia milowego w zakresie czystego 
transportu w stanie Nowy Jork można zobaczyć tutaj a zdjęcia z Long Island tutaj  

   
Mapa stacji ładowania EVolve NY znajduje się tutaj  

  
   

Aby zakończyć Tydzień dla Klimatu, gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że na 
terenie całego stanu w ramach sieci szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych 
EVolve NY, która jest tworzona przez Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork (New York 
Power Authority, NYPA) zainstalowano już ponad 100 szybkich ładowarek do 
samochodów. Najnowsze szybkie ładowarki prądu stałego zainstalowane w centrum 
Riverhead i Commack w hrabstwie Suffolk stanowią pierwsze centra szybkiego 
ładowania sieci EVolve NY na Long Island, gdzie mieszka prawie 30 procent właścicieli 
pojazdów elektrycznych w stanie Nowy Jork. Dodatkowa stacja szybkiego ładowania w 
Bridgehampton zostanie oddana do użytku w październiku.   
  

„Dzięki sieci ponad 100 szybkich ładowarek Evolve NY w całym stanie, stan Nowy Jork 
utwierdził się jako lider w promowaniu czystego transportu i ograniczenie emisji z 
sektora transportu, który stanowi największe źródło emisji gazów cieplarnianych w 
kraju”, powiedziała gubernator Hochul. „Najnowsze trzy ładowarki instalowane na 
Long Island, gdzie jest więcej pojazdów elektrycznych niż gdziekolwiek indziej w stanie, 
symbolizują nasz postęp w budowaniu niezbędnej infrastruktury, aby wspierać naszą 
transformację w kierunku pojazdów elektrycznych w walce ze zmianami klimatu”.  
  
Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork (New York Power Authority's NYPA) obsługujący 
sieć stacji ładowania EVolve NY zainstalował szybkie ładowarki w kluczowych 
miejscach wzdłuż głównych korytarzy transportowych i na obszarach miejskich, aby 
ułatwić większej liczbie mieszkańców stanu Nowy Jork korzystanie z pojazdów 
elektrycznych. Każdy pojazd elektryczny zasilany z akumulatora można naładować w 
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punkcie EVolve NY w ciągu zaledwie 20 minut. Samochody elektryczne stanowią 
czystszy środek transportu, który pomaga zrównoważyć emisje z pojazdów 
napędzanych paliwami i przyczynia się do realizacji wiodącego w skali kraju celu 
przyjętej w stanie Nowy Jork Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie 
społeczności (Ustawa klimatyczna) (Climate Leadership and Community Protection Act, 
Climate Act, CLCPA), jakim jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 85% do 2050 
roku.  
  

Trzy nowe centra na Long Island rozbudowują sieć szybkiego ładowania  
  

Według EvaluateNY, na Long Island znajduje się prawie 30 procent pojazdów 
elektrycznych w stanie Nowy Jork (32 090 pojazdów), co stanowi wyższy odsetek niż w 
jakimkolwiek innym regionie stanu. Ponad 26 procent z obecnych publicznych i 
prywatnych 1020 stacji szybkiego ładowania prądem stałym (DCFC) w stanie znajduje 
się na Long Island. Rozbudowa infrastruktury EVolve NY na Long Island zapewni 
jeszcze większy dostęp do ładowania pojazdów elektrycznych dla mieszkańców Long 
Island.  

  
Ładowarki EVolve NY działają już w centrum handlowym przy 656 Commack Road w 
Commack oraz na miejskim parkingu przy 209 East Ave. w Riverhead. Ładowarki na 
miejskiej działce w Bridgehampton przy 99 School Street mają zostać otwarte pod 
koniec października. Do końca roku w całym stanie ma być dostępnych łącznie 140 
szybkich ładowarek EVolve NY.  
  
Cztery stacje szybkiego ładowania prądem stałym (direct current fast chargers DCFC) 
zlokalizowane w Riverhead i Commack pozwalają naładować dowolną markę lub model 
samochodu elektrycznego do 80 procent w ciągu zaledwie 20 minut. Stacje ładowania 
wyposażone są w złącza do szybkiego ładowania, które umożliwiają podłączenie 
wszystkich pojazdów elektrycznych, w tym samochodów Tesla z adapterem. Stacje 
szybkiego ładowania w Riverhead i Commack są zasilane przez PSEG Long Island, w 
imieniu Long Island Power Authority. Riverhead posiada również cztery publiczne 
ładowarki na poziomie 2, które można wykorzystać do ładowania podczas dłuższego 
postoju. Ładowarki w Commack są pierwszymi szybkimi ładowarkami lub ładowarkami 
poziomu 2 w tej miejscowości.  
  
Lokalizacja stacji ładowania w Riverhead, która znajduje się w centrum miasta przy 209 
East Avenue, jest miejscem wskazanym przez Departament Stanu w ramach 
realizowanej przez Departament Stanu Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). Program opiera się na publicznych i 
prywatnych inwestycjach, których celem jest stworzenie tętniących życiem 
śródmiejskich dzielnic biznesowych. Riverhead jest jednym z sześciu miast 
wdrażających ładowarki EVolve NY w ramach programu DRI, aby uczynić przejazdy 
samochodami elektrycznymi bardziej dostępne dla większej liczby lokalnych 
mieszkańców i wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, a jednocześnie wspierać 
rozwój gospodarczy w centrach miast w całym stanie. Realizowany jednocześnie przez 
wiele agencji program o nazwie „DRIve EV Downtown”, obejmuje inne lokalizacje DRI, 
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w których zainstalowano stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, w tym w 
miejscowości Amsterdam (hrabstwo Montgomery), Geneva (hrabstwo Ontario), 
Middletown (hrabstwo Orange w dolinie Hudson), Utica (hrabstwo Oneida) i Oswego 
(hrabstwo Oswego).  
  
Tymczasowy prezes i dyrektor naczelny Urzędu Energetycznego Stanu Nowy 
Jork, Justin E. Driscoll, powiedział: „Jako pierwszy podmiot działający w obszarze 
ładowania pojazdów elektrycznych, NYPA kładzie podwaliny w szybko rozwijającej się 
branży, instalując szybkie stacje ładowania w całym stanie w sposób przyspieszony, 
zaawansowany technologicznie i ograniczający koszty. Przekroczenie liczby 100 stacji 
ładowania wzmacnia rdzeń naszej ogólnostanowej sieci i stymuluje dodatkowe 
inwestycje w nasz pierwotny cel, jakim jest pomoc w elektryfikacji przejazdów wzdłuż 
głównych korytarzy komunikacyjnych stanu Nowy Jork. Wykorzystanie pojazdów 
elektrycznych gwałtownie rośnie na Long Island, a NYPA jest dumne, że może wspierać 
te trendy”.   
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Ten kamień milowy 
jest symbolem przywództwa naszej administracji w zakresie tworzenia czystszego i 
bardziej ekologicznego stanu Nowy Jork. Redukcja emisji dwutlenku węgla w centrach 
miast i inwestowanie w infrastrukturę przyjazną dla klimatu jest ważnym elementem 
składowym ich rewitalizacji. Mieszkańcy stanu Nowy Jork wracają do tętniących życiem 
i zmodernizowanych śródmieść, a uczynienie ich bardziej odpornymi jest priorytetem 
Departamentu Stanu (Department of State, DOS)”.  
  
Dyrektor Generalny Urzędu Energetycznego Long Island, Thomas Falcone, 
powiedział: „Gratulujemy NYPA osiągnięcia kamienia milowego, jakim jest 100 
szybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także uruchomienia pierwszych 
trzech szybkich ładowarek EVolve NY na Long Island. Dzięki coraz większej 
dostępności stacji ładowania, zainteresowanie społeczeństwa tą technologią będzie 
tylko rosło, co pozwoli nam na osiągnięcie sukcesu w realizacji celów stanu Nowy Jork 
w zakresie czystej energii. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z naszymi 
partnerami z NYPA, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachęcić do 
szerszego wykorzystania pojazdów elektrycznych w całym naszym regionie poprzez 
edukację i zachęty”.  
   
Przewodnicząca Rady Miasta Riverhead, Yvette Aguilar, powiedziała: „Stacje 
ładowania, takie jak te szybkie ładowarki EVolve, pomagają rozbudować ogólną 
infrastrukturę centrum Riverhead, co jest kluczowe dla ogólnej rewitalizacji i ożywienia 
naszego centrum. W miarę jak coraz więcej mieszkańców stanu Nowy Jork będzie się 
przesiadać na pojazdy elektryczne, dostępność tych ładowarek bezsprzecznie stanie 
się bardziej powszechna”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Electrify America, Giovanni Palazzo, powiedział: 
„Jesteśmy podekscytowani świętowaniem osiągniętego przez Urząd Energetyczny 
Stanu Nowy Jork kamienia milowego, jakim jest zainstalowanie ponad 100 ładowarek w 
jego sieci ładowania EVolve NY. Dzięki naszej stałej współpracy, Electrify America 



pomaga NYPA w rozwoju mobilności pojazdów elektrycznych dla wszystkich 
użytkowników w stanie Nowy Jork”.  
  
Dyrektor ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w PSEG 
Long Island, Michael Voltz, powiedział: „PSEG Long Island gratuluje NYPA 
osiągnięcia tego wspaniałego kamienia milowego. Mieliśmy przyjemność 
współpracować z NYPA nad opracowaniem wspólnie uzgodnionego projekty 
podłączenia stacji szybkiego ładowania EV do sieci elektrycznej w celu zapewnienia 
szybkiego, niezawodnego zasilania dla właścicieli pojazdów elektrycznych, którzy chcą 
szybko naładować swoje samochody. Long Island ma najwyższy odsetek pojazdów 
elektrycznych w stosunku do całkowitej liczby posiadanych samochodów spośród 
wszystkich regionów w stanie Nowy Jork, dlatego jesteśmy podekscytowani 
pojawieniem się dodatkowych stacji ładowania w naszym regionie”.  
  
Przewodniczący Drive Electric Long Island, Marjaneh Issapour, powiedziała: 
„Drive Electric Long Island docenia NYPA za jego program instalacji stacji szybkiego 
ładowania Evolve NY, dzięki czemu ładowanie pojazdów elektrycznych jest szybkie, 
przystępne cenowo i wygodne zarówno na Long Island, jak i na terenie całego stanu 
Nowy Jork. Naszym celem jest przyspieszenie i zachęcenie do szerszego 
wykorzystywania pojazdów elektrycznych i dodatkowej infrastruktury ładowania poprzez 
wspieranie tej technologii, edukację i promocję. Sieć Evolve NY znacznie ułatwia 
osiągnięcie tego celu i odpowiada na potrzeby kierowców pojazdów elektrycznych z 
Long Island. Ponieważ na Long Island znajduje się 30 procent pojazdów elektrycznych 
w stanie Nowy Jork, nasi kierowcy zdecydowanie potrzebują więcej możliwości 
ładowania. Jesteśmy dumni, że możemy świętować 100. stację EVolve tutaj w 
Riverhead oraz poszerzenie sieci o stacje w Commack i Bridgehampton”.  
  
Postępy w zakresie czystego transportu w stanie Nowy Jork   
Władze stanu Nowy Jork postawiły sobie za cel osiągnięcie 850 000 pojazdów 
zeroemisyjnych do 2025 r., a do 2035 r. wszystkie nowe pojazdy osobowe mają mieć 
zerową emisję. Stan Nowy Jork szybko realizuje te cele poprzez szereg inicjatyw, w 
tym EV Make Ready, EVolve NY,, program rabatowy „Drive Clean”, program zachęt do 
kupowania ciężarówek „New York Truck Voucher” (NYTVIP) oraz Charge NY. Działania 
te przyczyniły się do rekordowego wzrostu liczby pojazdów elektrycznych sprzedanych 
w stanie Nowy Jork w 2021 r., dzięki czemu łączna liczba pojazdów elektrycznych na 
drogach do września 2022 r. wyniosła ponad 114 000, a liczba stacji ładowania na 
terenie stanu przekracza 10 000, łącznie z ładowarkami na poziomie 2 i szybkimi 
stacjami ładowania.  
  

Wiodący w skali kraju plan klimatyczny władz 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 
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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.  

  
O Urzędzie Energetycznym Stanu Nowy Jork  
NYPA jest największą państwową publiczną organizacją energetyczną w kraju, 
obsługującą 16 zakładów energetycznych i ponad 1400 mil linii przesyłowych. Ponad 80 
procent energii elektrycznej wytwarzanej przez NYPA to czysta, odnawialna energia 
wodna. NYPA nie korzysta z pieniędzy pochodzących z podatków ani kredytu 
stanowego. Przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność ze sprzedaży obligacji oraz z 
przychodów uzyskiwanych w dużej mierze dzięki sprzedaży energii elektrycznej. Aby 
uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.nypa.gov i obserwuj nas w 
serwisach Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr oraz LinkedIn.  
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