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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O BADANIU WARUNKÓW 
EKSTREMALNIE WYSOKICH TEMPERATUR W SPOŁECZNOŚCIACH 

DEFAWORYZOWANYCH  
  

Ustawa (S.8431-A/A.10001-B) nakazuje Departamentowi Ochrony Środowiska 
przeprowadzenie badania na temat wpływu nieproporcjonalnie wysokiej 

temperatury w obszarach miejskich  
  

  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.8431-A/A.10001-B), na mocy 
której Departament Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (New York State Department 
of Environmental Conservation, NYS DEC) ma zbadać wpływ nieproporcjonalnie 
wysokich temperatur, inaczej zwanych „miejskimi wyspami ciepła”, w społecznościach 
defaworyzowanych.  
  
„Ekstremalne upały co roku zagrażają życiu i zdrowiu wielu mieszkańców stanu Nowy 
Jork, ale w szczególności tych, którzy żyją w społecznościach defaworyzowanych i 
społecznościach osób kolorowych”, powiedziała gubernator Hochul. „W trakcie 
podsumowania Tygodnia dla Klimatu podejmujemy działania mające na celu 
rozwiązanie problemu ekstremalnych upałów i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 
To badanie pozwoli nam lepiej chronić mieszkańców stanu Nowy Jork i zadbać o to, 
aby był on zdrowszym, bardziej zrównoważonym miejscem do życia dla przyszłych 
pokoleń”.  
  
Ustawa (S.8431-A/A.10001-B) nakazuje Departamentowi Ochrony Środowiska Stanu 
Nowy Jork (Department of Environmental Conservation DEC), w porozumieniu z 
Międzyagencyjną Radą Koordynacyjną ds. Sprawiedliwości Środowiskowej 
(Environmental Justice Interagency Coordinating Council) i Grupą Roboczą ds. 
Sprawiedliwości Klimatycznej (Climate Justice Working Group, CJWG), zbadać wpływ 
nieproporcjonalnie wysokich temperatur na obszarach miejskich, w szczególności w 
społecznościach defaworyzowanych. Różne miasta w całym stanie są podatne na 
zwiększone upały z powodu infrastruktury, która zatrzymuje i gromadzi ciepło w ciągu 
dnia, co jest zjawiskiem znanym jako efekt „miejskiej wyspy ciepła”. Badanie 
zidentyfikuje miejskie społeczności defaworyzowane, w których występują takie wyspy 
ciepła, przedstawi zalecenia dotyczące sposobu identyfikowania, zapobiegania i 
rozwiązywania problemów związanych z niekorzystnym wpływem na zdrowie i 



środowisko, wynikającym z efektów „miejskiej wyspy ciepła”, a także określi potencjalne 
finansowanie w celu rozwiązania tego problemu.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork i Rady ds. Działań 
na rzecz Klimatu, Basil Seggos, powiedział: „Zmiany klimatyczne nie tylko wpływają 
na nasze środowisko, ale już przyczyniają się do zgubnych konsekwencji dla zdrowia 
publicznego w społecznościach historycznie obciążonych zanieczyszczeniem 
środowiska. DEC oczekuje na kontynuację tego ważnego badania z naszymi lokalnymi, 
stanowymi i legislacyjnymi partnerami i będzie kontynuować pracę pod 
przewodnictwem gubernator Hochul, aby pomóc rozwiązać problem ekstremalnych 
upałów i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  

  
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: „Gubernator Hochul jest zaangażowana w walkę ze zmianami 
klimatycznymi i rozumie, że przez lata społeczności znajdujące się w trudniejszej 
sytuacji były na pierwszej linii frontu i ponosiły najgorsze skutki ekstremalnych upałów i 
szkodliwych zanieczyszczeń, które przyczyniały się do powstawania miejskich wysp 
ciepła w całym stanie. Po zakończeniu, badanie to będzie dalej wspierać wysiłki stanu 
Nowy Jork na rzecz osiągnięcia sprawiedliwości środowiskowej i zapewnienia korzyści 
rodzinom w celu poprawy zdrowia publicznego i wspierania lepszej jakości życia, 
poprzez zastosowanie świadomych rozwiązań, takich jak zrównoważone i niedrogie 
chłodzenie, które doprowadzi do większego bezpieczeństwa i poziomy czystości naszej 
planety”.  
  
Senator stanu, Kevin Parker, powiedział: „Globalne ocieplenie spowodowało, że 
społeczności w centrach miast trafiły z deszczu pod rynnę. Te głównie 
afroamerykańskie i latynoskie społeczności ponoszą nieproporcjonalnie duży ciężar 
skutków upałów spowodowanych zmianami klimatu. Te efekty wysp ciepła były 
szczególnie widoczne w mieście Nowy Jork podczas tegorocznej dwutygodniowej fali 
upałów. Ta nowa ustawa dostarczy administracji stanu Nowy Jork dane potrzebne do 
zrozumienia tych skutków i opracowania zarówno strategii, jak i sposobów ich 
łagodzenia. Dziękuję gubernator Hochul za stanięcie w obronie sprawiedliwości 
środowiskowej”.  
  
Członek Zgromadzenia, Brian Cunningham, powiedział: „Badanie na temat efektu 
miejskich wysp ciepła, które zostanie przeprowadzone w wyniku tej ustawy oznacza 
poprawę życia defaworyzowanych społeczności. Jestem przekonany, że dzięki 
określeniu miejsc koncentracji wysp ciepła i wydaniu zaleceń jak zminimalizować ich 
negatywne skutki dla zdrowia i środowiska, badania będą miały ogromny wpływ. Z góry 
dziękujemy Międzyagencyjnej Radzie Koordynacyjnej ds. Sprawiedliwości 
Środowiskowej i Grupie Roboczej ds. Sprawiedliwości Klimatycznej za ich badania”.  
  
Dyrektor NYC Environmental Justice Alliance, Eddie Bautista, powiedział: „NYC 
Environmental Justice Alliance chciałoby podziękować głównym sponsorom: senatorowi 
Parkerowi i członkowi Zgromadzenia, Cunninghamowi, a także przewodniczącemu 



zgromadzenia Heastie i przewodniczącej senackiej większości, Andrei Stewart-Cousins, 
za ich działania na rzecz klimatu, dzięki któremu ustawa ta trafiła na biurko gubernator 
Hochul. Dziękujemy również gubernator Hochul za jej zaangażowanie w rozwiązywanie 
i łagodzenie ekstremalnych skutków klimatycznych, takich jak ekstremalne upały. 
Badania, do których przeprowadzenia zobowiązuje ta ustawa, pomogą lepiej wyjaśnić 
nieproporcjonalne efekty miejskich wysp ciepła i związane z nimi konsekwencje 
ekstremalnie wysokich temperatur, z którymi borykają się społeczności znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji. Poprzez zapewnienie, że to badanie zostanie wykonywane w 
konsultacji z grupami ds. sprawiedliwości środowiskowej i Grupą Roboczą ds. 
Sprawiedliwości Klimatycznej, osoby te zapewniły, że najbardziej poszkodowani, którzy 
są przedmiotem tego badania, będą mocno zaangażowani w proces, co pozwoli im 
działać jako liderzy w tym procesie i dyktować to, co uważają za najważniejsze i 
najbardziej przydatne dla swoich społeczności”.  
  
Dyrektor ds. polityki w WE ACT for Environmental Justice, Sonal Jessel, 
powiedziała: „Ekstremalne upały są najbardziej śmiercionośnym skutkiem zmian 
klimatycznych, a w przypadku osób o czarnym kolorze skóry i Afroamerykanów dwa 
razy częściej powodują zgony niż w przypadku innych grup rasowych i etnicznych w 
Nowym Jorku. Dziękujemy gubernator Hochul za jej przywództwo w sprawie 
rozwiązania tego krytycznego problemu sprawiedliwości środowiskowej i czekamy na 
zapewnienie Departamentowi Konserwacji Środowiska wszelkiej możliwej pomocy”.  
  
Dyrektor wykonawczy Environmental Advocates NY, Peter Iwanowicz, powiedział: 
„Wyraźnym objawem, w jaki kryzys klimatyczny wpływa na stan Nowy Jork, są 
ekstremalne upały. Jest to szczególnie widoczne w obszarach, gdzie spuścizna 
rasistowskiej polityki, takiej jak praktyki dyskryminacyjne, nadal nieproporcjonalnie 
wpływa na ludzi tam mieszkających, pozostawiając ich na «wyspach ciepła». 
Doceniamy gubernator Hochul za podpisanie tej ważnej ustawy, która pozwoli zarówno 
zebrać kluczowe informacje o tych wyspach ciepła, jak i przedstawić plan naprawienia 
krzywd z przeszłości”.  
  
Prezes organizacji New York League of Conservation Voters, Julie Tighe, 
powiedziała: „Efekt wyspy ciepła stawia ludzi żyjących w społecznościach 
defaworyzowanych w niebezpieczeństwie i uderza w portfele tych, którzy mogą sobie 
na to najmniej pozwolić. New York League of Conservation Voters docenia gubernator 
Hochul za podpisanie tej ustawy, która jest kluczowym krokiem w naprawianiu krzywd z 
przeszłości i wciąż występujących niesprawiedliwości środowiskowych. Ustawa o 
wyspach ciepła (Heat Island Bill) zapewni możliwość zgromadzania danych, a na ich 
podstawie będzie można wprowadzić rozwiązania dla bardziej zielonego i 
sprawiedliwego krajobrazu miejskiego”.  
  
Stan Nowy Jork już podejmuje kroki administracyjne w celu rozwiązania problemu 
ekstremalnych upałów w społecznościach miejskich, w tym poprzez utworzenie Planu 
działań na rzecz walki z ekstremalnymi upałami, który został opracowany przez Urząd 
ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research 
and Development Authority NYSERDA) oraz Department Ochrony Środowiska 
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(Department of Environmental Conservation DEC). Tymczasowe zalecenia dotyczące 
Planu działań na rzecz walki z ekstremalnymi upałami zostały opublikowane 23 lipca 
2022 roku. Plan ten dotyczy w szczególności społeczności nieproporcjonalnie 
dotkniętych zanieczyszczeniami środowiska i zmianami klimatycznymi oraz identyfikuje 
luki w istniejącym podejściu władz stanowych do łagodzenia wpływu ekstremalnych 
upałów na obszary zatrudnienia, rekreacji i społeczności znajdujące się w trudnej 
sytuacji.  
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