
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22נומער 

 

 ע ק ז ע ק י ו ט י ו ו  ב א פ ע ל

 

: אנווייזן פאר סטעיט אגענטורן אנצונעמען א שטאנדהאפטיגקייט און דעקארבאניזאציע  פאר אנדערע א מוסטער

 פראגראם 

 

ענווייראנמענטאלע  ״ אדער ״סטעיט״( איז אנטשלאסן צום אויסזוכן NYSדער סטעיט ניו יארק )״ אזוי ווי,

 קוואליטעט, אויסגעהאלטענע פובליק געזונטהייט, עקאנאמישע בליאונג, און סאציעלע וואוילזיין; און

 

דאס באניץ און אוועקפירן מאטעריאלן, און דאס שאפן און ניצן ענערגיע, קען האבן באדייטנדע  אזוי ווי,

 , פובליק געזונטהייט און דעם קלימאט; אוןנעגאטיווע ווירקונגען אויף ענווייראנמענטאלע קוואליטעט

 

דער סטעיט׳ס ּפָאליסיס רעכענען אריין אפהיטן, פארבעסערן, און באשיצן נאטורליכע רעסָארסן און   אזוי ווי,

דעם ענוויירָאנמענט; אפהאלטן וואסער, לופט און לאנד פארפעסטונג; און פארבעסערן די געזונט, זיכערהייט און 

 סטעיט איינוואוינער און זייערע אלגעמיינע עקאנאמישע און סאציעלע וואוילזיין; אוןוואוילזיין פון 

 

עס איז דער סטעיט׳ס ּפָאליסי צו הייבן צוגענגליכע מיטלען צו רעדוצירן ענערגיע און רעסָארס  אזוי ווי,

פן געפארפולע סובסטאנצן, אויסניץ, און רעדוצירן און עלימינירן דאס באניץ פון געפארפולע סובסטאנצן און דאס שא

 פארפעסטונג, און אפפאל ביים מקור; און

 

דער סטעיט׳ס הארטע אפפאל פארוואלטונג פריאריטעטן רעכענען אריין רעדוצירן דאס שאפן  אזוי ווי,

 הארטע אפפאל און איבערניצן און ריסייקל׳ען מאטעריאלן; און

 

ענווייראנמענטאלע יוסטיץ רעכענען אריין דאס פירן -דער סטעיט׳ס ּפָאליסיס צו פאראויס אזוי ווי,

איינקונפט קאמיוניטיס, און -פארבעסערן די ענוויירָאנמענט אין קאמיוניטיס, ספעציעל מינאריטעט און נידעריגע

אדרעסירן די אומפראפארציאנעלע נעגאטיווע ענווייראנמענטאלע אימפאקטן וואס טוען מעגליך עקזיסטירן אין די  

 טיס; אוןיעניגע קאמיוני

 



דער סטעיט׳ס איינשאפונג פון קאמאדיטיס, סערוויסעס און טעכנאלאגיע קענען פארשטערקערט  אזוי ווי,

ווערן דורך סטעיט אגענטור און פובליק אויטאריטעט באשלוסן וועלכע מינימיזירן די נעגאטיווע ענווייראנמענטאלע  

 און געזונטהייט ווירקונגען פון זייערע אפעראציעס; און

 

גירונג קען און זאל ווייטער ווייזן דעם וועג אין ענווייראנמענטאלע אפוטרופוס׳שאפט  סטעיט רע אזוי ווי,

 דורכ׳ן באניץ פון גרינע איינשאפונג און שטאנדהאפטיגע פארוואלטונג פירונגען; און

 

סטעיט איינריכטונגען און ּפרָאּפערטי קענען דינען אלס פרואוושטאנד פאר׳ן ארויסשטעלן ריינע   אזוי ווי,

ערגיע פראיעקטן און נייע טעכנאלאגיעס אויף א פיל גרעסערן פארנעם, און דערמיט צויאגן מער דאס מער  ענ 

 פארשפרייטע אננעמען פון ריינע ענערגיע פראיעקטן און טעכנאלאגיעס אין די פובליק און פריוואטע סעקטארן; און

 

ימאט פירערשאפט און קאמיוניטי  , האט דער סטעיט איינגעפירט דעם קל2019, 18אום יולי  אזוי ווי,

באשיצונג געזעץ )דער ׳קלימאט אקט׳(, די מערסט אמביציעזע קלימאט לעגיסלאציע אין די פאראייניגטע שטאטן. דער  

׳קלימאט אקט׳ האט עטאבלירט א קלימאט אקציע קאונסיל באאויפטראגט מיט אויסארבעטן א פלאן צו רעדוצירן  

 דן סעקטאר פון דעם סטעיט׳ס עקאנאמיע; אוןפארפעסטונג אין יע-שעדליכע לופט

 

אגענטורן, און   NYSפון דעם קלימאט אקט אדרעסירט קלימאט ענדערונג שריטן דורך  7טייל  אזוי ווי,

אגענטורן זאלן ווידער אפשאצן און איינפירן סטראטעגיעס צו רעדוצירן זייערע  NYSזאגט אז  7.1ספעציעל אז טייל 

 פארפעסטונגען; און-שעדליכע לופט

 

פון דעם קלימאט אקט פארארדענט אויך אלע סטעיט אגענטורן, אפיסעס, אויטאריטעטן,  7.3טייל  אזוי ווי,

פארּפעסטונגען אין  -פארפעסטונגען און מיט-און אפטיילונגען צו פריאריטיזירן רעדוקציעס פון שעדליכע לופט

ון דעם ענווייראנמענטעלע אפהיטונג פ 75-0101פון טייל  5באזייטיגטע  קאמיוניטיס ווי אידענטיפיצירט לויט אפטייל 

 ״(; און ECLגעזעץ )״

 

פראצענט פון איר אפיס פאר גענעראלע   100דער סטעיט האט זיך שוין אונטערגענומען נאכצוקומען  אזוי ווי,

פארוואלטעטע סטעיט אגענטור איינריכטונג עלעקטרישע קראפט פארלאנג אין ניו יארק סיטי  -״(OGSסערוויסעס )״

 .2025בארע ענערגיע ביז מיט באניי

 

גאווערנער פון סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט   אצינד, דעריבער, טו איך, קעטי האוקול,

 באפולמעכטיגט אין מיך דורך די קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דעם סטעיט ניו יארק, פארארדענען ווי פאלגענד: 

 

Iבאדייטן  . 

 

A.   ״אפעקטירטע קערפערשאפטן״ באדייט סיי וואספארא אגענטור אדער דעפארטמענט איבער וועלכע דער

ערנער האט עקזעקיוטיוו מאכט, אריינגערעכנט אלע אפיסעס און אפטיילונגען דערפוןן, ווי אויך אלע גאוו

אויטאריטעטן פאר וועלכע דער גאווערנער באשטימט דעם פארזיצער, דער הויפט עקזעקיוטיוו, אדער -פובליק

דערפון, אויסער די פארט  די מערהייט פון באורד מיטגלידער, אריינגערעכנט אלע אפיסעס און אפטיילונגען 

אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי. דאס זאל ארייננעמען דער סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק און 

 .Aדער שטאט אוניווערסיטעט פון ניו יארק. פאררופט זיך צו דער ליסטע פארגעשטעלט אין פארשטעלונג 

 

B. אמיאונג דורך אפעקטירט קערפערשאפטן צו רעדוצירן ארט ׳ באדייט די געמיינזאמע ב2025סמארט -׳בילד

 שטאפל. 2015פון א  2025( מיט BTUטריליאן ׳בריטישע טערמאל איינהייטן׳ ) 11ענערגיע באניץ מיט 

 

C.   ״קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן״ באדייט קאמיוניטיס וועלכע טראגן נעגאטיווע פובליק געזונטהייט

ווירקונגען, ענווייראנמענטאלע פארפעסטונג, ווירקונגען פון קלימאט ענדערונג, און פארמאגן געוויסע  



- ון נידעריגע און מיטלמעסיגסאציאעקאנאמישע באדינגונגען, אדער באשטייען פון הויכע קאנצענטראציע פ

 .75-0111טייל   ECLפארדינענדע הויזגעזינדער, ווי אידענטיפיצירט לויט 

 

D.  פונט. 10,000אויפגאבע פארצוג״ באדייט פארצוגן אייניג אדער ווייניגער אין ברוטא וואג ווי -״לייכטע 

 

E. פונט ברוטא וואג.  10,000אויפגאבע פארצוגן״ באדייט איבער -״מיטלמעסיגע און שווערע 

 

F.  דורכאויס אלע פיר ״נייע קאנסטרוקציע״ באדייט קאנסטרוקציע פון א נייע געביידע וואס איז אקופירט

 סק. פיס אדער גרעסער. 5,000סעזאנען און איז 

 

G.  ״קוואליפיצירטע רייע״ באדייט סיי וועלכע רייע פון ניו יארק סטעיט פובליק סערוויס קאמיסיע׳ס ריינע

״( וואס איז געאייגנט צו אנמוטיגן דאס ליפערן מער,  CES)״ (E-0302-15ענערגיע סטאנדארט )פאל 

ז געשטיגענע ריינע ענערגיע צו ניו יארק סטעיט אדער א ספעציפישע לאקאציע אינערהאלב ניו  צעביסלעכוויי

ווינט ענערגיע  -, ים 1יארק סטעיט, וואס איז, פון דעם דאטום פון דעם עקזעקיוטיוו באפעל רעכנט אריין ריי 

 עמיסיע קרעדיטס. -אדער זערא 2אבער נישט ריי  4און ריי 

 

II׳גרין  .-NY׳ קאונסיל 

 

A. עס ווערט אצינד עטאבלירט דעם ׳גרין-NY  ׳ קאונסיל )דער ״קאונסיל״(. דער קאונסיל זאל באשטיין פון

״(; דער קאמיסיאנער פון אפיס פאר גענעראלע  DOBדירעקטאר פון דער אפטיילונג פון דעם בודזשעט )״

״(; דער DECענווייראנמענטאלע אפהיטונג )״סערוויסעס; דער קאמיסיאנער פון דעם דעפארטמענט פון 

קאמיסיאנער פון דעם העלט דעפארטמענט; דער קאמיסיאנער פון עקאנאמישע אנטוויקלונג; דער 

קאמיסיאנער פון טראנספארטאציע; דער קאמיסיאנער פון דעם אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און 

אנמענטאלע איינריכטונגען קארפאראציע׳; דער היסטארישע אפהיטונג; דער פרעזידענט פון די ׳ענווייר

״(; NYSERDAפרעזידענט פון דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )״

״(; דער פרעזידענט פון דער דארמיטארי  NYPAדער פרעזידענט פון דער ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט )״

ון דער הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער פון דער ׳מעטראפאליטען אויטאריטעט פון סטעיט ניו יארק; א

 טראנספארטאציע אויטאריטעט׳. 

 

B.  .דער קאונסיל זאל זיין דער הויפט קערפערשאפט פאראנטווארטליך פאר איינפירן דעם באפעל 

 

C. עם מיטגלידער פונעם קאונסיל קענען באשטימען א שטאב מיטגליד, און א במקום, זיי צו פארטרעטן אויף ד

 קאונסיל פאר זייערטוועגן.  

 

D. פארזיצער דעם קאמיסיאנער פון -דער קאונסיל זאל געפירט ווערן און שטעלן אלס מיטOGS דער ,

, און דער פרעזידענט NYSERDA, דער פרעזידענט פון DOB, דער דירעקטאר פון DECקאמיסיאנער פון 

טעגליכע ארבעט פון דעם קאונסיל זאל  - , אדער זייערע באשטימטע פארשטייער. די טאגNYPAפון 

אויסגעפירט ווערן דורך עקזעקיוטיוו און פראגראם שטאב מיטגלידער פון די פירערשאפט אגענטורן און  

נסיל  מאכטן, אין באראטונג מיט סיי וועלכע אגענטור אדער אויטאריטעט שטאב וואס באטייליגט זיך אין קאו

 ארבעט. 

 

E.   דער אפיס פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע סערוויסעס זאל שטיצן דעם קאונסיל׳ס אויספירונג פון אירע

 פאראנטווארטליכקייטן אונטער דעם באפעל.

 

F.  יערליך, אויף -דער קאונסיל זאל זיך צונויפקומען לויט ווי עס נויטיגט זיך, אבער נישט ווייניגער ווי פערטל

ן מיט עפנטליכע אנגעלעגנהייטן. א מערהייט פון די קאונסיל מיטגלידער )אדער זייערע זיך צו באנעמע



פעאיג, און אלע שריטן און רעקאמענדאציעס  - באשטימטע פארשטייער(, זאלן געציילט ווערן אלס באשלוס

 סיל.פון דעם קאונסיל זאלן פאדערן גוטהייסונג דורך א מערהייט פון דעם צאל מיטגלידער פון דעם קאונ 

 

G. גרופעס, סיי שטייענדע און סיי לויט׳ן  -דער קאונסיל קען פארמירן באראטונגס סובקאמיטעען אדער ארבעטס

נויט באשטימט, לויט׳ן קאונסיל׳ס איינזען, צו באשטיין פון עקזעקיוטיוו און פראגראם שטאב מיטגלידער, צו  

ראגט צו אזעלכע סובקאמיטעען אדער  געבן יעוץ און הילף צום קאונסיל איבער אנגעלעגנהייטן באאויפט

 גרופעס דורכ׳ן קאונסיל.-ארבעטס

 

IIIטרענירונג, שטאב, און שטיצע  . 

  

A.  טעג פון דאס ארויסגעבן דעם דאזיגן באפעל, זאל  30יעדע אפעקטירטע קערפערשאפט, נישט שפעטער ווי

שטאנדהאפטיגקייט קאארדינאטאר. שטאנדהאפטיגקייט  באשטימען א באשעפטיגטער צו דינען אלס איר 

קאארדינאטארן זאלן געגעבן ווערן פארוואלטונג שטיצע און צוגעשטעלט ווערן די נייטיגע מיטלען צו 

ערמעגליכן דעם אפעקטירטן קערפערשאפט אויסצופאלגן דעם באפעל. שטאנדהאפטיגקייט קאארדינאטארן  

 פערזאן צום קאונסיל. -אפט׳ס פארבינדונגס זאל דינען אלס די אפעקטירטע קערפערש

 

אפעקטירט קערפערשאפטן ווערן געמוטיגט צו שאפן א שטאנדהאפטיגקייט מאנשאפט אינעם  .1

קערפערשאפט אויף צו שטיצן די ארבעט פונעם קאונסיל. דער שטאנדהאפטיגקייט מאנשאפט זאל  

באשטיין פון פאסיגע שטאב מיטגלידער פארמישט אין אידענטיפיצירן, באשטעטיגן, און איינפירן  

ט אדער ענערגיע פראיעקטן, און ענווייראנמענטאלע יוסטיץ אנגעלעגנהייטן. דער שטאנדהאפטיגקיי 

שטאנדהאפטיגקייט מאנשאפט זאל אריינרעכענען אן עקזעקיוטיוו ספאנסירער ביי דער דעפיוטי אדער  

 געהילף קאמיסיאנער, אדער וויצע פרעזידענט שטאפל אדער דאס גלייכן.  

B.  און איינפירן טרענירונג און אויסזוך פראגראמען פאר דער קאונסיל זאל אויסשטעלן פלענער

שטאנדהאפטיגקייט קאארדינאטארן און אנדערע אפעקטירטע קערפערשאפט שטאב מיטגלידער וועלכע  

 באטייליגן זיך אין קאונסיל ארבעט אויף ארויסצוהעלפן מיט אויספירן די פאדערונגען פון דעם באפעל. 

 

IV באריכטונג  . 

 

A.  אלע אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן צושטעלן אזעלכע אינפארמאציע און הילף לויט ווי באשטימט דורכ׳ן

קאונסיל איז פארשטענדליך נייטיג אויף צו ערפילן אירע צוועקן. אלע אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן  

ן אינפארמירן סיי וועלכע מיטטיילן דאטא אויפ׳ן בעסטן אופן אידענטיפיצירט דורכ׳ן קאונסיל פאר׳ן צוועק פו

דאטא געוועלטיגונג פראצעדורן  NYSפארשריט באריכטן, און דער קאונסיל זאל נאכפאלגן אנווענדליכע 

 אגענטורישע דאטא מיטטיילן אדער פארזאמלען. -וואס אנבאלאנגט סיי וועלכע צווישן

  

B. NYPA ענערדזשי מענעדזשער׳  זאל צושטעלן אפעקטירטע קערפערשאפטן מיט צוטריט צו דעם ׳ניו יארק

 NYEM״(, מיט נייטיגע טעכנישע שטיצע, לויט׳ן אייגענעם קאסט )נישט צורעכענען פאר ריווח(. NYEM)״

זאל דינען אלס דער באשטימטער סיסטעם פאר אלע ענערגיע דאטא פון געדעקטע איינריכטונגען. אלע  

ווערט אריינגעשטעלט אין דעם  אפעקטירט קערפערשאפטן זאלן פארזיכערן אז זייער ענערגיע דאטא

NYEM  סיסטעם. דער קאונסיל זאל אויסניצן די דאטא אויף אויסצוארבעטן אGHG  גרונטליניע פאר

 אפעקטירטע קערפערשאפט אפעראציעס.

 

C.   דער קאונסיל זאל שאפן א יערליכע אנקעטע אויף צו זאמלען אינפארמאציע פון אפעקטירטע קערפערשאפטן

 בנוגע:

 



די פארשריטן געמאכט דורך יעדע אפעקטירטע קערפערשאפט צו עררייכן אירע פארארדענונגען, צילן   .1

 און מטרות צוגעשטעלט אדער איינגפירט לויט דעם דאזיגן באפעל; 

 די ווירקזאמקייט און באניץ פון די איינשאפונג ספעציפיקאציעס;  .2

פירן -גענומען צו פאראויסבאמיאונגען וואס דער אפעקטירטער קערפערשאפט האט אונטער .3

 ענווייראנמענטאלע יוסטיץ; און 

גינציגקייט פראיעקטן וועלכע זענען איינגעפירט געווארן  -די ספעציפישע שטאנדהאפטיגקייט און ענערגיע .4

און די ווירקזאמקייט פון אזעלכע פראגראמען אויף נאכצוקומען די צילן, מטרות און אנדערע פאדערונגען  

 פון דעם באפעל. 

 

D.  אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן יעדעס יאר אריינגעבן, אום אדער איידער דעם דאטום וואס דער קאונסיל

וועט אנווייזן, א געפארטיגטע אנקעטע אינעם פארעם און אנטהאלטנדיג די אינפארמאציע אנגעוויזן דורכ׳ן 

 קאונסיל. 

 

E. ארויסגעבן דעם באפעל, און יעדעס יאר  דער קאונסיל, דורכאויס דעם חודש סעפטעמבער אין דעם יאר נאכ׳ן

דערנאך, זאל אריינגעבן א פארשריט באריכט צום גאווערנער, וואס זאל צוזאמשטעלן די אינפארמאציע 

צוגעשטעלט דורך אפעקטירטע קערפערשאפטן לויט די אנווייזונגען פון דעם דאזיגן באפעל און באריכטן אויף 

זיגן באפעל. אזא פארשריט באריכט זאל פובליצירט ווערן אויף א פארשריטן געמאכט אין איינפירן דעם דא

 וועבזייטל אוועקגעשטעלט דורכ׳ן קאונסיל. 

 

V אויסנאמען  . 

 

A.   ,אויסנאמען פון סיי וועלכע פון די ספעציפישע צילן, מטרות, אדער אנדערע פאדערונגען אונטער דעם באפעל

פארזיצער פונעם קאונסיל, אויפ׳ן תנאי אז סיי וועלכע אויסנאמען צו טייל  -קען געשאנקען ווערן לויט די מיט

VII.A ידענט פון פון דעם דאזיגן באפעל קענען נאר געגעבן ווערן דורכ׳ן פרעזNYSERDA  אין באראטונג

״(  DPSמיט׳ן הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער פון דעם ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון פובליק סערוויס )״

 און דירעקטאר פון בודזשעט. 

B. פארזיצער און מוזן בארעכטיגן אזא  -אפעקטירטע קערפערשאפטן קענען פאדערן אזא פטור פון קאונסיל מיט

ויט׳ן אפעקטירטן קערפערשאפט׳ס צפעציפישע אומשטענדן אדער ווי פארגעלייגט אין דעם דאזיגן  פאדערונג ל

 באפעל. 

VIקויפן און אפערירן ׳גרין׳  . 

 

A.  דער קאונסיל זאל אויסארבעטן און ארויסגעבן שטאנדהאפטיגע איינשאפונג ספעציפיקאציעס )איינשאפונג

ספעציפיקאציעס( פאר׳ן באניץ דורך אפעקטירטע קערפערשאפטן ביים איינשאפן קאמאדיטיס, סערוויסעס,  

פארבעטונגען און   און טעכנאלאגיע, אדער, וואו אנווענדליך, אין אנטוויקלען נייע פובליק ארבעטשאפט

 קאנטראקטן.  

 

-סיי וועלכע איינשאפונג ספעציפיקאציעס אויסגעארבעט, באשטעטיגט, אדער ארויסגעגעבן דורך דער צווישן

,  4אגענטורישע קאמיטע אויף שטאנדהאפטיגקייט און ׳גרינע׳ איינשאפונג לויט עקזעקיוטיוו באפעל 

עפירט ווערן אין פולן קראפט דאס זעלבע ווי  , זאל פאראויס ג2008, 24ארויסגעגעבן אום אפריל 

 ארויסגעגעבן דורכ׳ן קאונסיל ביז עס וועט געענדערט ווערן דורכ׳ן קאונסיל.  

 

B.   אין אויסארבעטן די איינשאפונג ספעציפיקאציעס, זאל דער קאונסיל נעמען אין באטראכט די פאלגענדע

 פאקטארן: 

יירָאנמענט, אריינגערעכנט עמפינדליכע טיילן פון דער  באשיצונג פון פובליק געזונטהייט און דער ענוו .1

 באפעלקערונג און איינוואוינער אין בא׳עוול׳טע קאמיוניטיס; 



 אויסמיידן די סכנות פון דאס ניצן אדער ארויסלאזן גיפטיגע עלעמענטען;   .2

 פארפעסטונג רעדוצירן און פארמיידן;   .3

שטאנדהאפטיגע פאבריצירונג און פראדוקציע שטאנדהאפטיגע רעסָארס פארוואלטונג און באניץ, און  .4

 פראצעסן;

פעאיגע אויסשטעל פירונגען, און -נידעריגע אימפאקט אנטוויקלונג און קלימאט ווידערשטאנד .5

סטאנדארטן און פריאריטעטן פאר קערפערשאפטן וואס שטעלן צו קאנסטרוקציע, אינזשינערונג, און 

 אנדערע ענליכע סערוויסעס;  

 פארפעסטונג;  -רעדוצירן שעדליכע לופט .6

פאבריצירטע באשטאנדטיילן, -עמיסיע רעסָארסן, איבער-רגיע און זעראדאס באניץ פון באנייבארע ענע  .7

 און איבערגעניצטע און ריסייקל׳טע אינהאלט;

 אפפאל רעדוקציע, מאטעריאלן איבערניץ, ריסייקל׳בארקייט און קאמפאסטבארקייט;   .8

 וואסער שפארן; .9

 קוואליטעט, שטאנדהאפטיגקייט און ניצבארקייט פון דעם פרט פון איינשאפונג;  .10

ציקל )צ.ב.ש. ווי -מינימיזירן נעגאטיווע ווירקונגען דורכאויס א קאמאדיטי׳ס אדער טעכנאלאגיע׳ס לעבנס .11

 טשעין אימפאקטן(; -ציקל אפשאצונג אדער אנדערע סופליי-אידענטיפיצירט דורך לעבנס

 קאסט:   .12

 נע פראדוצירער פאראנטווארטליכקייט; און  פארצויגע .13

לעגאלע און רעגולאטארישע פאדערונגען אנווענדליך צום באניץ און איינשאפונג פון קאמאדיטיס,   .14

 סערוויסעס, און טעכנאלאגיע, אדער וואו אנווענדליך, דאס איינשאפן פובליק ארבעטשאפט.

 

C. אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן נאכפאלגן דעם ׳גרין-NY איינשאפונג ספעציפיקאציע באשטעטיגט דורכ׳ן ׳

קאונסיל ביים איינשאפן אונטער עקזיסטירנדע קאנטראקטן אדער ביים אויסארבעטן נייע פארבעטונגען און  

קאנטראקטן פאר׳ן איינשאפן קאמאדיטיס, סערוויסעס און טעכנאלאגיע, אדער וואו אנווענדליך, אין דאס 

 פט פארבעטונגען און קאנטראקטן. אנטוויקלען נייע פובליק ארבעטשא

 

D. ( :אז אזעלכע פראדוקטן, סערוויסעס, אדער טעכנאלאגיע  1וואו אן אפעקטירטע קערפערשאפט באשטימט )

׳ איינשאפונג ספעציפיקאציע וועט נישט נאכקומען די NY-פארגעשטעלט אין א באשטעטיגטע ׳גרין

( די קאסטן פון די פראדוקטן, סערוויסעס אדער 2ניצבארקייט; )געפאדערטע פארעם, פונקציע אדער 

׳ איינשאפונג ספעציפיקאציע זענען נישט NY-טעכנאלאגיע פארגעלייגט אין א באשטעטיגטע ׳גרין

( עס איז נישט פאראן קיין דרינגענדע פובליק געזונטהייט אדער זיכערהייט סיבה  3פארמעסטערישע; אדער )

כע קאמאדיטיס, סערוויסעס אדער טעכנאלאגיע פארגעלייגט אין א באשטעטיגטע נישט איינצוקויפן אזעל

׳ איינשאפונג ספעציפיקאציע, מעג דער אפעקטירטער קערפערשאפט זוכן א פטור פון דעם קאונסיל  NY-׳גרין

 פון דעם דאזיגן באפעל. Vפאר אירע ספעציפישע אומשטענדן לויט טייל 

 

E.   דער קאונסיל מעג ארויסגעבן ׳גרינע׳ אפעראציאנעלע פארארדענונגען )״אפעראציאנעל פארארדענונגען״( אין

א פארעם סובסטאנטיוו ענליך צו איר איינשאפונג ספעציפיקאציעס. אין אויסארבעטן די אפעראציאנעל  

 אויבן.  VI.Bט אין טייל פאקטארן פארגעלייג 13פארארדענונגען, זאל דער קאונסיל נעמען אין באטראכט די 

 

F.   ,דער קאונסיל זאל צושטעלן פאר אפעקטירטע קערפערשאפטן א דייטליכע שילדערונג פון פראיעקטן

פראגראמען און סערוויסעס וועלכע קענען אויסגעניצט ווערן אויף איינצופירן די פאדערונגען פון דעם דאזיגן 

 באפעל.

 

G. קאונסיל׳ס אפעראציאנעל פארארדענונגען ביים אויספירן די   אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן נאכפאלגן דעם

באהאפטענע נכסים )׳ריעל ּפרָאּפערטי׳( און  -אפעקטירטע קערפערשאפטן׳ס אפעראציעס אויף ערד

 איינריכטונגען אונטער דעם אפעקטירטן קערפערשאפט׳ס יוריסדיקציע.



H. באזיצטע ביזנעס  -ריטעט און פרויעןדער קאונסיל זאל ארבעטן מיט דער פרעפערירטער קוואל און מינא

באזיצטע ביזנעסער אויף צו העכערן באוואוסטזיניגקייט  -דיסעיבעלד וועטעראן-ענטערּפרייז און סערוויס

 ׳ איינשאפונג ספעציפיקאציעס. NY-איבער ׳גרין

 

I.  אפעקטירטע דער קאונסיל זאל אויסארבעטן א גרונטליניע פאר שטאנדהאפטיגע איינקויף דורך

 קערפערשאפטן און ארויסגעבן צילן צו דערגרייכן א גרעסערע מאס אויספאלגונג. 

 

VIIפארפעסטונג -.  רעדוצירן שעדליכע לופט 

 

A.  פראצענט פון די עלעקטרישע   100און דערנאך, אפהענגיג אין די סופליי וואס איז פאראן, זאל  2030ביז

אר זייערע אייגענע אפעראציעס, אויסער עלעקטרישע  קראפט געניצט דורך אפעקטירטע קערפערשאפטן פ

קראפט נייטיג אויף צו שטיצן דאס שאפן עלעקטרישע קראפט דורך אן אפעקטירטע קערפערשאפט אין 

איינקלאנג מיט איר ערמעגליכונג ערלויבעניש, קומען פון ענערגיע סיסטעמען וועלכע זענען בארעכטיגט  

רעגירונגדיגע צוגאנג נאכצוקומען די  -)״בארעכטיגטע סיסטעמען״( אלס טייל פון א גאנץ CESאונטער דעם 

 צילן פון דעם קלימאט אקט אויף א צוגענגליכן אופן.  

 

יעדע אפעקטירטע קערפערשאפט זאל צום ערשט ציילן די מאס ריינע ענערגיע געשאפן דורך  .1

בארעכטיגטע סיסטעמען לענגאויס דעם סטעיט וואס דער אפעקטירטער קערפערשאפט צאלט פאר 

, לויט די  CESאין עלעקטרישע בילס אדער אויף אן אנדערן אופן פאר׳ן צוועק פון אויספאלגן דעם 

.  אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן צושטעלן  NYSERDAוגעשטעלט דורך  רעכענונגען צ

אויף אויסצופירן די אנווענדליכע רעכענונגען,  NYSERDAאינפארמאציע פארלאנגט דורך 

אויספאלגונג באצאלונגען, און סיי וועלכע אנדערע נייטיגע  CESאריינגערעכנט לאדן דאטא, 

 אינפארמאציע. 

ישע קראפט באניץ, זאל יעדע אפעקטירטע קערפערשאפט דערנאך  פאר אירע איבעריגע עלעקטר .2

געפאדערט ווערן צו צייגן אז זיי קומען נאך דער התחייבות, וואו אויספירליך, דורך דאס באניץ פון 

ארטיגע פאסיגע סיסטעמען וואס שטעלן צו ענערגיע געווידמעט פאר -אויפ׳ן -ארטיגע צי נישט-אויפ׳ן

 פט׳ס אפעראציעס. דער אפעקטירטער קערפערשא 

פאר דעם טייל פון עלעקטרישע קראפט וואס קען נישט געדינט ווערן דורך אזעלכע פאסיגע  .3

 NYSERDAסיסטעמען, זאל יעדע אפעקטירטע קערפערשאפט, אין באראטונג און צושטימונג מיט 

ס״( קוואליפיצירט אונטער א REC, איינשאפן באנייבארע ענערגיע סערטיפיקאטן )״DPSאון 

 .   CESקוואליפיצירטע ראנק פון דעם  

4. NYSERDA  אוןDPS  זאלן אוועקשטעלן ווייטערדיגע דייטליכע אנווייזונגען און פאדערונגען

בנוגע וויאזוי יעדע אפעקטירטע קערפערשאפט זאל אויספאלגן, און באריכטן אויספאלגונג, מיט דעם  

 יוטיוו באפעל.פון דעם עקזעק VII(A)טייל  

וועלן   DPSאון  NYSERDAדער קאונסיל וועט באאבאכטן פארשריטן צו דעם פאדערונג, און  .5

סטעיט׳יגע פארשריט צו קלימאט אקט  -מאכן צופאסונגען צו דעם פליכט ווי נייטיג לויט גאנץ

 מאנדאטן. 

 

B.  נייע קאנסטרוקציע אריינגעגעבן , זאל אלע 2024, 1צום פולסטן פארנעם אויספירליך, אנגעהויבן יאנואר

פאר פערמיטס דורך אפעקטירטע קערפערשאפטן אויסמיידן אינפראסטרוקטור, געביידע סיסטעמען אדער 

ָאּפ  -ברענשטאף, אויסער די נייטיגע באניץ פאר בעק-געצייג וואס קען געניצט ווערן פאר׳ן אויסברענען פָאסיל

פ׳ן באדינג אז אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן אויסמיידן  עמערדזשענסי שאפונג און פראצעס לאדנס, אוי

ָאּפ עמערדזשענסי דיעזעל דזשענערעיטערס וואו פראקטיצירבאר. דאס זאל נישט  -דאס באניץ פון בעק

אפעקטירן די אנגייענדע אפעראציע און אויסהאלטונג פון עלעקטרישע קראפט אויפטרייבונג איינריכטונגען 

ר דער אפעקטירטער קערפערשאפט. דער קאונסיל וועט באאבאכטן פארשריטן באזיצט דורכ׳ן סטעיט אדע

 געמאכט צו דעם צוועק.



 

C.  טריליאן  11אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן עררייכןBTU ס געשפארטע ענערגיע ביי זייערע

 פראגראם.  2025סמארט׳ -ווי פארגעשטעלט אין דעם ׳בילד 2025איינריכטונגען ביז 

 

צו עררייכן זייער באשטימטן טייל פון דעם  NYPAיעדע אפעקטירטע קערפערשאפט זאל ארבעטן מיט  .1

אלגעמיינעם שפארן ציל פאר סטעיט אפעראציעס. אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן זיך באראטן מיט די  

ן,  פראגראם אנווייזונגען פאר סארטן פראיעקטן און פראגראמען אונטערצונעמע 2025סמארט׳ -׳בילד

פראגראם אנטוויקלונג, אנטיילנעמען אין פארלאנג אפרוף   O&Mאריינגערעכנט מייסטער פלאנירונג, 

באלייכטונג, און אנדערע פראיעקטן וועלכע רעדוצירן  LEDמיטערינג, -און ענליכע פראגראמען, סוב

 גינציגקייט. -ענערגיע באניץ און פארבעסערן געביידע פונקציע

ענערגיע שפארן ציל לויט אן אפשאצונג פון  2030אונסיל ארויסגעבן א , זאל דער ק2025בעפאר  .2

-ציל ואן דער צוגעגעבענע געלעגנהייטן וועלכע זענען פארבליבן פאר קאסט 2025פארשריט צו דעם 

ציל זאל זיין אין איינקלאנג מיט דער לעצטערע ווערסיע פון דעם   2030ינציגע ענערגיע שפארן. אזא  ג

 נג פלאן אויסגעארבעט לויט׳ן קלימאט אקט. סטעיט׳ס סקָאוּפי

 

D.  דער קאונסיל וועט ארויסגעבן אפעראציאנעל פארארדענונגען און אנווייזונגען פאר אלגעמיינע קאנסטרוקציע

, 2023, 1מאטעריאלן צו רעדוצירן די מאס אינעווייניגע קארבאן אין אזעלכע מאטעריאלן. אנגעהויבן יאנואר 

פטן זוכן צו רעדוצירן די תוכיות׳דיגע קארבאן אין אלע נייע קאנסטרוקציע זאלן אפעקטירטע קערפערשא 

אדער קאנסטרוקציע פראיעקטן וואס באשטייען פון צוגעפאסטע איבערניץ אדער באדייטנדע רענאוואציעס 

פראצענט פון די קאסטן פון נייע קאנסטרוקציע, אריינגעגעבן פאר פערמיטס דורך   50וואס קאסטן איבער 

 רטע קערפערשאפטן, דורך נעמען די פאלגענדע שריטן:אפעקטי

 

אויסשטעל מאנשאפטן זאל אויסרעכענען די סה״כ אינערליכע קארבאן וואס וועט רעזולטירן פון דעם  .1

טראנספארט, טראנספארטאציע, און קאנסטרוקציע געצייג  -פראיעקט, אריינגערעכנט סחורה

 פאדערונגען. 

ווערן אריינצוגעבן ענווייראנמענטאלע פראדוקט דעקלעראציעס ווען  אויפבאטער זאלן פארלאנגט  .2

 פאראן, וועלכע רעכענען אריין די מאס אינערליכע קארבאן אין די אנגעגעבענע געבוי מאטעריאלן.

 

E.  עמערדזשענסי -פראצענט פון זייער לייכטע פליכט נישט 100אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן זען אז

פראצענט פון זייערע  100און  2035׳ס( ביז ZEVעמיסיע פארצוגן )-זעראָ  פארצוג פלאטן זאלן זיין

 . 2040׳ס ביז ZEVמיטלמעסיגע און שווערע פליכט פארצוג פלאט צו זיין 

  

פליכט פארצוג פלאט  -אלע אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן שאפן און איינגעבן א לייכטע .1

פליכט דעקארבאניזאציע פלאן צום קאונסיל. דעקארבאניזאציע פלאן און א מיטלמעסיגע און שווערע 

דער קאונסיל זאל צושטעלן טעכנישע הילף און אנווייזונגען צו אגענטורן פאר׳ן אויסארבעטן 

דעקארבאניזאציע פלענער. אזעלכע דעקארבאניזאציע פלענער זאלן כולל זיין, אמווייניגסטנס, די  

 פאלגענדע באשטאנדטיילן:

a.  נעמט אריין צווישנצייטיגע צילן אויף וויאזוי זיי וועלן עררייכן די פלאט אן איינקויף פלאן וואס

 דעקארבאניזאציע צילן פון דעם דאזיגן באפעל; און

b.  א פלאן אויף צוצושטעלן שטאב טרענירונג און באשעפטיגונג נייטיג פאר דער ערפאלגרייכער

 דעקארבאניזאציע פון זייער פלאט.

פליכט פארצוג פלאט דעקארבאניזאציע - קערפערשאפטן זאלן איינגעבן אזעלכע לייכטעאפעקטירטע  .2

פלענער מיט׳ן קאונסיל אינערהאלב איין יאר פון ארויסגעבן דעם באפעל און זאל איינגעבן אזעלכע  

פליכט דעקארבאניזאציע פלענער מיט׳ן קאונסיל אינערהאלב דריי יאר פון דאס -מיטלמעסיגע און שווערע

 סגעבן דעם באפעל. ארוי



אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן איינגעבן פארשריט אפדעיטס פאר זייערע לייכטע און מיטלמעסיגע און  .3

 פליכט פארצוג דעקארבאניזאציע פלענער יעדע דריי יאר נאכ׳ן איינגעבן זייער ערשטן פלאן. -שווערע

וג און היידרָאדזשען פיּועל צעל  פריאריטעט זאל געגעבן ווערן צו איינקויפן באטערי עלעקטרישע פארצ .4

פארצוגן, און אויב זיי זענען נישט פראקטיצירבאר פאר אן אפעקטירטער קערפערשאפט׳ס געברויכן, דאן 

קען מען נעמען אין באטראכט אריינגע׳פלאג׳טע הייבריד עלעקטרישע פארצוגן אין באגרעניצטע 

 אומשטענדן ווי ספעציפיש ערלויבט דורכ׳ן קאונסיל.

טירטע קערפערשאפטן וועלכע אפערירן עמערדזשענסי פארצוגן זאלן, אמווייניגסטנס יערליך, אפעק .5

טעכנאלאגיעס צו אנטשיידן צי זיי קענען נאכקומען די  ZEVאפשאצן און אויס׳טעסט׳ען פארשידענע 

 באניץ פעלער פאר די פארצוגן.

טשַארדזשינג   ZEVאויף אויסצוארבעטן  OGSאפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן זיך באראטן מיט  .6

זאל צושטעלן אנווייזונגען צו אגענטורן און קאארדינירן די  OGSאינפראסטרוקטור פאר זייערע פלאטן. 

 טשַארדזש׳ען אינפראסטרוקטור.  ZEVצעביסלעכווייזיגע איינפירונג פון 

יט צו און העכערן דאס  אפעקטירטע קערפערשאפטן ווערן דערמוטיגט צו מאקסימיזירן ארבעטער צוטר .7

- טשַארדזש׳ען אינפראסטרוקטור ארבעטער ארבעטספלאץ טשַארדזש׳ען ביי סטעיט ZEVבאניץ פון 

 אזיצטע און אויסגעהאלטענע פארק׳ען איינריכטונגען.  ב

 

F.  אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן אפשאצן די ארייננעמיגקייט פון פארשפרייטע ענערגיע רעסָארסן און

זאלן צוזאמארבעטן אויף  NYSERDAאון  NYPAדזש צום מאקסימום פראקטיצירבאר. ענערגיע סטָארע

 צוצושטעלן אפעקטירטע קערפערשאפטן נייטיגע טעכנישע הילף בנוגע נייע ענערגיע סטָארעדזש סיסטעמען.

G.  אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן זוכן אויסצוניצן דעםDEC  ווערד פון קארבאן אנווייזונגען, וואו

צוגעפאסט, אויף צו העלפן זייערע אנטשיידונגען אויף צו רעדוצירן שעדליכע לופט פארפעסטונג אונטער דעם 

 דאזיגן עקזעקיוטיוו באפעל.  

 

VIII רעדוצירן אפפאל  . 

 

A.  אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן ניצן  דער קאונסיל זאל שאפן אן אפפאל אפווענדונג פלאן מוסטער וואס

אויף אויסצופירן זייערע פלענער. אלע אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן שאפן אן אפפאל אפווענדונג פלאן  

 און איינגעבן אזא פלאן צום קאונסיל וואס שטעלט פאר וויאזוי זיי וועלן נאכקומען די פאלגענדע צילן: 

 

יאר פון א גרונטליניע פון -פראצענט יעדע פינף 10יט א פארמינערונג אין אפפאל אוועקפירונג מ .1

 .פראצענט  75ביז׳ן עררייכן א ציל פון , 19-2018יאר -פינאנץ

אפפאל דאטא באריכטעט פאר די צילן זאל צוטיילט ווערן אויף די פאלגענדע קאטעגאריעס: ריסייקל׳טע  .2

-מאטעריאלן; מאטעריאל געשיקט צום מיסטמאטעריאלן; קאמפאסטבארע און אנדערע ארגאנישע 

באגראבן )אריינגערעכנט קאנסטרוקציע און צעווארפונג אפפאל(; און ספעציעלע אפפאל  

 )אריינגערעכנט געפארפולע אפפאל(. 

 די אפפאל אפווענדונג פלאן זאל איינגלידערן אמווייניגסטנס די פאלגענדע עלעמענטן:  .3

a.  אפפאל אונטערזוכונגען פון איינריכטונגען און וויאזוי א סקעדזשול פאר אויספירן געווענליכע

 די געפינסן פון דעם אפפאל אונטערזוכונג וועלן געניצט ווערן אויף צו שטיצן אפפאל רעדוקציע; 

b. באגראבן אויף נאכצוקומען די אפווענדונג -א פלאן אויף אפווענדן ארגאנישע אפפאל פון מיסט

 צילן;

c. מאליגע באניץ פלאסטיקס ווערן געניצט און שאפן א -איינציג אידענטיפיצירן אלע פעלער וואו

פלאן צו עלימינירן זייער באניץ אין אלע אומשטענדן וואו דאס טון וועט נישט שטעלן אין  

 געפאר ארבעטער אדער פובליק געזונטהייט און זיכערהייט; און 

d.  יך אריבערציען צו , ז 2025נעמען אין באטראכט צי דער אפעקטירטער קערפערשאפט זאל, ביז

-שטראמיגע ריסייקלינג וועלכע צוטיילן ביים מקור די ריסייקל׳בארע מאטעריאלן אין סוב-צוויי

קאטעגאריעס פון געמישטע פאפיר און מיטגעמישטע שאכטלען צי באטלעך )פלאסטיק, 



- גלעזערנע און מעטאלישע(, ביי אלע איינריכטונגען וואו עס פראקטיצירבאר און וואו צוויי

- שטראמיגע מאטעריאל צוריקשאפונג איינריכטונגען זענען פאראן, צוגענגליך און פונקציע

 גינציג. 

 . DECאין צוגאב וועט טעכנישע הילף אין צוזאמשטעלן די פלענער צוגעשטעלט ווערן דורך  .4

  אפשאצן די אפפאל אפווענדונג צילן פון דעם דאזיגן באפעל אמווייניגסטנס-דער קאונסיל זאל ווידער .5

יעדע פינף יאר, און אויב די צילן ווערן גע׳אפדעיט׳עט דורכ׳ן קאונסיל, וועט עס פאדערן  

גע׳אפדעיט׳עטע אפפאל אפווענדונג פלענער אויף איינצוגעבן דורך אפעקטירטע קערפערשאפטן אויף 

 וויאזוי יעדע באזונדער וועט נאכקומען די נייע צילן. 

זעלכע פלענער מיט׳ן קאונסיל אינערהאלב איין יאר פונעם  אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן איינגעבן א .6

 באקומען דער מיסט אפווענדונג פלאן מוסטער. 

 

B.  טעג נאכפאלגנדיג דאס ארויסגעבן דעם דאזיגן באפעל, זאלן אפעקטירטע קערפערשאפטן נישט  90נאך

אויסגעבן סטעיט געלטער פאר׳ן איינקויפן וואסער אין פלעשער. אויב אן אפעקטירטע קערפערשאפט 

בות, קען עס אנטשיידט אז עס נייטיגט זיך אין איינקויפן פלעשער וואסער פאר געזונט אדער זיכערהייט סי

פון דעם דאזיגן באפעל. דער   Vבעטן א פטור פונעם קאונסיל פאר איר ספעציפישע אומשטענדן לויט טייל 

קאונסיל זאל ארויסגעבן אנווייזונגען אויף אויסנאמען צו דעם פאדערונג צו אדרעסירן פובליק געזונטהייט  

נישט אנווענדליך אן אפעקטירטע   ענינים און אנדערע פאסיגע אומשטענדן. דער דאזיגער טייל איז

 קערפערשאפט וואס קויפט פלעשער וואסער פאר עמערדזשענסי צוועקן. 

 

IX  .רעדוצירן דאס באניץ פון גיפטיגע עלעמענטען  . 

 

A.  אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן אפשאצן און איינגלידערן ׳גיפטיגע עלעמענטן באניץ רעדוקציע׳

אויף ווי ווייט אויספירליך, אויף אויסצומיידן פארפעסטונג. דער   סטראטעגיעס אין זייערע אפעראציעס,

קאונסיל וועט, אמווייניגסטנס, צושטעלן פאר אגענטורן אינפארמאציע איבער געזונטע געביידעס, גרינע 

 אויסרייניגונג און דיסאינפעקציע, אינטעגרירטע שרצים פארוואלטונג און ׳גרינע׳ איינשאפונג.

 

XI  .נידעריגע אימפאקט אנטוויקלונג 

 

A.   אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן אפשאצן, און צום מאקסימום מאס אויספירליך, איינגלידערן ׳גרינע׳

וואסער אפלויף און פארבעסערן וואסער קוואליטעט  -אינפראסטרוקטור באגריפן צו רעדוצירן אלע שטורעם

איעקטן אריינגעגעבן פאר פערמיטס דורך אפעקטירטע אנטוויקלונג פר-אין נייע קאנסטרוקציע אדער ווידער

קערפערשאפטן אפגעזען די שטערונג שוועל. די רעכענען אריין אקטיוויטעטן ווי למשל דאס איבערבויען 

 פארקינג לאטס און דאס צולייגן נייע לענדסקעיפ פלאנצונגען. 

  

B.  דער קאונסיל, אין צוזאמארבעט מיט׳ןEFC אנווייזונגען אויף איינקערפערן גרינע , וועט צושטעלן

 אינפראסטרוקטור באגריפן צו אפעקטירטע קערפערשאפטן. 

 

C. קלימאט ריזיקע איינגלידערן 

 

נייע אינפראסטרוקטור און געבוי פראיעקטן זאלן אויסגעשטעלט און געבויט ווערן אויף זיך צו רעכענען   .1

מיט קלימאט ענדערונג וואס קען פאסירן דורכאויס זייער לעבנסשפאן. דאס נעמט אריין איינקערפערן  

ון געראכטענע  אנהייב פלאנירונג א-קלימאט פאראויסזעאונגען און צופאסונג סטראטעגיעס אין סאמע

לופט ערטער זאל גערעכנט ווערן אלס א -אפעראציעס און פארוואלטונג. אפהיטונג פון אפענע 

 סטראטעגיע פאר קלימאט ריזיקע לינדערונג אין נייע און עקזיסטירנדע קאנסטרוקציע. 

מאט  דער קאונסיל וועט צושטעלן אנווייזונגען אויף איינקערפערן קלימאט פאראויסזעאונגען און קלי .2

 ריזיקע באגריפן צו אפעקטירטע קערפערשאפטן. 



אלע אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן אפשאצן געלעגנהייטן צו פארהארטעווען זייער אינפראסטרוקטור   .3

פעאיגקייט פירונגען ווי למשל -און לינדערן די אימפאקטן פון קלימאט ענדערונג מיט ווידערשטאנד

 נפראסטרוקטור צוטיילט אויף חלקים. מיטלען און אי - באזירטע לייזונגס-נאטור

  

XIIערטער באשיצונג -פילפארביגקייט און באשעפעניש וואוין-.  שטיצן באשעפעניש 

 

A.  אפעקטירטע קערפערשאפטן וועלכע האבן יוריסדיקציע איבער ריעל ּפרָאּפערטי זאלן, וואו אויספירליך, זוכן

-געלעגנהייטן צו פארבעסערן די עקאלאגישע גאנצקייט פון זייערע ריעל ּפרָאּפערטי צו שטיצן היגע

׳, אפהיטן געדראעטע ׳פאלינאטאר באשיצונג פלאן NYSפילפארביגקייט און דעם -אפשטאמיגע באשעפעניש

פעאיגקייט און נאטורליכע קארבאן -און איינגעשטעלטע זגאלן, און העכערן קלימאט ווידערשטאנד

אפשטאמיגע פלאנצונגען און מינימיזירן -סטָארעדזש. דאס נעמט אריין פריאריטיזירן דאס באניץ פון היגע

ינג און אנדערע פלאנצונג ארבעט און אפשטאמיגע פלאנצונגען אין לענדסקעיפ-היגע-דאס באניץ פון נישט

אנדערע אקטיוויטעטן וואס קענען אידענטיפיצירט ווערן אין דעם ניו יארק נאטורליכע העריטעדזש פראגראם  

 אפהיט וועגווייזער און אירע פארוואלטונג רעקאמענדאציעס בנוגע אנגעגעבענע פלאנצונגען.

 

B. עקטירטע קערפערשאפטן אויף איינצופירן א ׳פריצייטיג  דער קאונסיל וועט צושטעלן א מוסטער פאר אלע אפ

דערשפורן גיכע אפרוף׳ פראטאקאל אין פלאץ פאר אומגעוואונשענע באשעפענישן אויף דער ריעל ּפרָאּפערטי 

איבער וועלכע די אפעקטירטע קערפערשאפט האט יוריסדיקציע. דער קאונסיל קען אויך ארויסגעבן נאך 

גען אויף אפצושטעלן די פארשפרייטונג פון אומגעוואונשענע באשעפענישן אויף  אפעראציאנעלע פארארדענונ 

 באזיצטע ריעל ּפרָאּפערטי. -סטעיט

 

C.  אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן שטעלן צום ערשט דאס באניץ פון אינטעגרירטע שרצים פארוואלטונג

 אנדערע אויסראטונג מיטלען.טעכניקן צו קאנטראלירן אומגעוואונשענע זגאלן בעפאר זיך ווענדן צו 

 

D.   אלע אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן נאכפאלגן די בעסטע פירונגען פאראן פאר אידענטיפיצירן און פאסיג

באהאפטענע נכסים און פארזיכערן אז זייערע פראיעקטן און  -פארוואלטן איינגעשטעלטע זגאלן אויף ערד

זאל  DECגאלן. דער אפעראציעס האבן נישט קיין נעגאטיווע אימפאקט אויף סיי וועלכע איינגעשטעלטע ז

צושטעלן אנווייזונגען און טעכנישע הילף צו אפעקטירטע קערפערשאפטן בנוגע פאסיג פארוואלטן 

איינגעשטעלט זגאלן און דאטא מיטלען אויף צו אידענטיפיצירן לאקאציעס וואו איינגעשטעלטע זגאלן 

 פראבלעמען קענען זיין אנוועזנד.

 

E.  ן געלעגנהייטן, אויף ווי ווייט מעגליך, צו טרעפן גלייכצייטיג נייע  אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן אפשאצ

אפשטאמיגע  -ערטער צו שטיצן היגע-פראיעקטן מיט לענדסקעיפ פלאנצונגען אדער באשעפעניש וואוין

פאלינאטאר באשיצונג פלאן׳ און שטערקער מאכן קלימאט  NYSפאלינאטאר זגאלן און די צילן פון דעם ׳

 גקייט און נאטורליכע קארבאן סטָארעדזש.פעאי-ווידערשטאנד

 

XIIIקאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן  . 

 

A.   יעדע אפעקטירטע קערפערשאפט זאל, צום מאקסימום מעגליך, נידערן די אימפאקט פון אירע אפעראציעס

ענווייראנמענטאלע אימפאקט  אויף קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און זאלן איינגלידערן גענידערטע 

אין די דאזיגע קאמיוניטיס אין זייערע פלענער אויסגעארבעט דורך אפעקטירטע קערפערשאפטן אין 

 איינקלאנג מיט דעם דאזיגן באפעל. 

 

B. באזיצטע איינריכטונגען וואס געפונען זיך אין -דער קאונסיל זאל אויספירן אן אינווענטאר פון סטעיט

 נציגע אומשטענדן.קאמיוניטיס אין אומגי

 



C.   אפעקטירטע קערפערשאפטן זאלן פריאריטיזירן איינריכטונגען איבער וועלכע די אפעקטירטע קערפערשאפט

- האט יוריסדיקציע וועלכע געפונען זיך אינערהאלב קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן פאר פונקציע

משל דאס עלעקטריזירן הייצונג און קילונג  גינציגקייט און אנדערע ענווייראנמענטאלע אפגרעידס, ווי ל

סיסטעמען, וועלכע וועלן נידערן דער אפעקטירטער קערפערשאפט׳ס ענווייראנמענטאלע אימפאקט אויף די  

 קאמיוניטיס. 

 

XIVמיטלען-.  אינאווירנדע לייזונגס 

 

A.  ארויסצוהעלפן  דער קאונסיל זאל כסדר אפשאצן די פאטענציעל פון נייע טעכנאלאגיעס אויף כדי

אפעקטירטע קערפערשאפטן אין פארזעצן ווייטער צו רעדוצירן זייער ענווייראנמענטאלע באניץ און העכערן  

פעאיגקייט )לינדערונג און צופאסונג( פון אירע אפעראציעס, און וואו מעגליך,  -קלימאט ווידערשטאנד

לכע טעכנאלאגיעס אדער געצייג זענען  אויספרובירן נייע טעכנאלאגיעס און געצייג צו אנטשיידן צי אזע

 אויספירליך אין אפעקטירטע קערפערשאפט אפעראציעס. 

 

XVאפשאפונג פון פריערדיגע עקזעקיוטיוו באפעלן  . 

 

A.  5, ארויסגעגעבן מאי 18, עקזעקיוטיוו באפעל 2008, 24, ארויסגעגעבן אום אפריל 4עקזעקיוטיוו באפעל  ,

,  166, און עקזעקיוטיוו באפעל 2012, 28סגעגעבן דעצעמבער , ארוי88, עקזעקיוטיוו באפעל 2009

 , זענען אצינד אפגעשאפן און ערזעצט דורך דעם דאזיגן עקזעקיוטיוו באפעל.2017, 1ארויסגעגעבן אום יוני 

 

ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דעם       

עמטליכן זיגל פון דעם סטעיט אין 

דער שטאט אלבאני דעם 

טן טאג פון צוואנציגס

סעפטעמבער אין דעם יאר צוויי 

 טויזנט צוויי און צוואנציג. 

 

 

 

 

 

 

 

 דורך דער גאווערנער                

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער                                 

 

 



 

 

 

 אפעקטירטע קערפערשאפטן  — Aפארשטעלונג 

 

1) AGING-  אפיס פאר עלטערנדע 

2) AGM-  דעפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס 

3) APA- אדיראנדעק פארק אגענטור 

4) ARTS-  קאונסיל אויף קונסטווערק 

5) BFSA-  באפעלאו פינאנציעלע סטאביליטעט אויטאריטעט 

6) BOE-  בָאורד פון עלעקשענס 

7) BPCA- באטערי פארק סיטי אויטאריטעט/פארקס קָאנסערווַאנסי 

8) CDTA-   טראנספארטאציע אויטאריטעט קאפיטאל דיסטריקט 

9) CELG- קאמיסיע אויף עטיקס און לאבי׳ען אין רעגירונג 

10) CENTRO-  צענטראל ניו יארק ראיאנישע טראנספארטאציע אויטאריטעט 

11) CIVIL-  דעפארטמענט פון ציווילע סערוויס 

12) CPB- בערענס געמיינזאמע פלאנירונג און ּפָאליסי קאמיסיע -צענטראלע ּפיין 

13) CUNY-  אוניווערסיטעט פון ניו יארקסיטי 

14) DASNY- דארמיטארי אויטאריטעט פון ניו יארק 

15) DCJS-  דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס 

16) DEC- דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג 

17) DED- דעפארטמענט פון עקאנאמישע אנטוויקלונג 

18) DFS-  דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס 

19) DHCR- ע פון האוזינג און קאמיוניטי ריניועלדיוויזי 

20) DHR- דיוויזיע פאר מענטשן רעכט 

21) DHSES-  דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס 

22) DMV-  דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס 

23) DOB-  דיוויזיע פון בודזשעט 

24) DOCCS- פזיכט ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון קארעקשענס און קאמיוניטי אוי 

25) DOH-  דעּפארטמענט פון געזונטהייט 

26) DOS- דעפארטמענט פון סטעיט 

27) DOT- דעפארטמענט פון טראנספארטאציע 

28) DPS-  דעפארטמענט פון פובליק סערוויס 

29) DVS- דיוויזיע פאר וועטעראנען סערוויסעס 

30) ECFSA-  ערי קאונטי פינאנציעל סטאביליטעט אויטאריטעט 

31) ECMC-  צענטער קארפארעישען ערי קאונטי מעדיקעל 

32) EFC-  ענווייראנמענטאלע איינריכטונגען קארפאראציע 

33) FCB-  פינאנציעלע קאנטראל בָאורד 

34) GAMING- געימינג קאמיסיע 

35) GOER-  גאווערנער׳ס אפיס פון באשעפטיגטע באציאונגען 

36) HESC- העכערע בילדונג סערוויסעס קארפארעישען 

37) HRBRRD- רעגולירונג דיסטריקט בלעק ריווער   -הודסאן ריווער 

38) HRVG-  הודסאן ריווער וואלי גרינוועי 

39) IG-  אפיס פון אינספעקטאר גענעראל 



40) ITS-  אינפארמאציע טעכנאלאגיע סערוויסעס 

41) JAVITS- ניו יארק צונזאמקונפט צענטער אפעראציע קארפאראציע 

42) JC- יוסטיץ צענטער 

43) LABOR-  דעפארטמענט פון ארבעטסקראפט 

44) LIPA-  ַווער אויטאריטעט לאנג איילענד ּפא 

45) MNA- פלאט אנגעלעגנהייטן-דיוויזיע פון מיליטערישע און ים 

46) MTA-  מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט 

47) NFTA-   ניאגארא פראנטיער טראנספארטאציע אויטאריטעט 

48) NIFA-  נעסאוי קאונטי צווישנצייטיגע פינאנץ אויטאריטעט 

49) NYPA-  ניו יארק פאווער אויטאריטעט 

50) NYSBA- ו יארק סטעיט בריקן אויטאריטעט ני 

51) NYSERDA-  ניו יארק סטעיט פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט 

52) NYSIF-  אינשורענס פָאנד 

53) OASAS-  אפיס פון אלקאהאליזם און סובסטאנץ באניץ סערוויסעס 

54) OCFS-  אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס 

 אפיס פון סערוויסעס פאר געליטענע  (55

56) OGDENSBURG- אגדענסבורג בריק און פארט אויטאריטעט 

57) OGS-  אפיס פון גענעראלע סערוויסעס 

58) OMH- אפיס פאר גייסטישע געזונט 

59) OPRHP-  אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג 

60) OPWDD- אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג אומפעאיגקייטן 

61) ORDA-   אנטוויקלונג אויטאריטעט ָאלימּפיק ראיאנישע 

62) OTDA- אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף 

63) PERB- פובליק באשעפטיגונג באציאונגען בָאורד 

64) PORTOSWEGO-  פארט פון אסוועגא אויטאריטעט 

65) RIOC- רוזעוועלט אינזל אפעראציע קארפאראציע פון סטעיט ניו יארק 

66) RTS- טאציע אויטאריטעט ראטשעסטער דזשענעסי ראיאנישע טראנספאר 

67) SLA- )אלקאהאלישע געטראנקען קאנטראל )סטעיט ליקור אויטאריטעט 

68) SUNY- סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק 

69) TAX-  דעפארטמענט פון שטייער און פינאנץ 

70) THRUWAY- וועי אויטאריטעט -טרו 

71) TROOPERS-  סטעיט פאליציי 

72) UDC- שטאטישע אנטוויקלונג קארפאראציע -אינער 

73) UNDC- נייטעד נעישענס דעוועלאפמענט קארפארעישען יו 

74) WCB-  ארבעטער פארגוטיגונגס באורד 

75) WCMC- וועסטשעסטער קאונטי געזונטהייט קארפאראציע  


