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GUBERNATOR HOCHUL OGŁOSIŁA ZAWARCIE POROZUMIENIA Z 
KANADYJSKĄ FIRMĄ LI-CYCLE CELEM UTWORZENIA BLISKO 270 MIEJSC 

PRACY W HRABSTWIE MONROE  
  

Firma zajmująca się technologiami zrównoważonego rozwoju kontynuuje 
ekspansję w USA w Eastman Business Park; zobowiązuje się do stworzenia 

blisko 270 nowych miejsc pracy  
  

Firma Li-Cycle otrzyma do 13,5 mln USD wsparcia od Empire State Development 
poprzez program ulg podatkowych  

  
Inwestycja NYS stanowi uzupełnienie projektu „Finger Lakes Forward” – 

kompleksowej strategii regionu mającej na celu rewitalizację społeczności i 
wzrost gospodarczy  

  
Wizualizacje projektu są dostępne tutaj   

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś zawarcie porozumienia przez stan Nowy Jork z 
Li-Cycle, kanadyjską firmą zajmującą się odzyskiwaniem zasobów z baterii litowo-
jonowych, co pozwoli na utworzenie blisko 270 miejsc pracy w hrabstwie Monroe 
poprzez oparty na wynikach program ulg podatkowych Excelsior Jobs. Firma rozszerzy 
swoją działalność w USA poprzez nowy obiekt znany jako Rochester Hub, który jest 
obecnie budowany na 41-akrowej działce znanej wcześniej jako Eastman Business 
Park South. Jest to dodatek do pierwszego w USA zakładu Spoke firmy Li-Cycle 
działającego obecnie na terenie parku biznesowego, który zapewnił ponad 35 miejsc 
pracy. Przewiduje się, że najnowszy projekt stworzy do 269 nowych miejsc pracy i 
ponad 1000 miejsc pracy podczas budowy. Empire State Development zgodziła się 
wesprzeć ten projekt kwotą do 13,5 mln USD w ramach kredytów podatkowych 
Excelsior Jobs w zamian za zobowiązania do utworzenia miejsc pracy.  
  
„Wspieramy rozwój czystej gospodarki w stanie Nowy Jork poprzez wspieranie 
ekspansji firmy Li-Cycle, która nie tylko zwiększy dostawy baterii litowo-jonowych, ale 
także naładuje naszą prężnie rozwijającą się branżę magazynowania energii”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki wsparciu ze strony stanu, firma Li-Cycle 
wprowadza ponad 260 nowych miejsc pracy w regionie Finger Lakes, jednocześnie 
wspierając sektor czystej energii w naszym stanie. Moja administracja jest zobowiązana 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FLi-Cycle_Rochester_Hub_2_Warehouse_Construction_Site.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FiW7TfhDx29CQnyZM3pn8qxRYsj1b65HGR3Mz%2BFxYTc%3D&reserved=0


do wspierania projektów, które będą nadal wzmacniać wzrost gospodarczy naszego 
stanu i tworzyć czystszą, bardziej odporną przyszłość dla wszystkich mieszkańców 
stanu Nowy Jork”.  
  
W styczniu 2020 r. Empire State Development ogłosiło, że firma Li-Cycle założy swój 
pierwszy zakład w USA w stanie Nowy Jork w ramach działań mających na celu 
wykorzystanie solidnego łańcucha dostaw baterii litowo-jonowych dostępnych w całym 
kraju. ESD wspomaga firmę Li-Cycle kwotą do 13,5 mln USD poprzez oparty na 
wynikach program ulg podatkowych Excelsior Jobs, gdy Li-Cycle zacznie wypełniać 
nowe zobowiązania dotyczące zatrudnienia. Władze hrabstwa Monroe i organizacja 
Greater Rochester Enterprise również pomagają w realizacji tego projektu. Li-Cycle 
spodziewa się, że w 2023 r. rozpocznie się etapowe uruchamianie obiektu w centrum 
Rochester.  
  
Operacje „Spoke” i „Hub” firmy Li-Cycle będą się wzajemnie uzupełniać. Firma Li-Cycle 
posiada obecnie kilka zakładów Spokes w USA, które przetwarzają zużyte baterie i 
złom produkcyjny baterii w zastrzeżonym procesie, wytwarzający, minimalną ilość 
ścieków i emisji. Podstawowym produktem zakładów Spokes firmy Li-Cycle jest czarna 
masa, zawierająca szereg bardzo cennych metali krytycznych, w tym lit, kobalt i nikiel. 
Firma Li-Cycle przekształci czarną masę w materiały do produkcji baterii w „centrum” w 
sposób zrównoważony dla środowiska, przy użyciu swoich zastrzeżonych technologii.  
  
W ramach operacji „Spoke” firma jest w stanie rozdrobnić do 5000 ton rocznie baterii 
litowo-jonowych. Docelowo obiekt typu „Hub” będzie odbierał czarną masę ze swoich' 
lokalizacji typu spoke w całych Stanach Zjednoczonych i przetwarzał materiał z baterii, 
który jest odpowiednikiem około 225 000 pojazdów elektrycznych rocznie. Dostarczanie 
krytycznych materiałów do baterii w kraju będzie miało istotny wpływ na gospodarkę, 
środowisko i bezpieczeństwo narodowe w USA.  
  
Współzałożyciel i dyrektor generalny firm Li-Cycle, Ajay Kochhar, powiedział: 
„Jesteśmy podekscytowani rozszerzeniem i rozwojem naszych obiektów Spoke & Hub 
w obszarze Rochester i dziękuję ESD za ich silne wsparcie. Przewaga Li-Cycle jako 
pierwszego podmiotu na rynku stawia ją w doskonałej pozycji do dalszego zwiększania 
skali i dostarczania kluczowych materiałów do produkcji akumulatorów dla producentów 
samochodów, aby mogli oni spełnić wymagania dotyczące zaopatrzenia w materiały w 
kraju. Nasze opatentowane i zrównoważone środowiskowo technologie są 
sprawdzonym i wiodącym sposobem na recykling baterii litowo-jonowych i pomogą w 
przyspieszeniu transformacji czystej energii”.  
  
Założona w 2016 r. w Ontario w Kanadzie firma Li-Cycle opracowała i zwalidowała 
unikalny proces, który pozwala im odzyskać do 95 procent wszystkich materiałów 
znajdujących się w bateriach litowo-jonowych przy jednoczesnym zachowaniu 
minimalnego zrzutu ścieków i aktualizowaniu celu firmy, jakim jest zero odpadów. 
Wszystkie materiały, które są odzyskiwane z baterii litowo-jonowych są albo 
przetwarzane do punktu ponownego wykorzystania w produkcji baterii lub do 
wykorzystania w innych zastosowaniach.  



  
Projekt „Hub" firmy Li-Cycle w Rochester opiera się na sukcesie, jakim jest odrodzenie 
Eastman Business Park, gdzie pracuje ponad 6000 osób w 114 firmach działających 
obecnie na terenie parku. Inne działania w zakresie zrównoważonych technologii w 
EBP, mające na celu rozwój ekosystemu zrównoważonej energii, obejmują BEST Test 
and Commercialization Center, Kodak Cell Assembly Center oraz Plug Power. Inne 
firmy również działające w sektorze EBP to DuPont, który prowadzi największy na 
świecie zakład fermentacji probiotyków, L3 Harris i LiDestri Food & Drink.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight 
powiedziała: „Nasza inwestycja w zakład recyklingu baterii litowo-jonowych Li-Cycle w 
Eastman Business Park reprezentuje ciągłe zaangażowanie stanu Nowy Jork w firmy, 
które wprowadzają innowacje i tworzą możliwości gospodarcze w zakresie 
zrównoważonej energii”. Ten przyszłościowy projekt zapewni kolejne wysokiej jakości 
miejsca pracy w regionie Finger Lakes, dalej wspierając nasze działania mające na celu 
ustanowienie stanu Nowy Jork globalnym liderem w dziedzinie przechowywania 
energii”.  
  
Senator stanu, Jeremy Cooney, powiedział: „Ekspansja firmy Li-Cycle w należącym 
do Rochester Eastman Business Park jest znaczącą inwestycją dla ciągłego wzrostu 
gospodarczego naszego regionu. Zapewniając ponad 200 stałych, dobrze płatnych, 
ekologicznych miejsc pracy oraz tysiące miejsc pracy w budownictwie, projekt ten 
gwarantuje, że region Greater Rochester pozostanie liderem w dziedzinie postępu 
technologicznego. Jestem wdzięczny gubernator Hochul i Empire State Development 
za ich ciągłe wsparcie dla tej znaczącej pracy”.  
  
Członek Zgromadzenia, Joshua Jensen, powiedział: „Dzisiejsze ogłoszenie jest 
kolejnym przykładem tego, jak nasza społeczność ma wyjątkową pozycję, aby być 
liderem w branży w rozwoju naszej gospodarki nowej generacji. Inwestycja firmy Li-
Cycle w Eastman Business Park i hrabstwie Monroe nie tylko zapewni możliwości 
ekonomiczne dla tej społeczności i stanu, ale także to, że nasza infrastruktura 
biznesowa i technologiczna jest wyjątkowo przygotowana do dalszego rozwoju, gdy 
inne firmy zdecydują, czy zainwestować w Rochester i uczynić nasze miasto swoją 
siedzibą”.  
  
Naczelnik hrabstwa Monroe, Adam Bello, powiedział: „Firma Li-Cycle tworzy setki 
świetnie płatnych miejsc pracy dla naszych sąsiadów, jednocześnie zapewniając bardzo 
potrzebne usługi, ponieważ zużywamy coraz więcej baterii litowo-jonowych w naszym 
codziennym życiu. Hrabstwo Monroe jest dumne z partnerstwa z firmą Li-Cycle w celu 
rozszerzenia jego działalności w hrabstwie Monroe – jesteśmy wdzięczni gubernator 
Kathy Hochul za inwestycje, które pomogą Li-Cycle jeszcze bardziej się rozwijać i 
umacniać naszą gospodarkę”.  
  
Burmistrz Rochester, Malik Evans, powiedział: „Pragnę pogratulować firmie Li-Cycle 
ich ekspansji i podziękować im za dokonanie tej inwestycji, która stanowi kolejny dowód 
na to, że Rochester jest doskonałą lokalizacją dla rozwoju miejsc pracy w dziedzinie 



zaawansowanych technologii na miarę XXI wieku. Dziękuję również gubernator Kathy 
Hochul i Empire State Development za wspieranie gospodarki Rochester poprzez 
inicjatywę Finger Lakes Forward. Razem idziemy do przodu, aby stworzyć pełne nadziei 
miasto, przed którym ekscytująca przyszłość”.  
  
Naczelnik miasta Greece, Bill Reilich, powiedział: „Władze miasta Greece 
współpracują z firmą Li-Cycle od 2019 r., aby zrealizować tę ogromną inwestycję do 
Eastman Business Park w Greece. Nowy program rozwoju gospodarczego i innowacji 
(Economic Development and Innovation Overlay) w mieście Greece utorował drogę do 
uzyskania priorytetowych lokalnych pozwoleń, a mój zespół ds. rozwoju gospodarczego 
ściśle współpracował z agencjami na wszystkich szczeblach administracji w celu 
zabezpieczenia wydanych pozwoleń środowiskowych i wynegocjowania zachęt. Firma 
Li-Cycle jako jedyna włożyła dużo pracy, aby doprowadzić ten projekt do skutku. 
Obecnie trwa budowa centrum firmy Li-Cycle, a mój zespół jest codziennie 
zaangażowany w ukończenie realizacji tego projektu. Rozwój przemysłu i inwestycje na 
taką skalę nie były widziane w hrabstwie Monroe od ponad dekady. dlatego ciężko 
pracuję nad tym, aby upewnić się, że wykorzystamy tę szansę. Projekt tej wielkości 
tworzy grawitację i wtórny wzrost gospodarczy, i to nie tylko w sektorze czystej energii. 
Inwestycja Li-Cycle w mieście Greece to także zastrzyk kapitału dla branży budowlanej i 
usługowej, które są tak ważne dla lokalnej gospodarki. Jestem dumny, że mogę powitać 
firmę Li-Cycle w Eastman Business Park w Greece i podekscytowany, że prace nad tym 
projektem idą do przodu”.  
  
Prezes i dyrektor wykonawczy firmy Kodak, Jim Continenza, powiedział: „Kodak 
jest dumny, że może być częścią projektu „Hub” firmy Li-Cycle, który odzwierciedla 
nasze zaangażowanie w technologię baterii i przechowywania energii oraz 
zrównoważone procesy. Projekt centrum będzie wykorzystywać ogromne zasobów 
Eastman Business Park, w tym usługi komunalne, kolejowe, bezpieczeństwa i 
zarządzania obiektami. Region Rochester skorzysta z miejsc pracy utworzonych dzięki 
projektowi, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. A nasze środowisko naturalne 
skorzysta z autorskiej usługi odzysku materiałów świadczonej przez Li-Cycle”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Izby Handlowej w Rochester oraz 
Współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes, Bob 
Duffy, powiedział:, „Ekspansja firmy Li-Cycle w Eastman Business Park jest kolejnym 
dowodem na to, że międzynarodowe innowacje biznesowe rozwijają się w regionie 
Greater Rochester i jest to wielka wygrana dla naszego regionu. Jako że ta wspaniała 
firma jest wspierana przez talent, zasoby i wsparcie naszej społeczności biznesowej, z 
niecierpliwością czekamy na osiągnięcie przez nią jeszcze większego sukcesu. 
Dziękuję ESD, władzom hrabstwa Monroe oraz współzałożycielowi i dyrektorowi 
generalnemu firmy Li-Cycle, Ajayowi Kochharowi, za dokonanie tej dobrze 
przemyślanej inwestycji w regionie Greater Rochester”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
powiedział: „Plany Li-Cycle dotyczące stworzenia centrum recyklingu baterii w 
Eastman Business Park podkreślają cenną infrastrukturę, a także wiedzę na temat 



baterii i przechowywania energii dostępną w tym miejscu w Rochester, NY. GRE 
skoordynowała różne zasoby rozwoju gospodarczego niezbędne do zabezpieczenia 
znaczącej inwestycji firmy Li-Cycle i utworzenia 220 nowych miejsc pracy w naszej 
społeczności”.  
  
Dodatkowe informacje o firmie Li-Cycle są dostępne na stronie: https://li-cycle.com/.  
  
Przyspieszenie realizacji programu rozwojowego „Finger Lakes Forward”  
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie programu „Finger Lakes Forward”, który jest 
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Plan opracowany na poziomie 
regionalnym skupia się na inwestowaniu w kluczowe gałęzie przemysłu, w tym fotonikę, 
rolnictwo i produkcję żywności oraz zaawansowaną produkcję. Obecnie w regionie 
widoczne jest przyspieszenie realizacji programu „Finger Lakes Forward” dzięki 
stanowej inwestycji o wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Regionu 
Upstate (Upstate Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 500 mln 
USD zachęci prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co zgodnie z 
planami władz regionu pozwoli na stworzenie nawet 8200 nowych miejsc pracy. Więcej 
informacji można uzyskać tutaj.  
  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w stanie 
Nowy Jork (www.esd.ny.gov). Misją ESD jest promowanie dynamicznej i rozwijającej 
się gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój 
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, 
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia 
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i 
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest 
również główną agencją administracyjną nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju 
Gospodarczego oraz marketing „I LOVE NEW YORK”, kultowej marki turystycznej 
stanu. Więcej informacji na temat Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire 
State Development można znaleźć na stronie www.regionalcouncils.ny.gov i 
www.esd.ny.gov.  
  

###  
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