
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 8.12.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PRZEPISY MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ 
NORM BEZPIECZEŃSTWA DLA ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ DO OGRZEWANIA 

POMIESZCZEŃ  
  

Ustawa (S.7863A/A.9181B) wymaga, aby elektryczne urządzenia do ogrzewania 
pomieszczeń były wyposażone w termostaty, automatyczne wyłączniki oraz 

posiadały dodatkowe testy i certyfikaty  
  

Podwyższenie norm bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń do ogrzewania 
pomieszczeń po tym, jak grzejnik wywołał śmiertelny pożar na osiedlu Twin Parks 

w Bronksie  
  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.7863A/A.9181B), która wymaga, 
aby elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń były wyposażone w 
termostaty, automatyczne wyłączniki i posiadały certyfikat jednostki testującej i 
certyfikującej, uznanej i zatwierdzonej przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) działającą w ramach 
Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych (United States Department of Labor, 
DOL). Ten środek prawny pojawia się mniej niż rok po tym, jak tragiczny pożar w 
apartamentach Twin Parks pochłonął 19 ofiar. Ustawa ma zapobiec kolejnym 
bezsensownym zgonom i obrażeniom w wyniku ogrzewania swoich domów przez 
mieszkańców stanu Nowy Jork podczas tej zimy.  
  

„Po tym, jak w zeszłym roku płomienie pochłonęły mieszkania w Twin Parks, 
pracowaliśmy nad tym, aby pomóc dotkniętym tą tragedią rodzinom odzyskać zdrowie i 
przyrzekliśmy, że nigdy nie zapomnimy o tragedii i będziemy chronić mieszkańców 
stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Jako że aura znów robi się 
zimniejsza, a my zwiększamy ogrzewanie w naszych domach, ta ustawa pomoże 
zapobiec przyszłym wypadkom i zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy 
Jork, ponieważ zapewnimy wyższe standardy bezpieczeństwa dla wszystkich 
elektrycznych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń sprzedawanych w naszym stanie”.  
  

Ustawa (S.7863A/A.9181B) zmienia ogólne prawo dotyczące działalności gospodarczej 
tak, aby zakazać każdemu sprzedawcy elektrycznych urządzeń do ogrzewania 
pomieszczeń sprzedaży tego sprzętu w stanie Nowy Jork bez termostatu, 
automatycznego wyłącznika i certyfikacji przez jednostkę testującą i certyfikującą 



 

 

uznaną oraz zatwierdzoną przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy działającą 
w ramach amerykańskiego Departamentu Pracy.  
  
Senator stanu, Cordell Cleare, powiedziała: „Ustawa w sprawie elektrycznych 
urządzeń do ogrzewania pomieszczeń (Safe Space Heaters Act) była pierwszą ustawą, 
którą wprowadziłem i dziękuję gubernator Hochul za jej podpisanie, ponieważ została 
ona specjalnie przygotowana, aby zapobiegać pożarom, ratować życie i podnieść 
bezpieczeństwo mieszkań w sezonie grzewczym. Mieszkańcy stanu Nowy Jork 
zasługują na najwyższe standardy bezpieczeństwa w kraju i dziś podejmujemy 
działania, aby w znaczący sposób pamiętać o tych, których straciliśmy w przeszłości i 
aby położyć kres możliwym do uniknięcia pożarom teraz i w przyszłości”.  
  
Członek Zgromadzenia, Kenny Burgos, powiedział: „Prawie rok temu tragiczny w 
skutkach pożar wieżowca zniszczył mieszkania na osiedlu Twin Parks w Bronksie. 
Zginęło 17 osób, co sprawia, że był to najtragiczniejszy w skutkach pożar w Nowym 
Jorku od ponad 30 lat. Kiedy ustalono, że przyczyną był wadliwy grzejnik, wiedzieliśmy, 
że podjęcie działań jest absolutną koniecznością. Dziś jestem wdzięczny, że gubernator 
Hochul podpisała naszą ratującą życie Ustawę w sprawie elektrycznych urządzeń do 
ogrzewania. Nowe środki bezpieczeństwa dotyczące grzejników elektrycznych 
zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy Jork w ich domach podczas 
nadchodzących mroźnych zimowych miesięcy. Dziękuję również senator Cleare za to, 
że była wspaniałym partnerem w forsowaniu tej ustawy i z niecierpliwością czekam na 
wejście w życie nowego prawa”.  
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