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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA POWSTANIE NOWYCH STACJI SZYBKIEGO 
ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH WZDŁUŻ GŁÓWNEGO KORYTARZA 

KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY REGIONAMI MID-HUDSON I WESTERN NEW 
YORK  

  
Infrastruktura dla pojazdów elektrycznych EVolve NY wspiera stanowe plany w 

zakresie elektryfikacji sektora transportu oraz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych o 85 procent do roku 2050  

  
Patrz strona Hancock oraz rozbudowaną trasę podróży do Hudson Valley  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że wzdłuż głównego korytarza transportowego z 
Southern Tier do Western New York zostało zlokalizowanych kilkanaście nowych 
szybkich ładowarek dla pojazdów elektrycznych. Nowe ładowarki sprawią, że jeden z 
obszarów „pustyń szybkiego ładowania” w stanie Nowy Jork będzie bardziej dostępny 
dla pojazdów elektrycznych, a wszystkie regiony w całym stanie będą oferować bardziej 
dogodne możliwości ładowania. Instalacja nowych stacji szybkiego ładowania, która jest 
realizowana przez Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork (New York Power Authority, 
NYPA), obejmuje obecnie Jamestown, Salamanca i Bath, a wkrótce zostanie 
uzupełniona o Olean, Friendship, Castle Creek i Hancock, co zwiększy wygodę 
podróżowania samochodami elektrycznymi wzdłuż drogi międzystanowej Interstate 86 i 
drogą nr 17 między Hudson Valley i jeziorem Erie. Inwestycja w infrastrukturę szybkiego 
ładowania w stanie Nowy Jork dodatkowo wspiera ambitny plan przejścia na czysty 
transport i zmniejszenia zmieniającej klimat emisji gazów cieplarnianych pochodzących 
z sektora transportu.  
  
„Stan Nowy Jork dynamicznie kroczy w kierunku bardziej zielonej i czystej przyszłości, 
sprawiając, że pojazdy elektryczne stają się bardziej dostępne dla każdego”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Te nowe stacje ładowania są rozlokowane wzdłuż 
najbardziej uczęszczanego korytarza na południu, co będzie miało kluczowe znaczenie 
dla zachęcenia kierowców w regionie Southern Tier i Western New York do przejścia na 
bardziej ekologiczne pojazdy”.  
  
Realizując program EVolve NY, Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork (New York 
Power Authority, NYPA) utrzymuje największą ogólnodostępną sieć szybkiego 
ładowania w stanie Nowy Jork, która obejmuje ponad 100 portów na 30 stacjach wzdłuż 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F-%2Fmedia%2Fnypa%2Fimages%2Fcontent-images%2FNews%2FPress%2520Release%2520images%2FHancock-chargers.png&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524322351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EWJX6J1oxM3cX1l18GyckVbnuAtkV4XPGlMZB8lFDpk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.nypa.gov%2FHealth%2FNew_fastCharger_in_Southern_NY.pdf&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524322351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xk0p55LjHCni7rZj97z%2B3hknTRA5kNy5K3LkEinJC6Q%3D&reserved=0


głównych korytarzy komunikacyjnych, pomagając zapewnić, że kierowcy poruszający 
się pojazdami elektrycznymi w stanie Nowy Jork nie muszą się martwić o brak 
możliwości ładowania. Program ma na celu wyeliminowanie „pustyń szybkiego 
ładowania” i zachęcenie do rozwoju publicznej infrastruktury ładowania, która jest 
dostępna dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork i turystów.  
  
Tymczasowy prezes i dyrektor generalny Urzędu Energetycznego Stanu Nowy 
Jork, Justin E. Driscoll, powiedział: „Pojazdy elektryczne są bardziej wydajne i 
tańsze w eksploatacji, a także mają kluczowe znaczenie dla redukcji zanieczyszczeń 
powietrza w sektorze transportu. Rola NYPA w transformacji ekologicznego transportu 
polega na budowie infrastruktury w węzłach miejskich i wzdłuż często uczęszczanych 
korytarzy transportowych, dzięki czemu podróżowanie na duże odległości przez każdy 
region stanu Nowy Jork staje się wygodniejsze. Nasz program EVolve NY poczynił 
ogromne postępy w instalowaniu większej liczby stacji ładowania i będzie kontynuował 
swoją wiodącą w branży pracę w 2023 roku”.  
  
Nowe stacje szybkiego ładowania – Jamestown, Salamanca i Bath  
  
Miasto Jamestown w hrabstwie Chautauqua zainstalowało niedawno ładowarki 
wspierane przez stanowy fundusz rozliczeniowy Volkswagena w ramach Departamentu 
Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC) w celu 
rozbudowy stacji ładowania w stanie Nowy Jork. Stacja obsługiwana przez miejskie 
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej posiada cztery szybkie ładowarki ChargePoint 
DC: dwie przy West 2nd St. i North Main St. oraz dwie przy East 4th St. i Prendergast 
Ave.  
  
Burmistrz Jamestown, Edward Sundquist, powiedział: „Szybkie ładowarki w 
naszym centrum pomagają przyciągnąć gości do Jamestown i dają im możliwość 
zobaczenia wszystkiego, co nasze miasto ma do zaoferowania. Jesteśmy 
podekscytowani faktem, że nasze miejskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, 
Jamestown BPU, zapewnia zasilanie dla tych ładowarek. Gdy planujemy przyszłość 
elektryfikacji, Jamestown stoi na czele jako publiczny dostawca energii”.  
  
Dwie nowe lokalizacje EVolve NY działają obecnie na publicznym parkingu w mieście 
Salamanca (768 Broad St.) w hrabstwie Cattaraugus oraz na parkingu miejskim w 
mieście Bath (15 E. William St.) w hrabstwie Steuben. Ładowarki zostały wcześniej 
zainstalowane w sklepie Mirabito w Binghamton w hrabstwie Broome, w centrum 
handlowym w Liberty w hrabstwie Sullivan oraz na miejskiej działce w Middletown w 
hrabstwie Orange, a plany kolejnych kilkunastu portów są w trakcie opracowywania w 
Olean w hrabstwie Cattaraugus, Friendship w hrabstwie Allegany oraz Castle Creek w 
hrabstwie Broome. W mieście Hancock w hrabstwie Delaware zlokalizowany zostanie 
największa ogólnodostępna stacja szybkiego ładowania w regionie Southern Tier, w 
skład której docelowo, jeszcze w tym miesiącu, wejdzie osiem portów ładowania. 
Dodatkowe lokalizacje, których budowa spodziewana jest na wiosnę, znajdują się 
głównie na obszarach wiejskich położonych w bliskiej odległości od I-86 i drogi nr 17.  
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Zobacz miejsca na mapie tutaj.  
  
Burmistrz Salamanca, Sandra L. Magiera, powiedziała: „Nowa stacja szybkiego 
ładowania Evolve NY została otwarta w mieście Salamanka tego lata dzięki funduszom 
Urzędu Energetycznego Stanu Nowy Jork. Stacja zlokalizowana przy 768 Broad Street 
znajduje się wzdłuż korytarzy dróg nr 86 i 17, a także korytarza drogi nr 219, który 
przecina miasto Salamanca. Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość finansowania i 
jesteśmy dumni z posiadania stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych 
w łatwo dostępnych miejscach w naszym mieście. Z niecierpliwością czekamy na 
współpracę z gubernator Hochul w sprawie uczynienia stanu Nowy Jork regionem o 
zerowej emisji dla wszystkich, którzy mieszkają, pracują, bawią się lub modlą w 
Salamanca”.  
  
Nowe szybkie stacje ładowania prądem stałym mogą naładować większość różnej 
pojemności baterii zastosowanej w dowolnej marce lub modelu pojazdu elektrycznego 
w ciągu zaledwie 20 minut. Stacje ładowania działające w ramach sieci Shell Recharge 
lub Electrify America są wyposażone w złącza do szybkiego ładowania – kombinowany 
system ładowania o mocy do 150 kW oraz złącze CHAdeMO o mocy do 100 kW – 
dzięki czemu mogą się do nich podłączyć wszystkie pojazdy elektryczne, w tym 
samochody Tesla z adapterem.  
 
Inicjatywy stanu Nowy Jork dotyczące infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych  
Gubernator Hochul wezwała niedawno do podjęcia poważnych działań regulacyjnych, 
które będą wymagały, aby wszystkie nowe samochody osobowe, pick-upy i SUV-y 
sprzedawane w stanie Nowy Jork były zeroemisyjne do 2035 roku. Gubernator Hochul 
zaproponowała również, aby do tego samego roku wszystkie autobusy szkolne były 
zeroemisyjne. Zaproponowanie projektu przepisów stanowych jest kluczowym krokiem 
do dalszej elektryfikacji sektora transportowego i pomaga stanowi Nowy Jork w 
osiągnięciu celu klimatycznego, jakim jest redukcja gazów cieplarnianych o 85% do 
2050 roku.  
  
W ciągu pięciu najbliższych lat stan Nowy Jork zainwestuje ponad 1 mld USD w 
zeroemisyjne samochody osobowe i ciężarowe. Aktywne inicjatywy dotyczące lekkich 
pojazdów transportowych obejmują rabaty na zakup pojazdów o zerowej emisji w 
ramach realizowanego przez Urząd ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork 
programu Drive Clean Rebate, dotacje na pojazdy zeroemisyjne i infrastrukturę 
ładowania w ramach realizowanego przez DEC programu grantowego dla społeczności 
stosujących inteligentne rozwiązania klimatyczne (Climate Smart Communities 
Municipal Grant Program), inicjatywę „EV Make Ready”, program NYPA rozbudowy 
infrastruktury ładowania EVolve NY, a także koordynowany przez Departament 
Transportu Krajowy Program Infrastruktury Pojazdów Elektrycznych (National Electric 
Vehicle Infrastructure, NEVI), których celem jest rozszerzenie skali wykorzystania 
pojazdów elektrycznych.  
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Stan Nowy Jork odnotował rekordowy wzrost liczby sprzedanych pojazdów 
elektrycznych w 2021 r., dzięki czemu łączna liczba takich samochodów na drogach 
wynosi ok. 120 000, a liczba stacji ładowania (łącznie z ładowarkami na poziomie 2 i 
szybkimi stacjami ładowania) na terenie stanu przekracza 10 000. Zwiększenie 
sprzedaży pojazdów elektrycznych pomoże władzom stanu osiągnąć ambitne cele w 
zakresie czystej energii, określone w stanowej Ustawie o przywództwie klimatycznym i 
ochronie społeczności (Climate Leadership and Community Protection Act). Celem jest 
osiągnięcie 850 000 pojazdów zeroemisyjnych w stanie Nowy Jork do 2025 roku.  
  
Według informacji Centrum Danych dot. Paliw Alternatywnych Departamentu Energii 
Stanów Zjednoczonych (Department of Energy’s Alternative Fuels Data Center), na 
terenie stanu Nowy Jork zlokalizowanych jest 1087 publicznych szybkich ładowarek w 
252 lokalizacjach, chociaż oferują one różne moce od 25 kW do 350 kW, co oznacza 
różnice w zakresie czasu ładowania. Ponad 600 to ładowarki tylko dla Tesli.  
  
Właściciele pojazdów elektrycznych mogą zlokalizować publiczne ładowarki za pomocą 
aplikacji na smartfony np. Shell Recharge, Electrify America, PlugShare, ChargeHub, 
ChargeWay, EV Connect, ChargePoint, Mapy Google, lub skontaktować się z Centrum 
Danych dot. Paliw Alternatywnych Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Mapę 
sieci EVolve NY można zobaczyć tutaj. Należy pamiętać, że ładowarki EVolve działają 
w sieciach Electrify America i Shell Recharge. Opłaty można realizować kartami 
kredytowymi i nie jest wymagana subskrypcja ani członkostwo.  
  
Wiodący w skali kraju plan klimatyczny 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 
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 wspierały ponad 165 000 
miejsc pracy w sektorze czystej energii w stanie Nowy Jork w 2021 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 
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zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU w ramach oszczędności energii 
końcowej.  
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