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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 

 

W SPRAWIE OGŁOSZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ W STANIE NOWY JORK 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 22 grudnia 2022 r. i w późniejszym okresie poważna burza śnieżna może 

spowodować niebezpieczne warunki w stanie Nowy Jork, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla transportu 

publicznego, usług komunalnych, zdrowia publicznego i systemów bezpieczeństwa publicznego w całym stanie; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE prognozowanej burzy mają towarzyszyć intensywne śnieżyce, silne wiatry, znaczny 

spadek temperatury i nagłe przymrozki, a także powodzie na wybrzeżu i brzegach jezior, powodujące zamknięcia 

dróg, utrudnienia w podróżowaniu, przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz szkody w mieniu publicznym i 

prywatnym na całym obszarze stanu Nowy Jork, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego; 

 

NINIEJSZYM, JA, KATHY HOCHUL, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy władzy nadanej mi przez 

konstytucję i prawo stanu Nowy Jork oraz ustęp 28 artykułu 2-B ustawy wykonawczej, oświadczam, że zagraża nam 

klęska żywiołowa, na pojawienie się której dotknięte nią władze lokalne nie są w stanie odpowiednio zareagować. 

Dlatego niniejszym, z dniem 23 grudnia 2022 roku, wprowadzam na całym terytorium stanu Nowy Jork stan klęski 

żywiołowej. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze obowiązuje do dnia 22 stycznia 2023 r.; oraz 

 

PONADTO zgodnie z ustępem 29 art. 2-B ustawy wykonawczej zarządzam wdrożenie Stanowego 

Kompleksowego Planu Zarządzania Kryzysowego (State Comprehensive Emergency Management Plan) i 

upoważniam z dniem 23 grudnia 2022 r. agencje stanowe, w zależności od potrzeb, oraz Amerykański Czerwony 

Krzyż do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony mienia stanowego oraz udzielenia pomocy dotkniętym 

klęską żywiołową władzom lokalnym i osobom fizycznym w zakresie reagowania na tę klęskę żywiołową i usuwania 

jej skutków, a także do udzielenia innej pomocy niezbędnej do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego; 

 

DODATKOWO, niniejsze oświadczenie spełnia wymogi rozporządzenia 49 C.F.R. 390.23(a)(l)(A), które 

przewiduje zwolnienie z obowiązku stosowania części od 390 do 399 federalnych przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa przewoźników drogowych (Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR). Takie złagodzenie 

przepisów FMCSR jest konieczne, aby zapewnić, że zespoły interwencyjne będą mogły udrożnić ważne drogi i 

przyspieszyć przemieszczanie się ekip zajmujących się przywracaniem zasilania w stanie Nowy Jork. 

 

PONADTO na mocy uprawnień nadanych mi przez ustęp 29-a art. 2-B ustawy wykonawczej do 

tymczasowego zawieszenia lub zmiany dowolnej ustawy, aktu prawa miejscowego, zarządzenia, nakazu, zasady lub 

rozporządzenia, lub ich części, jeżeli przestrzeganie takiej ustawy, aktu prawa miejscowego, zarządzenia, nakazu, 

zasady lub rozporządzenia uniemożliwiłoby, utrudniło lub opóźniło działania wymagane podczas stanu 

nadzwyczajnego związanego z klęską żywiołową, niniejszym tymczasowo zawieszam lub zmieniam, na okres od dnia 

wydania niniejszego rozporządzenia wykonawczego do dnia 22 stycznia 2023 r., następujące przepisy: 

 

• Ustęp 97-G ustawy o finansach stanowych, w zakresie niezbędnym do zakupu żywności, dostaw, usług i 

sprzętu lub dostarczania lub świadczenia różnych scentralizowanych usług w celu pomocy dotkniętym 

samorządom lokalnym, osobom fizycznym i innym podmiotom spoza stanu w reagowaniu na nadzwyczajne 

sytuacje związane z klęską żywiołową i usuwaniem jej skutków; 

 

• Ustęp 112 ustawy o finansach stanowych, w zakresie zgodnym z artykułem V, ustępem I Konstytucji Stanu, 

oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia dodatkowych nakładów pracy, miejsc i czasu do zamówień 

stanowych; 

 

• Ustęp 163 ustawy o finansach stanowych oraz artykułu 4-C ustawy o rozwoju gospodarczym, w zakresie 

umożliwiającym zakup towarów, usług, technologii i materiałów bez stosowania standardowych procedur 

ogłaszania i udzielania zamówień;  

 

• Ustęp 136-a Ustawy o finansach stanowych, w zakresie niezbędnym do połączenia usług projektowych i 

budowlanych w jednej umowie i/lub uzyskania usług projektowych i inspekcji budowlanej w celu podjęcia 

działań w obliczu na sytuacji nadzwyczajnej związanej z klęską żywiołową i jej usunięcia; 

 

• Ustęp 38 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o autostradach w zakresie niezbędnym do upoważnienia do udzielania zamówień 

nadzwyczajnych;  

 

• Ustęp 375, 385 i 401 ustawy o pojazdach i ruchu drogowym w zakresie, w jakim zwolnienie pojazdów ważnie 



zarejestrowanych w innych jurysdykcjach z rejestracji pojazdów, wyposażenia i wymagań dotyczących 

wymiarów jest konieczne, aby pomóc w gotowości i reagowaniu na sytuację kryzysową;  

 

 

 

 

• Ustęp 107.1 rozdziału 21 kodeksu, przepisów i rozporządzeń stanu Nowy Jork, w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia gubernatorowi uprawnień do regulowania ruchu i przemieszczania się pojazdów na drogach, 

autostradach i ulicach; 

 

• Ustęp 359-a i ustępu 2879 ustawy o organach publicznych w zakresie umożliwiającym Zarządowi Autostrad 

Stanu Nowy Jork zakup niezbędnych towarów i usług bez stosowania standardowych procedur udzielania 

zamówień. 

 

 

 

C O  N I N I E J S Z Y M potwierdzam własnoręcznym 

podpisem i pieczęcią stanu w mieście Albany 

w dniu dwudziestego drugiego grudnia dwa 

tysiące dwudziestego drugiego roku. 
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Sekretarz gubernatora 


