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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PRZEŁOMOWE INWESTYCJE ZWIĄZANE Z 
PRZYSTĘPNOŚCIĄ CENOWĄ ENERGII, EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ 

BUDYNKÓW ORAZ CZYSTYM POWIETRZEM I CZYSTĄ WODĄ   
   

Ogłoszony został pionierski w skali kraju o program pilotażowy Gwarancja 
przystępności cenowej energii, dzięki któremu mieszkańcy stanu Nowy Jork będą 

płacić za energię maksymalnie sześć procent swoich dochodów   
   

Planowana jest ulga w wysokości 200 mln USD dla ponad 800 000 gospodarstw 
domowych w stanie Nowy Jork   

   
Ogłoszenie dotyczy też zeroemisyjnego nowego budownictwa w stanie Nowy 

Jork i wycofania ze sprzedaży nowych urządzeń grzewczych na paliwa kopalne   
   

Stan Nowy Jork zainwestuje też 500 mln USD w postaci środków na rzecz czystej 
wody i pomoże społecznościom defaworyzowanym w dostępie do pomocy 

finansowej   
   
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj inwestycje związane z przystępnością energii, 
czystymi i efektywnymi energetycznie budynkami, czystym powietrzem i czystą wodą. 
Jest to część orędzia stanowego na rok 2023. Propozycja przewiduje utworzenie 
inicjatywy o nazwie Gwarancja przystępności cenowej energii (Energy Affordability 
Guarantee), dzięki której mieszkańcy stanu Nowy Jork nie będą płacić za prąd więcej 
niż sześć procent swoich dochodów. Gubernator Hochul zapowiedziała również ulgę w 
wysokości 200 mln USD na rachunki za media dla 800 000 gospodarstw domowych o 
dochodach niższych niż 75 000 USD rocznie, które nie kwalifikują się do obecnego 
stanowego programu obniżek rachunków. Ponadto gubernator Hochul ogłosiła ambitny 
pakiet inicjatyw związanych z dekarbonizacją budynków, w tym dotyczących 
zeroemisyjnego nowego budownictwa i wycofania ze sprzedaży nowych urządzeń 
grzewczych na paliwa kopalne. Zapowiedź obejmuje również 500 mln USD na 
finansowanie inicjatyw związanych z czystą wodą oraz powołanie Zespołów pomocy 
społecznej (Community Assistance Teams), które pomogą społecznościom 
znajdującym się w niekorzystnej sytuacji uzyskać pomoc finansową.   
   
„Stan Nowy Jork świeci przykładem i wprowadza w życie śmiały plan promowania 
przystępności cenowej energii, redukcji emisji oraz inwestowania w czyste powietrze i 



wodę” – powiedziała gubernator Hochul. „Pierwsza w kraju gwarancja przystępności 
cenowej energii pomoże ciężko pracującym rodzinom w okresie wdrażania najbardziej 
ambitnych planów ochrony klimatu w kraju oraz wprowadzania zmian, dzięki którym w 
przyszłości stan Nowy Jork będzie czystszy i zdrowszy”.  
   
Łagodzenie skutków podwyżek cen energii  
Oprócz wprowadzenia w skali całej gospodarki programu limitów i inwestycji, 
obejmującego powszechne rabaty dla konsumentów, gubernator Hochul proponuje 
szereg działań mających na celu ochronę najbardziej zagrożonych gospodarstw 
domowych przed skutkami podwyżek cen energii w trakcie procesu przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną. Działania te obejmują:    
   

• Przekazanie 200 mln USD na ulgi na wysokie rachunki za energię. Stan 
Nowy Jork zapewni ulgę około 800 000 gospodarstw domowych, które zarabiają 
poniżej 75 000 USD, aby pomóc w opłacaniu wysokich rachunków za energię.    

• Połączenie wsparcia finansowego z modernizacją mieszkań rodzin o 
niskich dochodach w ramach programu pilotażowego EmPower Plus. 
Program EmPower Plus pomoże 20 000 rodzin o niskich dochodach poprawić 
stan swoich mieszkań poprzez ich ocieplenie, wymianę urządzeń na 
energooszczędne oraz zmianę ogrzewania opartego na paliwach kopalnych na 
czyste i wydajne rozwiązania elektryczne. Mieszkania, które kwalifikują się do 
programu EmPower Plus, po pełnej elektryfikacji zostaną także objęte 
programem Gwarancja przystępności cenowej energii. Dzięki pionierskiemu w 
skali kraju programowi pilotażowemu uczestniczące w nim rodziny będą płacić za 
prąd maksymalnie sześć procent swoich dochodów. Dotychczasowy program 
EmPower objął w 2022 r. ponad 14 000 gospodarstw domowych, a w programie 
EmPower Plus ma w ciągu najbliższego roku zostać uwzględnionych ponad 
20 000 gospodarstw. Działania w ramach wartego 200 mln USD programu będą 
łączyć izolację termiczną i elektryfikację, drastycznie zmniejszając zużycie 
energii i eliminując ponad 17 000 ton emisji.    

• Wyznaczenie celów dla Grupy zadaniowej ds. kosztów energii dla osób o 
niskich dochodach (Low-Income Energy Task Force). Grupa składająca się z 
agencji stanowych, które zarządzają programami przystępności cenowej energii, 
ma podjąć natychmiastowe działania w celu lepszego dopasowania istniejących 
programów i usprawnienia procesów administracyjnych, tak aby poprawić 
dostępność do tych usług i efektywność wykorzystania publicznych pieniędzy.     

   
Inwestowanie w czyste powietrze i redukcję emisji  
Aby poprawić jakość powietrza i obniżyć poziom emisji z różnych sektorów gospodarki, 
gubernator Hochul proponuje następujące działania:   

• Wprowadzenie obowiązku zerowej emisyjności nowego budownictwa, bez 
instalacji wykorzystujących paliwa kopalne spalane na miejscu – do 2025 r. w 



przypadku mniejszych budynków i do 2028 r. w przypadku większych 
budynków.    

• Wprowadzenie przez stan Nowy Jork pionierskiego w skali kraju zakazu 
sprzedaży nowych urządzeń grzewczych na paliwa kopalne do 2030 r. w 
przypadku mniejszych budynków i do 2035 r. w przypadku większych budynków, 
a także pokrewnych systemów na paliwa kopalne w przypadku wszystkich 
budynków.    

• Wprowadzenie systemu klasyfikacji (w formie liter) większych budynków w całym 
stanie na podstawie zużycia energii, aby pomóc zarządcom w podejmowaniu 
świadomych decyzji mających na celu obniżenie rachunków za energię i emisji.   

• Wykorzystanie pionierskich w skali kraju inwestycji stanu Nowy Jork w 
elektryfikację transportu i zlecenie Departamentowi ds. Usług Publicznych 
(Department of Public Service, DPS) zidentyfikowania i usunięcia barier w 
efektywnym i terminowym wdrażaniu infrastruktury do ładowania średnich i 
ciężkich pojazdów transportowych.    

• Zobowiązanie Urzędu ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków Stanu Nowy 
Jork (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, 
OPRHP) do przejścia na pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii do 2030 r. poprzez wytwarzanie własnej energii elektrycznej i 
priorytetowe traktowanie innych ekologicznych źródeł energii, takich jak 
społeczne kolektory słoneczne lub zakupy energii odnawialnej od innych 
lokalnych producentów.    

• Powołanie Biura ds. Sprawiedliwej Transformacji (Office of Just Transition), które 
zajmie się centralnym planowaniem sprawiedliwego przejścia na energię 
odnawialną na poziomie stanu. Nowy Jork będzie pierwszym stanem, który 
wprowadzi strukturę mającą na celu przeprowadzenie transformacji gospodarki 
traktującej sprawiedliwie kadrę pracowniczą i społeczności poszkodowane w 
wyniku tego procesu.   

   
Inwestowanie w czystą wodę  
Gubernator Hochul przeznaczy 500 mln USD na finansowanie projektów związanych z 
czystością i jakością wody, infrastrukturą wodną i ochroną zdrowia publicznego. Aby 
wykorzystać te inwestycje i zapewnić stałą koordynację działań z władzami lokalnymi, 
gubernator Hochul powoła Zespoły pomocy społecznej (Community Assistance Teams), 
które będą proaktywnie docierać do małych, wiejskich i defaworyzowanych 
społeczności, aby ułatwić im dostęp do pomocy finansowej w celu zaspokojenia potrzeb 
związanych z infrastrukturą czystej wody.    
   
Opierając się na wcześniejszych działaniach stanu mających na celu zwalczanie 
zanieczyszczeń, takich jak substancje per- i polifluoroalkilowe (per- and polyfluoroalkyl 
substances, PFAS), gubernator Hochul utworzy program pomocy finansowej dla gmin 
na badanie źródeł zanieczyszczeń i odkażanie zanieczyszczonych miejsc w ciągu 
najbliższych pięciu lat. Środki pozyskane w ramach nowego programu pomogą gminom 
w stanie Nowy Jork usunąć szkodliwe substancje chemiczne z naszego środowiska i 
chronić czystą wodę.    



   
Programy ograniczenia odpadów i inwestycji w lokalny recykling  
Odpady stałe są czwartym co do wielkości źródłem gazów cieplarnianych 
powodujących zmiany klimatu. Aby chronić mieszkańców i zmniejszyć obciążenie gmin 
oraz podatników, gubernator Hochul zaproponuje Ustawę o redukcji odpadów i 
infrastrukturze recyklingu (Waste Reduction and Recycling Infrastructure Act), która 
zdejmie odpowiedzialność za recykling z podatników i przeniesie ją na producenta. Stan 
Nowy Jork przygotuje nową, efektywniejszą strategię redukcji odpadów, która zwiększy 
poziom recyklingu, przyniesie oszczędności samorządom lokalnym, stworzy miejsca 
pracy i będzie chronić środowisko. Program wprowadzi wymagane poziomy recyklingu 
dla poszczególnych materiałów, ustali wiążące wskaźniki zawartości odpadów 
pokonsumpcyjnych pochodzących z recyklingu oraz ułatwi recykling z perspektywy 
konsumenta.   
  
Prezes i dyrektor naczelna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork oraz współprzewodnicząca Rady ds. Działań na rzecz Klimatu, Doreen M. 
Harris, powiedziała: „Wiemy, że wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork boleśnie 
odczuwają podwyżki kosztów energii.  Dlatego właśnie gubernator Hochul 
zaproponowała odważny program, którego głównym celem jest zapewnienie 
przystępności cenowej energii, ze szczególnym uwzględnieniem tych mieszkańców, 
którzy najbardziej potrzebują dodatkowego wsparcia – czy to w postaci ulg w 
rachunkach, czy też poprawy efektywności energetycznej mieszkań.  Oprócz 
zapewnienia wsparcia mieszkańcom zamierzamy zająć się główną przyczyną emisji 
gazów cieplarnianych, czyli budynkami w naszym stanie. W ciągu najbliższej dekady 
planujemy budowę nowych, zeroemisyjnych budynków, które staną się zdrowszymi i 
wygodniejszymi miejscami do życia i pracy.  Zajmując się tymi kwestiami, musimy też 
pamiętać, że aby ta inicjatywa się powiodła, wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork 
muszą mieć równy dostęp do korzyści związanych z przejściem na ekologiczną 
gospodarkę”."       
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (Department of 
Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, powiedział: „Propozycje i 
inwestycje zawarte w orędziu stanowym gubernator Hochul pozwolą podjąć działania 
na rzecz klimatu i środowiska, których potrzebuje nasz stan i cały kraj. To kompleksowe 
podejście wzmocni wysiłki podejmowane w celu ochrony jakości wody i powietrza, 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzystania potencjału gospodarczego 
czystej energii w przyszłości. DEC z dumą współpracuje z ekspertami z sektora 
publicznego i prywatnego, aby osiągnąć cel ustalony przez panią gubernator, jakim jest 
poprawa sytuacji w stanie Nowy Jork pod względem czystości, zdrowia i 
zrównoważonego rozwoju z korzyścią dla mieszkańców”.  
   
Przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych, Rory M. Christian, powiedział: 
„Drugi rok z rzędu gubernator Hochul proponuje bezprecedensową ulgę finansową dla 
odbiorców usług komunalnych. Departament jest gotowy i chętny do rozszerzenia 
programu zniżek na usługi komunalne oraz wyciągnięcia wniosków z pilotażowej 
inicjatywy Gwarancja przystępności cenowej energii dla gospodarstw domowych o 



niskich dochodach. Nowe i innowacyjne inicjatywy, takie jak ta zaproponowana przez 
panią gubernator, dotycząca przystępności cenowej energii, są zdecydowanie 
potrzebne właśnie teraz – gdy wychodzimy z kryzysu gospodarczego po pandemii 
COVID-19, a wahania cen surowców na świecie powodują podwyżki cen energii 
elektrycznej”.  
   
Komisarz Agencji ds. Parków Stanowych w stanie Nowy Jork, Erik Kulleseid, 
powiedział: „Parki stanowe są jednym z największych dziedzictw naturalnych w stanie 
Nowy Jork, dlatego zależy nam, aby nasz system parków stał się modelowym 
przykładem zrównoważonego rozwoju. Działania gubernator Hochul w zakresie rozwoju 
energii odnawialnej sprawiają, że Agencja ds. Parków Stanowych staje się liderem w 
dziedzinie innowacyjnej ochrony zasobów naturalnych, tworząc kolejne miejsca pracy 
na nadchodzące lata”.  
   
Prezes i dyrektor naczelna Przedsiębiorstwa Infrastruktury Środowiskowej Stanu 
Nowy Jork (Environmental Facilities Corporation, EFC), Maureen A. Coleman, 
powiedziała: „Gubernator Hochul zdaje sobie sprawę, że infrastruktura czystej wody 
pomaga w budowaniu silniejszych oraz zdrowszych społeczności i ekosystemów, a 
także stymuluje rozwój gospodarczy. Pod kierownictwem gubernator Hochul stan Nowy 
Jork konsekwentnie zapewnia lokalnym społecznościom bezprecedensowe wsparcie 
finansowe, pomagając im w poprawie jakości wody. Aby pomóc najbardziej 
potrzebującym społecznościom w dostępie do znaczących funduszy stanowych i 
federalnych, niezbędne jest ukierunkowane wsparcie techniczne. EFC liczy na udaną 
współpracę z naszymi partnerami w administracji publicznej nad wdrażaniem tej 
przyszłościowej inicjatywy, która pomoże lokalnym społecznościom w przeprowadzeniu 
niezbędnych modernizacji infrastruktury wody pitnej i kanalizacji, złagodzeniu skutków 
zmian klimatycznych oraz rozwiązaniu problemów dotyczących środowiska, zdrowia 
publicznego i jakości życia”.  
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