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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE 143 MLN USD NA 
INWESTYCJE W PROJETY ZWIĄZANE Z KLUCZOWĄ INFRASTRUKTURĄ WODNĄ 

W CAŁYM STANIE NOWY JORK  
  

Przyznana pomoc finansowa zapewni gminom dostęp do kapitału potrzebnego do 
rozpoczęcia realizacji projektów obniżających ryzyko dla zdrowia publicznego i 

środowiska  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie 143 mln USD pomocy finansowej 
na siedem projektów usprawnienia infrastruktury wodnej. Jest to najnowsze działanie w 
ramach inicjatywy mającej na celu modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych, 
zmniejszenie zanieczyszczenia wody i ochronę zasobów wody pitnej w stanie Nowy 
Jork. Zarząd Przedsiębiorstwa Infrastruktury Środowiskowej Stanu Nowy Jork (New 
York State Environmental Facilities Corporation, EFC) zatwierdził nisko oprocentowane 
finansowanie i ogłoszone wcześniej dotacje, które umożliwią gminom dostęp do kapitału 
potrzebnego do rozpoczęcia realizacji projektów dotyczących kluczowej infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w mieście Nowy Jork oraz regionach Finger Lakes, Mid-Hudson i 
North Country.  
  
„Nisko oprocentowane finansowanie i dotacje umożliwią gminom modernizację i 
ochronę kluczowej infrastruktury wodnej” – powiedziała gubernator Hochul. „Moja 
administracja będzie konsekwentnie rozwiązywać problemy związane z czystą wodą 
poprzez strategiczne inwestycje, które przyniosą korzyści kolejnym pokoleniom 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Decyzja zarządu dotyczy finansowania w ramach Stanowego funduszu odnawialnego 
na rzecz czystej wody (Clean Water State Revolving Fund) i Stanowego funduszu 
odnawialnego na rzecz wody pitnej (Drinking Water State Revolving Fund), jak również 
już ogłoszonych dotacji udzielanych w ramach Programu poprawy infrastruktury wodnej 
(Water Infrastructure Improvement).  
  
Prezes i dyrektor naczelna Przedsiębiorstwa Infrastruktury Środowiskowej Stanu 
Nowy Jork, Maureen A. Coleman, powiedziała: „Ta inwestycja w infrastrukturę o 
wartości 143 mln USD poprawi czystość wody, a przy tym pozwoli zaoszczędzić 
pieniądze odbiorców mediów i stworzyć dobrze płatne miejsca pracy. Dzięki współpracy 



EFC z partnerami z administracji stanowej udało się pozyskać środki finansowe, które 
umożliwią realizację tych kluczowych projektów”.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (Department of 
Environmental Conservation, DEC) i przewodniczący zarządu Przedsiębiorstwa 
Infrastruktury Środowiskowej, Basil Seggos, powiedział: „Inwestowanie w 
infrastrukturę wodną ma kluczowe znaczenie dla ochrony społeczności przed 
zanieczyszczeniami wody, które zagrażają zdrowiu publicznemu i środowisku. Jako 
przedstawiciel DEC cieszę się z możliwości bliskiej współpracy z gubernator Hochul i 
EFC, która pomoże gminom w realizacji tych ważnych projektów. Liczę też na 
rozwinięcie tych inicjatyw dzięki kolejnym działaniom zapowiedzianym w tegorocznym 
orędziu stanowym”.  
  
Pełniący obowiązki komisarza Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, dr James 
V. McDonald, powiedział: „Najnowsza inwestycja w poprawę jakości wody pitnej i 
modernizację kanalizacji jest kluczowym elementem działań na rzecz ochrony zdrowia 
publicznego i promowania zdrowych społeczności. Dziękuję pani Gubernator za 
konsekwentne działania na rzecz wzmacniania infrastruktury wodnej stanu i cieszę się 
na dalszą współpracę Przedsiębiorstwa Infrastruktury Środowiskowej i Departamentu 
Ochrony Środowiska, która pomoże poprawić bezpieczeństwo i czystość wody w 
przyszłości”.  
  
Sekretarz Stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Infrastruktura czystej wody jest 
podstawą zdrowych, zrównoważonych i odpornych społeczności w stanie Nowy Jork. 
Inwestycje te przyczynią się do poprawy jakości wody, chroniąc jednocześnie zdrowie 
publiczne i integralność środowiskową oraz zapewniając lepszą jakość życia i 
dynamiczny rozwój gospodarczy dla przyszłych pokoleń mieszkańców stanu Nowy 
Jork”.  
  
Zatwierdzone finansowanie projektów dotyczących czystej wody:  
  

1. Penn Yan w hrabstwie Yates – 167 500 USD w formie krótkoterminowego, 
nieoprocentowanego finansowania, 132 750 USD dotacji w ramach programu 
WIIA oraz 132 750 USD dotacji w ramach programu CWSRF na usprawnienie 
systemu dezynfekcji w lokalnej oczyszczalni ścieków.  

2. Philadelphia w hrabstwie Jefferson – 774 320 USD w formie 
krótkoterminowego, nieoprocentowanego finansowania oraz 625 680 USD w 
formie krótkoterminowego finansowania na warunkach rynkowych na 
usprawnienie systemu dezynfekcji w lokalnej oczyszczalni ścieków.  

  
Zatwierdzone finansowanie projektów wody pitnej:  
  

1. Miejski Zarząd Finansowania Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej w 
Nowym Jorku (dwa projekty)  



1. 100 000 000 USD w formie krótkoterminowego finansowania na 
warunkach rynkowych na wykopanie i budowę szybów 17B-1 i 18B-1 w 
tunelu miejskim nr 3 w Queens, które zapewnią zapasową przepustowość 
miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz umożliwią lepszą 
kontrolę przepływu i skuteczniejsze zarządzanie systemem wodnym.  

2. 22 000 000 USD w formie krótkoterminowego finansowania na warunkach 
rynkowych na zaprojektowanie i budowę zakładu filtracji wody w Croton i 
obiektów towarzyszących.  

1. Harriman w hrabstwie Orange (dwa projekty)  

1. 538 551 USD dotacji w ramach programu WIIA na zainstalowanie 
systemu oczyszczania z granulowanym węglem aktywnym w celu 
usunięcia zanieczyszczeń występujących w studni nr MH-1A.  

2. 284 955 USD dotacji w ramach programu WIIA na zainstalowanie około 
600 stóp wodociągu z rur żeliwnych o długości 8 stóp od istniejącego 
systemu dystrybucji przy Harriman Heights Road do studni HH nr 3.  

1. Watkins Glen w hrabstwie Schuyler – 13 500 000 USD w formie 
krótkoterminowego, nieoprocentowanego finansowania, 3 000 000 USD dotacji w 
ramach programu DWSRF oraz 2 000 000 USD dotacji w ramach programu WIIA 
na nowy wlotowy system filtracji, nową stację pomp wody surowej, nowe filtry 
ciśnieniowe w stacji uzdatniania wody, modernizację istniejących filtrów i 
podwodnej instalacji odprowadzającej w stacji uzdatniania wody, nowy zbiornik o 
pojemności około 500 000 galonów, modernizację istniejących zbiorników, 
wymianę około 40 000 stóp magistrali wodociągowej oraz modernizację systemu 
SCADA w stacji uzdatniania wody.  

  

Stan Nowy Jork konsekwentnie inwestuje w projekty związane z infrastrukturą czystej 
wody. W niedawno ogłoszonym orędziu stanowym na rok 2023 gubernator Hochul 
zobowiązała się do przeznaczenia w nowym budżecie 500 mln USD na finansowanie 
inicjatyw związanych z czystą wodą, zwiększając łączne inwestycje stanu Nowy Jork w 
infrastrukturę czystej wody do kwoty 5 mld USD. Aby wykorzystać te inwestycje i 
zapewnić stałą koordynację działań z władzami lokalnymi, Zespoły ds. pomocy 
społecznościom (Community Assistance Teams) 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.  
  
Ponadto dzięki przegłosowaniu przez wyborców w listopadzie Ustawy o obligacjach 
środowiskowych na rzecz czystej wody, czystego powietrza i ekologicznych miejsc 
pracy (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act) o wartości 4,2 
mld USD udało się zapewnić dodatkowe, rekordowe finansowanie modernizacji 
starzejącej się infrastruktury wodnej i ochrony jakości wody, wzmocnienia zdolności 
społeczności do przetrwania poważnych burz i powodzi, zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i obniżenia emisji powodujących zmiany klimatu, odtworzenia siedlisk, 
zachowania przestrzeni na świeżym powietrzu i lokalnych gospodarstw rolnych oraz 



zapewnienia sprawiedliwości społecznej poprzez zainwestowanie co najmniej 35%, a 
docelowo 40% środków w społecznościach defaworyzowanych.  

  
###  
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