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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA REALIZACJĘ INWESTYCJI O 
WARTOŚCI PONAD 40 MLN USD W INFRASTRUKTURĘ WODNĄ, W TYM 

PIERWSZY PROJEKT DOTYCZĄCY WODY PITNEJ W STANIE FINANSOWANY ZE 
ŚRODKÓW FEDERALNEJ DWUPARTYJNEJ USTAWY O INFRASTRUKTURZE  

  
Ogłoszenie to wpisuje się w działania mające na celu ochronę zasobów wody 

pitnej w stanie Nowy Jork, modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych oraz 
ograniczenie zanieczyszczeń wód  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś 40,3 mln USD pomocy finansowej na projekty 
poprawy infrastruktury wodnej, w tym pierwszy projekt dotyczący wody pitnej w stanie 
Nowy Jork, który otrzyma finansowanie na infrastrukturę zgodnie z dwupartyjną ustawą 
o infrastrukturze (Bipartisan Infrastructure Law) w Albany. Rada Dyrektorów 
Przedsiębiorstwa Infrastruktury Środowiskowej (Environmental Facilities Corporation, 
EFC) zatwierdziła nisko oprocentowane finansowanie i ogłoszone wcześniej dotacje, 
które umożliwią gminom dostęp do kapitału potrzebnego do rozpoczęcia realizacji 
kluczowych projektów dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, które 
zmniejszają potencjalne ryzyko dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego.  
  
„Gminy potrzebują wsparcia finansowego, aby pomóc im w realizacji krytycznych 
projektów poprawy infrastruktury wodnej, dlatego w moim budżecie wykonawczym 
priorytetowo potraktowałam inwestycję w infrastrukturę czystej wody w wysokości 500 
mln USD”, powiedziała gubernator Hochul. „Ogłoszone dziś fundusze pomogą 
gminom zmodernizować infrastrukturę wody pitnej i ścieków oraz poprawić jakość wody 
i zdrowie publiczne w ich społecznościach”.  
  
Miejski Zarząd Finansowania Gospodarki Wodnej w Albany (Albany Municipal Water 
Finance Authority ) otrzyma pierwsze fundusze z dwupartyjnej ustawy o infrastrukturze 
na modernizację infrastruktury wody pitnej w stanie Nowy Jork. Finansowanie dla tego 
urzędu, zatwierdzone na mocy dwupartyjnej ustawy o infrastrukturze, obejmuje 1,27 
mln USD dotacji oraz 1,83 mln USD krótkoterminowego nieoprocentowanego 
finansowania. Środki te stanowią dodatek do stanowej dotacji na infrastrukturę wodną w 
wysokości 3 mln USD. Zostaną one przeznaczone na modernizację starzejącej się 
infrastruktury w trzech obiektach Systemu Wodnego Albany, w tym instalacji filtrującej 
Feura Bush, stacji pomp Pine Bush oraz zbiornika Loudonville.  
  



Decyzja Rady 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) oraz już 
ogłoszonych dotacji udzielanych w ramach Programu poprawy infrastruktury wodnej 
(Water Infrastructure Improvement). Finansowanie infrastruktury wodnej w ramach 
federalnej Dwupartyjnej ustawy o infrastrukturze (Bipartisan Infrastructure Law, BIL) jest 
administrowane przez EFC poprzez programy Stanowego funduszu odnawialnego 
(State Revolving Fund). Gubernator Hochul w listopadzie ogłosiła finansowanie 
pierwszych projektów dotyczących infrastruktury wodnej finansowanych z dwupartyjnej 
ustawy o infrastrukturze.  

  

Prezes i dyrektor generalna EFC, Maureen A. Coleman, powiedziała: „Dotacje i 
finansowanie zatwierdzone dzisiaj przez Radę EFC pomogą uczynić te projekty 
przystępnymi cenowo i sprawią, że bariery finansowe nie będą przeszkadzać 
społecznościom w realizacji ważnych projektów, które chronią zdrowie publiczne i 
środowisko naturalne. EFC dziękuje gubernator Hochul, prezydentowi Bidenowi oraz 
naszym partnerom z Kongresu za nadanie priorytetu inwestycjom w infrastrukturę 
wodną. EFC jest zaangażowana w dostarczanie tych środków społecznościom, które 
najbardziej ich potrzebują i będzie nadal zapewniać niezrównane wsparcie, aby pomóc 
im w dostępie do funduszy stanowych i federalnych”.  
  

Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork i Przewodniczący 
Rady Environmental Facilities Corporation, Basil Seggos, powiedział: 
„Zapewnienie czystej wody pitnej pozostaje najwyższym priorytetem, a stan Nowy Jork 
ma szczęście, że przywództwo gubernator Hochul, prezydenta Bidena, administratora 
EPA Reagana i delegacji Kongresu naszego stanu pracuje razem nad strategicznymi 
inwestycjami, które chronią jakość wody. DEC jest podekscytowany widząc, jak projekt 
w Albany i wiele innych posuwa się naprzód dzięki wsparciu stanu i środków 
federalnych, które tworzą miejsca pracy, przynoszą korzyści społecznościom i chronią 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Komisarz Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork, John McDonald, powiedział: 
„Woda jest niezbędna do życia dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, dlatego 
kontynuujemy zwiększanie naszych inwestycji w infrastrukturę czystej wody. Ogłoszone 
dziś fundusze z dwupartyjnej ustawy o infrastrukturze pomogą w modernizacji 
infrastruktury wody pitnej w Albany w połączeniu z wiodącymi w kraju inicjatywami 
dotyczącymi jakości wody w naszym stanie. Jestem wdzięczna gubernator Hochul za 
uwzględnienie w budżecie wykonawczym 500 mln USD na finansowanie infrastruktury 
czystej wody, co zwiększa łączne inwestycje stanu Nowy Jork w infrastrukturę czystej 
wody do 5 mld USD”.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Stan Nowy Jork 
kontynuuje bezprecedensowe inwestycje w infrastrukturę czystej wody, która jest 
niezbędnym fundamentem zdrowych, odpornych i zrównoważonych społeczności. Te 
inwestycje finansowe pomogą społecznościom w całym Empire State modernizować 
infrastrukturę wodną, chronić systemy przed toksycznymi zanieczyszczeniami i 
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zwiększyć dostęp do czystej wody. To ogłoszenie podkreśla zaangażowanie gubernator 
Hochul we współpracę z naszymi partnerami w rządzie federalnym, aby poprawić 
jakość życia mieszkańców stanu Nowy Jork dla przyszłych pokoleń”.  

  

Administrator Regionalna EPA, Lisa F. Garcia, powiedziała: „Dzięki Administracji 
Biden-Harris, te bezprecedensowe fundusze dostarczone poprzez dwupartyjną ustawę 
o infrastrukturze zapewniają niezbędną modernizację infrastruktury dla społeczności, 
które najbardziej potrzebują wsparcia finansowego. Stan Nowy Jork jest kluczowym 
partnerem w tych działaniach na rzecz sprawiedliwości ekologicznej”.  

  
Lider Większości Senatu, Charles Schumer, powiedział: „Fundusze te pochodzą ze 
środków przewidzianych w dwupartyjnej ustawie o inwestycjach w infrastrukturę i 
zatrudnieniu i mają zapewnić rodzinom i społecznościom w całym stanie Nowy Jork 
bezpieczną, czystą wodę pitną. Ta inwestycja o wartości ponad 40 mln USD 
zmodernizuje systemy wodno-kanalizacyjne w każdym zakątku Empire State, od 
Cattaraugus, przez Albany, po hrabstwo Nassau. Oznacza to również kolejne miejsca 
pracy, które pomogą naszym społecznościom w realizacji długo oczekiwanych 
projektów poprawiających jakość wody w stanie Nowy Jork. Jestem dumny, że mogę 
pomóc w realizacji tej historycznej inwestycji federalnej, która pozwoli unowocześnić 
infrastrukturę wodną naszego stanu”.  
  

Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Każda rodzina zasługuje na 
dostęp do czystej wody pitnej. Właśnie dlatego podnoszę świadomość na temat 
starzejącej się infrastruktury wodnej w regionie Capital Region i pracuję nad 
uchwaleniem tej ustawy, aby ją naprawić. Te nowe inwestycje w ukrytą infrastrukturę 
Albany są bezpośrednim wynikiem historycznej dwupartyjnej ustawy o infrastrukturze, 
tworzącej miejsca pracy i zapewniającej mieszkańcom Albany dalszy dostęp do 
bezpiecznej, czystej i niezawodnej wody pitnej”.  
  
Zatwierdzone finansowanie projektów dotyczących czystej wody  
  

1. Miejski Zarząd Finansowania Gospodarki Wodnej w Albany - dotacja 
w ramach WIIA w wysokości 725 000 USD na modernizację systemu 
kanalizacji sanitarnej w celu złagodzenia przepełnienia kanalizacji 
zbiorczej w mieście Albany.  

2. Miasteczko Gorham w hrabstwie Ontario - 135 825 USD w ramach 
krótkoterminowego nieoprocentowanego finansowania, 673 625 USD 
krótkoterminowego finansowania po stawce rynkowej oraz 90 550 USD 
dotacji w ramach WIIA na planowanie, projektowanie i budowę systemu 
dezynfekcji ścieków w miejskiej oczyszczalni ścieków.  

3. Miasteczko Harrison w hrabstwie Westchester - 1 750 000 USD dotacji 
w ramach WIIA na ankietę i rehabilitację miejskiego systemu 
odprowadzania ścieków w celu wyeliminowania przelewów kanalizacji 
sanitarnej do Long Island Sound.  



  
Zatwierdzone finansowanie projektów wody pitnej  
  

1. Miejski Zarząd Finansowania Gospodarki Wodnej w Albany - 
1 830 000 USD krótkoterminowego nieoprocentowanego finansowania 
oraz 1 270 000 USD dotacji ze środków uzupełniających na mocy ustawy 
dwupartyjnej o infrastrukturze oraz 3 000 000 USD dotacji w ramach WIIA 
na modernizację starzejącej się infrastruktury w instalacji filtracyjnej Feura 
Bush, stacji pomp Pine Bush oraz zbiornika Loudonville.  

2. Miasteczko Ellicottville w hrabstwie Cattaraugus - 1 333 334 USD 
krótkoterminowego nieoprocentowanego finansowania, 2 666 666 USD 
krótkoterminowego finansowania na warunkach rynkowych oraz 
3 000 000 USD dotacji w ramach WIIA na instalację zapasowych 
generatorów prądu we wszystkich studniach i stacjach pomp zwiększania 
mocy, wymianę dwóch zbiorników magazynujących wodę oraz wiekowych 
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także na ulepszenia w zakresie 
oprogramowania i bezpieczeństwa.  

3. Wioska Garden City w hrabstwie Nassau - dotacja w ramach WIIA w 
wysokości 5 336 304 USD na instalację nowego sprzętu w instalacji 
Clinton Road w celu oczyszczania pojawiających się zanieczyszczeń.  

4. Miasteczko Gorham w hrabstwie Ontario - 4 971 000 USD 
krótkoterminowego finansowania na warunkach rynkowych i 3 000 000 
USD dotacji w ramach WIIA na modernizację istniejącej stacji uzdatniania 
wody do instalacji ultrafiltracji z filtracją GAC w celu zapewnienia 
właściwego uzdatniania wody źródłowej i rozwiązania problemu 
szkodliwych zakwitów glonów, PFOA/PFOS i wysokiej mętności.  

5. Okręg Wodny Jericho w hrabstwie Nassau - dotacja w ramach WIIA w 
wysokości 3 000 000 USD na budowę systemu napowietrzania wieży 
ciśnieniowej w celu oczyszczenia stężeń freonu-22 w studniach nr 6 i 16 
do poziomu poniżej maksymalnego poziomu zanieczyszczeń.  

6. Miasteczko New Haven w hrabstwie Oswego - dotacja w ramach WIIA 
w wysokości 925 000 USD na instalację około 46 200 stóp 8-calowej 
magistrali wodociągowej łączącej miasto New Haven z miastem Scriba i 
rozszerzającej obsługę 101 nieruchomości korzystających obecnie ze 
studni mieszkalnych. Zainstalowane zostaną również hydranty, zasuwy i 
liczniki usług.  

7. Okręg Wodny Plainview w hrabstwie Nassau - dotacja w ramach WIIA 
w wysokości 5 399 226 USD na instalację nowego sprzętu w instalacji nr 7 
do oczyszczania pojawiających się zanieczyszczeń.  

8. Miasteczko Warrensburg w hrabstwie Warren - 496 700 USD 
krótkoterminowego finansowania na warunkach rynkowych i 745 050 USD 
dotacji w ramach WIIA na wymianę 12-calowej magistrali przesyłowej, 
która łączy zbiornik magazynowy wody z systemem dystrybucji, oraz 
wymianę zaworu izolacyjnego i sklepienia zaworu.  



  
Zaangażowanie stanu Nowy Jork na rzecz jakości wody  
 
Stan Nowy Jork konsekwentnie inwestuje w projekty związane z infrastrukturą czystej 
wody. Niedawno w swoim projekcie budżetu wykonawczego na rok 2023, gubernator 
Hochul zobowiązała się do zainwestowania dodatkowych 500 mln USD w fundusze na 
czystą wodę, dzięki czemu łączne inwestycje w infrastrukturę czystej wody w stanie 
Nowy Jork wyniosą 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 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 pozbawionych dostatecznego wsparcia.  
  

###  
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