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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA REKORDOWĄ LICZBĘ ODWIEDZIN PARKÓW 
ZARZĄDZANYCH PRZEZ STAN NOWY JORK W 2022 R.  

  
W całym stanie odnotowano 79,5 mln odwiedzin – o milion więcej niż w 2021 r.  

  
Liczbę odwiedzin poszczególnych parków można sprawdzić tutaj  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w 2022 r. parki stanowe, miejsca 
historyczne, kempingi i szlaki zarządzane przez Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony 
Zabytków Stanu Nowy Jork odwiedziła rekordowa liczba osób – 79,5 mln. Liczba 
odwiedzin w całym stanie wzrosła o ponad milion w porównaniu z rokiem poprzednim, 
co potwierdza opłacalność inwestycji administracji gubernator Hochul w parki i rekreację 
zarówno z perspektywy mieszkańców stanu Nowy Jork, jak i turystów.  
  
„Nasze parki stanowe, takie jak Niagara Falls, Bear Mountain czy Jones Beach, 
zapewniają mieszkańcom i turystom możliwość kontaktu ze środowiskiem naturalnym, 
zaczerpnięcia świeżego powietrza i znalezienia ukojenia w otoczeniu przyrody” 
– powiedziała gubernator Hochul. „Nasze ostatnie inwestycje w rewitalizację systemu 
parków, rozszerzenie otwartych przestrzeni i ochronę wybrzeża pozwolą przyszłym 
pokoleniom cieszyć się bogactwem środowiska naturalnego stanu Nowy Jork”.  
  
Frekwencja w parkach zarządzanych przez stan Nowy Jork stale się zwiększa już od 
ponad dekady – od 2008 roku wzrosła o niemal 43%. Wśród najczęściej odwiedzanych 
parków stanowych w 2022 r. znalazły się: Niagara Falls State Park (9,4 mln odwiedzin), 
Jones Beach State Park (8,5 mln odwiedzin), Robert Moses State Park (3,8 mln 
odwiedzin), Saratoga Spa (3,5 mln odwiedzin), Sunken Meadow State Park (3,1 mln 
odwiedzin), Denny Farrell Riverbank State Park (3 mln odwiedzin) oraz Bear Mountain 
State Park (2,4 mln odwiedzin).  
  
Komisarz Agencji ds. Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Agencja ds. 
Parków Stanowych jest wdzięczna zarówno powracającym, jak i nowym 
odwiedzającym, którzy odkrywają, co nasze parki i miejsca historyczne mają do 
zaoferowania. Dzięki wsparciu gubernator Hochul konsekwentnie usprawniamy naszą 
infrastrukturę, aby lepiej przyjmować gości, odgrywać pozytywną rolę w lokalnej 
gospodarce i stawiać czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu”.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-02%2FParksAttendanceSummary_CY_2003-2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DgXiDaTcgMQj8SfYolQyzxfWcoQ3x7XGZO2OaeKRNMs%3D&reserved=0


W budżecie na rok 2024 gubernator Hochul przeznaczyła 200 mln USD na dalsze 
przekształcanie najbardziej znanych parków w stanie Nowy Jork, wsparcie 
najważniejszych projektów infrastrukturalnych oraz pomoc w realizacji celu, jakim jest 
przejście infrastruktury parkowej na zasilanie energią odnawialną do 2030 r. Zapisana w 
budżecie propozycja zakłada także zwiększenie liczby pracowników agencji, którzy 
zostaną przeszkoleni w nowej, rozbudowanej parkowej akademii policyjnej, będą 
wdrażać Ustawę o obligacjach środowiskowych, pomogą w rozbudowie szlaku Empire 
State Trail, wspomogą administrację parków i będą wykonywać różne prace w terenie. 
Ponadto dzięki wdrożeniu Ustawy o obligacjach środowiskowych na rzecz czystej wody, 
czystego powietrza i ekologicznych miejsc pracy (Clean Water, Clean Air and Green 
Jobs Environmental Bond Act), w której zapisano środki w wysokości 4,2 mld USD, 
zwiększone zostaną fundusze na projekty związane z łagodzeniem zmian 
klimatycznych, odbudową infrastruktury, zmniejszeniem ryzyka powodzi oraz ochroną 
otwartych przestrzeni, co pozwoli na dalsze usprawnienia w procesie zarządzania 350 
tysiącami akrów systemu parków i 300 milami linii brzegowej.  
  
Wiceprezes Empire State Development i dyrektor wykonawczy ds. turystyki, Ross 
D. Levi, powiedział: „Światowej klasy parki zarządzane przez stan Nowy Jork są 
klejnotem w koronie lokalnej turystyki – od wodospadów w parku Niagara Falls, przez 
malownicze ścieżki w Watkins Glen, aż po legendarną latarnię morską w Montauk 
Point. Zespół I LOVE NY stale współpracuje z partnerami z Agencji ds. Parków 
Stanowych, aby zachęcić podróżnych z całego świata do odkrywania naszych parków, 
kempingów i miejsc historycznych podczas kolejnych wycieczek po stanie Nowy Jork”.  
  
Przewodniczący Rady Stanu Nowy Jork ds. Parków, Bryan Erwin, 
powiedział: „Aby przybliżyć skalę tych liczb, można powiedzieć, że nasze rekordy 
frekwencji są porównywalne z frekwencją w większości parków narodowych, a często ją 
nawet przewyższają. Pani gubernator wychodzi naprzeciw tej sytuacji na dwa sposoby: 
1) dokonując inwestycji w ramach Ustawy o obligacjach, umożliwiających wybudowanie 
kluczowej infrastruktury, która uodporni nasze parki na zmiany klimatu oraz ułatwi 
obsługę większej liczby gości, a także 2) stawiając na rozwój i utrzymanie specjalistów 
zatrudnionych w naszych parkach oraz zwiększając obecność policji parkowej w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim naszym gościom”.  
  
Nowo powołany dyrektor wykonawczy organizacji Parks & Trails New York, Paul 
Steely White, powiedział: „Ubiegłoroczna liczba odwiedzin jest naprawdę imponująca. 
Roczna frekwencja w parkach stanu Nowy Jork jest obecnie pięć razy większa niż w 
parkach narodowych Yellowstone, Grand Canyon i Yosemite razem wziętych. Teraz 
musimy zadbać o to, aby nasze parki mogły sprostać temu historycznemu 
zapotrzebowaniu i aby wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork odczuli korzyści 
zdrowotne, środowiskowe i gospodarcze”.  
  
Prezes i dyrektor naczelny Open Space Institute, Kim Elliman, powiedział: „Te 
rekordowe liczby świadczą o miłości, jaką mieszkańcy stanu Nowy Jork darzą nasze 
parki i otwarte przestrzenie, a także o wyraźnej potrzebie zwiększenia nakładów na 
ochronę oraz poprawę stanu parków i szlaków, aby zaspokoić to rosnące 



zapotrzebowanie. Korzyści zapewniane przez parki są uniwersalne, dlatego doceniamy 
konsekwentne działania administracji na rzecz udostępniania wspaniałych zasobów 
naturalnych stanu Nowy Jork wszystkim odwiedzającym”.  
  
Prezes Scenic Hudson, Ned Sullivan, powiedział: „Główną misją naszej organizacji 
jest udostępnianie społeczeństwu terenów i innych cudów natury w Hudson Valley, 
dlatego cieszymy się, że aż 79 mln osób odwiedziło wspaniały system parków stanu 
Nowy Jork. To imponujące osiągnięcie podkreśla istotną rolę, jaką odgrywają nasze 
parki stanowe i lokalne, a także tereny chronione należące do fundacji na rzecz ochrony 
terenu i natury w całym stanie. To dzięki nim mieszkańcy stanu Nowy Jork i turyści 
spoza stanu mogą miło spędzić czas w bezpieczny i niedrogi sposób. Dziękujemy 
gubernator Hochul i komisarzowi Kulleseidowi za ich konsekwentne działania na rzecz 
promowania inwestycji w nasze parki. Liczymy też na to, że administracja i legislatura 
stanowa zdecydują się na powtórzenie zeszłorocznego rekordowego poziomu 
finansowania inwestycji kapitałowych w parkach”.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków Stanu Nowy Jork zarządza ponad 250 
parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi i przystaniami. Więcej 
informacji na temat tych terenów rekreacyjnych można uzyskać pod numerem 518-474-
0456 lub pod adresem parks.ny.gov, a także na Facebooku i Twitterze.  
  

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cFq1ivIu%2B1r8lx0yDftLjVIOtHUxk5Htz%2FTe%2BPVoFY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l%2Foa1p8cFaV98RSIS137AgUkRLaejD2Xk%2FZ2UVCC11k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYstateparks&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Df6eb9TN7nSoK5FLnRWKghfxeqJbgcTb5P%2F8lUi7Qp8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rj3I51fSCOmf3YkVcDGP9tk6deFspLSeRdCJYVatfcs%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

