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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA COROCZNY WEEKEND BEZPŁATNEJ 
JAZDY NA SKUTERACH ŚNIEŻNYCH  

  
Od 3 do 5 marca nie obowiązują opłaty rejestracyjne dla skuterów śnieżnych 

spoza stanu  
  

Weekend bezpłatnej jazdy na skuterach śnieżnych będzie organizowany co roku 
na początku marca  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że od 3 do 5 marca tego roku, a następnie w 
każdą pierwszą sobotę i niedzielę marca w kolejnych latach nie będą pobierane opłaty 
od właścicieli skuterów śnieżnych spoza stanu i z Kanady. Podczas promocyjnego 
weekendu zniesiony zostanie wymóg rejestracji dla właścicieli zarejestrowanych i 
ubezpieczonych skuterów śnieżnych spoza stanu, którzy chcą odkryć 10 500 mil tras 
dla skuterów śnieżnych na terenie stanu Nowy Jork.  
  
„Dzięki wsparciu samorządów lokalnych i klubów pasjonatów skuterów śnieżnych co 
roku możemy gościć na trasach w stanie Nowy Jork wiele osób spoza stanu” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Mamy nadzieję, że organizując weekend bezpłatnej 
jazdy na skuterach śnieżnych o tej samej porze co roku, uda nam się nawiązać trwałe 
relacje, zachęcić turystów do corocznych przyjazdów i skutecznie wypromować 
turystykę w północnej części stanu. Nasza rozbudowana sieć tras dla skuterów 
śnieżnych daje gościom i turystom niezwykłą szansę na poznanie uroków naszego 
stanu”.  
  
Osoby spoza stanu oraz obywatele Kanady uczestniczący w wydarzeniu muszą 
prowadzić skuter śnieżny zarejestrowany w swoim stanie lub prowincji Kanady. Muszą 
też posiadać odpowiednie ubezpieczenie wymagane przez prawo ich stanu lub 
prowincji. Poza tymi weekendami, w czasie których obowiązują luźniejsze wymagania, 
pasjonaci skuterów śnieżnych spoza stanu i Kanady są zobowiązani do zarejestrowania 
swoich skuterów w stanie Nowy Jork przed wyruszeniem na szlaki na terenie stanu – 
rozciągające się od Hudson Valley, przez North Country, aż po region Western New 
York.  
  
Tegoroczny weekend bezpłatnej jazdy na skuterach śnieżnych (trwający od 3 do 5 
marca 2023 r.) zwiększy znaczenie gospodarcze turystyki na szczeblu stanowym i 



lokalnym. Wpisze się też w działania władz stanu Nowy Jork na rzecz odbudowy branży 
po pandemii. Stan Nowy Jork konsekwentnie prowadzi działania na rzecz utrzymania 
szlaków dla skuterów śnieżnych. Z opłat rejestracyjnych za jazdę skuterem śnieżnym 
pobieranych przez stanowy Departament Pojazdów Silnikowych i deponowanych w 
Funduszu rozwoju i utrzymania szlaków dla skuterów śnieżnych (Snowmobile Trail 
Development and Maintenance Fund) prowadzony jest specjalny program lokalnych 
dotacji. Władze hrabstw i gmin rozdzielają dotacje wśród około 230 stanowych klubów 
pasjonatów skuterów śnieżnych, które z kolei utrzymują szlaki. Dotacje pozwalają na 
utrzymanie 10 500 mil wyznaczonych szlaków w całym stanie, z których bezpiecznie 
mogą korzystać miłośnicy skuterów śnieżnych.  
  
Komisarz Urzędu ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków, Erik Kulleseid, 
powiedział: „Przygotowaliśmy całe mnóstwo atrakcji dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork, a teraz jesteśmy gotowi powitać jeszcze więcej entuzjastów spędzania czasu na 
świeżym powietrzu zimą. Jestem wdzięczny klubom pasjonatów skuterów śnieżnych i 
władzom lokalnym, które pomagają w utrzymaniu tras i dbają o to, aby były one 
bezpieczne i dobrze przygotowane dla mieszkańców i gości”.  
  
Wiceprezes Empire State Development i dyrektor wykonawczy ds. turystyki, Ross 
D. Levi, powiedział: „W stanie Nowy Jork mamy tysiące mil tras dla skuterów 
śnieżnych, które pozwalają turystom podziwiać zimowe krajobrazy. Dzięki wyjątkowym 
aktywnościom, wspaniałym miejscom noclegowym oraz wyśmienitemu jedzeniu i 
napojom, które są dopełnieniem każdego wyjazdu, weekend bezpłatnej jazdy na 
skuterach śnieżnych jest niepowtarzalną okazją do odwiedzenia stanu Nowy Jork i 
wzięcia udziału w zabawie na świeżym zimowym powietrzu”.  
  
Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych i przewodniczący Gubernatorskiej 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Drogowego, Mark J.F. Schroeder, powiedział: „Jako 
przedstawiciel DMV cieszę się, że ułatwiamy turystom korzystanie ze wspaniałego 
systemu tras dla skuterów śnieżnych przygotowanego przez stan Nowy Jork. Jeśli 
nasze szlaki im się spodobają i zdecydują się oni na regularne wizyty, chętnie 
pomożemy w rejestracji i odpowiednim przygotowaniu ich pojazdów. Oczywiście nie 
trzeba dodawać, że kierowcy skuterów powinni jeździć bezpiecznie i odpowiedzialnie, 
wystrzegając się alkoholu”.  
  
Dyrektor wykonawcza New York State Snowmobile Association, Jennifer Senf, 
powiedziała: „Cieszymy się z ogłoszenia i promowania przez gubernator Hochul 
weekendu bezpłatnej jazdy na skuterach śnieżnych dla osób spoza stanu Nowy Jork w 
dniach 3-5 marca. Jest to wspaniała okazja do odwiedzenia stanu Nowy Jork i odkrycia 
ponad 10 000 mil naszych tras”.  
  
Warunki na szlakach mogą różnić się w zależności od ilości opadów śniegu i innych 
czynników. Agencja ds. Parków Stanowych przypomina, że kierowcy skuterów 
śnieżnych, wędkarze, narciarze i osoby używające rakiet śnieżnych powinni 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zachowywać szczególną ostrożność przed 
wejściem na pokryte lodem lub śniegiem zbiorniki wodne. Wyjątkowo wysokie 



temperatury przewidywane na najbliższy tydzień i związany z nimi spływ wód mogą 
osłabić zalegający lód. Grubość pokrywy lodowej może być różna na różnych 
akwenach, a czasem nawet na tym samym akwenie. Ze względu na wyższe 
temperatury panujące tej zimy, jeziora i stawy wyglądające na zamarznięte mogą być 
niebezpieczne. Zbiorniki wodne pokryte lodem lub śniegiem są źródłem potencjalnego 
zagrożenia. Obecność śladów skuterów śnieżnych na lodzie nie powinna być uznawana 
za dowód bezpieczeństwa. Zachęcamy do sprawdzania lokalnego stanu lodu i unikania 
sytuacji, które mogą stanowić nawet niewielkie ryzyko. Cienki lód może doprowadzić do 
tragedii, dlatego zachęcamy do stosowania odpowiednich środków ostrożności w celu 
zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy. Zarządzane przez stan trasy dla 
skuterów śnieżnych nigdy nie przecinają zamarzniętych zbiorników wodnych.  
  
Zachęcamy do sprawdzenia stron internetowych lokalnych klubów miłośników skuterów 
śnieżnych, aby uzyskać informacje o warunkach na szlakach, w tym o stanie ich 
przygotowania do jazdy. Osoby jeżdżące na skuterach śnieżnych powinny znać zasady 
bezpiecznej jazdy oraz wszystkie obowiązujące prawa, zasady i przepisy. Strona 
internetowa New York State Snowmobile Association zawiera informacje o jeździe na 
skuterach śnieżnych i klubach miłośników tych pojazdów. Mapy sieci szlaków dla 
skuterów śnieżnych są dostępne na stronie internetowej Parków Stanowych stanu 
Nowy Jork tutaj.  
  
Przewodnik I LOVE NY zawierający propozycje wycieczek na skuterach śnieżnych na 
terenie stanu znajduje się tutaj.  
  
Departament Pojazdów Silnikowych (DMV) przypomina miłośnikom skuterów 
śnieżnych, że rejestracja tych pojazdów musi być odnawiana co roku. DMV umożliwia 
posiadaczom skuterów odnowienie rejestracji online na stronie internetowej, pocztą lub 
osobiście w biurze DMV. Rejestracja skutera śnieżnego kosztuje 100 USD, ale kwota ta 
jest obniżona do 45 USD, jeśli posiadacz pojazdu jest członkiem lokalnego klubu 
zrzeszającego miłośników skuterów śnieżnych.  
  
Osoby spoza stanu Nowy Jork, które chcą używać skutera śnieżnego w stanie Nowy 
Jork przed lub po tym promocyjnym weekendzie, mogą skorzystać z możliwości 
rejestracji skutera śnieżnego spoza stanu, aby otrzymać 15-dniową rejestrację i móc od 
razu używać skutera śnieżnego w stanie Nowy Jork. DMV wyśle pocztą stałą 
rejestrację.  
  
Aby uzyskać informacje na temat jazdy na skuterach śnieżnych, zapraszamy do 
odwiedzenia strony parks.ny.gov. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 
jazdy na skuterach śnieżnych na terenach stanowych należy odwiedzić stronę 
internetową DEC tutaj.  
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