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GUBERNATOR HOCHUL ZWRACA SIĘ DO PREZYDENTA BIDENA O 
OGŁOSZENIE STANU POWAŻNEJ KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ W CELU ZAPEWNIENIA 

POMOCY FEDERALNEJ DLA SPOŁECZNOŚCI DOTKNIĘTYCH HISTORYCZNĄ 
GRUDNIOWĄ BURZĄ  

  
Deklaracja zapewni pomoc federalną dla samorządów lokalnych w regionach Erie, 

Genesee, Niagara, St. Lawrence i Suffolk; ponadto zagwarantuje pomoc przy 
organizacji pogrzebu i doradztwo kryzysowe dla społeczności w regionie Western 

New York  
  

Od historycznej zamieci w regionie Western New York po silne wiatry i ulewne 
deszcze powodujące powodzie na Long Island, katastrofalna burza śnieżna z 

końca grudnia 2022 r. spowodowała rozległe zniszczenia  
  

Wcześniej, 26 grudnia, gubernator Hochul złożyła wniosek o wydanie federalnego 
oświadczenia o stanie wyjątkowym, aby zapewnić wstępne wsparcie dla operacji 

ratunkowych  
  

  
Gubernator Kathy Hochul zwróciła się dziś do prezydenta Bidena z prośbą o ogłoszenie 
stanu poważnej klęski żywiołowej (Major Disaster Declaration), aby wesprzeć trwającą 
odbudowę społeczności dotkniętych niszczycielską zamiecią śnieżną z końca grudnia, 
która spowodowała historyczne zamiecie w regionie Western New York, a także 
znaczące powodzie na wybrzeżu Long Island. Jeśli deklaracja ta zostanie przyjęta, 
pozwoli na udzielenie federalnej pomocy finansowej społecznościom w regionie 
Western New York, Finger Lakes, North Country i na Long Island w celu pokrycia szkód 
i niektórych działań naprawczych. Gubernator zwróciła się również o przyznanie 
bezpośrednich funduszy na pokrycie kosztów pogrzebu i doradztwa kryzysowego dla 
mieszkańców w hrabstwach Erie i Niagara. Działania te opierają się na pomocy 
federalnej, która została już zapewniona przez gubernator Hochul poprzez wydanie 
federalnego oświadczenia o sytuacji nadzwyczajnej (Emergency Declaration) z 26 
grudnia, wspierającej działania ratownicze przez okres sześciu dni.  
  

Złożyłam formalny wniosek do prezydenta Bidena o ogłoszenie stanu poważnej klęski 
żywiołowej w celu wsparcia społeczności w całym stanie Nowy Jork dotkniętych 
niszczycielską burzą śnieżną, która nawiedziła nasz stan w grudniu”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Pomoc federalna zapewni wsparcie dla działań mojej 
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administracji, aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork w odbudowie po tej burzy, 
która zdarza się raz na pokolenie”.  

  
Ogłoszenie stanu poważnej klęski żywiołowej zapewnia pomoc finansową od rządu 
federalnego, głównie poprzez program pomocy publicznej FEMA (Public Assistance 
Program), w celu dostarczenia środków samorządom lokalnym i uprawnionym 
organizacjom pozarządowym na usuwanie gruzu, środki ochronne i naprawy budynków 
i infrastruktury, w tym dróg, mostów, urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków, obiektów infrastruktury krytycznej, szkół, parków i innych obiektów.  
  
Po wystąpieniu klęski żywiołowej Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
współpracuje bezpośrednio z Federalną Agencją Zarządzania Kryzysowego (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) i lokalnymi władzami w celu oszacowania 
szkód i kosztów związanych z tą klęską żywiołową. Po zakończeniu oceny FEMA 
sprawdza, czy stan i dotknięte hrabstwa osiągnęły wymagany federalny próg szkód. Po 
zakończeniu tego procesu gubernator zwróci się do prezydenta o wydanie ogłoszenia 
stanu poważnej klęski żywiołowej.  
  
Po zakończeniu procesu oceny szkód gubernator Hochul zwróci się z prośbą o 
przyznanie:  
  

• Pomocy ze środków publicznych dla hrabstw Erie, Genesee, Niagara, St. 
Lawrence i Suffolk, w tym finansowania na pokrycie kosztów usuwania 
śniegu dla hrabstw Erie, Genesee, Niagara i St. Lawrence.  

• Dodatkowej pomocy przy organizacji pogrzebu i doradztwa kryzysowego 
dla mieszkańców hrabstw Erie i Niagara.  

  
Komisarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, 
Jackie Bray, powiedziała: „Ta historyczna burza rozpoczęła się jako wydarzenie 
ogólnokrajowe – prognozy przewidywały śnieg, lód, silne wiatry i ekstremalne 
ochłodzenie. Warunki te spowodowały blisko dwudniową zamieć śnieżną w rejonie 
Buffalo, która stała się niebezpieczna dla rozmieszczonych wcześniej służb 
ratowniczych, pługów śnieżnych i zespołów zajmujących się gospodarką komunalną. 
Nasz zespół był dumny ze współpracy ze wszystkimi partnerami zaangażowanymi w 
akcję ratunkową i z niecierpliwością czekam na dalszą współpracę z gubernator Hochul, 
aby pomóc naszym społecznościom w odbudowie”.  
  
W regionie Western New York przez 37 godzin z rzędu panowały warunki podobne do 
zamieci w hrabstwie Erie, co jest najdłuższą odnotowaną zamiecią w Stanach 
Zjednoczonych na wysokości poniżej 5000 stóp, a hrabstwo Niagara doświadczyło 
rekordowych opadów śniegu. Mieszanka ciężkiego śniegu i silnego wiatru 
spowodowała, że przez niemal dwa dni widoczność była zerowa, co zostało dodatkowo 
spotęgowane przez ekstremalne zimno i przerwy w dostawie prądu. W szczytowym 
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momencie burzy ponad 80 000 gospodarstw domowych było pozbawionych prądu. W 
czasie trwania burzy pracownicy agencji stanu Nowy Jork przeprowadzili ponad 650 
akcji ratunkowych w regionie Western New York, a lokalne służby uratowały kolejne 
setki osób. Pomimo heroicznych działań służb ratunkowych w stanie Nowy Jork, 46 
osób ze stanu Erie i 1 osoba z hrabstwa Niagara tragicznie straciło życie.  
  
Na Long Island silne wiatry i ulewne deszcze z burzy spowodowały rozległe zalanie 
wybrzeża w hrabstwie Suffolk, pozostawiając zniszczenia i tysiące przerw w dostawie 
prądu z powodu uszkodzonej infrastruktury. Znaczna fala pływów spowodowała również 
erozję wybrzeża w tym rejonie.  
  
Przed burzą śnieżną gubernator Hochul ogłosiła 23 grudnia stan wyjątkowy w całym 
stanie. W tygodniu poprzedzającym sztorm DHSES i inne agencje stanowe 
pozostawały w stałej łączności z Krajową Służbą Meteorologiczną i władzami lokalnymi. 
Biuro Zarządzania Kryzysowego (Office of Emergency Management) i Biuro 
Zapobiegania i Kontroli Pożarów (Office of Fire Prevention and Control) działające w 
ramach DHSES, stanowy Departament Transportu (State Department of 
Transportation), Thruway Authority, Policja Stanowa, Urząd ds. Parków, Rekreacji i 
Ochrony Zabytków oraz Departament Ochrony Środowiska (Department of 
Environmental Conservation) przed rozpoczęciem burzy rozmieściły zasoby w 
regionach Western New York, Finger Lakes i North Country. Dodatkowe zasoby 
stanowe zostały wysłane na obszary dotknięte huraganem, w tym ponad 800 żołnierzy 
Gwardii Narodowej.  
  
Informacje na temat Wydziału Bezpieczeństwa ds. Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy Jork 
odpowiada za działania związane z kierowaniem, koordynacją i wspieraniem działań na 
rzecz zapobiegania klęskom żywiołowym i innym sytuacjom kryzysowym, ochrony 
przed nimi, przygotowania i reagowania na ich wystąpienie oraz podejmowania działań 
naprawczych oraz łagodzenia ich skutków. Więcej informacji można znaleźć w naszych 
profilach na Facebooku, Twitterze i Instagramie lub na naszej stronie internetowej.  
  

###  

 
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%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xKs4oPJWJdmtlaDu%2BVNLZZCiyIUyUE6SNKLz0CJph%2FE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tvy%2FCr289kVs%2BQ96HhETIV4mzdgwpvXDQNhtvTowHFc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AUU7bNye9B9lvgmqTlig1oeYQF2PIs9G7rYtQUe9vzE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Lk9hBeOAHrhTHjmEmE8NCew%2Fr0jcrzG8eaScWeOCqBs%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%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JU9GudmUYM3RfCG3i44i0vg5UBx8UQJIdDPy%2BGCR5zU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

