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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDOSTĘPNIENIE PRZEZ AMERYKAŃSKĄ 
AGENCJĘ DS. MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW FEDERALNEJ POMOCY DLA 

MIESZKAŃCÓW I FIRM W REGIONIE WESTERN NEW YORK POSZKODOWANYCH 
WYNIKU ŚNIEŻYC POD KONIEC GRUDNIA  

   
Amerykańska Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw udzieli niskooprocentowanych 

pożyczek spełniającym kryteria mieszkańcom i firmom poszkodowanym w 
wyniku burzy śnieżnej Elliott w hrabstwach Erie, Cattaraugus, Chautauqua, 

Genesee, Niagara i Wyoming  
  

Stanowy Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych wraz z 
urzędnikami hrabstwa Erie przygotował wymaganą wstępną ocenę zniszczeń w 

poszkodowanych gminach  
   

W hrabstwie Erie zostaną otwarte specjalne punkty informacyjne. Wnioski o 
pożyczki można również składać online w tym miejscu.  

   
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że Amerykańska Agencja ds. Małych 
Przedsiębiorstw (U.S. Small Business Administration, SBA) zaoferuje pomoc federalną 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy ucierpieli podczas burzy śnieżnej Elliott pod 
koniec grudnia. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z hrabstw Erie, Cattaraugus, Chautauqua, 
Genesee, Niagara i Wyoming mogą ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki 
przeznaczone na pomoc w usuwaniu skutków historycznej burzy, która spowodowała 
liczne szkody w całym regionie podczas świąt Bożego Narodzenia.  
   
„Szczerze współczuję rodzinom, które straciły swoich bliskich podczas tej straszliwej 
śnieżycy. Spustoszyła ona moje rodzinne miasto Buffalo, a jej skutki wciąż są i będą 
odczuwalne” – powiedziała gubernator Hochul. „Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy 
ponieśli straty materialne w wyniku burzy, będą mogli skorzystać z pomocy 
Amerykańskiej Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw. Te ważne środki, jak również nasz 
wniosek do prezydenta Bidena o ogłoszenie deklaracji poważnej klęski żywiołowej, 
pomogą uzyskać niezbędną pomoc gminom, które wciąż usuwają skutki kataklizmu”.  
   
Pożyczki SBA są szczególnie pomocne, gdy kwalifikujący się właściciele domów, 
najemcy, firmy i inne osoby potrzebują wsparcia finansowego po nagłych wypadkach 
lub klęskach żywiołowych. Po tym zdarzeniu pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu Nowy Jork (Division of Homeland Security 
and Emergency Services, DHSES) oraz władze hrabstwa Erie przeprowadziły dokładną 
ocenę związanych z nim szkód, co pozwoliło uzyskać pomoc SBA.  
   
Pożyczki SBA na wypadek klęski żywiołowej mogą otrzymać przedstawiciele 
następujących grup:   

• Właściciele domów: do 200 000 USD na naprawę głównego miejsca 
zamieszkania  

• Właściciele domów i najemcy: do 40 000 USD na naprawę lub wymianę 
uszkodzonego lub zniszczonego mienia osobistego  

• Właściciele firm: do 2 000 000 USD na zastąpienie nieruchomości, zapasów, 
maszyn i urządzeń oraz na pokrycie pozostałych strat materialnych  

• Firmy i organizacje non profit: pożyczki w wysokości do 2 000 000 USD na 
zapewnienie niezbędnego kapitału obrotowego do czasu wznowienia normalnej 
działalności po klęsce żywiołowej  

   
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Gubernator Hochul i DHSES będą nadal współpracować z 
naszymi partnerami w społecznościach dotkniętych skutkami kataklizmu, aby zapewnić 
mieszkańcom stanu Nowy Jork środki i narzędzia potrzebne do przywrócenia 
normalnego funkcjonowania”.  
   
DHSES wspólnie z władzami hrabstwa Erie i SBA zamierza otworzyć dwa fizyczne 
biura ds. pożyczek na wypadek klęski żywiołowej (Disaster Loan Outreach Center, 
DLOC), aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork osobiście ubiegać się o pomoc. 
Wnioskodawcy mogą liczyć na pomoc asystentów przy wypełnianiu wniosków, jak 
również uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące programu pożyczek na wypadek 
klęski żywiołowej udzielanych przez SBA.  
   
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą składać wnioski online, uzyskać dodatkowe 
informacje i pobierać formularze wniosków na stronie https://disasterloan.sba.gov/ela. 
Wnioskodawcy mogą także zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta SBA pod numer 
(800) 659-2955 lub wysłać wiadomość e-mail na 
adres disastercustomerservice@sba.gov, aby uzyskać więcej informacji na temat 
pomocy SBA w związku z klęskami żywiołowymi. Osoby niesłyszące, niedosłyszące lub 
z zaburzeniami mowy mogą skorzystać z usług pomocniczych, dzwoniąc pod numer 7-
1-1. Wypełnione wnioski należy przesłać pocztą na adres: U.S. Small Business 
Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort 
Worth, TX 76155  
   
Termin składania wniosków o pomoc w usuwaniu fizycznych szkód majątkowych 
upływa 28 kwietnia 2023 r. Termin składania wniosków o pomoc w usuwaniu szkód 
gospodarczych upływa 27 listopada 2023 r.  
   

###  
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