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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 

 

WPROWADZAJĄCE STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ W HRABSTWACH ALBANY, BROOME, 

CAYUGA, CHENANGO, COLUMBIA, CORTLAND, DELAWARE, DUTCHESS, ESSEX, FULTON, 

GREENE, HAMILTON, HERKIMER, LEWIS, MADISON, MONTGOMERY, ONEIDA, 

ONONDAGA, ONTARIO, ORANGE, OSWEGO, OTSEGO, PUTNAM, RENSSELAER, SARATOGA, 

SCHENECTADY, SCHOHARIE, SCHUYLER, SENECA, SULLIVAN, TIOGA, TOMPKINS, 

ULSTER, WARREN, WASHINGTON, WAYNE, YATES ORAZ W SĄSIEDNICH HRABSTWACH 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 13 marca 2023 r. i w późniejszym okresie spodziewane są bardzo silne 

burze (tzw. Nor’easter), które spowodują niebezpieczne warunki stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla 

transportu publicznego, usług komunalnych, zdrowia publicznego i systemów bezpieczeństwa publicznego 

w hrabstwach Albany, Broome, Cayuga, Chenango, Columbia, Cortland, Delaware, Dutchess, Essex, 

Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer, Lewis, Madison, Montgomery, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, 

Oswego, Otsego, Putnam, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler, Seneca, Sullivan, Tioga, 

Tompkins, Ulster, Warren, Washington, Wayne, Yates, oraz w sąsiednich hrabstwach; 

 

ZWAŻYWSZY, że przewiduje się, iż burza spowoduje opad nawet trzech stóp ciężkiego, mokrego 

śniegu, silne wiatry o prędkości do 45 mil na godzinę oraz powodzie na wybrzeżu i brzegach jezior, 

powodując zamknięcia dróg, utrudnienia w podróżowaniu, przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz 

szkody w mieniu publicznym i prywatnym na całym obszarze stanu Nowy Jork, co stanowi zagrożenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa publicznego; 

 

NINIEJSZYM, JA, KATHY HOCHUL, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy władzy nadanej 

mi przez konstytucję i prawo stanu Nowy Jork oraz ustęp 28 artykułu 2-B ustawy wykonawczej, 

oświadczam, że zagraża nam klęska żywiołowa, na pojawienie się której dotknięte nią władze lokalne nie 

są w stanie odpowiednio zareagować.  Dlatego, z dniem 13 marca 2023 r. o godz. 20:00, niniejszym 

ogłaszam wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w hrabstwach Albany, Broome, Cayuga, Chenango, 

Columbia, Cortland, Delaware, Dutchess, Essex, Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer, Lewis, Madison, 

Montgomery, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Oswego, Otsego, Putnam, Rensselaer, Saratoga, 

Schenectady, Schoharie, Schuyler, Seneca, Sullivan, Tioga, Tompkins, Ulster, Warren, Washington, Wayne, 

Yates i sąsiednich hrabstwach.  Niniejsze rozporządzenie wykonawcze obowiązuje do dnia 12 kwietnia 2023 

r.; oraz 

 

PONADTO zgodnie z ustępem 29 art. 2-B ustawy wykonawczej zarządzam wdrożenie Stanowego 

Kompleksowego Planu Zarządzania Kryzysowego (State Comprehensive Emergency Management Plan) i 

upoważniam z dniem 13 marca 2023 r., od godziny 20:00, agencje stanowe, w zależności od potrzeb, oraz 

Amerykański Czerwony Krzyż do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony mienia stanowego oraz 

udzielenia pomocy dotkniętym klęską żywiołową władzom lokalnym i osobom fizycznym w zakresie 

reagowania na tę klęskę żywiołową i usuwania jej skutków, a także do udzielenia innej pomocy niezbędnej 

do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego; 

 

DODATKOWO, niniejsze oświadczenie spełnia wymogi rozporządzenia 49 C.F.R. 390.23(a)(l)(A), 

które przewiduje zwolnienie z obowiązku stosowania części od 390 do 399 federalnych przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa przewoźników drogowych (Federal Motor Carrier Safety Regulations, 



FMCSR). Takie złagodzenie przepisów FMCSR jest konieczne, aby zapewnić, że zespoły interwencyjne 

będą mogły udrożnić ważne drogi i przyspieszyć przemieszczanie się ekip zajmujących się przywracaniem 

zasilania w stanie Nowy Jork. 

 

PONADTO na mocy uprawnień nadanych mi przez ustęp 29-a art. 2-B ustawy wykonawczej do 

tymczasowego zawieszenia lub zmiany dowolnej ustawy, aktu prawa miejscowego, zarządzenia, nakazu, 

zasady lub rozporządzenia, lub ich części, jeżeli przestrzeganie takiej ustawy, aktu prawa miejscowego, 

zarządzenia, nakazu, zasady lub rozporządzenia uniemożliwiłoby, utrudniło lub opóźniło działania 

wymagane podczas stanu nadzwyczajnego związanego z klęską żywiołową, niniejszym tymczasowo 

zawieszam lub zmieniam, na okres od dnia wydania niniejszego rozporządzenia wykonawczego do dnia 12 

kwietnia 2023 r., następujące przepisy: 

 

• Ustęp 97-G ustawy o finansach stanowych, w zakresie niezbędnym do zakupu żywności, dostaw, 

usług i sprzętu lub dostarczania lub świadczenia różnych scentralizowanych usług w celu pomocy 

dotkniętym samorządom lokalnym, osobom fizycznym i innym podmiotom spoza stanu w 

reagowaniu na nadzwyczajne sytuacje związane z klęską żywiołową i usuwaniem jej skutków; 

 

• Ustęp 112 ustawy o finansach stanowych, w zakresie zgodnym z artykułem V, ustępem I Konstytucji 

Stanu, oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia dodatkowych nakładów pracy, miejsc i czasu do 

zamówień stanowych; 

 

• Ustęp 163 ustawy o finansach stanowych oraz artykułu 4-C ustawy o rozwoju gospodarczym, w 

zakresie umożliwiającym zakup towarów, usług, technologii i materiałów bez stosowania 

standardowych procedur ogłaszania i udzielania zamówień;  

 

• Ustęp 136-a Ustawy o finansach stanowych, w zakresie niezbędnym do połączenia usług 

projektowych i budowlanych w jednej umowie i/lub uzyskania usług projektowych i inspekcji 

budowlanej w celu podjęcia działań w obliczu na sytuacji nadzwyczajnej związanej z klęską 

żywiołową i jej usunięcia; 

 

• Ustęp 38 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o autostradach w zakresie niezbędnym do upoważnienia do udzielania 

zamówień nadzwyczajnych;  

 

• Ustęp 375, 385 i 401 ustawy o pojazdach i ruchu drogowym w zakresie, w jakim zwolnienie 

pojazdów ważnie zarejestrowanych w innych jurysdykcjach z rejestracji pojazdów, wyposażenia i 

wymagań dotyczących wymiarów jest konieczne, aby pomóc w gotowości i reagowaniu na sytuację 

kryzysową;  

 

• Ustęp 359-a i ustęp 2879 ustawy o organach publicznych w zakresie umożliwiającym Zarządowi 

Autostrad Stanu Nowy Jork zakup niezbędnych towarów i usług bez stosowania standardowych 

procedur udzielania zamówień; oraz 

 

• Ustęp 24 Ustawy wykonawczej; ustępy 104 i 346 Ustawy o autostradach; ustępy 1602, 1630, 1640, 

1650 i 1660 Ustawy o pojazdach i ruchu drogowym; ustęp 14(16) Ustawy o transporcie; ustępy  

6-602 i 17-1706 Ustawy o wsiach; ustęp 20(32) Ogólnej ustawy miejskiej; ustęp 91 Ustawy o 

miastach; oraz ustęp 107.1 tytułu 21 kodeksu, przepisów i rozporządzeń stanu Nowy Jork, w zakresie 

niezbędnym do zapewnienia gubernatorowi uprawnień do regulowania ruchu i przemieszczania się 

pojazdów na drogach, autostradach i ulicach. 

 

 

CO NINIEJSZYM potwierdzam własnoręcznym 

podpisem i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu trzynastego marca dwa 

tysiące dwudziestego trzeciego roku. 

 

 

 

 

 

PRZEZ GUBERNATORA  

 

Sekretarz gubernatora 


