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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA NOWĄ INICJATYWĘ „LEGACY CITIES” O 
WARTOŚCI 25 MILIONÓW USD, UKIERUNKOWANĄ NA WYELIMINOWANIE 

ZDEGRADOWANEJ I NISZCZEJĄCEJ ZABUDOWY MIEJSKIEJ W PÓŁNOCNEJ 
CZĘŚCI STANU NOWY JORK  

  
W ramach tej inicjatywy, pustostany i w pełni niewykorzystane nieruchomości 

zostaną przedstawione w ramach oferty zakupu domu po raz pierwszy dla 
dotychczas niebędących właścicielami nabywców  

  
Program zintensyfikuje wysiłki stanu w celu zwiększenia odsetka posiadania 

domu przez społeczne mniejszości  
  

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj nową inicjatywę „Legacy Cities” o wartości 
25 milionów USD, ukierunkowaną na wykorzenienie pustostanów w skoncentrowanych 
dzielnicach w północnej części stanu Nowy Jork i przekształcenie zniszczonych struktur 
w nowo wyremontowane, gotowe do zamieszkania domy. Odnowione domy pomogą 
rozszerzyć możliwości nabywania mieszkań po przystępnych cenach dla mieszkańców 
o niskich i średnich dochodach, w szczególności dla kupujących po raz pierwszy i 
kolorowych rodzin.  
  
„Pracując nad wyeliminowaniem pusto stojących nieruchomości w miastach w całym 
stanie, możemy ułatwić i rozszerzyć trwające obecnie wysiłki rewitalizacyjne w wielu 
zaniedbanych dzielnicach, zwłaszcza tych, które wcześniej zostały dotknięte kryzysem 
wykluczenia”, powiedział gubernator Cuomo. „Nowy program pomoże zwiększyć 
wartość nieruchomości dla obecnych właścicieli domów, poprawić jakość życia w 
dzielnicach i zmniejszyć obciążenie zasobów miejskich, w tym straży pożarnej i policji, 
poprzez zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych ze 
zniszczonymi budynkami. Podczas wychodzenia z pandemii, niezwykle ważne jest, 
abyśmy kontynuowali wysiłki na ukierunkowane inwestycje, takie jak te, aby 
ustabilizować nasze społeczności i zwiększyć przystępne cenowo mieszkania dla 
nowojorczyków”.  
  
W ramach nowej inicjatywy, grupa dedykowana domom i odnowieniu społeczności w 
stanie Nowy Jork (New York State Homes and Community Renewal, HCR) przeznaczy 
do 25 milionów USD dotacji państwowych w ramach procesu składania wniosków 
otwartych dla banków ziemi, które działają w miastach na północy stanu i współpracują 
z małymi lokalnymi deweloperami. Program pozyska również miliony dolarów na 
prywatne finansowanie budowy. Początkowo program będzie skierowany do projektów 



 

 

zlokalizowanych w gminie położonej na północy stanu, obsługiwanej przez bank ziemi 
stanu Nowy Jork w kilku regionach, obejmujących Capital Region, centralny Nowy Jork, 
Finger Lakes, Mid-Hudson, Mohawk Valley, North Country, Southern Tier i zachodni 
Nowy Jork.  
  
Program jest partnerstwem między HCR a korporacją zachowania ochrony społecznej 
(Community Preservation Corporation, CPC), instytucją finansową non-profit zajmującą 
się rozwojem społeczności, która koncentruje się na ochronie i tworzeniu przystępnych 
cenowo i wielorodzinnych mieszkań dla pracowników w całym Nowym Jorku. CPC 
zapewni finansowanie programu poprzez swoją inicjatywę ACCESS, która została 
uruchomiona w 2020 r., w celu zapewnienia kapitałowego i przedrozwojowego wsparcia 
deweloperom i kolorowym przedsiębiorcom na rynku nieruchomości, a która jest 
ukierunkowana na wysokiej jakości projekty mieszkaniowe w niedostatecznie 
rozwiniętych społecznościach.  
  
Wybrane banki ziemi przekażą zespoły liczące do 10 nieruchomości jednorodzinnych 
lokalnym deweloperom, z preferencją dla deweloperów będących własnością 
mniejszości i kobiet. CPC zapewni finansowanie budowy, a każdy projekt będzie 
kwalifikował się do otrzymania do 75 000 dolarów na poszczególną pozycję w dotacji 
HCR, z potencjałem 95 000 dolarów na taką pozycję, jeśli określone ulepszenia 
efektywności energetycznej zostaną uwzględnione w zakresie projektu. Po ukończeniu, 
każda nieruchomość zostanie odsprzedana nabywcom domu po raz pierwszy, z 
pierwszeństwem dla kolorowych gospodarstw domowych i rodzin, które zarabiają mniej 
niż 80 procent średniego dochodu w okolicy.  
  
Wnioskodawcy będą również musieli współpracować z lokalnymi agencjami doradztwa 
mieszkaniowego, aby połączyć mieszkańców z programem HCR „Daj nam kredyt” 
(„Give Us Credit”), czyli ogólnostanową inicjatywą, która wykorzystuje alternatywną 
analizę kredytową w celu zwiększenia własności domów dla wnioskodawców, którzy 
zostali niedostatecznie obsłużeni na rynku właścicieli domów, w szczególności 
wnioskodawców kolorowych. HCR zaoferuje tym potencjalnym nabywcom domów 
pomoc z góry na pokrycie kosztów i zamknięcia zakupu.  
  
Wnioski programowe będą przyjmowane w sposób ciągły, a okno aplikacji pozostanie 
otwarte do momentu przyznania środków z programu. Więcej informacji na temat 
inicjatywy Legacy Cities, w tym aplikacje i arkusze warunków, można znaleźć na stronie 
internetowej HCR: witryna: https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program.  
  
Komisarz HCR RuthAnne Visnauskas powiedziała: „Gubernator Cuomo rozumie, że 
zrujnowane nieruchomości i zdegradowana i niszczejąca zabudowa miejska w naszych 
społecznościach grozi zniweczeniem inwestycji dokonanych zarówno przez agencje 
publiczne, jak i inwestorów prywatnych, zmniejszając wartość nieruchomości i podstawy 
podatkowe, które mają kluczowe znaczenie dla ciągłego rozwoju miast w całym Nowym 
Jorku. Dzięki ukierunkowanym interwencjom, takim jak te, możemy wzmocnić nasze 
bieżące wysiłki rewitalizacyjne, jednocześnie dążąc do celu, jakim jest zwiększenie 
odsetka właścicieli domów społeczności mniejszościowych w całym stanie. Z 
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niecierpliwością czekamy na współpracę z naszymi partnerami w samorządach 
lokalnych i społeczności deweloperskiej w celu stworzenia nowych możliwości 
mieszkaniowych, a także ulepszenia stanu dzielnic dla obecnych mieszkańców”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Community Preservation Corporation, Rafael E. 
Cestero, powiedział: „Community Preservation Corporation jest dumna, ze 
współpracuje ze stanem, aby zapewnić nowe możliwości dla przedsiębiorstw 
mniejszościowych i przedsiębiorstw należących do kobiet (M/WBE) w zakresie rozwoju 
ich działalności, a także nowych mieszkań, miejsc pracy i inwestycji w społecznościach 
dotychczas niedostatecznie obsłużonych. Co ważne, Legacy Cities preferuje również 
nabywców kolorowych, kupujących dom po raz pierwszy, pomagając im uporać się z 
luką rasową w zakresie własności domów oraz z kwestiami budowania równości 
pokoleniowej i bogactwa poprzez posiadanie domu. Pragniemy wyrazić gorące 
podziękowania dla gubernatora Cuomo i komisarza HCR Visnauskas za ich partnerstwo 
i zaangażowanie w ustanowienie tego przełomowego programu”.  
  
Senator Jeremy Cooney powiedział: „Inwestowanie w rewitalizację miast w północnej 
części stanu Nowy Jork jest kluczowym kolejnym krokiem w wychodzeniu z COVID19. 
Przepisy te będą wspierać nasze niepewne warunki mieszkaniowe, tworzyć nowe 
miejsca pracy i staną się napędem dla lokalnej gospodarki. Miasta takie jak Rochester 
skorzystają na długoterminowym wpływie tego programu, który pomoże rozwijać się 
naszym niedostatecznie rozwiniętym społecznościom”.  
  
Lider partii większościowej zgromadzenia Crystal Peoples-Stokes powiedziała: 
„Jest to doskonała okazja, aby wyeliminować istniejącą degradację zabudowy, 
ustabilizować dzielnice i zwiększyć liczbę mniejszościowych właścicieli domów poprzez 
program agencji hipotecznej stanu Nowy Jork (State of New York Mortgage Agency, 
SONYMA) „Daj nam kredyt” ("Give Us Credit”). W Buffalo, w ramach inicjatywy 
wschodniego korytarza (Eastside Corridor Initiative) stworzono udany program 
deweloperski i nieruchomości dla mniejszości (Minority Developer & Real Estate), który 
może zapewnić praktyczne doświadczenie nowym deweloperom, aby zapewnić 
posiadanie odnowionych domów nowym właścicielom. Jest to korzystne zarówno dla 
nowych właścicieli domów, społeczności i początkujących kolorowych deweloperów. 
Podziwiam gubernatora Cuomo, jak również New York Homes & Community Renewal 
oraz Community Preservation Corporation za utworzenie inicjatywy Legacy Cities”.  
  
Członek zgromadzenia Steven Cymbrowitz, przewodniczący komitetu 
budownictwa mieszkaniowego (Assembly Housing Committee), powiedział: 
„Legacy Cities pomogą ożywić zrujnowane nieruchomości, ustabilizować społeczności i 
zapewnić od dawna wymarzone możliwości posiadania domów dla nabywców 
pierwszego domu, zwłaszcza gospodarstw należących do mniejszości, którzy nigdy nie 
sądzili, że będzie ich stać na zakup domu i budowanie kapitału na przyszłość. Ponieważ 
nadal poszukujemy innowacyjnych sposobów tworzenia bardziej przystępnych cenowo 
lokali mieszkalnych w naszym stanie, mam nadzieję, że program ten posłuży jako 
model partnerstwa publiczno-prywatnego, które zapewni nowe możliwości lokalnym 



 

 

deweloperom należącym do mniejszości i kobiet. czerpać długofalowe korzyści dla 
naszych rodzin i społeczności, które w pełni na to zasługują”.  
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