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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZECIE BUDOWY DWÓCH OSIEDLI 
MIESZKANIOWYCH OFERUJĄCYCH 159 PRZYSTĘPNYCH CENOWO MIESZKAŃ 

W HRABSTWIE MONROE  
  

Osiedle Wellington North obejmie 50 nowych, przystępnych cenowo i 
energooszczędnych mieszkań dla seniorów; szeroko zakrojone prace remontowe 

tchną nowe życie w starzejący się kompleks Wellington Woods ze 109 
mieszkaniami w mieście Clarkson  

  
Inwestycja uzupełnia inicjatywę „Finger Lakes Forward” -– regionalną 
kompleksową strategię ożywienia społeczności i rozwoju gospodarki  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił budowę dwóch osiedli 
mieszkaniowych w mieście Clarkson w hrabstwie Monroe, które łącznie zapewnią 
159 przystępnych cenowo mieszkań dla rodzin i seniorów. Wellington North będzie 
przystępnym cenowo i pomocowym osiedlem mieszkaniowym o wartości 16 mln USD 
dla seniorów, zapewniającym 50 mieszkań w nowo wybudowanym budynku. Trwający 
tuż obok poważny remont o wartości 19 mln USD przedłuży na najbliższe dekady życie 
Wellington Woods, kompleksu ze 109 przystępnymi cenowo mieszkaniami.  
  
„Każdy nowojorczyk zasługuje na miejsce, do którego wraca na koniec dnia, gdzie czuje 
się bezpiecznie i może odpocząć. Po zakończeniu budowy te przystępne cenowo 
mieszkania będą spełniały taką właśnie funkcję”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Wellington North i Wellington Woods są kluczowymi elementami naszej 
przystępnej cenowo infrastruktury mieszkaniowej oraz bezpieczną przystanią dla rodzin 
i seniorów. Będą odgrywać istotną rolę, w miarę jak odbudowujemy nasze społeczności 
i realizujemy inicjatywę Finger Lakes Forward”.  
  
Wicegubernator Kathy Hochul powiedziała: „Stan Nowy Jork jest zaangażowany w 
zapewnienie bezpiecznych, przystępnych cenowo i dobrych jakościowo mieszkań 
seniorom i rodzinom w hrabstwie Monroe. W miarę, jak region Finger Lakes 
przygotowuje się do ożywienia gospodarczego po pandemii, Wellington North i 
Wellington Woods poprawią warunki mieszkaniowe i jakość życia mieszkańców 
Clarkson”.  
  
Wysiłki gubernatora Cuomo dla zapewnienia wszystkim nowojorczykom dostępu do 
bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań mają odzwierciedlenie w stanowym 
pięcioletnim planie mieszkaniowym o niespotykanej wartości 20 mld USD. Plan 



 

 

zapewnia dostępność mieszkań i zwalczanie bezdomności poprzez budowanie lub 
konserwację ponad 100 000 przystępnych cenowo mieszkań i 6000 mieszkań 
pomocowych.  
  
Nowe osiedle Wellington North ma oferować 50 przystępnych cenowo mieszkań 
dla seniorów  
  
Wellington North, osiedle budowane przy 1100 Wellington Woods Drive East w mieście 
Clarkson, powstaje na działce o pow. 5 akrów. To tutaj będzie zbudowany 2-
kondygnacyjny budynek w kształcie litery L, z ułatwionym dostępem dla osób 
niepełnosprawnych. Budynek o pow. 52 000 stóp kwadratowych pomieści 50 
przystępnych cenowo mieszkań dla seniorów w wieku 62 lata i starszych. Szesnaście 
mieszkań będzie zarezerwowanych dla seniorów potrzebujących usług wsparcia dla 
niezależnego życia.  
  
Osiemnaście mieszkań będzie przeznaczonych dla rodzin zarabiających 30% mediany 
dochodu w regionie, a 32 mieszkania będą dla osób zarabiających 50% lub mniej 
mediany dochodu w regionie. Sześć mieszkań będzie przystosowanych do potrzeb 
osób z ograniczoną mobilnością, a dwa mieszkania będą przeznaczone dla 
mieszkańców z upośledzeniem słuchu lub wzroku.  
  
Urząd ds. Mieszkalnictwa w Rochester (Rochester Housing Authority) będzie działać w 
charakterze agencji polecającej dla rodzin potrzebujących ułatwień dostępu dla osób 
niepełnosprawnych i zapewni 50 voucherów w ramach programu Section 8 w celu 
pomocy przy płatnościach za najem. Lifespan, lokalny usługodawca dla seniorów, 
zapewni, w miarę potrzeby, zarządzanie ich sprawami, pomoc w opiece zdrowotnej i 
osobistej oraz doradztwo finansowe.  
  
Każde mieszkanie będzie miało patio i balkon. Będzie również wspólna weranda przy 
frontowym wejściu, a także tylne patio przy sali ogólnej. Inne udogodnienia obejmują: 
pralnię na każdym piętrze, salę ogólną, salon i pomieszczenie magazynowe. Obiekt 
znajduje się w obszarze zalesionym, z dostępem do pieszych ścieżek.  
  
Wellington North będzie spełniać zarówno wymogi Programu Nowej Niskiej Zabudowy 
(Low Rise New Construction) Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energii Stanu Nowy Jork 
(NYSERDA) w zakresie energooszczędności, jak i standardy Green Building systemu 
certyfikowania budynków LEED. Zostanie zainstalowany system kanałowy z powietrzną 
pompą ciepła, zapewniający przystępne i zrównoważone źródło ciepła i chłodzenia dla 
całego budynku.  
  
Finansowanie Wellington North przez Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej 
(Housing and Community Renewal, HCR) obejmuje 8,2 mln USD federalnej ulgi 
podatkowej dla gospodarstw domowych o niskim dochodzie (Low-Income Housing Tax 
Credits, LIHTC) oraz dodatkową dotację w wys. 5,4 mln USD. Community Preservation 
Corporation (CPC) i Chase zapewniają pożyczkę dla tego projektu w wys. 11,7 mln 
USD. Ponadto CPC zapewni 1,7 mln USD stałego finansowania w ramach pożyczki 



 

 

Freddie Mac Optigo Targeted Affordable Housing. Hrabstwo Monroe zapewni 
dodatkowe fundusze w wys. 250 000 USD w ramach prorgamu HOME w celu wsparcia 
projektu. NYSERDA dołoży 50 000 USD w ramach Programu Nowej Niskiej Zabudowy.  
  
Odremontowany Wellington Woods zapewni 109 przystępnych cenowo mieszkań 
dla rodzin  
  
Wellington Woods, siostrzany projekt Wellington North, obejmuje odremontowanie 
budynku ze 109 mieszkaniami, który wybudowano w 1979 r. 106 mieszkań jest 
przeznaczonych dla rodzin zarabiających 60% lub mniej mediany dochodu w regionie.  
  
Projekt, obecnie ukończony w ok. 40%, oferuje nowe kuchnie, nowe łazienki, instalację 
wodnokanalizacyjną, oświetlenie, nowe urządzenia, podłogi, bezprzewodowe dzielone 
systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz wymianę dachów. Prace remontowe 
na zewnątrz obejmują nową nawierzchnię parkingową, nowe panele izolacyjne oraz 
pełną wymianę zewnętrznych patio, parkietów i poręczy. Inne udogodnienia obejmują 
pralnię, salę wspólną, poprawione powierzchnie zewnętrzne i nowy plac zabaw.  
  
Dofinansowanie remontu Wellington Woods przez HCR obejmuje ulgi podatkowe dla 
gospodarstw domowych o niskim dochodzie w wys. 5,7 mln USD, fundusze w ramach 
programu Konserwacji Domów Wielorodzinnych (Multifamily Preservation Program) w 
wys. 4,1 mln USD, fundusze w ramach programu Domy dla Rodzin Pracujących 
(Homes for Working Families) w wys. 3,7 mln USD, oraz 186 000 USD w ramach 
programu Budownictwo dla Rodzin o Średnich Dochodach (Middle Income Housing 
Program). NYSERDA dorzuci kwotę w wys. 109 000 USD.  
  
Oba osiedla są własnością firmy ODS Management i są przez nią zarządzane.  
  
Komisarz HCR RuthAnne Visnauskas powiedziała: „Celem finansowania przez nas 
przystępnych cenowo osiedli mieszkaniowych jest zawsze inwestowanie w 
społeczności i ich wspieranie. Te dwa osiedla w mieście Clarkson, oferujące łącznie 
159 mieszkań, są uosobieniem naszej wizji zrównoważonego i przytulnego sąsiedztwa - 
zwłaszcza dla seniorów będących mieszkańcami miasta od długiego czasu. Dzięki 
budowie Wellington North i remontowi Wellington Woods zwiększamy liczbę dobrej 
jakości i energooszczędnych możliwości mieszkaniowych, które wesprą wysiłki 
gubernatora w hrabstwie Monroe i w całym regionie Finger Lakes”.  
  
Doreen M. Harris, prezes i dyrektor generalny NYSERDA, powiedziała: „NYSERDA 
z radością wspiera energooszczędne i przystępne cenowo osiedla, które zapewniają 
wygodne i zdrowe przestrzenie mieszkalne dla naszych najbardziej potrzebujących 
nowojorczyków, równocześnie obniżając ślad węglowy tych budynków. Projekty takie 
jak ten przyjmują podejście kompleksowe, spełniając potrzeby mieszkańców, a 
równocześnie pomagając władzom stanowym zwalczać skutki zmiany klimatu poprzez 
wprowadzanie rozwiązań, które lepiej izolują oraz ogrzewają i chłodzą budynki, co 
skutkuje oszczędnością energii i kosztów”.  
  



 

 

Senator Jeremy Cooney powiedział: „Greater Rochester potrzebuje więcej 
przystępnych cenowo mieszkań, szczególnie dla naszych starszych mieszkańców. 
Nowe mieszkania dla seniorów pojawiają się w krytycznym momencie, gdy wychodzimy 
z pandemii COVID-19. Nowe osiedle oraz remont Wellington Woods oferuje przystępne 
cenowo mieszkania, co pozwala mieszkańcom zostać i zestarzeć się w Clarkson”.  

  
Członek zgromadzenia Stephen Hawley powiedział: „Czekam na realizację tego 
projektu. Pewnego dnia będzie to miejsce zwane domem przez dziesiątki seniorów. 
Mam nadzieję, że budowa będzie przebiegać szybko i sprawnie”.  
  
Nadzorca miasta Clarkson Christa Filipowicz powiedziała: „W imieniu Clarkson 
witamy Wellington North i wiele udogodnień, jakie niosą ze sobą te piękne nowe 
mieszkania dla naszych mieszkańców. Na zachód od Wellington North znajduje się 
oryginalny Wellington Woods, które był wartościowym, cichym i przytulnym zasobem 
dla naszego miasta przez dekady. Witamy nowych sąsiadów i wartości, jakie wniesie ta 
nowa społeczność do Clarkson”.  
  
Stephen Lee, wiceprezes i kierownik ds. inwestycji RBC Community Investments, 
powiedział: „RBC Community Investments jest dumne z bycia partnerem ODS 
Management Group poprzez zapewnienie łącznie 14 mln USD w ramach federalnej 
pożyczki LIHTC dla projektów Wellington Woods i Wellington North. Oba osiedla 
zapewnią wysokiej jakości opcję mieszkaniową dla seniorów i rodzin w Clarkson i 
cieszymy się z perspektywy pozytywnego wpływu, jakie te mieszkania będą miały na 
naszą społeczność”.  
  
Mark Ogiony, prezes ODS Management powiedział: „Wydarzenia ostatniego roku 
znacznie zwiększyły potrzebę wsparcia dla naszych seniorów i rodzin w regionie Finger 
Lakes i całego hrabstwa. ODS Management ma swój udział w budowie Wellington 
North i remoncie Wellington Woods. Oba projekty wzmocnią wsparcie seniorów i rodzin 
w Brockport i okolicy oraz wskazują na niesłabnące poświęcenie i zaangażowanie ODS 
Management w zapewnienie jakościowych, dostępnych finansowo mieszkań dla osób 
potrzebujących. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy pokazać nasze wsparcie dla 
seniorów i rodzin hrabstwa Monroe i patrzeć, jak Finger Lakes idzie do przodu”.  
  
Miriam Zinter, inspektor hipoteczny w The Community Preservation Corporation, 
powiedziała: „Dla naszych seniorów wyzwania związane z utrzymaniem się ze stałego 
dochodu, biorąc pod uwagę, że koszty zamieszkania, opieki zdrowotnej i zapewnienia 
innych potrzeb stale rosną, mogą postawić ich w bardzo trudnej sytuacji. Inwestycja w 
projekty takie jak Wellington North zapewni przystępne cenowo mieszkania 
dopasowane do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, jak również spokój ducha i 
możliwość starzenia się z godnością. Ogromne podziękowania dla ODS Management, 
Chase, i HCR za ich zaangażowanie i współpracę”.  
  
Mark Migliacci, wiceprezes Community Development Banking, Chase, powiedział: 
„Jesteśmy dumni z naszej roli w finansowaniu Wellington North, które zapewni 
przystępne cenowo mieszkania dla seniorów hrabstwa Monroe. Pozostajemy 



 

 

zaangażowani w projekty rozwoju społeczności takich jak ta, które będą miały ogromny 
wpływ na życie i przyszłość mieszkańców”.  
  
Przyspieszenie programu Finger Lakes Forward  
  
Dzisiejsza informacja jest dopełnieniem programu „Finger Lakes Forward”, 
kompleksowego projektu dla regionu, który ma ożywić rozwój gospodarczy i rozwój 
społeczności. Władze stanowe zainwestowały w region już ponad 8,07 mld USD od 
2012 r. kładąc podwaliny planu - inwestycje w kluczowe branże, w tym fotonikę, 
rolnictwo i produkcję żywności, oraz zaawansowaną produkcję przemysłową. Obecnie 
region przyspiesza realizację programu dzięki inwestycjom w wys. 500 mln USD w 
ramach inicjatywy rewitalizacji północnej części stanu (Upstate Revitalization Initiative) 
ogłoszonej przez gubernatora Cuomo w grudniu 2015 r. Stanowa inwestycja w 
wysokości 500 mln USD zachęci prywatne przedsiębiorstwa do zainwestowania 
znacznie ponad 2,5 mld USD, a pierwotny plan regionu przewiduje stworzenie do 8200 
nowych miejsc pracy. Więcej informacji można znaleźć tutaj.  
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