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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA BUDOWĘ PRZYSTĘPNEGO CENOWO 
OSIEDLA MIESZKANIOWEGO O WARTOŚCI 21 MLN USD W HRABSTWIE 

MONROE 
  

Osiedle Hubbard Springs Apartments obejmie 72 energooszczędne i przystępne 
cenowo mieszkania dla rodzin w mieście Chili  

  
Projekt stanowi realizację inicjatywy „Finger Lakes Forward” i jest częścią 
bezprecedensowego 5-letniego planu gubernatora o wartości 20 mld USD 

zakładającego budowę przystępnych cenowo mieszkań  
  

W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił rozpoczęcie budowy 
przystępnego cenowo osiedla mieszkaniowego o wartości 21 mln USD w mieście Chili 
w hrabstwie Monroe. Osiedle Hubbard Springs Apartments obejmie 72 
energooszczędne mieszkania rodzinne, w tym 11 mieszkań przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych lub osób powracających do zdrowia po traumatycznym urazie 
mózgu.  
  
„Wszyscy nowojorczycy zasługują na bezpieczny, stabilny dom, a bezprecedensowy 
plan budowy przystępnych cenowo mieszkań o wartości 20 mld USD w stanie Nowy 
Jork jest kluczowym elementem dla zapewnienia spokojnego miejsca do życia 
nowojorczykom będącym w trudnym położeniu, takim jak osoby niepełnosprawne lub 
osoby leczące się po traumatycznym urazie mózgu”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Pomocowe osiedla mieszkaniowe, takie jak Hubbard Springs Apartments, 
odgrywają ważną rolę w tych wysiłkach, ponieważ nie tylko zapewniają dach nad 
głową, ale także zasoby potrzebne do rozwoju we wspólnotach. W miarę jak czynimy 
postępy w stronę postpandemicznego świata, władze stanowe będą nadal realizowały 
tego typu inwestycje w ramach starań odbudowy i ożywienia Nowego Jorku”. 
  
„Każdy zasługuje na dach nad głową i dostęp do usług wsparcia potrzebnych do 
podniesienia jakości życia”, powiedziała wicegubernator Kathy Hochul. „W miarę jak 
region Finger Lakes przygotowuje się do postpandemicznej odbudowy gospodarczej, 
osiedle Hubbard Springs Apartments pomoże zapewnić bezpieczne, przystępne 
cenowo i dobre jakościowo mieszkania dla wszystkich mieszkańców Chili”. 
  



 

 

Projekt Hubbard Springs Apartments jest częścią bezprecedensowego 5-letniego 
planu gubernatora Cuomo o wartości 20 mld USD, mającego na celu budowę 
przystępnych cenowo mieszkań. Plan gubernatora zapewni wszystkim nowojorczykom 
dostęp do bezpiecznych i niedrogich mieszkań, dzięki budowie i remontom ponad 
100 000 przystępnych cenowo mieszkań i 6000 mieszkań z usługami wsparcia. 
  
Projekt wynika również z ogólnej strategii gubernatora, mającej ożywić wspólnoty i 
rozwinąć gospodarkę w całym stanie, obejmującej inicjatywę „Finger Lakes Forward”, 
kompleksowy projekt dla regionu, który ma generować silny wzrost gospodarczy i 
rozwój społeczności. Od 2011 r. Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej stanu 
Nowy Jork (New York Homes and Community Renewal, HCR) zainwestował 688 mln 
USD w region Finger Lakes, tworząc lub remontując prawie 8000 przystępnych 
cenowo mieszkań.  

  
Osiedle Hubbard Springs Apartments będzie składać się z łącznie siedmiu budynków 
w dwóch oddzielnych lokalizacjach. Sześć budynków, każdy obejmujący osiem 
mieszkań, będzie zlokalizowanych przy 165 Union Square Boulevard. Natomiast 
dwukondygnacyjny budynek z 24 mieszkaniami będzie zlokalizowany przy 154 Union 
Square Boulevard.  
  
Wszystkie mieszkania będą przystępne cenowo dla rodzin z dochodem między 30 a 
80% lub mniej mediany dochodu w regionie. Jedenaście mieszkań będzie 
wyposażonych w usługi wsparcia i jest zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych 
lub z traumatycznym urazem mózgu. Projekt jest realizowany przez Rochester's 
Cornerstone Group, Ltd. oraz Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, Inc.  
  
Udogodnienia będą obejmować całodobową pralnię i salę ćwiczeń, salę ogólną z 
aneksem kuchennym dla najemców, salę komputerową, oraz przestrzeń biurową dla 
świadczeniodawcy usług wsparcia, Center for Disability Rights, Inc. Każdy najemca 
będzie miał zapewnioną także wspólną przestrzeń magazynową.  
  
Obie lokalizacje będą połączone przejściem dla pieszych i chodnikami. Udogodnienia 
zewnętrzne będą obejmować ogrodzoną przestrzeń rekreacyjną dla dzieci. 
Zapewnionych będzie 145 miejsc parkingowych dla najemców, pracowników i gości.  
  
Miasto Chili i wioska North Chili są uważane za miejsca „wysokiej szansy”, ze względu 
m.in. na ich przynależność do okręgu szkolnego, w którym dzieci osiągają wysokie 
wyniki w nauce, oraz niski wskaźnik ubóstwa, niezależnie od innych czynników. 
Osiedle znajduje się około pół mili od centrum wioski North Chili z aptekami, pocztą, 
sklepem spożywczym, stacją benzynową i innymi sklepami, a także w odległości 
jedynie o ćwierć mili od Hubbard Park.  
  
Wsparcie rządowe dla osiedla Hubbard Springs Apartments obejmuje przyznanie 
federalnej ulgi podatkowej dla gospodarstw domowych o niskim dochodzie (Low-
Income Housing Tax Credits), która pozwoli wygenerować ok. 10,9 mln USD kapitału 
własnego oraz 6,4 mln USD w formie subwencji z HCR. Urząd ds. Badań i Rozwoju 



 

 

Energii Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA) przyznał dla tego projektu dotację w wys. ok. 60 000 USD. 
Ponadto Community Preservation Corporation (CPC) udzieliła stałej pożyczki w wys. 
2,8 mln USD w ramach partnerstwa z New York State Common Retirement Fund.  
  
Komisarz HCR RuthAnne Visnauskas powiedziała: „Jesteśmy dumni z bycia 
partnerem Rochester's Cornerstone Group i Bishop Sheen Ecumenical Housing 
Foundation przy budowie osiedla o wartości 21 mln USD, które zapewni 72 rodzinom, 
w tym osobom z niepełnosprawnościami, tak bardzo potrzebne i przystępne cenowo 
mieszkania. Osiedle Hubbard Springs Apartments, zlokalizowane w okolicy oferującej 
większe możliwości, będzie oznaczało dla rodzin dostęp do dobrych szkół, pracy i 
udogodnień. Budując jaśniejszą przyszłość dla rodzin miasta Chili, wspieramy rozwój 
regionu Finger Lakes”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energii Stanu Nowy 
Jork Doreen M. Harris powiedziała: „NYSERDA z dumą wspiera projekt Hubbard 
Springs Apartments, wykorzystujący energooszczędność i techniki budowy 
pozwalające zapewnić dobrze izolowane i trwałe domy dla mieszkańców, którzy dzięki 
temu poniosą mniejsze koszty energii i będą cieszyli się większym komfortem i 
bezpieczeństwem. Zapewnienie zdrowej i przystępnej cenowo przestrzeni dla 
nowojorczyków mających niskie dochody wspiera stanowy cel dbania o to, aby nikt nie 
został pozostawiony samemu sobie podczas naszego przejścia na czystą energię, do 
czego jesteśmy zobowiązani na mocy ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie 
społeczności”.  
  
Rewident stanowy Thomas P. DiNapoli powiedział: „Osiedle Hubbard Springs to 
wspaniałe uzupełnienie wspólnoty Rochester w czasie, gdy przystępne cenowo 
mieszkania są pilną potrzebą na terenie całego stanu. Inwestycja w Hubbard Springs 
nie tylko zapewnia, że wykorzystanie stanowych funduszy emerytalnych na rzecz 
inteligentnych inwestycji dla mieszkańców, ale stwarza także bezpieczne i przystępne 
cenowo mieszkania dla wspólnoty Rochester. Dzisiejszy przełomowy moment to 
pozytywny krok w realizacji tego projektu. Cieszę się, że w ramach tej inwestycji 
jesteśmy partnerem Community Preservation Corporation i innych firm”. 
  
Senator Edward A. Rath III powiedział: „Zawsze się cieszę, widząc inwestycje 
realizowane w naszych wspólnotach w północnej części stanu. Umiejscowienie tego 
projektu w mieście jest ekscytujące i czekam, aby zobaczyć jego zakończenie”. 
  
Członek zgromadzenia ustawodawczego Harry Bronson powiedział: „Gratuluję 
Rochester’s Cornerstone Group i Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation ich 
wizji i realizacji tego wyjątkowego projektu mieszkaniowego. Osiedle Hubbard Springs 
Apartments zapewni mieszkańcom wiele udogodnień, takich jak sklep spożywczy, 
apteka, restauracje i inne usługi, dzięki którym mieszkańcy będą prosperować w swojej 
wspólnocie. Chciałbym podziękować Wydziałowi Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej 
stanu Nowy Jork za zaangażowanie w budowę Hubbard Springs i wsparcie dla rodzin 
w Chili. Nasze rodziny mierzą się z trudnościami. Dzięki skupieniu się na mieszkaniach 



 

 

dla osób z niskimi dochodami oraz osób niepełnosprawnych i z traumatycznymi 
urazami mózgu Hubbard Springs będzie dla nich bezpiecznym miejscem, które będą 
mogli nazwać domem”. 
  
Nadzorca miasta Chili David Dunning powiedział: „Czas, abyśmy naprawdę 
zaangażowali się w podmiejskie wspólnoty. Budowa przystępnych cenowo mieszkań 
jest jedną z form zaangażowania, jakie musimy podjąć, aby zapewnić każdemu 
możliwość mieszkania we wspaniałych wspólnotach, takich jak Chili. Witam osiedle 
mieszkaniowe Hubbard Springs i tych, którzy będą tu mieszkać. Razem będą 
wzmacniać naszą wspólnotę”.  
  
Prezes Rochester's Cornerstone Group Roger Brandt powiedział: „Rochester's 
Cornerstone Group cieszy się z możliwości budowy osiedla Hubbard Springs 
Apartments wraz z Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, Inc. Zapewnienie 
dobrych jakościowo i tanich mieszkań dla mieszkańców wspólnoty przyniesie korzyści 
w nadchodzących latach. Nasi finansowi partnerzy, w tym Wydział Mieszkalnictwa i 
Odnowy Społecznej i Raymond James Tax Credit Funds po raz kolejny zapewnili 
konieczne fundusze dla tej dużej inwestycji w mieście Chili”.  
  
Członek rady Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation Patrick 
L. Cusato powiedział: „Sheen Housing niezwykle cieszy się z bycia partnerem 
Rochester's Cornerstone Group w ramach budowy osiedla Hubbard Springs. Nasza 
fundacja wspiera poczucie własnej wartości i godność osób, którym służy. Hubbard 
Springs zrealizuje naszą misję poprzez zapewnienie potrzebnych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo mieszkań dla rodzin w Chili”.  
  
Inspektor hipoteczny w Community Preservation Corporation 
Miriam Zinter powiedziała: „Dobre jakościowo i przystępne cenowo mieszkania to 
fundament silnej i prosperującej wspólnoty. Zapewniają mieszkańcom spokój ducha 
oraz możliwość zapuszczenia korzeni i życia z godnością, na jaką zasługują. To 
zaszczyt mieć kolejną możliwość pracy z naszymi partnerami Rochester's Cornerstone 
Group i Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, realizując projekt, który 
zapewni 72 przystępne cenowo mieszkania dla ciężko pracujących rodzin z Rochester. 
W CPC, gdy inwestujemy w mieszkalnictwo, jest to inwestycja w naszych partnerów, 
wspólnotę i w ludzi, którzy wkrótce będą nazywać to miejsce domem. Ogromne 
podziękowania dla Rochester's Cornerstone Group, the Center for Disability Rights, 
rewidenta DiNapoli oraz naszych partnerów z państwowego funduszu emerytalnego”.  
  
Dyrektor wykonawczy Chase Community Development Banking 
Sharmi Sobhan powiedziała: „Osiedle Hubbard Springs Apartments odgrywa ważną 
rolę w zapewnieniu mieszkańcom Chili bezpiecznych i przystępnych cenowo 
mieszkań. Ciągle jest zapotrzebowanie na przystępne cenowo mieszkania w naszych 
lokalnych wspólnotach i jesteśmy dumni z możliwości współpracy z lokalnymi liderami, 
takimi jak Rochester's Cornerstone Group and Bishop Sheen Ecumenical Housing 
Foundation, Inc., które są zaangażowane w rozwój wspólnoty”.  
  



 

 

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 mld USD od 2012 
r., kładąc podwaliny planu - inwestując 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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