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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAKOŃCZENIE WARTEJ 56 MILIONÓW USD 
RENOWACJI 70 ZABYTKOWYCH DOMÓW SZEREGOWYCH W ALBANY  

  
Kompleks Clinton Avenue Historic Apartments przeszedł gruntowną renowację z 

zachowaniem charakteru okolicy  
  

W kompleksie 70 domów szeregowych znajduje się teraz 210 
energooszczędnych i przystępnych cenowo mieszkań wspomaganych dla rodzin  

  
40 mieszkań zarezerwowanych dla osób, które były wcześniej bezdomne lub 

zagrożone bezdomnością oraz dla osób z chorobami psychicznymi, które 
otrzymają pomoc na miejscu  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś zakończenie wartej 56 milionów USD 
renowacji 70 zniszczonych domów szeregowych wzdłuż historycznej Clinton Avenue i 
Ten Broeck Street w Albany. W kompleksie Clinton Avenue Historic Apartments 
znajduje się obecnie 210 bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań dla rodzin, z 
40 mieszkaniami zarezerwowanymi dla osób, które wcześniej były bezdomne lub 
zagrożone bezdomnością, a także dla osób z chorobami psychicznymi, którym zostaną 
zaoferowane usługi wspierające na miejscu.  
  
„Budowanie atrakcyjnych i tętniących życiem śródmieść, w których ludzie chcą 
mieszkać, jest niezbędne dla zapewnienia właściwej kondycji ekonomicznej centrum 
każdego miasta, a administracja stanu Nowy Jork podejmuje kroki, aby zrealizować tę 
wizję w stolicy stanu”, powiedział Gubernator Cuomo. „Dzięki renowacji tych 
zniszczonych, zabytkowych domów wzdłuż Clinton Avenue, zapewnimy przystępne 
cenowo mieszkania dla rodzin i wrażliwych grup społecznych, jednocześnie 
zapoczątkowując erę odrodzenia dzielnicy Arbor Hill w Albany. Cieszy również fakt, że 
ten projekt pomoże społeczności poprzez zapewnienie mieszkań dla mieszkańców 
stanu Nowy Jork, którzy wcześniej byli bezdomni oraz dla osób z chorobami 
psychicznymi, które potrzebują usług wspierających”.  
  
Wysiłki Gubernatora Cuomo dla zapewnienia wszystkim mieszkańcom stanu Nowy 
Jork dostępu do bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań mają odzwierciedlenie 
w stanowym pięcioletnim planie mieszkaniowym i walki z bezdomnością o 
niespotykanej wartości 20 mld USD. Plan zapewnia dostępność mieszkań i zwalczanie 
bezdomności poprzez zbudowanie lub odnowienie ponad 100 000 przystępnych 
cenowo mieszkań i 6000 mieszkań wspomaganych. Od 2011 roku, agencja Homes 



 

 

and Community Renewal w stanie Nowy Jork zainwestowała ponad 490 milionów USD 
w regionie Capital, dzięki czemu powstało lub zostało zachowanych około 5600 
przystępnych cenowo domów.  
  
Siedemdziesiąt domów szeregowych między 64 i 321 Clinton Avenue oraz 20 i 85 Ten 
Broeck Street przeszło gruntowną renowację mającą na celu zachowanie 
historycznego charakteru budynków i okolicy przy jednoczesnej poprawie jakości życia 
mieszkańców. Zakres prac obejmował następujące elementy: nowe dachy i okna; 
nowe kotły; nowe instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne; modernizacje kuchni i 
łazienek; nowe ściany i stropy; nowoczesne systemy elektryczne i oświetleniowe 
zwiększające efektywność energetyczną; renowacje ścian zewnętrznych i wejścia; 
zagospodarowanie terenu i nowe chodniki. Remonty obejmowały montaż oświetlenia 
LED i Energy Star, urządzeń Energy Star, niskoprzepływowej armatury wodno-
kanalizacyjnej i wysokowydajnych podgrzewaczy ciepłej wody.  
  
Większość mieszkań jest dostępna dla gospodarstw domowych uzyskującego do 60 
procent średniego dochodu w regionie, a 32 mieszkania są dostępne dla gospodarstw 
domowych zarabiających do 90 procent średniego dochodu. Czterdzieści rodzin 
otrzyma zasiłki na pokrycie kosztów wynajmu oraz będzie mogło skorzystać z usług 
wspierających w ramach gubernatorskiej inicjatywy na rzecz mieszkań wspomaganych 
Empire State Supportive Housing Initiative, którą zarządza Urzędu ds. Zdrowia 
Psychicznego Stanu Nowy Jork. Wsparcie na miejscu zapewni firma DePaul 
Community Services, Inc. która będzie koordynować kwestie związane z opieką 
zdrowotną, zatrudnieniem, edukacją, aktywizacją zawodową i usługami klinicznymi. 
Projekt został zrealizowany przez firmę Home Leasing, LLC.  
  
Finansowanie dla kompleksu Clinton Avenue Historic Apartments obejmuje 3,6 miliona 
USD w obligacjach zwolnionych z podatku, federalne i stanowe ulgi od podatku od 
nieruchomości dla osób o niskich dochodach, które wygenerowały 20,2 miliona USD 
kapitału własnego oraz 19 milionów USD dotacji z agencji Homes and Community 
Renewal. Projekt uzyskał również federalne i stanowe ulgi podatkowe dla zabytkowych 
budynków przyznane przez New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation (stanowe Biuro ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków), które 
przyniosły 12,4 miliona USD. Biuro Zdrowia Psychicznego (OMH) zapewni 1 milion 
USD rocznie na koszty operacyjne oraz dotację na rozwój programu w wysokości 
340 000 USD na kwalifikowalne wydatki związane z rozpoczęciem działalności, w tym 
umeblowanie, zatrudnienie i szkolenie personelu.  
  
Renowacja kompleksu Clinton Avenue Historic Apartments wpisuje się również w 
gubernatorską Inicjatywę Rewitalizacji Śródmieść (DRI). DRI zainwestuje 10 milionów 
USD w modernizację placu Clinton Square w Albany, który obejmuje fragmenty 
zabytkowych dzielnic w okolicy Clinton Avenue i Ten Broeck. Dzielnice te są wpisane 
do Państwowego i Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych, a ich celem jest 
stworzenie możliwości ekonomicznych i zachowanie historycznych walorów 
społeczności. Projekt jest również zgodny z celami kompleksowego planu miasta 
Albany, rozpoczętego w 2012 r., który określa strategie mające na celu zapewnienie 



 

 

szeregu komfortowych, przystępnych cenowo mieszkań i możliwości mieszkaniowych 
oraz utrzymanie podaży przystępnych cenowo i wysokiej jakości mieszkań.  
  
RuthAnne Visnauskas, Komisarz agencji Homes and Community Renewal w 
stanie Nowy Jork, powiedziała: „Rewitalizacja za 56 milionów USD tych szeregowych 
domów wzdłuż Clinton Avenue i Ten Broeck Street była ambitnym przedsięwzięciem, a 
rezultatem jest prawdziwie odmieniona i ożywiona okolica w centrum Albany. Dzięki 
Home Leasing i naszym partnerom z agencji stanowych, kompleks Clinton Avenue 
Historic Apartments oferuje 210 niedrogich, nowoczesnych i energooszczędnych 
mieszkań z usługami wspierającymi dla osób, które potrzebują pomocy, aby móc 
niezależnie żyć. Bieżące inwestycje Gubernatora Cuomo w nowe zasoby 
mieszkaniowe i rozwój gospodarczy tchnęły nowe życie w rejon Arbor Hill”.  
  
Dr Ann Sullivan, Dyrektor Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork, 
powiedziała: „Mieszkania wspomagane w kompleksie Clinton Avenue Historic 
Apartments zapewnią osobom cierpiącym na choroby psychiczne możliwość 
niezależnego i wygodnego życia we własnych domach i społeczności. Po raz kolejny, 
zaangażowanie Gubernatora Cuomo w budowę przystępnych cenowo mieszkań 
wspomaganych zapewnia zagrożonym mieszkańcom stanu Nowy Jork możliwość 
znalezienia bezpiecznego i stabilnego miejsca, w którym dostępne są usługi, których 
potrzebują, aby stać się wartościowymi członkami swoich społeczności”.  
  
Dyrektor stanowego Biura ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków Stanu 
Nowy Jork, Erik Kulleseid, powiedział: „Renowacja 70 budynków w ramach jednej, 
historycznej społeczności jest czymś niezwykłym. Jesteśmy podekscytowani widząc 
wpływ ulgi podatkowej dla zabytkowych budynków na tak dużą skalę. Zabytkowe 
budynki stwarzają możliwości dla rozwoju społeczności. Modernizacja to coś więcej niż 
tylko fizyczna renowacja budynków. Renowacja tych domów ma na celu zachowanie 
wspólnoty i zachowanie poczucia charakteru okolicy”.  
  
Prezes Home Leasing, Bret Garwood, powiedział: „Przebudowa Clinton Avenue 
Apartments tchnie nowe życie w te zabytkowe budynki, które zapewnią niedrogie 
mieszkania dla mieszkańców Albany i pomogą poprawić jakość życia w dzielnicy Arbor 
Hill. Dziękuję agencji New York State Homes and Community Renewal, miastu Albany, 
Capitalize Albany i wszystkim naszym partnerom, którzy dostrzegli potencjał w 
ratowaniu tych budynków”.  
  
Agencja HCR wspiera również wieloetapową przebudowę Ida Yarbrough Homes przy 
North Pearl Street i Lark Drive w Arbor Hill. Jest to próba ponownego 
zagospodarowania kluczowego miejsca w śródmieściu Albany i stworzenia nowych 
mieszkań dla rodzin o niskich i średnich dochodach. Budynki Ida Yarbrough Homes, 
zbudowane przez Biuro ds. Mieszkalnictwa w Albany, są częścią planu rozbudowy 
dzielnicy Arbor Hill, którego celem jest poprawa warunków mieszkaniowych, 
ekonomicznych, kulturalnych i jakości życia w dzielnicy.  
  



 

 

Senator Neil Breslin powiedział: „Ukończenie budowy kompleksu Clinton Avenue 
Historic Apartments przyniesie korzyści dzielnicy Clinton Square w Albany i jej 
mieszkańcom na długie lata. 70 odrestaurowanych domów szeregowych to sukces 
ukierunkowanych inwestycji agencji stanowych i federalnych w tworzenie dostępu do 
przystępnych cenowo mieszkań o wysokiej jakości. Wyrażam uznanie dla agencji New 
York State Homes and Community Renewal, Capitalize Albany i Home Leasing LLC za 
ich imponującą pracę”.  
  
Członek Zgromadzenia John T. McDonald III powiedział: „Zrealizowanie projektu 
Clinton Avenue Historic Apartments pozwoli na zaoferowanie przystępnych cenowo 
mieszkań czynszowych, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonych 
zasobów ludzkich w regionie i odgrywa ważną rolę w naszej gospodarce. Projekty takie 
jak ten mają na celu rozwiązanie problemu niedoboru przystępnych cenowo mieszkań 
w naszej społeczności, a jednocześnie zapewniają bezpośredni dostęp do zasobów, 
aby pomóc osobom zmagającym się z poważnymi i trwałymi konsekwencjami chorób 
psychicznych i bezdomności. Dziękuję New York State Homes and Community 
Renewal, Community Preservation Corporation i Albany Clinton Redevelopment za 
doprowadzenie tego projektu do skutku”.  
  
Daniel P. McCoy, Przewodniczący Rady Hrabstwa Albany, powiedział: „Dzięki 
długoterminowym inwestycjom możemy pokonać tak wiele przeszkód, które czynią 
nasze dzielnice lepszymi miejscami do życia i wychowywania rodzin. Musimy budować 
przystępne cenowo domy, z których mieszkańcy będą mogli być dumni, a te nowe 
mieszkania to krok we właściwym kierunku. Wyrażam uznanie dla agencji State 
Housing and Community Renewal za priorytetowe potraktowanie projektu zapewnienia 
mieszkań dla osób borykających się z problemem ubóstwa i problemami zdrowia 
psychicznego, a także za zapewnienie efektywności energetycznej poprzez 
inwestowanie w najnowocześniejsze urządzenia i infrastrukturę elektryczną”.  
  
Burmistrz Albany, Kathy Sheehan, powiedziała: „To fascynujące patrzeć jak, przy 
zachowaniu historycznego charakteru budynków i okolicy, powstaje tego typu dzielnica 
mieszkaniowa. Dzięki renowacji Clinton Avenue Historic Apartments rodziny mogą 
skorzystać z przystępnych cenowo i wygodnych mieszkań, w których wymieniono 
dachy, okna, przewody zasilające oraz zmodernizowano kuchnie i łazienki. Clinton 
Avenue Historic Apartments to wysokiej jakości, przystępne cenowo mieszkania, a 
sam projekt doskonale wpisuje się w program lokalnych inwestycji administracji stanu 
Nowy Jork w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść w rejonie Clinton Square w 
Albany. Ta innowacyjna przebudowa zapewni również możliwości mieszkaniowe dla 
osób, które wcześniej były bezdomne lub zagrożone bezdomnością, a także dla osób z 
chorobami psychicznymi, które będą miały dostęp do usług wspierających na miejscu”.  
  
Prezes Capitalize Albany Corporation i Dyrektor Generalna Agencji Rozwoju 
Przemysłowego Miasta Albany, Sarah Reginelli, powiedziała: „Developer Home 
Leasing wciąż kontynuuje swoje prace w dzielnicy Arbor Hill, jestem podekscytowana 
faktem ukończenia tej początkowej inwestycji, która pomaga w budowaniu 
strategicznej infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta. Aby zapewnić naszym 



 

 

mieszkańcom możliwość skorzystania z przystępnych możliwości zakwaterowania, 
projekty mieszkaniowe takie jak ten nadal będą priorytetem dla Agencji Rozwoju 
Przemysłowego Miasta Albany. Dzięki temu przedsięwzięciu dodamy dodatkowe 
zasoby mieszkaniowe do już istniejących ponad 1600 mieszkań komunalnych, które 
zostały przez nas wyremontowane w ciągu ostatnich pięciu lat”.  
  
O Home Leasing  
Firma Home Leasing z siedzibą w Rochester specjalizuje się w budowie i zarządzaniu 
wysokiej jakości kompleksami mieszkaniowymi. Firma została założona w 1967 roku 
przez doświadczonego dewelopera oraz byłego prezesa i współprzewodniczącego 
Home Properties, Nelsona Leenhoutsa, a obecnie jest własnością i jest zarządzana 
przez trzy pokolenia rodziny Leenhoutów. Obecnie firma zatrudnia ponad 200 osób, 
które są oddane misji „poprawy życia naszych mieszkańców" i zarządza ponad 2500 
mieszkań w stanach Nowy Jork, Pensylwania i Maryland.  
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