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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY NOWEGO OSIEDLA 
MIESZKANIOWEGO O WARTOŚCI 53 MLN USD W HRABSTWIE WESTCHESTER  

  
62 Main przekształci historyczny budynek YMCA w wiosce Tarrytown w 109 
niedrogich mieszkań głównie dla nowojorczyków w wieku 55 lat i starszych 

  
Energooszczędne osiedle jest położone centralnie w sercu wioski, w pobliżu 

sklepów, restauracji i transportu publicznego  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił rozpoczęcie budowy 
przystępnego cenowo osiedla mieszkaniowego 62 Main o wartości 53 mln USD w 
wiosce Tarrytown w hrabstwie Westchester. Prace obejmą adaptację historycznego 
budynku YMCA i budowę dodatkowego obiektu, tworząc 109 przystępnych cenowo i 
wysoko energooszczędnych mieszkań dla osób w wieku powyżej 55 lat.  

  
„Wszyscy nowojorczycy zasługują na dostęp do bezpiecznego i niedrogiego miejsca 
zamieszkania w społecznościach, które kochają”, powiedział gubernator Cuomo. 
„Osiedle 62 Main prezentuje nasze wytrwałe zaangażowanie w powiększanie oferty 
niedrogich mieszkań na terenie całego stanu, w tym w obszarach, gdzie starsi 
nowojorczycy ze stałym dochodem mają trudności w znalezieniu przyzwoitego 
zakwaterowania w granicach swoich możliwości”.  

  
Od 2011 r. Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork (New York 
State Homes and Community Renewal, HCR) zainwestował ponad 1 mld USD w 
budowę lub remont ponad 6600 przystępnych cenowo mieszkań w hrabstwie 
Westchester.  
  
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 zbudowanie lub 
konserwację ponad 100 000 przystępnych cenowo mieszkań i 6000 mieszkań 
pomocowych.  
 
Osiedle 62 Main będzie wybudowane na działce o powierzchni 1 akra, a jego fasada 
wychodzi na Main Street i Windle Park. Czterokondygnacyjny budynek na Main Street, 
pierwotnie wybudowany w 1911 r., będzie przebudowany w nowoczesne mieszkania z 
kilkoma wspólnymi obszarami. Dwa dodatkowe budynki YMCA z tyłu obiektu zostaną 



 

 

zburzone i zastąpione nowo wybudowanym czterokondygnacyjnym budynkiem. 
Historyczna fasada od strony Main Street pozostanie niezmieniona. Deweloperem jest 
Wilder Balter Partners, Inc.  
  
Wszystkie mieszkania będą przystępne cenowo dla osób, których dochód wynosi od 
30% do 70% lub mniej mediany dochodu w regionie.  
  
Udogodnienia budynku obejmą salę ogólną z kuchnią, salę do ćwiczeń, centralną 
pralnię, dziedziniec z zielonym dachem, biuro zarządzania i biuro nadzorcy. Na osiedlu 
będzie dwupoziomowy parking podziemny dla mieszkańców i naziemny garaż miejski.  
  
Osiedle jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wielu sklepów, restauracji, 
kościołów, szkół i innych lokalnych usług. Budynek jest blisko stacji Metro North Train 
Station i przystanków autobusowych kilku linii Bee-Line hrabstwa Westchester.  
  
Osiedle 62 Main jest zaprojektowane z myślą o spełnieniu standardów złotego 
certyfikatu LEED Homes. Środki energooszczędne będą obejmować systemy 
ogrzewania i chłodzenia geotermalnego, hydraulikę o małej wartości przepływu, 
oświetlenie i urządzenia z certyfikatem Energy Star oraz panele słoneczne na dachu, 
które pozwolą generować energię uzupełniającą zasilanie elektryczne budynku.  
  
Budynek YMCA oferuje obecnie 48 kawalerek na podstawie istniejącego porozumienia 
zarządczego z HCR. Każdy z obecnych 29 najemców kawalerek ma prawo pozostania 
na terenie nowego osiedla i nie będzie wykwaterowany podczas budowy. Planem 
relokacji będzie zarządzać Housing Action Council, organizacja pozarządowa w 
Tarrytown.  
  
Inwestycja HCR w osiedle w wys. 53 mln USD obejmuje 8,5 mln USD w wieczystych 
obligacjach zwolnionych z opodatkowania, 16,5 mln USD w ramach federalnej ulgi 
podatkowej dla gospodarstw domowych o niskim dochodzie oraz 11,4 mln USD dotacji. 
Pozostałe fundusze stanowe obejmują 85 400 USD w ramach programu Multifamily 
New Construction Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energii Stanu Nowy Jork (NYSERDA). 
Hrabstwo Westchester zapewniło kwotę 5 mln USD. Dodatkowe fundusze obejmują 9 
mln USD podporządkowanej pożyczki od lokalnej firmy Housing Development Fund 
Company oraz ulgi podatkowe z tytułu wykorzystania energii słonecznej i geotermalnej.  
  
Komisarz HCR RuthAnne Visnauskas powiedziała: „Osiedle 62 Main zapewni ten 
rodzaj przystępnych cenowo mieszkań, jakiego starsi nowojorczycy potrzebują i na jaki 
zasługują. Osiedle zostało starannie zaprojektowane, aby zachować historyczną 
architekturę wiekowego budynku YMCA, równocześnie oferując nowoczesne i 
energooszczędne elementy, które wesprą nasze wysiłki pchnięcia Nowego Jorku w 
stronę neutralnej węglowo przyszłości. 109 osób będzie nazywać to osiedle 
zlokalizowane w sercu Tarrytown domem i będzie miało łatwy dostęp do sklepów, 
usług, restauracji i transportu publicznego. Dzięki planowi mieszkaniowemu 
gubernatora Cuomo projekty takie jak ten budują lepszy i przystępny cenowo Nowy Jork 
dla wszystkich”.  



 

 

  
Doreen M. Harris, prezes i dyrektor generalny NYSERDA, powiedziała: „Budowa 
osiedla 62 Main Street zapewni energooszczędne, przystępne cenowo mieszkania, 
które prezentują nowe metody budowy, w tym najnowocześniejsze praktyki dotyczące 
budownictwa i czystej energii w postaci paneli słonecznych, dzięki czemu budynek jest 
bardziej czysty i wytrzymały. Tego typu projekty pomagają obniżyć miesięczne koszty 
energii mieszkańców, a równocześnie wzmacniają nasze wysiłki dotyczące emisji 
istniejących budynków, wspierając tym samym stanowe cele obniżenia emisji o 85% do 
2050 r.”.  
 
Naczelnik hrabstwa Westchester George Latimer powiedział: „Bardzo się cieszymy, 
że Wilder Balter Partners wbija łopaty w ziemię przy 62 Main w Tarrytown, budynku, 
który ma bogatą historię sięgającą początków XX wieku. Adaptacja tego historycznego 
czterokondygnacyjnego budynku, który ostatecznie pomieści 109 mieszkań, zapewni 
kolejną lokalizację, gdzie seniorzy naszego hrabstwa będą mogli wygodnie mieszkać i 
czuć się jak u siebie w domu. Zapewnienie uczciwych i przystępnych cenowo 
możliwości mieszkaniowych dla naszych seniorów zawsze będzie jednym z moich 
najwyższych priorytetów. Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym krokiem w kierunku 
osiągnięcia tego celu”.  
  
Burmistrz Tarrytown Thomas Butler powiedział: „Magazyn Forbes umieścił 
Tarrytown wśród 10 najładniejszych miast w Ameryce. Bogate w historię Tarrytown 
cieszy się z remontu historycznego budynku YMCA przy 62 Main Street. Budynek 
postawiony przez Wilder Balter Partners będzie spełniał kryteria LEED Gold Building i 
zachowa historyczny charakter Tarrytown. Kluczowe aspekty tego projektu, które 
przynoszą korzyści szczególnie Tarrytown to zapewnienie 109 przystępnych cenowo 
mieszkań dla seniorów. Równocześnie projekt zachowuje i odbudowuje historyczną 
fasadę budynku YMCA od strony Main Street oraz dodaje 65 bardzo potrzebnych 
miejskich miejsc parkingowych dla naszych mieszkańców i Downtown Business 
District”.  
  
Bill Balter, Prezes Wilder Balter Partners, Inc., powiedział: „Remont YMCA 
będącego w samym sercu historycznego Tarrytown był możliwy dzięki zaangażowaniu i 
pomocy wielu interesariuszy, w tym lokalnych kupców, lokalnych mieszkańców, 
pracowników i urzędników miejskich oraz organizacji pozarządowych. Bardzo się 
cieszymy z planu remontu i możliwości, jakie te mieszkania zapewnią obecnym 
mieszkańcom kawalerek i przyszłym mieszkańcom seniorom.”  
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