
 
Do natychmiastowej publikacji: 29.06.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY NIEDROGICH 
DOMÓW SOCJALNYCH W TROY ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 18 MLN USD   

   
Projekt Hillside Views Neighborhood Revitalization polega na przebudowie 17 
wolnych, niewykorzystanych lub niszczejących parceli w północno-centralnej 

części Troy   
   

Powstanie 51 energooszczędnych, niedrogich domów socjalnych dla byłych 
bezdomnych   

   
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj rozpoczęcie budowy niedrogich domów 
socjalnych w mieście Troy za łączną kwotę 18 mln USD. Projekt Hillside Views 
Neighborhood Revitalization będzie polegać na przebudowie ośmiu wolnych lub 
niewykorzystanych parceli w północno-centralnej części miasta w celu stworzenia 51 
energooszczędnych, niedrogich domów z 26 mieszkaniami zarezerwowanymi dla osób 
wychodzących z kryzysu bezdomności.   
     
„Miejsce do zamieszkania należy do podstawowych praw, a każdy nowojorczyk 
zasługuje na dostęp do bezpiecznego, niedrogiego zakwaterowania” – powiedział 
gubernator Cuomo. – „Takie projekty, jak Hillside Views, zapewniają potrzebną pomoc 
i wsparcie dla naszych najbardziej wrażliwych mieszkańców, szczególnie po wszystkich 
trudnych zdarzeniach, które przyniosła pandemia, a jednocześnie są korzystne dla 
gospodarki całego regionu, ponieważ pracujemy nad zbudowaniem silniejszego 
Nowego Jorku dla wszystkich”.  
   
Wicegubernator Kathy Hochul powiedziała: „Każdy zasługuje na przyzwoity dach nad 
głową i dostęp do wsparcia, potrzebnego dla poprawy jakości życia. W czasie, gdy 
Capital Region szykuje się do odbudowy gospodarki po pandemii, projekt Hillside Views 
Neighborhood Revitalization pomoże zapewnić bezpieczne, niedrogie zakwaterowanie 
o wysokiej jakości dla wszystkich w społeczności Troy, jednocześnie oferując tak 
potrzebne wsparcie dla lokalnych firm”.  
  
Projekt Hillside Views Neighborhood Revitalization jest częścią bezprecedensowego 
pięcioletniego projektu gubernatora Cuomo na rzecz budowy niedrogich obiektów 
mieszkalnych o wartości 20 mld USD. Plan gubernatora zapewni wszystkim 
nowojorczykom dostęp do bezpiecznego, niedrogiego zakwaterowania poprzez 
wybudowanie i utrzymania ponad 100 000 mieszkań niedrogiego zakwaterowania i 
6000 mieszkań zakwaterowania socjalnego. Od 2011 roku Wydział Mieszkalnictwa i 



Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork zainwestował 490 mln USD w Capital Region, 
tworząc lub utrzymując blisko 5600 niedrogich domów.   
     
Hillside Views będzie obejmować jeden czteropiętrowy budynek z 28 mieszkaniami i 
siedmioma budynkami w stylu kamienicy, w rozproszonych lokalizacjach. Projekt jest 
realizowany na 17 indywidualnych parcelach pozyskanych w czasie przez miasto Troy, 
Troy Community Land Bank i różnych właścicieli prywatnych. W ramach projektu 
przeprowadzona zostanie rozbiórka czterech niszczejących budynków, a całość 
zostanie połączona w osiem lokalizacji położonych przy Ingalls Avenue (północ), 
Eleventh Street (wschód), 5th Avenue (zachód) i Hoosick Road (południe).   
   
Wszystkie mieszkania będą dostępne dla gospodarstw domowych uzyskujących 
dochody na poziomie do 60% średniego dochodu w regionie. Dwadzieścia sześć 
mieszkań zarezerwowano dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności, które będą 
mieć dostęp do wsparcia na miejscu za pośrednictwem Unity House. Świadczenia te 
będą finansowane za pośrednictwem inicjatywy gubernatora Empire State Supportive 
Housing Initiative i administrowane przez Urząd ds. Zdrowia Psychicznego w stanie 
Nowy Jork.    
   
Sześć mieszkań to lokale w pełni zaadaptowane i gotowe do wprowadzenia dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową, a trzy mieszkania są w pełni zaadaptowane i gotowe do 
wprowadzenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu.   
   
Deweloperem realizującym projekt jest Troy Rehabilitation and Improvement Program.   
   
Budynek wielorodzinny będzie wyposażony w energooszczędne rozwiązania, takie jak 
wysokowydajny piec do ogrzewania i chłodzenia w każdym mieszkaniu i w strefach 
wspólnych. Ciepłą wodę w każdej lokalizacji zapewni centralny, wysokowydajny bojler i 
instalacja rozprowadzona po całym budynku do stref wspólnych i mieszkań.   
   
Wszystkie obiekty objęte projektem są zlokalizowane w pobliżu Unity House Front Door. 
Mieszkańcy będą mieć dostęp do świadczeń socjalnych Unity House, łącznie z posiłkami 
socjalnymi oferowanym w dni powszednie, Re-Style Boutique, pomocy żywnościowej i 
systemu zarządzania sprawami. Transport publiczny dla najemców udostępnia Capital 
District Transit Authority. Wiele tras znajduje się w zasięgu spacerowym od wszystkich 
nieruchomości objętych projektem. Szpital St. Mary's znajduje się w pobliżu przy 
Massachusetts Avenue.   
   
Stanowe wsparcie dla Hillside Views obejmuje przyznanie federalnych ulg podatkowych 
dla lokali o niskich dochodach, które wygenerują około 9,1 mln USD w kapitale i 6,3 mln 
USD w dotacjach z HCR. OMH oferuje 221 000 USD w kapitale i 650 000 USD rocznie 
w środkach operacyjnych za pośrednictwem ESSHI. New York State Energy Research 
and Development Authority zapewnia ponad 57 000 USD w formie dotacji dla projektu 
w ramach swojego programu Low-Rise New Construction. Dodatkowo Leviticus Fund 
zaoferuje 1,5 mln USD.      
     



Komisarz HCR, RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Jesteśmy wdzięczni TRIP i 
Unity House za wizję wybudowania tych lokali mieszkalnych za kwotę 18 mln USD w 
północno-centralnym rejonie Troy. Projekt Hillside Views Neighborhood Revitalization 
przekształci niewykorzystane nieruchomości w tak potrzebne, nowoczesne lokale 
mieszkalne, i wspomoże powrót Troy jako kwitnącego miasta o bogatej historii. Z 51 
niedrogimi i energooszczędnymi domami, w tym 26 ze wsparciem socjalnym, 
pomagamy w budowaniu zdrowszego i bardziej atrakcyjnego sąsiedztwa z korzyścią 
dla wszystkich, którzy nazywają Troy swoim domem”.   
   
Komisarz Biura ds. Zdrowia Psychicznego, dr n.med. Ann Marie T. Sullivan, 
powiedziała: „Mieszkania z Hillside Views upiększą okolicę, a co ważniejsze – zapewnią 
bezpieczne i stabilne zakwaterowanie dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności, 
które żyją z chorobą psychiczną. Teraz będą mieć możliwość otrzymywania potrzebnego 
im wsparcia socjalnego bezpośrednio we własnych domach, dzięki czemu będą mogły 
stać się niezależnymi, produktywnymi i odnoszącymi sukcesy członkami swojej 
społeczności. Jestem ogromnie dumna, że mogę należeć do zespołu realizującego 
inicjatywę gubernatora Cuomo, Empire State Supportive Housing Initiative, która stwarza 
nowe możliwości dla tysięcy osób i rodzin”.   
   
Doreen M. Harris, Prezes i Dyrektor Wykonawczy NYSERDA, powiedziała: „NYSERDA 
z przyjemnością wspiera projekt Hillside Views Neighborhood Revitalization, który stworzy 
bezpieczne mieszkania socjalne. Zastosowane rozwiązania energooszczędne przyczynią 
się do zwiększenia komfortu i dobrostanu mieszkańców, a jednocześnie nowa konstrukcja 
będzie charakteryzować się niższym śladem węglowym, nadal będąc niedrogim i pięknym 
miejscem do mieszkania”.   
  

Członek Zgromadzenia, John T. McDonald III, powiedział: „Projekt Hillside Views 
Neighborhood Revitalization przyniesie transformację dla północno-centralnej okolicy 
Troy, ponieważ będzie polegać na przebudowie niewykorzystanych lub wolnych 
budynków, a także usunięciu niszczejących obiektów. Obiekty socjalne należące do tego 
projektu, zlokalizowane w pobliżu Unity House Front Door, będą oferować zasoby, z 
których rodziny te mogą korzystać w celu rozwiązywania podstawowych problemów, 
które przyczyniły się do niestabilności ich sytuacji mieszkaniowej. Dzięki takim 
mieszkaniom socjalnym, jak Hillside Views, więcej osób będzie miało możliwość 
przerwania kręgu niestabilności mieszkaniowej i rozwijania się we własnej społeczności”.  

   

Burmistrz Patrick Madden powiedział: „Dostęp do niedrogich obiektów mieszkaniowych 
ma kluczowe znaczenie dla budowania silniejszego, bardziej odpornego sąsiedztwa i 
społeczności. Projekt Hillside Views Neighborhood Revitalization pomoże we wspieraniu 
trwającej rewitalizacji północno-centralnej części Troy poprzez usunięcie opuszczonych 
budynków i zastąpienie ich wysokiej jakości zakwaterowaniem dla lokalnych rodzin. Z 
ogromną przyjemnością wspieramy ten ważny projekt budownictwa mieszkaniowego i 
składamy podziękowania dla gubernatora Cuomo, New York State Homes and Community 
Renewal, Biura ds. Zdrowia Psychicznego, NYSERDA, Troy Rehabilitation and 
Improvement Program (TRIP) oraz Unity House za ich wiarę w przyszłość miasta Troy”.  

  



Prezes/Dyrektor Wykonawczy Troy Rehabilitation and Improvement Program, 
Christine Nealon, powiedziała: „Gdy sąsiedzi z Hillside North w Troy przemówili, 
nadeszła odpowiedź z TRIP i Unity House! Dzięki inwestycjom z NYS Homes and 
Community Renewal, Biura ds. Zdrowia Psychicznego, NYSERDA i Redstone Equity 
Partners powstanie osiem nowych domów w miejsce pięciu pustych i niszczejących 
budynków w okolicy, która tradycyjnie jest niedoinwestowana. Silną społeczność buduje 
się we współpracy z naszymi sąsiadami i poprzez inwestowanie w naszą infrastrukturę. 
Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w realizacji tego projektu, i liczymy na 
jeszcze większe inwestycje, dążąc do naszej wspólnej wizji silnej społeczności Hillside 
North i North Central”.  
   
Dyrektor Wykonawczy Unity House of Troy, Chris Burke, powiedział: „Od ponad 50 
lat Unity House dokłada starań na rzecz poprawy jakości życia osób, które borykają się 
z trudnościami – w zakresie żywienia, bezpieczeństwa, opieki nad dziećmi – i wiemy, że 
bezpieczne i stabilne miejsce mieszkania ma kluczowe znaczenie dla stworzenia tej 
stabilności w życiu. Ten projekt to ważny krok naprzód w stronę realizacji tego celu i 
naszej misji. Jesteśmy wdzięczni za partnerską współpracę z TRIP i wszystkimi, którzy 
pomagają w urzeczywistnieniu tego planu”.  
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