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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PODPISANIE UMOWY NA 
PRZEDŁUŻENIE NISKIEGO POZIOMU CENOWEGO W STARRETT CITY NA 

BROOKLYNIE DO 2069 ROKU  
    

Plan refinansowania pozwala zachować niski poziom cenowy dla 5881 lokali i 
zapewnia 140 mln USD na kapitalne remonty i renowacje   

  
Plan wpisuje się w działania gubernatora na rzecz utrzymania budownictwa 

mieszkaniowego z programu Mitchell-Lama dla klasy średniej   
   

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj zawarcie umowy z właścicielami Starrett 
City, znanym także jako Spring Creek Towers, w celu zapewnienia utrzymania niskiego 
poziomu cen w społeczności mieszkaniowej z programu Mitchell-Lama na Brooklynie, 
obejmującego 46 budynków i 5881 lokali, do 2069 roku. Plan obejmuje długofalową 
ochronę dla najemców i wymaga od właścicieli przeznaczenia około 140 mln USD na 
modernizacje i naprawy. Umowa ta, zawarta pod kierownictwem Wydziału Mieszkalnictwa 
i Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork, poprawi jakość życia dla mieszkańców i pozwoli na 
zachowanie kluczowego źródła mieszkaniowego, z którego od ponad 50 lat skorzystały 
tysiące nowojorczyków uzyskujących dochody na średnim poziomie.   
  
„Umowa ta pozwoli zapewnić mieszkańcom jednej z największych ekonomicznych 
społeczności mieszkaniowych w kraju możliwość czerpania krótko- i długofalowych 
korzyści z posiadania bezpiecznych, nowoczesnych i niedrogich domów” – powiedział 
gubernator Cuomo. – „Pandemia COVID dobitnie pokazała, jak ważne są niedrogie 
mieszkania – wszyscy nowojorczycy zasługują na bezpieczne miejsce dla swoich 
rodzin. Zapewnienie niedrogich domów o odpowiedniej jakości to kluczowa część 
naszej misji tworzenia dodatkowych możliwości dla rodzin i zwiększenia stabilizacji 
naszych społeczności”.   
  
„Pandemia wręcz podkreśliła, dlaczego każdy nowojorczyk zasługuje na przyzwoity 
dach nad głową” powiedziała wicegubernator Kathy Hochul. – „Dzisiejsza umowa 
pozwoli nie tylko zachować niedrogie mieszkania dla tysięcy nowojorczyków o średnich 
dochodach w Starrett City na Brooklynie, ale także utrzymać razem silną i lubianą 
społeczność na kolejne dziesięciolecia.”  
  
Na podstawie umowy z Brooksville Company i Rockpoint Group Wydział Mieszkalnictwa i 
Odnowy Społecznej ustalił, że każda taka umowa refinansowania powinna realizować 
trzy cele: przedłużenie niskiego poziomu cenowego dla mieszkańców, inwestowanie w 



infrastrukturę budowlaną oraz kontynuowanie ograniczenia podwyżek czynszu. 
Wszystkie te trzy cele zostały osiągnięte w tej umowie.   
  
Na podstawie nowej umowy o finansowanie Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy 
Społecznej uzyskał następujące warunki:   

• Kontynuowanie ograniczenia podwyżek czynszu dla najemców spoza Sektora 8.   
• Zobowiązanie właścicieli do wystąpienia o dodatkowy 15-letni kontrakt dla Sektora 

8 Starrett City amerykańskiego Departamentu Mieszkalnictwa i Budownictwa Miejskiego, 
z zachowaniem niskiego poziomu cenowego w kompleksie 3569 lokali dla mieszkańców 
o niskich dochodach do 2069 roku.   

• Przedłużenie niskiego poziomu cenowego dla kompleksu 2312 lokali spoza Sektora 8 na 
kolejne 15 lat (przy założeniu przedłużenia kontraktu HUD dla najemców Sektora 8 i 
zwolnienia z podatku budowlanego dla miasta Nowy Jork).   

• Zobowiązanie właścicieli do przeznaczenia dodatkowych 140 mln USD na kapitalne 
remonty i naprawy do 2030 roku, zwiększające całkowite zaangażowanie kapitału w 
Starrett City od 2018 roku do 280 mln USD. Naprawy obejmują:   

- Nowe urządzenia kuchenne dla każdego mieszkańca.    
- Renowację wszystkich lobby i korytarzy.    
- Wymianę nawierzchni ulic i modernizację krajobrazową.   
- Modernizację placów zabaw i zewnętrznych terenów sportowych   

• Stworzenie funduszu świadczeń społecznych o wartości 10 mln USD dla mieszkańców 
w celu uzyskania dostępu do wsparcia, które może obejmować programy edukacyjne, 
zdrowotne i wellness oraz programy szkoleń zawodowych.   

• Stworzenie funduszu pomocy czynszowej o wartości 10 mln USD dla mieszkańców 
borykających się z trudnościami finansowymi.     

   
RuthAnne Visnauskas, Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej 
stanu Nowy Jork, powiedziała: „Pod kierownictwem gubernatora Cuomo Wydział 
Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej stale pracuje nad znajdowaniem innowacyjnych 
sposobów na tworzenie i utrzymanie niedrogich domów, których ludzie potrzebują. Plan 
opracowany przez nas wraz ze Starrett City obejmuje zainwestowanie 140 mln USD w 
modernizacje, a także 10 mln USD w fundusz pomocowy i 10 mln USD na usługi 
wsparcia, programy zdrowotne, wellness i szkolenia zawodowe. Wydział Mieszkalnictwa i 
Odnowy Społecznej jest dumny ze współpracy ze Starrett City na rzecz zapewnienia 
utrzymania niskiego poziomu cenowego tej kultowej i tak lubianej społeczności, poprawy 
jakości życia i tworzenia możliwości dla mieszkańców na kolejne lata.”  
  
Senator stanowa, Roxanne Persaud, powiedziała: „Biję brawo dla mieszkańców 
Starrett City/Spring Creek za plan refinansowania, który zapewni im spokój ducha oraz 
bezpieczne, niedrogie miejsce do życia teraz i w dalszej przyszłości. Musimy zrobić 
wszystko, co w naszej mocy, aby ochronić najemców i utrzymać mieszkania z programu 
Mitchell-Lama, umożliwiając rozwój w naszym wspaniałym mieście dla rodzin o niskich i 
średnich dochodach.”  
    
 



Andrew MacArthur, Prezes Brooksville Company, powiedział: „Jesteśmy dumni ze 
współpracy z Wydziałem Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej i naszymi lokalnymi 
przedstawicielami w zakresie stworzenia partnerstwa przedłużającego niski poziom 
cenowy do 2069 roku, ograniczającego podwyżki czynszu i umożliwiającego 
dostępność nowego kapitału w wysokości 140 mln USD z przeznaczeniem na 
dodatkowe usprawnienia dla społeczności, łącznie z ważnymi modernizacjami dla 
mieszkańców i usługami socjalnymi. To dowód, że partnerstwo publiczno-prywatne się 
sprawdza. Mamy nadzieję, że będzie to wzór do naśladowania dla niedrogiego 
mieszkalnictwa na terenie całego miasta.   
  
Gubernator Cuomo za priorytetowe uznał utrzymanie i usprawnienie mieszkań z 
programu Mitchell-Lama, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu cenowego. 
Od 2011 roku gubernator zapewnił utrzymanie niskiego poziomu cenowego dla ponad 
23 000 domów z programu Mitchell-Lama. W 2013 roku ogłosił inicjatywę House NY 
Initiative o wartości 1 mld USD na rzecz przekształcenia 8600 starzejących się, 
finansowanych przez państwo społeczności z programu Mitchell-Lama, pilnie 
potrzebujących napraw i modernizacji, w bezpieczne i niedrogie domy o odpowiedniej 
jakości do końca 2018 roku. Plan mieszkaniowy gubernatora obejmuje również 75 mln 
USD na rzecz Programu Rehabilitacji Mitchell-Lama, oferującego niskooprocentowane 
pożyczki dla inwestycji budowlanych w ramach programu Mitchell-Lama na terenie 
całego stanu Nowy Jork.    
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