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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY NIEDROGICH 
MIESZKAŃ W HRABSTWIE NASSAU ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 32,3 MLN USD  

   

W ramach projektu powstanie 55 energooszczędnych, niedrogich mieszkań dla 
pracujących rodzin oraz osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku lub słuchu  

  

Nowa inwestycja w Garvies Point jest częścią projektu rewitalizacji 
niewykorzystanych przestrzeni nadbrzeża w Glen Cove   

   

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj rozpoczęcie budowy niedrogich mieszkań 
za łączną kwotę 32,3 mln USD, które przyczynią się do dalszej rewitalizacji 
niewykorzystanego odcinka nadbrzeża w mieście Glen Cove w hrabstwie Nassau. 
Finansowana przez Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork 
inwestycja w Garvies Point obejmuje 55 energooszczędnych mieszkań dla pracujących 
rodzin, w których znajdzie się też dziewięć lokali przystosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością ruchu, wzroku lub słuchu.  

   

„Ważnym elementem odbudowy naszego stanu, tak aby żyło się nim lepiej niż 
wcześniej, jest zapewnienie wszystkim pracującym rodzinom bezpiecznego, 
przystępnego cenowo miejsca, w którym będą mogły zamieszkać” – powiedział 
gubernator Cuomo. „Ta inwestycja zapewni potrzebne, niedrogie mieszkania w Glen 
Cove, jednocześnie wpisując się w działania miasta zmierzające do przekształcenia 
tego niegdyś niewykorzystywanego skrawka nadbrzeża w tętniącą życiem okolicę”.  

   

W ramach projektu powstaną dwa czterokondygnacyjne budynki z 55 mieszkaniami, 
których ceny będą ustalane na podstawie średniego dochodu w regionie. Inwestycja 
realizowana przez firmę Georgica Green Ventures, LLC obejmuje sześć lokali, które 



będą w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, oraz 
trzy lokale dla osób z upośledzeniem słuchu lub wzroku. Znalezieniem najemców 
lokali specjalnych zajmą się organizacje United Spinal Association oraz Cleary School 
for the Deaf.  

   

W budynkach znajdą się pralnie, przechowalnia rowerów, sala zabaw dla dzieci, 
sala gimnastyczna, świetlica oraz parking. Projekt inwestycji jest spójny z 
historycznym charakterem nadbrzeża, a jednocześnie spełnia kryteria standardu 
Enterprise Green Communities oraz srebrnego certyfikatu rady zrównoważonego 
budownictwa LEED (USA).  

  

Stanowe wsparcie dla projektu obejmuje przyznanie federalnych ulg podatkowych dla 
lokali o niskich dochodach, które wygenerują około 13,4 mln USD w kapitale i 7,7 mln 
USD w dotacjach z Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej. Dodatkowe 
finansowanie obejmuje 8,4 mln USD dotacji od firmy Barings oraz 900 tys. USD z 
programu HOME hrabstwa Nassau.   

   

Inwestycja jest częścią trwającej większej inicjatywy rewitalizacyjnej miasta, która ma 
na celu stworzenie nowych mieszkań, infrastruktury handlowej i przestrzeni rekreacyjnej 
na niewykorzystanym nadbrzeżu w Glen Cove. W otoczeniu inwestycji znajdują się 
dodatkowe mieszkania i lokale do wynajęcia, amfiteatr, sklepy detaliczne, restauracje i 
przestrzeń rekreacyjna.  

  

Projekt jest także 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 366 mln USD w Long Island, tworząc lub utrzymując blisko 3000 
niedrogich mieszkań.   

  

Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Nasza inwestycja o wartości 32,3 mln USD w nowe osiedle w Garvies 
Point umożliwi 55 rodzinom uzyskanie niedrogich mieszkań wzdłuż zrewitalizowanego 
nadbrzeża w Glen Clove. Przystępne cenowo i energooszczędne mieszkania 
czynszowe dla rodzin pracujących pomogą zapewnić sprawne funkcjonowanie lokalnej 



gospodarki i promować otwarte, zdrowe społeczności. Gratulacje dla firmy Georgica 
Green Ventures za doprowadzenie tej nowej inwestycji do skutku”.    

   

Prezes firmy Georgica Green Ventures LLC, David Gallo, powiedział: „Niedrogie, 
wysokiej jakości mieszkania są bardzo potrzebne we wszystkich częściach Long Island 
bez względu na społeczność, która je zamieszkuje. Bardzo się cieszymy i czujemy 
wielką satysfakcję, że możemy zrealizować ten projekt w tętniącym życiem mieście 
Glen Cove w ramach ambitnej inicjatywy rewitalizacji nadbrzeża. Firma Georgica 
Green Ventures, LLC wyraża przekonanie, że niedrogie mieszkania pomagają w 
budowaniu silnych społeczności. Mamy nadzieję, że inwestycja Georgica w Garvies 
Point posłuży jako przykład dla innych miast i miejscowości, udowadniając 
jednocześnie, że godne życie w Long Island jest tak naprawdę w zasięgu każdego”.  

  

Członek Zgromadzenia, Charles D. Lavine, powiedział: „Jestem bardzo dumny z 
tego projektu, który zapewni przystępne cenowo mieszkania i będzie bodźcem dla 
gospodarki regionu North Shore. To kolejny ważny etap trwającego procesu 
rewitalizacji nadbrzeża Garvies Point”.  

  

Naczelnik hrabstwa Nassau, Laura Curran, powiedziała: „Ten projekt to wspaniały 
przykład udanej współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym w celu 
zapewnienia obywatelom niedrogich lokali oraz pomocy w rozwoju gospodarczym 
naszych społeczności. Z niecierpliwością czekam na dalsze działania rewitalizacyjne i 
przyciągnięcie kolejnych inwestycji do Glen Cove”.  

  

Burmistrz Glen Cove, Tim Tenke, powiedział: „Kierowana przez Dave'a Gallo firma 
Georgica Green wybuduje 55 lokali czynszowych dla rodzin o niskich i średnich 
dochodach w pięknym Garvies Point. Mieszkańcy będą mogli korzystać z licznych 
obiektów użyteczności publicznej i cieszyć się bezpośrednią bliskością wody w 
niewielkiej odległości od tętniącego życiem centrum miasta. Lokale pozostaną 
przystępne cenowo na kolejne dziesięciolecia, zapewniając przestrzeń mieszkaniową 
dla wszystkich sektorów gospodarki nadbrzeża w Glen Cove”.  
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