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GUBERNATOR CUOMO ZAPOWIADA UKOŃCZENIE BUDOWY OSIEDLA 

PRZYSTĘPNYCH CENOWO I OBJĘTYCH WSPARCIEM DOMÓW O WARTOŚCI 20 
MLN USD W SARATOGA SPRINGS  

  
Promenade Apartments dostarczy 63 przystępne cenowo domy dla pracujących 

rodzin i bezdomnych weteranów  
  

Projekt Revitalization jest częścią bezprecedensowego pięcioletniego planu 
gubernatora Cuomo o wartości 20 mld USD, który obejmuje budowę 

przystępnego cenowo osiedla mieszkaniowego  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś ukończenie budowy Promenade Apartments, 
wartego 20 milionów dolarów osiedla mieszkaniowego o przystępnych cenach, 
położonego w samym centrum Saratoga Springs. Częściowo sfinansowana z ulg 
podatkowych w kwocie 16,5 mln USD dla osób o niskich dochodach, za pośrednictwem 
New York State Homes i Community Renewal, inwestycja zapewnia 63 niedrogie domy, 
w tym 10 mieszkań zarezerwowanych dla bezdomnych weteranów.  
    
„Odbudowując Nowy Jork, tak by był lepszy niż wcześniej, musimy uznać kluczową rolę 
niedrogich i objętych wsparciem mieszkań we wspomaganiu rozwoju tętniących życiem 
społeczności w całym stanie”, powiedział gubernator Cuomo. „Ta inwestycja 
zapewnia niedrogie domy, których celem jest zapewnienie, że Saratoga Springs 
pozostanie miejscem, w którym każdy ma możliwość życia, pracy i wychowania rodziny 
– zwłaszcza żołnierze i kobiety, którzy z godnością służyli naszemu krajowi”.  
  
Inwestycja Promenade Apartments składa się z czteropiętrowego budynku liczącego 41 
mieszkań i trzech dwupiętrowych budynków w stylu kamienic z łącznie 22 lokalami. W 
sumie osiedle obejmuje 31 mieszkań z jedną sypialnią, 26 mieszkań z dwiema 
sypialniami i 6 mieszkań z trzema sypialniami, przy czym wszystkie będą dostępne dla 
gospodarstw domowych, których członkowie zarabiają poniżej 80 procent mediany 
dochodu na danym obszarze.  
  
Realizowana przez Norstar Development USA, L.P. i Saratoga Springs Housing 
Authority inwestycja obejmuje 10 mieszkań zarezerwowanych dla osób, które 
potrzebują wsparcia, z pierwszeństwem dla weteranów. Usługi w zakresie wsparcia 
będą świadczone przez Veterans & Community Housing Coalition.  
  



Udogodnienia obejmują urządzenia z certyfikatem Energy Star, pomieszczenie socjalne 
z pralnią, salę fitness, przestrzeń magazynową dla lokatorów oraz zewnętrzny plac 
zabaw. Inwestycja jest położona w odległości pół mili od sklepów detalicznych, szkół, 
linii komunikacji autobusowej, aptek, banków, bibliotek, ośrodków zdrowia, sklepów 
spożywczych i restauracji.  
  
Promenade Apartments jest częścią bezprecedensowego, pięcioletniego planu 
gubernatora Cuomo o wartości 20 mld USD, mającego na celu zapewnienie wszystkim 
nowojorczykom dostępu do bezpiecznych, przystępnych cenowo mieszkań poprzez 
budowę i zachowanie ponad 100 000 przystępnych cenowo lokali oraz 6000 mieszkań 
objętych wsparciem. 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.    
  
Stanowe wsparcie dla Promenade Apartments obejmuje przyznanie federalnych i 
stanowych ulg podatkowych dla lokali o niskich dochodach, które wygenerowały około 
16,5 mln USD w dotacjach z HCR. New York State Energy Research and Development 
Authority zapewnia ponad 64 800 USD w formie dotacji dla projektu w ramach swojego 
programu Low-Rise New Construction. Dodatkowo Key Community Development 
Corporation oferuje 2,9 mln USD.      
     
Komisarz HCR RuthAnne Visnauskas powiedziała: „Promenade Apartments 
odpowiada na zapotrzebowanie na wysokiej jakości, przystępne cenowo mieszkania na 
wynajem w Saratoga Springs, dostarczając 63 energooszczędne lokale mieszkalne. 
Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku, a szczególnie ci, którzy służyli naszemu krajowi, 
zasługują na możliwość życia w dobrze prosperujących ekonomicznie społecznościach 
z dostępem do dobrych miejsc pracy, szkół, usług i rekreacji. Nasza inwestycja o 
wartości 20 mln USD to duży krok naprzód w budowaniu bardziej zintegrowanego i 
sprawiedliwego miasta dla wszystkich”.   
  
Paul Feldman, Dyrektor Wykonawczy Saratoga Springs Housing Authority, 
stwierdził: „Zwiększenie liczby przystępnych cenowo mieszkań w mieście było od lat 
priorytetem Saratoga Springs Housing Authority i jesteśmy bardzo dumni z tego, że 
teraz możemy zaoferować wysokiej jakości mieszkania w przystępnej cenie 
dodatkowym 63 rodzinom, które chcą zamieszkać w Saratoga Springs. Ten projekt 
wymagał lat pracy za kulisami i stanowił prawdziwy zespołowy wysiłek, dlatego 
pragniemy podziękować naszym partnerom inwestycyjnym z Norstar Development za 
kierowanie tymi działaniami. Chciałbym podziękować Radzie Komisarzy Saratoga 
Springs Housing Authority za ich wizję i wskazówki przekazywane w ciągu ostatnich 
kilku lat, dzięki którym udało się zrealizować ten projekt. Pragnę też podziękować 
burmistrzowi i radzie miasta za ich ciągłe i niezachwiane wsparcie dla tego projektu. Na 
koniec chciałbym pochwalić pracowników Saratoga Springs Housing Authority, którzy 
wykazali się niesamowitym hartem ducha i oddaniem sprawie zapewnienia możliwości 
mieszkaniowych rodzinom, które w przeciwnym razie nie miałyby szansy mieszkać w 
tym cudownym mieście”.  
  



Richard Higgins, Prezes Norstar Development USA, LP. powiedział: „Jesteśmy 
dumni i zaszczyceni, że byliśmy częścią zespołu deweloperskiego Saratoga Springs 
Housing Authority. Inwestycja Promenade Apartments da miastu Saratoga Springs tak 
bardzo potrzebne wysokiej jakości, przystępne cenowo mieszkania. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni New York State Homes and Community Renewal, miastu Saratoga Springs, 
Key Bank, zespołowi projektowemu Balzer and Tuck Architects i LA Group oraz 
zespołowi budowlanemu z Bonacio Construction, którzy współpracowali, aby ten projekt 
był wielkim sukcesem”.  
  
Senator Daphne Jordan skomentowała: „Zapewnienie wsparcia, przystępnych 
cenowo mieszkań dla weteranów wojskowych i pracujących rodzin doświadczających 
bezdomności jest ważnym celem. Pomaganie bohaterom Ameryki, naszym weteranom 
wojskowym i wspieranie rodzin pracujących to godne pochwały inicjatywy, które 
zasługują na nasze poparcie. Cieszę się, że ten ważny projekt został ukończony i teraz 
to wsparcie będzie udzielane potrzebującym”.  
  
Członek zgromadzenia Carrie Woerner powiedziała: „Cieszę się, że Promenade 
Apartments otwiera się, by służyć mieszkańcom Saratoga Springs. Te piękne 
apartamenty pomogą rozwiązać chroniczny problem tanich mieszkań w tym mieście 
dzięki starannie zaprojektowanym lokalom w dogodnej lokalizacji. Chciałabym pochwalić 
New York State Homes & Community Renewal oraz miasto Saratoga Springs za uznanie 
i zaspokojenie potrzeb ciężko pracujących ludzi w naszej społeczności, którzy potrzebują 
i zasługują na bezpieczne, wygodne i wygodne mieszkania dla swoich rodzin”.  
  
Burmistrz Meg Kelly stwierdziła: „Jak zaznaczono w naszym Skonsolidowanym 
Planie Rozwoju Społeczności z 2020 r., tworzenie przystępnych cenowo mieszkań to 
wciąż nadrzędny priorytet Miasta. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat poczyniliśmy ogromne postępy na tym polu. Siedem projektów z 
możliwością udostępnienia 510 nowych mieszkań po przystępnych cenach jest 
ukończonych, w trakcie budowy lub zatwierdzania. Saratoga Springs Public Housing 
Authority był kluczowym partnerem w tych działaniach, dodając 63 wysokiej jakości 
lokale w ramach projektu Promenade oraz kolejne 24 lokale w Vanderbilt i Jefferson 
Terraces, które mają zostać wkrótce ukończone”.  
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