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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE BUDOWY NOWYCH 
MIESZKAŃ NIEDROGIEGO ZAKWATEROWANIA I ZAKWATEROWANIA 

SOCJALNEGO W HRABSTWIE SUFFOLK ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 28 MLN USD   
   
W kompleksie Liberty Station znajduje się 77 nowych mieszkań dla osób, rodzin i 

weteranów z dostępem do usług socjalnych świadczonych na miejscu   
  

Zdjęcia są dostępne tutaj  
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś ukończenie budowy kompleksu mieszkań 
niedrogiego zakwaterowania i zakwaterowania socjalnego o wartości 28 mln USD w Port 
Jefferson Station w mieście Brookhaven. Kompleks Liberty Station oferuje 77 
przystępnych cenowo mieszkań, z czego 45 przeznaczonych jest dla osób wymagających 
pomocy socjalnej, w tym weteranów wychodzących z kryzysu bezdomności.   

  
„Dzięki przystępnym cenowo mieszkaniom, usługom zdrowotnym i pięknym terenom 
Liberty Station na stałe wpisze się w życie społeczności Port Jefferson Station, a 
mieszkańcy Brookhaven z pewnością odczują korzyści” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Umożliwienie obywatelom dostępu do stabilnych, zapewniających wsparcie 
mieszkań, na które mogą sobie pozwolić, jest jedną z głównych misji mojej 
administracji i będziemy ją nadal realizować”.  
   
Kompleks Liberty Station składa się z sześciu dwukondygnacyjnych budynków 
mieszkalnych z 75 mieszkaniami z jedną sypialnią i dwoma mieszkaniami z dwiema 
sypialniami. Czynsze będą przyjazne dla lokatorów i gospodarstw domowych 
uzyskujących dochody na poziomie do 50% średniej w regionie.  
  
Mieszkania zakwaterowania socjalnego będą formą wsparcia dla weteranów, którzy 
wychodzą z kryzysu bezdomności. Kompleks Liberty Station otrzymuje wsparcie w 
formie usług i środków finansowych w ramach programu Empire State Supportive 
Housing Initiative (ESSHI) zarządzanego przez Biuro ds. Zdrowia Psychicznego stanu 
Nowy Jork (Office of Mental Health, OMH). Deweloperem i dostawcą usług socjalnych 
jest Concern Housing, Inc.   
  
W kompleksie znajduje się budynek z salą komputerową, salą ćwiczeń i biurami dla 
pracowników. Na terenie posesji umiejscowiono dwa ogrody oraz ścieżkę spacerową z 
sześcioma stanowiskami do ćwiczeń fizycznych. W pobliżu znajduje się wiele sklepów i 
przystanek autobusowy pozwalający dojechać do stacji kolejowej Port Jefferson (Long 
Island Rail Road).  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Liberty_Station.pdf


Kompleks Liberty Station spełnia wymagania standardu Enterprise Green Communities 
i został wzniesiony zgodnie z polityką stanu Nowy Jork wspierania zrównoważonych, 
ekologicznych i przystępnych cenowo inwestycji budowlanych. Poza wyposażeniem 
każdego mieszkania w urządzenia klasy Energy Star, osiedle zostało zaprojektowane z 
myślą o oszczędzaniu wody, a zagospodarowanie terenu obejmuje funkcje 
zarządzania powierzchniowymi wodami opadowymi.  
  
Finansowanie z budżetu stanowego dla Liberty Station objęło ponad 18 mln USD w 
postaci ulg podatkowych dla lokali o niskich dochodach oraz ponad 6,3 mln USD 
dotacji udzielonej przez Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy 
Jork. Organizacja Community Preservation Corporation przeznaczyła 1,45 mln USD w 
formie bezterminowej pożyczki w ramach partnerstwa z Nowojorskimi Pracowniczymi 
Funduszami Emerytalnymi, hrabstwo Suffolk przekazało 900 000 USD, a Home Depot 
Foundation – 300 000 USD. OMH przekazało 382 000 USD w postaci środków 
początkowych za pośrednictwem dotacji na realizację programu oraz 1,1 mln USD na 
roczne finansowanie usług socjalnych poprzez ESSHI.  
  
Komisarz HCR, RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Musimy wspólnymi siłami 
zwalczać bezdomność i brak bezpieczeństwa mieszkaniowego, a także zająć się 
potrzebami weteranów, którzy służyli naszemu krajowi. Liberty Station jest częścią tej 
inicjatywy i jestem wdzięczna Concern Housing za realizację tego wartego 28 mln USD 
projektu pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID, która pokazała, jak ważne 
są bezpieczne, niedrogie mieszkania dla zdrowia jednostek i całych społeczności. HCR 
jest zaangażowany w działania mające pomóc w dostępie do wysokiej jakości 
mieszkań niedrogiego zakwaterowania na Long Island i w całym stanie”.  
  
Liberty Station wpisuje się w stanowy program zapewnienia wszystkim mieszkańcom 
dostępu do bezpiecznych i niedrogich mieszkań (z budżetem wynoszącym 
20 mld USD). Kończący się w tym roku plan zakłada zwiększenie dostępności 
mieszkań i walkę z bezdomnością poprzez wybudowanie i utrzymanie ponad 100 000 
lokali niedrogiego zakwaterowania i 6000 lokali zakwaterowania socjalnego.    
  

W ciągu ostatniej dekady na Long Island HCR przeznaczył 366 mln USD na sfinansowanie 
prawie 2900 mieszkań niedrogiego zakwaterowania w budynkach wielorodzinnych, a 
inwestycja ta przyniosła ponad 272 mln USD finansowania z innych źródeł.  

  
Komisarz OMH, Dr Ann Sullivan, powiedziała: „Program Empire State Supportive 
Housing Initiative okazał się wielkim sukcesem, pomagając tysiącom osób i rodzin żyć 
niezależnie w bezpiecznych i stabilnych mieszkaniach. 45 mieszkań ze wsparciem 
ESSHI w kompleksie Liberty Station w Brookhaven to kolejny przykład zaangażowania 
gubernator Hochul w walkę z bezdomnością i pomoc zagrożonym mieszkańcom stanu 
Nowy Jork w dostępie do usług, których potrzebują, aby z powodzeniem i produktywnie 
żyć we własnej społeczności”.  
   
Ralph Fasano, dyrektor wykonawczy Concern Housing Inc., powiedział: „Liberty 
Station to wynik niezwykle udanej współpracy pomiędzy stanowymi, lokalnymi i 
prywatnymi fundatorami oraz utalentowanym i oddanym zespołem deweloperskim. 
Wspólnie z agencjami stanu Nowy Jork, hrabstwem Suffolk, NEF, Capital One, 



Community Preservation Corporation oraz Home Depot Foundation zbudowaliśmy 
mieszkania, na które zasługują weterani z Long Island. Chcemy również podziękować 
Citi za wsparcie tego projektu poprzez inicjatywę LISC-NEF «Bring Them HOMES», 
Departamentowi Transportu stanu Nowy Jork, miastu Brookhaven oraz społeczności 
Port Jefferson Station”.   
  
Debbie Burkart, krajowa wiceprezes Supportive Housing for National Equity 
Fund, powiedziała: „Organizacja National Equity Fund jest dumna, że po raz kolejny 
współpracuje z Concern Housing, pomagając w sfinansowaniu kompleksu w Port 
Jefferson i oddając do użytku następne mieszkania niedrogiego zakwaterowania dla 
weteranów na Long Island. Inicjatywa LISC-NEF «Bring Them HOMES» zapewniła 
dofinansowanie prac przedbudowlanych, które pomogły w realizacji tego projektu na 
wczesnych etapach. Wspólne przedsięwzięcie w Port Jefferson jest kolejnym krokiem 
naprzód w realizacji naszej misji tworzenia i dostarczania innowacyjnych, partnerskich 
rozwiązań finansowych w celu dalszego budowania i utrzymywania mieszkań 
niedrogiego zakwaterowania i zakwaterowania socjalnego. Bardzo się cieszymy, że 
możemy współpracować z tak wspaniałymi partnerami”.  
  
Thomas McGrath, starszy wiceprezes i dyrektor ds. rewitalizacji regionu Upstate 
w CPC, powiedział: „Mieszkania niedrogiego zakwaterowania i zakwaterowania 
socjalnego mogą zapewnić stabilność najbardziej potrzebującym mieszkańcom stanu 
Nowy Jork oraz poprawić zdrowie i kondycję społeczności w perspektywie 
długoterminowej. Jestem dumny, że CPC przyczyniło się do realizacji tego projektu, 
który pozwoli Liberty Station stać się częścią społeczności Port Jefferson Station. 
Dziękujemy Concern Housing za zaangażowanie w zapewnienie mieszkań niedrogiego 
zakwaterowania i usług socjalnych najbardziej potrzebującym. Podziękowania należą 
się też HCR, hrabstwu Suffolk oraz Scottowi Stringerowi i naszym partnerom 
finansującym w NYCRS”.  
  
Senator Anthony Palumbo powiedział: „Zapewnienie mieszkań niedrogiego 
zakwaterowania potrzebującym weteranom jest ważnym elementem inicjatywy pomocy 
tym, którzy służyli naszemu narodowi i walczyli o naszą wolność. Kompleks Liberty 
Station zapewni wsparcie socjalne okolicznym weteranom i mieszkańcom”.  
  
Członek Zgromadzenia Steve Englebright powiedział: „Liberty Station to bardzo 
potrzebny kompleks mieszkaniowy dla weteranów i innych osób, które potrzebują 
bezpiecznych i niedrogich mieszkań w okolicy. Firma Concern Housing, Inc. jest 
powszechnie znana z realizacji inwestycji mieszkaniowych dla osób o ograniczonych 
zasobach finansowych i sprawnego zarządzania nimi. Liberty Station z pewnością 
będzie kolejnym udanym projektem, który zapewni mieszkania dla weteranów i osób i 
niskich dochodach”.  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „Kluczem do 
rozwoju naszego regionu i utrzymania jego konkurencyjności jest inwestowanie w 
przystępne cenowo i zróżnicowane opcje mieszkaniowe. Liberty Station zapewni stałe 
mieszkania zakwaterowania socjalnego dla osób z niepełnosprawnościami, 
pracowników i ich rodzin oraz weteranów. Chcemy, aby wszyscy nasi mieszkańcy mieli 
bezpieczne miejsce, które będą mogli nazwać domem”.  



Kontroler finansowy miasta Nowy Jork, Scott M. Stringer, powiedział: „Wiele 
rodzin wciąż próbuje się pozbierać po kryzysie spowodowanym przez COVID-19, 
dlatego musimy się skupić na budowie przystępnych mieszkań zakwaterowania 
socjalnego. W związku z tym Nowojorskie Fundusze Emerytalne z dumą wspierają 
inwestycję Liberty Station, która zapewni mieszkańcom stanu o niższych dochodach i 
na skraju bezdomności mieszkania, pomagające im wspiąć się po ekonomicznej 
drabinie do bezpieczeństwa i stabilności. Jest to ważna inwestycja, która przyniesie 
korzyści naszym emerytom i pozwoli zbudować potrzebne nam mieszkania”.  
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