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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY WARTEGO 13 MLN 
USD PAWILONU REKREACYJNO-EVENTOWEGO NA TERENIE PORTU OUTER 

HARBOR W BUFFALO  
  

Opuszczony magazyn terminalu B i 7 akrów zanieczyszczonego, niedostępnego 
terenu zostanie przekształcone w centrum imprez plenerowych  

  
Zdjęcia są dostępne tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie budowy wartego 13 mln USD 
pawilonu rekreacyjno-eventowego na terenie portu Outer Harbor w Buffalo. Projekt 
zakłada renowację opuszczonego od dawna magazynu terminalu B i przekształcenie 
go w centrum rekreacyjno-eventowe, z jednoczesnym wykorzystaniem istniejącego 
parkingu, oraz zagospodarowanie siedmiu akrów zanieczyszczonego terenu, aby 
zapewnić dodatkowe ogólnodostępne miejsce z malowniczym widokiem na jezioro. 
Miejsce zostanie również ozdobione nowymi drzewami, krzewami i łąką, a także inną 
zróżnicowaną florą, aby miejsce to stało się siedliskiem migrujących i gniazdujących 
lokalnie ptaków. Zakończenie budowy planowane jest na jesień 2023 roku.  
  
„Projekty takie jak przebudowa terminalu B są kluczowe dla wysiłków mojej 
administracji zmierzających do ożywienia i podniesienia rangi unikalnych atrakcji 
kulturalnych, które czynią Buffalo tak wyjątkowym”, powiedziała Gubernator Hochul. 
„Jestem niesamowicie podekscytowana możliwością, jaką pawilon zapewni 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy będą mogli docenić w tym miejscu piękne 
nabrzeże mojego rodzinnego miasta w zupełnie nowy sposób”.  
  
„To nowe, jedyne w swoim rodzaju centrum rekreacyjno-eventowe przekształci 
opuszczoną i zanieczyszczoną nieruchomości w pawilon plenerowy, a jednocześnie 
zapewni dostęp do zrewitalizowanych terenów zielonych”, powiedział w-ce 
gubernator Benjamin. „Ta inwestycja o wartości 13 mln USD jest ważną częścią 
naszych wysiłków, aby wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork mogli cieszyć się 
naturalnym pięknem nabrzeża w Buffalo”.  
  

Projekt, który zajmuje zaledwie 5% z 200-akrowej nieruchomości, jest tylko jedną z 
części kompleksowego planu opracowanego w ciągu pięciu lat we współpracy z 
lokalną społecznością i interesariuszami. Wysoki na 30 stóp i zajmujący około 100 000 
stóp kwadratowych powierzchni, metalowy magazyn terminalu B został zbudowany na 
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składowisku odpadów powstałym z materiałów wyrzuconych ponad pół wieku temu i 
jest obecnie niedostępny dla zwiedzających. W wyniku renowacji, z obecnego 
terminalu zostanie zachowana wyłącznie jego metalowa rama i betonowa posadzka, 
na części której powstanie zadaszona scena. W ramach obiektu będzie znajdowała się 
zielona sala dla wykonawców, a drugie pomieszczenie dla personelu technicznego 
znajdzie się wewnątrz. W celu zwiększenia dostępności miejsca, powstanie tu 
porośnięte trawnikiem zbocze, nowa roślinność i schody. Istniejący asfaltowy podjazd 
zostanie odnowiony, a wokół biegnącego pod kątem trawnika powstanie dodatkowy 
chodnik łączący się z istniejącym trawnikiem nad jeziorem i ścieżką komunikacyjną. W 
pobliżu budynku i wzdłuż ścieżek dla pieszych prowadzących do głównego wejścia 
zostanie zamontowane oświetlenie terenu i inne środki bezpieczeństwa.  
  
Orkiestra Symfoniczna Buffalo będzie jednym z wielu wykonawców korzystających z 
tej przestrzeni podczas przyszłych koncertów.  
  

Projekt jest finansowany przez Empire State Development (ESD) i Erie Canal Harbor 
Development Corporation (ECHDC) za pośrednictwem Urząd ds. Energetyki Stanu 
Nowy Jork (New York Power Authority, NYPA) w ramach umów relicencyjnych 
związanych z eksploatacją Niagara Power Project.  

  

Prezes ECHDC, Robert Gioia, powiedział: „Patrząc na wizualizacje nowego 
pawilonu, łatwo wyobrazić sobie ludzi zgromadzonych w letni wieczór, aby cieszyć się 
koncertem, festiwalem lub specjalnym wydarzeniem w pięknym porcie Outer Harbor w 
Buffalo. Rozpoczęcie budowy jest pierwszym krokiem w kierunku przekształcenia 
opuszczonego i niebezpiecznego terenu terminalu B w atrakcję, z której będą mogli 
korzystać wszyscy odwiedzający nabrzeże mieszkańcy zachodniej części stanu Nowy 
Jork”.  
  
Prezes NYPA, John R. Koelmel, powiedział: „Cieszymy się, że fundusze NYPA z 
relicencjonowania są wykorzystywane do ponownego wykorzystania terenu terminalu 
B, tak aby mieszkańcy stanu Nowy Jork mogli korzystać z Outer Harbor w Buffalo w 
nowy i kreatywny sposób. Projekt ten został opracowany przy udziale społeczności i 
interesariuszy, a NYPA jest dumna ze wspierania przedsięwzięć, które dają naszym 
społecznościom możliwość gromadzenia się i doceniania naszej pięknej bramy do 
regionu Buffalo-Niagara zarówno dziś, jak i w przyszłości”.  
  
Stan Nowy Jork podejmuje historyczne zobowiązanie do poprawy i rozszerzenia 
dostępu do rekreacji na świeżym powietrzu. W 2013 roku prawie 400 akrów ziemi w 
Outer Harbor zostało przekazane ECHDC przez Zarząd Transportu Przygranicznego 
Niagara (Niagara Frontier Transportation Authority, NFTA). W wyniku tego, park 
Buffalo Harbor został wyznaczony jako 180. park stanowy w stanie Nowy Jork i 
pierwszy w mieście Buffalo. Pozostałe około 247 akrów ziemi na północ od parku 
stanowego Buffalo Harbor jest obecnie zarządzane przez ECHDC, które dokonało kilku 
inwestycji w celu zwiększenia publicznego dostępu do tej nieruchomości i jej 
wykorzystania, a także przeprowadziło kilka badań planistycznych inspirowanych przez 
społeczność, które wpłynęły na obecne i przyszłe zagospodarowanie terenem projektu.  



  
Członek Izby Reprezentantów, Brian Higgins, powiedział: „Jest to kontynuacja 
transformacji nabrzeża Buffalo ze starego, przemysłowego, zapuszczonego miejsca w 
dynamiczne, tętniące życiem miejsce publiczne, które zapewnia mieszkańcom i 
gościom szereg atrakcji i wrażeń nad jeziorem. Mimo upływu 15 lat, środki finansowe 
zabezpieczone przez Urząd ds. Energetyki Stanu Nowy Jork nadal służą zachodniej 
części stanu Nowy Jork”.  
  
Burmistrz Buffalo, Byron Brown, powiedział: „Nie mogę się doczekać, kiedy przyjdę 
do tego jedynego w swoim rodzaju centrum rozrywki, aby usłyszeć Orkiestrę 
Symfoniczną Buffalo i innych wspaniałych wykonawców w pięknej scenerii na świeżym 
powietrzu. Miejsce to będzie doskonałym uzupełnieniem wszystkich projektów, które z 
powodzeniem powstały na terenie portu Outer Harbour. Gratulujemy gubernator Kathy 
Hochul, Robert Gioia, Erie Canal Harbor Development Corporation oraz Empire State 
Development Corporation podjęcia się niezłomnej misji tworzenia światowej klasy 
miejsc i form aktywności na terenie zewnętrznych i wewnętrznych portów naszego 
miasta. Dziękuję również moim kolegom z rządu, którzy umożliwili realizację tego 
projektu”.  
  
Budowa w ramach tego projektu jest zarządzana przez krajową firmę Turner 
Construction Company, która działa w wielu branżach budownictwa. Zespół firmy 
Turner reprezentował ECHDC w fazie 1 przed budową; będzie reprezentował ECHDC 
w fazie budowy i po zakończeniu budowy; będzie odpowiedzialny za codzienne 
zarządzanie procesem budowy; i jest zaangażowany w zrealizowanie wysokiej jakości 
projektu na czas i w ramach budżetu.  
  
Wiceprezes Turner Construction Company, Steven Perrigo, powiedział: „Firma 
Turner Construction jest bardzo zadowolona, że może być częścią tego 
transformacyjnego projektu w porcie Outer Harbor. Wspaniale jest widzieć, jak nasze 
nabrzeże jest reaktywowane, na nowo wykorzystywane i jest źródłem radości dla 
lokalnej społeczności”.  
  

Informacje o Erie Canal Harbor Development Corporation  
Erie Canal Harbor Development Corporation (ECHDC) jest zarządzana przez 
dziewięcioosobowy zarząd składający się z siedmiu dyrektorów z prawem głosu i 
dwóch dyrektorów bez prawa głosu, z urzędu. Siedmiu dyrektorów z prawem głosu jest 
rekomendowanych przez Gubernatora stanu Nowy Jork i mianowanych przez New 
York State Urban Development Corporation działającą pod nazwą Empire State 
Development (ESD) jako jedyny udziałowiec ECHDC. Dwa stanowiska dyrektorów bez 
prawa głosu, z urzędu, są zajmowane przez Radę Hrabstwa Erie i Burmistrza Miasta 
Buffalo.  
  
Jako spółka zależna Empire State Development, głównej agencji rozwoju 
gospodarczego stanu Nowy Jork, Erie Canal Harbor Development Corporation wspiera 
i promuje tworzenie infrastruktury i działań publicznych w strefie Canalside, korytarzu 
Ohio Street i w porcie Outer Harbor, które zapewniają odpowiednią masę krytyczną, 



przyciągając prywatne inwestycje, oraz zwiększając atrakcyjność korzystania z 
nabrzeża przez mieszkańców i turystów w zachodniej części stanu Nowy Jork. Wizją 
ESD jest rewitalizacja nabrzeży w zachodniej części stanu Nowy Jork i przywrócenie 
Buffalo na ścieżkę wzrostu gospodarczego w oparciu o dziedzictwo regionu, walory 
miejskie i naturalne piękno przyrody.  
  

###  
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