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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA MIASTA AMITYVILLE I RIVERHEAD 
ZWYCIĘZCAMI 10 MLN USD PIĄTEJ RUNDY KONKURSU INICJATYWY NA 

RZECZ REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ W REGIONIE LONG ISLAND  
  

Władze stanu będą współpracować z mieszkańcami, liderami społeczności i 
urzędnikami publicznymi w celu rewitalizacji obszarów śródmiejskich  

  
Inwestycje na rzecz rewitalizacji śródmieść są kluczową częścią kompleksowej 
strategii stanu mającej na celu rewitalizację społeczności i rozwój gospodarki  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że miejscowości Amityville i Riverhead 
otrzymają po 10 mln USD dofinansowania jako zwycięzcy piątej rundy konkursu w 
ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, 
DRI) w regionie Long Island. W ramach piątej rundy konkursu DRI, każdy z 10 
regionów rozwoju gospodarczego stanu otrzymuje 20 mln USD, co zapewnia łączne 
środki od władz stanu w wysokości 200 mln USD przeznaczone na finansowanie i 
inwestycje, aby pomóc społecznościom pobudzić ich gospodarki po pandemii COVID-
19 poprzez przekształcenie śródmieść w tętniące życiem dzielnice.  
  

„Zapewnienie lokalnym społecznościom zasobów, których potrzebują, aby się rozwijać, 
jest kluczowe dla odrodzenia gospodarczego stanu Nowy Jork”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Zarówno Amityville, jak i Riverhead odgrywają ważną rolę w 
ogólnym stanie gospodarki Long Island i nie mam wątpliwości, że dzięki temu 
dofinansowaniu nie tylko podniosą się po skutkach COVID-19, ale będą rozkwitać w 
dłuższej perspektywie”.  

  
Wicegubernator Brian Benjamin powiedział: „Po konkurencyjnym procesie 
przyznawania nagród z dziesiątkami wnioskodawców, chcę pogratulować Amityville i 
Riverhead zdobycia 20 mln USD w ramach piątej rundy transformacyjnej Inicjatywy na 
rzez Rewitalizacji Śródmieść. W miarę odbudowy się po pandemii COVID, ta 
inwestycja będzie stanowiła znaczący impuls dla lokalnej gospodarki, przyciągnie 
turystów i gości z regionu, stworzy miejsca pracy oraz poprawi jakość życia 
mieszkańców Long Island”.  
  
Program DRI, który jest realizowany przez Departament Stanu (Department of State) 
jest fundamentem polityki rozwoju gospodarczego stanu, przekształcając śródmiejskie 
dzielnice w tętniące życiem centra aktywności, które oferują wysoką jakość życia i 



przyciągają nowe inwestycje, przedsiębiorstwa, zapewniają miejsca pracy oraz 
różnorodność ekonomiczną i mieszkaniową. W tej rundzie konkursu gubernator Hochul 
podwoiła fundusze ze 100 mln USD do 200 mln USD i umożliwiła każdej Regionalnej 
Radzie Rozwoju Gospodarczego (Regional Economic Development Council) 
zdecydować, czy nominować dwóch laureatów, którzy otrzymają 10 mln USD, czy 
jednego, który otrzyma 20 mln USD na transformacyjne i katalityczne projekty 
przebudowy śródmieścia. Podobnie jak w poprzednich rundach konkursu DRI, każda 
wybrana społeczność opracuje plan strategiczny poprzez oddolny, oparty na 
społeczności lokalnej proces planowania, który odzwierciedli wizję rewitalizacji centrum 
miasta i zidentyfikuje listę najważniejszych projektów, które mają potencjał, aby 
przekształcić centrum miasta oraz wykorzystać dalsze prywatne i publiczne inwestycje. 
Fundusze w ramach DRI zostaną następnie przyznane dla wybranych projektów, które 
mają największy potencjał, aby rozpocząć rewitalizację i zrealizować wizję 
społeczności dla centrum miasta.  
  
Amityville  
Władze Amityville zamierzają z centrum miasta, które jest zwarte, łatwo dostępne dla 
pieszych i znajduje się blisko stacji kolejowej, uczynić jednym z głównych miejsc na 
Long Island, określonym przez swoją unikalną kulturę nadbrzeżną i historyczny urok. 
Amityville korzysta z impulsu jakim było ukończenie i jest aktualna realizacja projektów, 
w tym projektu ścieżki pieszo-rowerowej, wielu osiedli mieszkaniowych i wielu obiektów 
o mieszanym przeznaczeniu. Aby wykorzystać ten impet, Amityville chce 
zrewitalizować stację kolejową i jej bezpośrednie otoczenie, zwiększyć dostęp dla 
pieszych i rowerzystów oraz poszerzyć obszar terenów zielonych.  
  
Riverhead  
Centrum Riverhead jest zwartą, zróżnicowaną dzielnicą o mieszanym przeznaczeniu, 
która ma tętnić życiem i służyć jako miejsce rekreacji, zakupów i turystyki, a jej 
centralnym punktem ma być zrewitalizowane nabrzeże rzeki Peconic. Pomimo 
historycznych wyzwań w rejonie śródmieścia, Riverhead pozostało zaangażowane w 
jego rewitalizację. Dzięki rozmachowi zakończonych i trwających projektów, w tym 
nowego akwarium, ponownemu otwarciu teatru Suffolk oraz wielu projektów 
mieszkaniowych, Riverhead dąży do zwiększenia przestrzeni publicznej wykorzystując 
nabrzeże rzeki Peconic, stworzenia nowych dróg dla pieszych i rowerzystów oraz 
poprawy ich bezpieczeństwa, tak aby stworzyć masę krytyczną dla rozwoju aktywności 
gospodarczej w centrum miasta zarówno dla mieszkańców jak i turystów.  
  
W ramach konkurencyjnego procesu oceny wniosków, Regionalna Rada Rozwoju 
Gospodarczego Long Island (Long Island Regional Economic Development Council) 
przeprowadziła dokładny i wszechstronny przegląd propozycji złożonych przez 
społeczności z całego regionu i wzięła pod uwagę wszystkie siedem poniższych 
kryteriów przed zarekomendowaniem Amityville i Riverhead jako nominowanych:  
  

• Śródmieście powinno być kompaktowe, z dobrze zdefiniowanymi granicami;  
• Śródmieście musi posiadać potencjał, aby wykorzystać wcześniejsze lub 

katalizować przyszłe prywatne i publiczne inwestycje w dzielnicy i jej otoczeniu;  



• Powinien istnieć niedawny lub zbliżający się wzrost zatrudnienia w obrębie lub w 
bliskiej odległości od śródmieścia, który może przyciągnąć pracowników do 
śródmieścia, wspierać przebudowę i sprawić, że wzrost będzie zrównoważony;  

• Śródmieście musi stanowić atrakcyjną i przyjazną do życia społeczność dla 
zróżnicowanej populacji osób w każdym wieku, o różnych dochodach, płci, 
tożsamości, zdolnościach, mobilności i pochodzeniu kulturowym;  

• Władze gminy już powinny ustanowić lub planować ustanawianie i wdrażanie 
zasad, które zwiększają możliwość zamieszkania i jakość życia, w tym 
korzystania z lokalnych banków ziemi, nowoczesnych kodeksów 
zagospodarowania przestrzennego i standardów parkingowych, planów 
kompletnych ulic, projektów energooszczędnych, ekologicznych miejsc pracy i 
rozwoju zorientowanego na transport;  

• Władze gminy powinny przeprowadzić otwarty i solidny proces zaangażowania 
społeczności, którego wynikiem jest wizja rewitalizacji śródmieścia oraz wstępna 
lista projektów i inicjatyw, które mogą zostać włączone do strategicznego planu 
inwestycyjnego DRI;  

• Władze gminy muszą posiadać lokalną zdolność do zarządzania procesem DRI; 
oraz  

• Władze gminy zidentyfikowały projekty transformacyjne, które będą gotowe do 
natychmiastowego wdrożenia dzięki napływowi funduszy w ramach DRI.  

  

Amityville i Riverhead dołączyły do Westbury, Hicksville, Central Islip i Baldwin, które 
były zwycięzcami w pierwszych czterech rundach konkursu DRI w regionie Long 
Island.  
  
Amityville i Riverhead rozpoczną teraz proces opracowywania Strategicznego Planu 
Inwestycyjnego w celu rewitalizacji swoich śródmieść, korzystając z funduszy na 
planowanie w wysokości do 300 tys. USD z dotacji DRI o wartości 10 mln USD. 
Lokalne Komisje ds. Planowania, składające się z przedstawicieli gmin, liderów 
społeczności lokalnych i innych interesariuszy, będą kierować tymi działaniami, 
wspierane przez zespół ekspertów z sektora prywatnego i planistów w stanie. Celem 
opracowywania Planów Inwestycji Strategicznych jest zbadanie lokalnych atutów i 
możliwości oraz zidentyfikowanie projektów rozwoju gospodarczego, transportu, 
mieszkalnictwa i społeczności, które są zgodne z wizją każdej społeczności w zakresie 
rewitalizacji śródmieścia i które są gotowe do wdrożenia. Plany Inwestycji 
Strategicznych będą stanowiły wytyczne dla inwestowania funduszy z dotacji DRI w 
projekty rewitalizacyjne, które przyczynią się do rozwoju wizji społeczności lokalnej w 
centrum miasta i które mogą wzmocnić i rozszerzyć stanową inwestycję w wysokości 
10 mln USD. Plany związane z piątą rundą konkursu DRI zostaną ukończone w 2022 r.  
  
Pełniący obowiązki sekretarza stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Inicjatywa 
na rzecz Rewitalizacji Śródmieść pomaga przekształcać śródmieścia w całym stanie 
poprzez podejście oparte na zaangażowaniu lokalnej społeczności. Riverhead i 
Amityville to ostatnio wybrane społeczności, które skorzystają z tego innowacyjnego 
programu rozwoju gospodarczego, dzięki któremu będą w stanie stworzyć przestrzeń 
publiczną i usprawnić połączenia dla mieszkańców i gości. Departament Stanu cieszy 



się na możliwość współpracy z Riverhead i Amityville w celu opracowania 
strategicznych planów, które pozwolą na wykorzystanie prywatnych inwestycji z 
korzyścią dla całego regionu Long Island”.  
  
Pełniąca obowiązki komisarz Empire State Development i kandydatka na 
stanowisko prezesa, Hope Knight, powiedziała: „Stan Nowy Jork jest 
zaangażowany w wykorzystanie transformujących możliwości ekonomicznych poprzez 
ukierunkowane inwestycje, które stworzą tętniące życiem społeczności. Inicjatywa na 
rzecz Rewitalizacji Śródmieść tchnie nowe życie w centrum Riverhead i Amityville 
poprzez stymulowanie rozwoju biznesu, tworzenie miejsc pracy i promowanie turystyki. 
Będzie to katalizatorem przyszłego dobrobytu gospodarczego i ożywi śródmieście, 
czyniąc je lepszym miejscem zarówno dla przedsiębiorców, mieszkańców, jak i 
turystów”.  
  
Komisarz HCR, RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Ogłoszone dziś nagrody w 
wysokości 10 mln USD dla Riverhead i Amityville pomogą tym społecznościom 
rozszerzyć bazę przystępnych cenowo mieszkań, poprawić bezpieczeństwo pieszych i 
rowerzystów oraz stworzyć nowe atrakcje kulturalne i edukacyjne, które przyciągną na 
Long Island więcej turystów. Inwestycje, które realizujemy w ramach Inicjatywy na 
rzecz Rewitalizacji Śródmieść zapewnią długoterminowy wzrost gospodarczy w 
centrach miast w całym stanie oraz przyczynią się do bardziej ekologicznej i 
zrównoważonej przyszłości dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Senator John Brooks powiedział: „Zabezpieczając fundusze na te projekty 
rewitalizacji śródmieścia, Gubernator Hochul po raz kolejny pokazuje swoje 
zaangażowanie w sprawy Long Island. Zapewniając realne możliwości rozwoju handlu, 
kultury i stabilności ekonomicznej dla naszych miast i dzielnic, Gubernator wyraźnie 
priorytetowo traktuje potrzeby ciężko pracujących rodzin w dążeniu do lepszego jutra. 
To jest właśnie definicja dobrego rządzenia i doceniam Gubernator Hochul za jej 
wysiłki”.  
  
Senator Anthony Palumbo powiedział: „Wniosek Riverhead był naprawdę znakomity 
i w pełni zasługiwał na to, by zostać wybranym. Jestem przekonany, że śródmieście 
Riverhead jest w pełni gotowe na transformacyjny rozwój gospodarczy. Jestem 
zaangażowany w pomoc Riverhead w osiągnięciu naszych wspólnych celów 
rewitalizacji centrum miasta w każdy możliwy sposób”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Kimberly Jean-Pierre, powiedziała: „Realizowana na 
terenie stanu Nowy Jork Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść stała się 
kluczowym elementem napędzającym wzrost gospodarczy i przekształcającym nasze 
śródmiejskie dzielnice w tętniące życiem społeczności, które pomagają naszemu 
stanowi iść naprzód i jestem zachwycona, że miejscowość Amityville została wybrana 
jako beneficjent tego kluczowego finansowania. Serdecznie gratuluję burmistrzowi 
Amityville Dennisowi Siry, zastępcy burmistrza Kevinowi Smithowi oraz całej Radzie 
miejscowości tego zasłużonego wyróżnienia, a także chciałbym podziękować 
Gubernator Hochul, Wicegubernatorowi Benjaminowi oraz Regionalnej Radzie 



Rozwoju Gospodarczego Long Island za kontynuowanie priorytetowego traktowania 
rzeczywistych, konkretnych inwestycji w nasze lokalne społeczności na Long Island i w 
całym stanie Nowy Jork”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Jodi Giglio, powiedziała: „Po 10 latach zasiadania w 
Radzie Miasta Riverhead pod trzema rządami i angażowaniu się w wiele działań 
rewitalizacyjnych w centrum miasta, mogę powiedzieć, że jest to niezbędny zastrzyk 
energii, którego Riverhead potrzebuje, aby osiągnąć sukces w zakresie udanej 
rewitalizacji śródmieścia. Doceniam starania przewodniczącej Rady Miasta, Yvette 
Aguiar, i Zarządu Miasta, przy ścisłej współpracy z Agencją ds. Rozwoju Społeczności 
(Community Development Agency, CDA), aby podjąć odważne działania w celu 
nabycia działek niezbędnych do budowy rynku miejskiego i już teraz rozpocząć proces 
rozbiórki zaniedbanych budynków w celu zapewnienia otwartego widoku na rzekę. To 
był początek wielkich rzeczy, które miały nastąpić w centrum”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „W Suffolk, 
nasze śródmieścia są sercem naszych społeczności, a w ciągu ostatnich kilku lat, 
zarówno Riverhead jak i Amityville pracowały niezwykle ciężko, aby ożywić swoje 
dzielnice biznesowe i wnieść nowe życie do swoich społeczności. Dzisiejsze 
dofinansowanie przyznane przez Gubernator Hochul wzmacniają nasze bieżące 
wysiłki rewitalizacyjne i pozwolą tym dwóm społecznościom na realizację prawdziwie 
transformacyjnych projektów”.  
  
Przewodnicząca Rady Miasta Riverhead, Yvette Aguiar, powiedziała: „Miasto 
Riverhead pragnie wyrazić naszą szczerą wdzięczność Gubernator Hochul i 
Wicegubernatorowi Benjaminowi za przyznanie znaczącej dotacji na stworzenie 
nowego rynku. Gubernator i Empire State Development Corporation dostrzegli naszą 
wizję wyrażoną w planie „Transformacja i przebudowa Riverhead”, a dzięki tej dotacji 
wizja ta wkrótce stanie się rzeczywistością, za co dziękuję Gubernator Hochul”.  
  
Przewodniczący Rady Miasta Babylon, Rich Shaffer, powiedział: „Inicjatywa na 
rzecz Rewitalizacji Śródmieść jest istotną częścią rozwoju gospodarczego w stanie 
Nowy Jork i jestem zachwycony słysząc, że miejscowość Amityville otrzyma fundusze 
na rozwój i dalsze przekształcenie swojego już tętniącego życiem centrum. Amityville 
jest ukochaną częścią naszej społeczności tutaj w mieście Babylon i doceniam wysiłki 
Gubernator Hochul, aby wesprzeć naszą lokalną społeczność. Środki te niewątpliwie 
pomogą naszej lokalnej gospodarce, ponieważ kontynuujemy odbudowę po 
negatywnych skutkach ekonomicznych spowodowanych przez pandemię”.  
  
Burmistrz Amityville, Dennis M. Siry, powiedział: „Te 10 mln USD dofinansowania 
w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść w znacznym stopniu pomoże 
mieszkańcom i przedsiębiorcom Amityville rozkwitnąć poprzez inwestycje w 
infrastrukturę i stworzenie większej ilości przestrzeni publicznych do ogólnodostępnego 
użytku. To ekscytujący czas dla Amityville i jestem wdzięczny za zaangażowanie 
Gubernator Hochul w inwestowanie w naszą społeczność”.  
  



Członkowie Rady Regionalnego Rozwoju Gospodarczego Long Island (LIREDC), 
Linda Armyn i Dave Kapell, powiedzieli: „LIREDC jest dumny, że może wspierać 
Amityville i Riverhead w ramach piątej rundy Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść. Inwestycja 10 mln USD w te obszary śródmiejskie wzmocni ich odporność 
ekonomiczną, pobudzi ich wzrost gospodarczy i przekształci śródmieście Amityville i 
Riverhead w tętniące życiem społeczności, w których ludzie mogą żyć, pracować i 
bawić się”.  
  
Informacje na temat Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść  
Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść została uruchomiona w 2016 r. w celu 
przyspieszenia i rozszerzenia rewitalizacji śródmieść i dzielnic we wszystkich 
dziesięciu regionach stanu, aby służyły jako centra aktywności i katalizatory inwestycji. 
Realizowana przez Departament Stanu inicjatywa stanowi bezprecedensową i 
innowacyjną strategię „planuj i działaj”, która łączy planowanie strategiczne z 
natychmiastową realizacją. Program jest wspierany przez międzyagencyjny zespół 
ekspertów stanowych, których zadaniem jest udzielenie pomocy władzom lokalnym w 
realizacji wizji ich społeczności.  
  
W pierwszych czterech latach trwania programu, władze stanu przeznaczyły 400 mln 
USD na inwestycje w śródmieścia, które dojrzały do rewitalizacji i mają potencjał, aby 
stać się magnesem dla rozwoju, biznesu, tworzenia miejsc pracy, większej 
różnorodności ekonomicznej i mieszkaniowej oraz możliwości. Na realizację piątej 
rundy DRI przeznaczono w 2021 r. dodatkowe 200 mln USD. Uczestniczące w 
projekcie społeczności są wybierane do programu przez 10 stanowych Rad Rozwoju 
Gospodarczego Regionu na podstawie potencjału przekształcania śródmieść. Każdej 
społeczności przyznano co najmniej 10 mln USD na opracowanie strategicznego planu 
inwestycyjnego dla śródmieścia i wdrożenie kluczowych projektów wspomagających 
realizację wizji rewitalizacji oraz pozyskanie dodatkowych inwestycji prywatnych i 
publicznych.  
  
Odbudowa śródmieścia odgrywa krytyczną rolę w wiodących w kraju działaniach władz 
stanu na rzecz wsparcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego, odwrócenia zmian 
klimatycznych i promowania sprawiedliwości klimatycznej poprzez tworzenie 
społeczności przystosowanych do ruchu pieszego, rowerowego i tranzytowego, które 
znacznie ograniczają wykorzystanie samochodów i emisję gazów cieplarnianych. DRI 
wspiera również działania w ramach stanowej inicjatywy na rzecz Ochrony Zdrowia we 
Wszystkich Obszarach Polityki/Wspierania Osób Starszych w stanie NY (Health Across 
All Policies/Age-Friendly NY), przyczyniając się do zwiększania możliwości rekreacji i 
ćwiczeń na świeżym powietrzu; oferując bezpieczne, dostępne przestrzenie publiczne 
dla interakcji społecznych, co poprawia zdrowie psychiczne; oraz rozszerzając dostęp 
do świeżej, pożywnej żywności, szczególnie w społecznościach o niedostatecznych 
zasobach.  
  
Inicjatywie przewodniczy Departament Stanu Nowy Jork. Społeczności otrzymują 
wsparcie ekspertów z sektora prywatnego oraz zespołu pracowników agencji 
państwowych kierowanych przez Departament Stanu w ścisłej współpracy z Empire 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68be31bfb91e42b90cf108d9d6c69019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776970575261426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9km7N%2BHB4GWAp4lroV7T%2BwgIYrT9tGrlSpEUll6ShhU%3D&reserved=0


State Development oraz ze stanowym Wydziałem Mieszkalnictwa i Odnowy 
Społecznej.  
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