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GUBERNATOR HOCHUL PRZEZNACZA DO 1 MLN USD NA POMOC DLA 
UPRAWNIONYCH WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ DOTKNIĘTYCH POWODZIĄ 

SPOWODOWANĄ HURAGANEM FRED  
  

Pomoc skierowana do właścicieli mieszkań o niskich i umiarkowanych 
dochodach w hrabstwie Steuben  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie nawet 1 mln USD w ramach 
funduszy nadzwyczajnych kwalifikującym się właścicielom mieszkań w hrabstwie 
Steuben, którzy ucierpieli w wyniku powodzi spowodowanej przez huragan Fred w 2021 
roku. Te fundusze stanowe zapewnią dotacje na naprawy dla właścicieli domów, którzy 
ponieśli szkody w swoim głównym miejscu zamieszkania podczas powodzi.  
  
„Mieszkańcy hrabstwa Steuben nadal odczuwają skutki powodzi po zeszłorocznym 
huraganie Fred, a te fundusze zapewnią ważną pomoc kwalifikującym się właścicielom 
domów”, powiedziała gubernator Hochul. „Ponieważ zmiany klimatyczne zwiększają 
częstotliwość i siłę huraganów, władze stanu Nowy Jork nadal będą angażowały się w 
pomoc ciężko pracującym rodzinom w naprawie ich domów, jednocześnie zwiększając 
naszą odporność w przyszłości”.  
  
Przyznane dziś fundusze pokrywają koszt szkód poniesionych w głównym miejscu 
zamieszkania przez właścicieli domów, którzy spełniają wymagania wytycznych 
programu. Wydział ds. Odnowy Lokali Mieszkalnych i Społeczności (New York State 
Homes and Community Renewal, NYS HCR) będzie nadzorować program, który będzie 
administrowany przez Arbor Housing and Development, która jest lokalną organizacją 
non-profit posiadającą doświadczenie w realizacji programów odbudowy domów.  
  
Właściciele domów mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów napraw 
awaryjnych niezbędnych do doprowadzenia ich lokum do bezpiecznego i nadającego 
się do zamieszkania stanu. Kwalifikujące się naprawy mogą obejmować naprawę lub 
wymianę instalacji elektrycznych i hydraulicznych, wymianę szamba, pokrycia 
dachowego, zapewnienie dostępności i modernizację systemu ogrzewania. Naprawy 
wtórne obejmują instalację nowych okien, izolację, drzwi i każdy zakres prac, który 
poprawia efektywność energetyczną domu.  
  
Dotacje w wysokości do 35 000 USD będą przyznawane na podstawie zakresu prac 
zatwierdzonego przez Arbor Housing and Development. Wnioskodawcy muszą być 



właścicielami domów, których głównym miejscem zamieszkania jest hrabstwo Steuben i 
których dochody są równe lub niższe od 90 procent mediany dochodu na danym 
obszarze (Area Median Income).  
  
Komisarz HCR, RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Właścicielom domów w 
hrabstwie Steuben, którzy nadal borykają się ze skutkami huraganu Fred, ten 1 mln 
USD przeznaczony na tak ważne cele pomoże w powrocie do normalności. Jesteśmy 
wdzięczni, że mamy zaufanego partnera, takiego jak Arbor Housing and Development, 
który wdraża ten program pomocowy, oraz gubernator, która po raz kolejny okazała 
współczucie rodzinom ciężko dotkniętym przez bezprecedensowe powodzie. W obliczu 
naszej walki z ciągłym wpływem zmian klimatycznych, władze stanu Nowy Jork 
zapewnią lokalnym społecznościom zasoby, których potrzebują, aby odbudować 
zniszczenia”.  
  
Susan Bull, prezes Arbor Housing and Development, powiedziała: „Arbor Housing 
and Development jest ogromnie zadowolona, że może być partnerem w stałych 
wysiłkach mających na celu pomoc właścicielom w remontach domów po szkodach 
wyrządzonych przez powódź w hrabstwie Steuben. Jesteśmy wdzięczni za dodatkowe 
wsparcie od NYS HCR, które pozwoli nam rozszerzyć działania remontowe w małych, 
wiejskich społecznościach dotkniętych tym problemem”.  
  
Uprawnieni właściciele domów ubiegający się o dofinansowanie mogą odwiedzić stronę 
internetową Arbor Housing and Development 
https://arbordevelopment.org/homeownership-programs/ lub zadzwonić pod numer 607-
654-7478.  
  

###  

  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farbordevelopment.org%2Fhomeownership-programs%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc17db5c52b524fb1617c08d9ed8b39bc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802004493181492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cxWbkyhTJPLV07vVD45P1RhBG8EooOl%2FaoQpA57e3KI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc17db5c52b524fb1617c08d9ed8b39bc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802004493181492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TSU%2BsLv1vjKCaNLtVmcYRiq2te5%2Bn6H6heP8jJKKYsE%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1BE657303A6472A9852587E600649A4E00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc17db5c52b524fb1617c08d9ed8b39bc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802004493181492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9mBh8p9A18eVYKc4MvUkEzo9fuvYd5MeBf71wglZzc0%3D&reserved=0

