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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY OSIEDLA 
MIESZKANIOWEGO O MIESZANYM PRZEZNACZENIU NA KWOTĘ 55 MLN USD W 

SYRACUSE  
  

Przekształcenie zabytkowego kompleksu fabrycznego Moyera stworzy 128 
nowych przystępnych cenowo mieszkań i powierzchni komercyjnych  

  
Projekt Moyer Carriage Lofts obejmie 50 mieszkań z usługami wspomagającymi 

dla osób i rodzin w potrzebie  
  

Inwestycja ta wpisuje się w kompleksową strategię regionu mającą na celu 
rewitalizację społeczności i wzrost gospodarczy znaną jako „CNY Rising”  

  
Zdjęcia są dostępne tutaj  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie budowy przystępnego cenowo 
osiedla mieszkaniowego z usługami wspomagającymi o wartości 55 mln USD w 
Syracuse. W ramach projektu zabytkowy kompleks Fabryki Moyera zostanie 
przekształcony w 128 mieszkań i powierzchnie handlowe na parterze, przy czym 50 
lokali zostanie zarezerwowanych dla osób i rodzin potrzebujących usług 
wspomagających.  
  
„Dążymy do tego, by uczynić stan Nowy Jork bardziej sprawiedliwym i sprzyjającym 
integracji, dlatego musimy zapewnić wszystkim jego mieszkańcom dostęp do 
przystępnych cenowo mieszkań i usług wspomagających, których potrzebują, by móc 
dobrze żyć”, powiedziała gubernator Hochul. „Inwestowanie w zagospodarowanie 
opuszczonych i niewykorzystanych zabytkowych budynków w całym stanie ma 
zasadnicze znaczenie dla rewitalizacji i rozwoju takich miast jak Syracuse. Będziemy 
kontynuować walkę z kryzysem mieszkaniowym, nadając priorytet takim projektom jak 
Moyer Carriage Lofts, które poprawiają jakość życia mieszkańców i przyczyniają się do 
rozwoju dzielnic”.  
  
Inwestycja Moyer Carriage Lofts jest częścią ogólnostanowego planu gubernator 
Hochul, którego celem jest zwiększenie dostępności, sprawiedliwości i stabilności 
budownictwa mieszkaniowego. W uchwalonym niedawno budżecie stanowym 
gubernator zapewniła środki na nowy, pięcioletni, kompleksowy plan mieszkaniowy o 
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wartości 25 mld USD, który przewiduje zwiększenie podaży mieszkań poprzez 
stworzenie lub zachowanie 100 000 lokali niedrogiego zakwaterowania w całym stanie 
Nowy Jork, w tym 10 000 z usługami socjalnymi dla grup społecznych znajdujących się 
w trudnej sytuacji, a także elektryfikację dodatkowych 50 000 mieszkań.  
  
Projekt zakłada adaptacyjne ponowne wykorzystanie zabytkowego kompleksu Moyer 
Factory w celu stworzenia 128 mieszkań i 3670 stóp kwadratowych powierzchni 
handlowej. Cztery połączone ze sobą budynki zostaną poddane gruntownej renowacji, 
przy czym zewnętrzne detale architektoniczne pozostaną nienaruszone. Projekt 
oznacza historyczną transformację kompleksu Moyer Factory, który został zbudowany 
w 1881 roku, jednak od 2005 roku jest nieużywany.  
  
Wszystkie mieszkania będą dostępne dla gospodarstw domowych uzyskujących 
dochody na poziomie do 60% średniego dochodu w regionie. 50 mieszkań zostanie 
przeznaczonych na mieszkania wspomagane, w których mieszkańcy będą mieli dostęp 
do usług na miejscu, finansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz mieszkań 
wspomaganych w Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative) i 
administrowanych przez Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością 
Stanu Nowy Jork (New York State Office of Mental Health). Usługi wspomagające będą 
obejmować doradztwo i zarządzanie przypadkami.  
  
Udogodnienia dla mieszkańców obejmują prywatny dziedziniec z nasadzeniami, pralnię, 
pokój socjalny z bezpiecznym wejściem, biura obsługi programu oraz parking przy ulicy.  
  
Finansowanie z budżetu stanowego obejmuje 3,6 mln USD w formie obligacji 
zwolnionych z podatków, federalne kredyty podatkowe na budownictwo mieszkaniowe 
dla osób o niskich dochodach (Federal Low-Income Housing Tax Credit), które 
pozwoliły wygenerować 18,2 mln USD oraz 10,7 mln USD dotacji udzielonej przez 
Wydział ds. Odnowy Lokali Mieszkalnych i Społeczności w stanie Nowy Jork (New York 
State Homes and Community Renewal, NYS HCR). Urząd ds. Parków, Rekreacji i 
Ochrony Zabytków stanu Nowy Jork (New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) przyznał federalne i stanowe historyczne ulgi podatkowe, które 
pozwoliły wygenerować 12 mln USD kapitału własnego. Ponadto teren ten został objęty 
zakończonym sukcesem oczyszczania terenów poprzemysłowych (Brownfield Cleanup 
Program) Departamentu Ochrony Środowiska (Department of Environmental 
Conservation), a po jego zakończeniu kwalifikuje się do objęcia go ulgą podatkową w 
wysokości 6,4 mln USD. Urząd Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork (New York 
State Office of Mental Health) zarządza ponad 1,2 mln USD rocznego finansowania 
operacyjnego dla 50 mieszkań z usługami wspomagającymi. Ponadto władze miasta 
Syracuse przekazały 500 000 USD z funduszy na realizację programu HOME.  
  
Zespół deweloperski to wspólne przedsięwzięcie organizacji Housing Visions i firmy 
Redev CNY LLC.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Moyer Carriage Lofts to inwestycja w przyszłość północnej części 



Syracuse oraz osób i rodzin dla których ta okolica jest ich domem. Kompleks 128 
mieszkań o wartości 55 mln USD rozpoczyna nowy, wspaniały rozdział w długiej historii 
tego przemysłowego kompleksu. Dziękujemy organizacji Housing Visions i firmie Redev 
CNY za pomoc w przywróceniu do życia tych zabytkowych budynków i zapewnieniu 
społeczności potrzebnych mieszkań w przystępnej cenie”.  
  
Komisarz ds. zdrowia psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: „Stabilne 
środowisko mieszkaniowe jest niezbędne w procesie wychodzenia z trudnej sytuacji. 
Badania wykazały, że niestabilność mieszkaniowa jest jednym z czynników 
społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, które mogą wpływać na zdrowie 
fizyczne i psychiczne danej osoby. Projekt Moyer Carriage Lofts jest kolejnym 
przykładem zaangażowania gubernator Hochul w sprawy mieszkalnictwa 
wspomaganego oraz współpracy między rządem, organizacjami pozarządowymi i 
korporacjami w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mieszkaniowych i wzmocnienia 
zasobów zdrowia psychicznego w naszych społecznościach”.  
  
Komisarz Biura Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków, Erik Kulleseid, 
powiedział: „Projekt Moyer Carriage Lofts jest kolejnym doskonałym przykładem na to, 
że ochrona zabytków pozwala tchnąć nowe życie w takie miasta jak Syracuse. Program 
ulg podatkowych na renowację przyciąga inwestycje w zabytkowe budynki, co pomaga 
rozwijać lokalną gospodarkę, tworzyć wysokiej jakości mieszkania w przystępnych 
cenach, promować zrównoważony rozwój i zachować dziedzictwo naszych miast i 
miasteczek”.  
  
Senator stanu, John W. Mannion, powiedział: „Inwestycja Moyer Carriage Lofts 
zapewni bardzo potrzebne, przystępne cenowo, osiągalne i zapewniające dostęp dla 
osób z niepełnosprawnościami mieszkania, których od dawna brakowało w regionie 
Central new York i w całym stanie. Zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania 
mieszkaniowe jest teraz jeszcze większe niż dotychczas, a projekt Moyer Carriage Lofts 
stanowi kompleksowe rozwiązanie, które przyniesie korzyści wielu osobom i rodzinom”.  
  
Członek Izby Zgromadzenia, William Magnarelli, powiedział: „Odnawianie 
budynków w naszej społeczności nie tylko pozwala stworzyć lepsze opcje 
mieszkaniowe, ale także zwiększa wartość naszych dzielnic. Współpraca organizacji 
Housing Visions z lokalnymi organizacjami społecznymi jest odzwierciedleniem 
zaangażowania władz stanu Central New York w rewitalizację. Takie podejście jest 
korzystne dla okolicznych mieszkańców i osób potrzebujących specjalistycznych 
mieszkań”.  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa Onondaga, Ryan McMahon, 
powiedział: „Tworzenie przystępnych cenowo mieszkań, które zapewniają także 
kompleksowe usługi, jest niezwykle ważne dla naszej społeczności, a ten projekt 
stanowi ogromny krok w kierunku zaspokojenia tej potrzeby. Dziękujemy wszystkim 
partnerom, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu”.  
  



Burmistrz, Ben Walsh, powiedział: „Pozwoli od przywrócić do zycia do życia kultowy 
budynek w północnej części miasta z korzyścią dla okolicy i całej naszej społeczności. 
Co najważniejsze, pomaga wypełnić krytyczną lukę w zakresie dostępności 
bezpiecznych mieszkań po przystępnych cenach, jaka istnieje w mieście Syracuse. 
Wierzę, że ten projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania i inwestycji w tym 
ważnym korytarzu, pomiędzy ulicami Destiny USA, Regional Market, Washington 
Square i North Salina Street. Dziękuję gubernator Hochul, organizacji Housing Visions i 
firmie Redev CNY za zainwestowanie w ten obszar oraz doceniam ogromne wsparcie i 
współpracę między naszymi partnerami stanowymi w zakresie mieszkalnictwa, ochrony 
środowiska, zabytków i zdrowia psychicznego”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Ben Lockwood, Housing Visions Unlimited, Inc. 
powiedział: „W ramach projektu Moyer Carriage Lofts firma w organizacji Housing 
Visions z przyjemnością podjęliśmy współpracę z naszym lokalnym zespołem. Projekt 
pozwala zachować ważny fragment historii Syracuse, zapewnia wysokiej jakości rozwój 
w północnej części miasta, a jego mieszkańcy otrzymają jedne z najlepszych mieszkań, 
jakie Syracuse ma do zaoferowania”.  
  
Członek zarządu Redev CNY, LLC, Ryan Benz, powiedział: „Wierzymy, że ten 
projekt będzie katalizatorem pozytywnych zmian w całej społeczności, a jednocześnie 
zapewni bezpieczne, niedrogie mieszkania tym, którzy najbardziej ich 
potrzebują. Program CNY jutra musi zapewniać inkluzywność i przystępne ceny, a 
inwestycja Moyer Carriage Lofts to jeden z wielu przykładów równych szans dla 
wszystkich”.  
  
Przyspieszenie programu „CNY Rising”  
  
Ukończona dzisiaj inwestycja jest uzupełnieniem programu „CNY Rising”, który jest 
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Ten regionalny plan koncentruje się na 
wykorzystaniu globalnych możliwości rynkowych, wzmacnianiu przedsiębiorczości i 
tworzeniu gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Obecnie w regionie 
widoczne jest przyspieszenie programu „CNY Rising” dzięki stanowej inwestycji o 
wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy rewitalizacji północnej części stanu (Upstate 
Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 500 mln USD zachęci 
prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co zgodnie z planami władz 
regionu pozwoli na stworzenie nawet 5900 nowych miejsc pracy. Więcej informacji 
można znaleźć tutaj.  
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