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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY WARTEGO 21 MLN 
USD OSIEDLA PRZYSTĘPNYCH CENOWO MIESZKAŃ W BUFFALO  

  
Budowa West Side Homes zapewni 49 nowych, przystępnych cenowo i 

energooszczędnych mieszkań w zachodniej części Buffalo; wśród dostępnych 
lokali znajdzie się szesnaście mieszkań przeznaczonych dla dorosłych 

bezdomnych  
  

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 362 000 USD w ramach 
organizowanego przez NYSERDA konkursu Buildings of Excellence  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie budowy wartego 21 mln USD 
osiedla mieszkaniowego w Buffalo. Inwestycja o nazwie West Side Homes obejmuje 
gruntowną modernizację dwóch budynków oraz budowę nowych jedenastu budynków, 
w których powstanie 49 mieszkań, w tym 16 mieszkań z usługami wspomagającymi dla 
osób doświadczających bezdomności.  

  
„Ta ważna nowa inwestycja zapewnia bardzo potrzebne energooszczędne, 
nowoczesne i przystępne cenowo mieszkania dla rodzin w Buffalo, w tym dla osób, 
które zmagają się z bezdomnością”, powiedziała gubernator Hochul. „Przekształcając 
niezagospodarowane działki w nowe mieszkania, możemy wykreować nową działalność 
gospodarczą w West Side i poprawić jakość życia osób i rodzin, które wkrótce 
zamieszkają w tej inwestycji”.  
  
West Side Homes 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 wartości 25 mld USD, 
który przewiduje zwiększenie podaży mieszkań poprzez stworzenie lub modernizację 
100 000 niedrogich mieszkań w całym stanie Nowy Jork, w tym 10 000 z usługami 
wspomagającymi dla grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, a także 
elektryfikację dodatkowych 50 000 mieszkań.  
  
Na 17 wolnych działkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zostanie 
wybudowanych jedenaście nowych budynków, a dwa istniejące dwurodzinne domy 



zostaną poddane renowacji. Po ukończeniu inwestycji powstanie w sumie 49 
przystępnych cenowo mieszkań z jedną, dwiema, trzema lub czterema sypialniami.  
  
Szesnaście mieszkań wspomaganych otrzyma dopłaty do czynszu i będzie oferować 
usługi dla mieszkańców, które będą finansowane w ramach Inicjatywy na rzecz 
mieszkań wspomaganych w stanie Nowy Jork (Empire State Supportive Housing 
Initiative) i administrowane przez stanowe Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób 
z Uzależnieniami (New York State Office of Addiction Services and Supports). Usługi 
świadczone przez BestSelf Behavioral Health obejmą zarządzanie opieką, leczenie 
zaburzeń behawioralnych, wsparcie koleżeńskie, usługi podstawowej opieki zdrowotnej, 
usługi edukacyjne/zawodowe, ułatwianie kontaktu z punktami opieki nad dziećmi oraz 
pomoc w codziennym życiu.  
  
Pozostałe 33 mieszkania będą przeznaczone dla gospodarstw domowych o dochodach 
równych lub niższych niż 50 procent średniego dochodu na danym obszarze (Area 
Median Income).  
  
Trzypiętrowy, 15-mieszkaniowy budynek przy 625 West Avenue zostanie zbudowany 
zgodnie z normami Phius (Passive House Institute US), 2020 Enterprise Green 
Communities oraz WELL Building Certification, oraz będzie spełniał wymagań 
dotyczące efektywności, aby otrzymać wsparcie w ramach organizowanego przez 
Urząd ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) konkursu Buildings of Excellence 
oraz dofinansowanie programu budowy nowych budynków mieszkaniowych (New 
Construction-Housing Program). Budynek został zaprojektowany jako całkowicie 
zelektryfikowany i będzie zawierał takie elementy wyposażenia, jak gruntowa pompa 
ciepła, wentylacja z systemem odzysku energii oraz dachowe baterie słoneczne.  
  
W budynku znajdą się takie udogodnienia, jak pralnia, komórki lokatorskie, werandy, 
balkony i pomieszczenie socjalne.  
  
Osiedle West Side Homes znajduje się w pobliżu wielu linii autobusowych i w promieniu 
jednej mili od klinik i biur BestSelf Behavioral Health, oddziałów bibliotek Crane i Isaias 
Gonzalez-Soto, West Side Community Services, różnych szkół miasta Buffalo, parku 
Massachusetts Avenue oraz klubu dla chłopców i dziewcząt.  
  
Deweloperem jest Buffalo Neighborhood Stabilization Company Inc (BNSC), oddział 
PUSH Buffalo zajmujący się rozwojem budownictwa mieszkaniowego. W ramach 
procesu planowania, który rozpoczął się w 2017 r., członkowie społeczności West Side, 
pod przewodnictwem BNSC, wskazali te 17 miejsc, które mają zostać przywrócone do 
użytku w formie przystępnych cenowo mieszkań.  
  
Finansowanie ze środków stanowych dla West Side Homes obejmuje federalne i 
stanowe ulgi podatkowe na budownictwo mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach, 
które umożliwią wygenerowanie około 12 mln USD kapitału i 3,3 mln USD dotacji z 
Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork (New York State 



Homes and Community Renewal, NYS HCR). Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z 
Niepełnosprawnością Stanu Nowy Jork (New York State Office of Temporary and 
Disability Assistance, NYS OTDA) przeznaczy 3,6 mln USD w ramach Programu 
pomocy mieszkaniowej dla osób borykających się z bezdomnością (Homeless Housing 
Assistance Program). NYSERDA przyznała 362 620 USD w 2. rundzie programu 
Buildings of Excellence oraz 124 000 USD w ramach programu budowy nowych 
budynków mieszkaniowych. Miasto Buffalo przeznaczyło na ten cel 500 000 USD.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Nasza inwestycja w West Side Homes pozwoli na stworzenie 49 
energooszczędnych i niedrogich mieszkań w łatwo dostępnej okolicy, w pobliżu 
punktów usługowych i udogodnień, w tym 16 mieszkań dla rodzin potrzebujących 
dodatkowego wsparcia. Ta inteligentnie zaprojektowana inwestycja zapewni 
społeczności West Side nowe możliwości działania, podkreślając jednocześnie 
mieszkaniowy charakter okolicy. Dzięki zastosowaniu rygorystycznych rozwiązań w 
zakresie efektywności energetycznej, West Side Homes przyczyni się do stworzenia 
zdrowszej przestrzeni życiowej dla mieszkańców, czystszej i bardziej ekologicznej 
społeczności dla wszystkich, a także wesprze wysiłki władz stanowych na rzecz 
osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla określonych w ustawie o 
przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA). Gratulacje dla PUSH Buffalo i innych naszych 
partnerów za rozpoczęcie tego nowego projektu”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami stanu Nowy Jork, 
Chinazo Cunningham, powiedziała: „Osoby dotknięte problemem uzależnienia często 
potrzebują wsparcia w postaci mieszkania, aby móc skorzystać z kluczowych usług, 
które są niezbędne dla ich zdrowia. OASAS kontynuuje współpracę z partnerskimi 
agencjami, aby realizować te projekty we wszystkich obszary stanu i pomóc ludziom w 
potrzebie w dotarciu do potrzebnych im zasobów. Z niecierpliwością czekam na 
korzyści, jakie projekt ten przyniesie społeczności zachodniej części stanu Nowy Jork”.  
  

Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością, Daniel 
W. Tietz, powiedział: „Oferując usługi wspierające w przystępnych cenowo 
mieszkaniach, możemy zapewnić stabilne środowisko osobom doświadczającym 
bezdomności i zająć się wyzwaniami, które przyczyniły się do ich niestabilności 
mieszkaniowej. Stałe wsparcie gubernator Hochul dla Programu Pomocy 
Mieszkaniowej dla Osób Bezdomnych (Homeless Housing and Assistance Program), w 
tym dla projektu West Side Homes, świadczy o jej zaangażowaniu w zapewnienie 
wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork bezpiecznego miejsca, w którym będą mogli 
zamieszkać – zwłaszcza tym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji”.  
  

Doreen M. Harris, prezes i dyrektor generalna NYSERDA, powiedziała: „NYSERDA 
jest zadowolona z faktu, że w ramach projektu West Side Homes wmurowano kamień 
węgielny i rozpoczęto budowę w pełni zelektryfikowanego, przystępnego cenowo 
budynku mieszkalnego dla znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkańców Buffalo, w 
którym zastosowano technologię pomp ciepła, energooszczędną wentylację i energię 



odnawialną. Projekty Buildings of Excellence, takie jak ten, pokazują, że niskoemisyjna 
przyszłość jest możliwa i gwarantują, że komfortowe, zdrowe budynki będą dostępne 
dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, wspierając tym samym zobowiązanie 
gubernator Hochul do zapewnienia dwóch milionów mieszkań przyjaznych dla klimatu”.  
  
Senator stanu, Tim Kennedy, powiedział: „Ten projekt jest kolejnym przykładem 
zaangażowania stanu Nowy Jork w tworzenie możliwości wsparcia i przystępnego 
cenowo budownictwa mieszkaniowego. Dziękuję gubernator Hochul za nieustanne 
priorytetowe traktowanie przestrzeni dla lokalnej społeczności lokalnej i inwestowanie w 
trwałe rozwiązania, które umacniają rodziny i pojedyncze osoby w całym regionie 
Western New York”.  
  
Senator stanu, Sean Ryan, powiedział: „PUSH Buffalo od lat wykonuje wspaniałą 
pracę na rzecz tej społeczności. Projekt ten doskonale wykorzysta fundusze stanowe, 
które pomogą w rewitalizacji strefy West Side w Buffalo. Zagospodarowanie tych 19 
pustych działek i nieruchomości nie tylko podniesie standard okolicy, w których są one 
zlokalizowane, ale także pozwoli zapewnić bardzo potrzebne, przystępne cenowo 
mieszkania dla wielu mieszkańców Buffalo i zapewni niezbędną pomoc osobom 
doświadczającym bezdomności”.  
  
Członek Zgromadzenia, Jon D. Rivera, powiedział: „Chciałbym podziękować 
gubernator Hochul, Buffalo Neighborhood Stabilization Company Inc. oraz PUSH 
Buffalo za zainwestowanie w bardzo potrzebne, sprawiedliwe możliwości mieszkaniowe 
w rejonie West Side Buffalo. 49 nowych mieszkań, które powstaną w West Side Homes, 
nie tylko zaspokoi ogromne zapotrzebowanie na przystępne cenowo mieszkania w 
społeczności regionu Western New York, ale także będzie znajdować się w pobliżu 
przystanków autobusowych, klinik i biur BestSelf Behavioral Health, oddziałów bibliotek 
Crane i Isaias Gonzalez-Soto oraz West Side Community Services – organizacji, które 
zapewniają nieocenioną pomoc i udogodnienia dla osób, które najbardziej ich 
potrzebują”.  
  
Przewodniczący rady hrabstwa, Mark Poloncarz, powiedział: „Przystępne cenowo 
mieszkania mają kluczowe znaczenie dla naszej gospodarki i społeczności, 
przyczyniając się do kondycji całej naszej społeczności. Ta poważna inwestycja i 
zaangażowanie na rzecz dzielnicy, która bardzo skorzysta na tym projekcie, świadczy o 
zaangażowaniu gubernator Hochul w tego typu rozwój gospodarczy. Zapewnienie tych 
wyjątkowych, przystępnych cenowo mieszkań poprzez modernizację istniejącej 
infrastruktury, a także budowę zupełnie nowych budynków, które będą powodem do 
dumy dla mieszkańców Buffalo, świadczy o przywództwie i perspektywicznym myśleniu 
naszej gubernator i jej administracji. Wyrażam uznanie dla wszystkich osób 
zaangażowanych w projekt West Side Homes i z niecierpliwością czekam na uroczyste 
przecięcie wstęgi w tej bardzo potrzebnej inwestycji mieszkaniowej mającej na celu 
stworzenie przystępnych cenowo mieszkań”.  
  
Burmistrz Byron W. Brown powiedział: „Dziękuję organizacji PUSH Buffalo, 
Wydziałowi Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork, NYSERDA, 



Stanowemu Urzędowi ds. Zdrowia Behawioralnego oraz BestSelf Behavioral Health za 
współpracę przy tworzeniu tego wspaniałego, przystępnego cenowo osiedla 
mieszkaniowego, które pomoże również naszym bezdomnym. Jest to piąty projekt 
mieszkaniowy PUSH Buffalo, w którym uczestniczy moja administracja. Cieszymy się, 
że pracując nad osiągnięciem naszego celu, jakim jest stworzenie 40 procent 
przystępnych cenowo mieszkań w każdej części miasta Buffalo, w ramach naszego 
programu HOME możemy wesprzeć to przedsięwzięcie kwotą 500 000 USD”.  
  
Rahwa Ghirmatzion, dyrektor wykonawczy PUSH Buffalo, powiedziała: 
„BNSC/PUSH Buffalo z radością rozpoczyna prace ziemne związane z projektem West 
Side Homes. Jest on zwieńczeniem współpracy z mieszkańcami w celu uchwalenia 
ambitnej i sprawiedliwej Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności 
(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA). W trakcie prac nad 
ustawą CLCPA, która weszła w życie w czerwcu 2019 r., nasza społeczność zaczęła 
zastanawiać się, jak wyglądałaby realizacja CLCPA w praktyce, a West Side Homes 
jest właśnie realizacją takiej wizji. Chcemy wyrazić uznanie i podziękować wszystkim 
tym, którzy byli gotowi marzyć z nami i wspierać nas w realizacji tego projektu”.  
  

###  
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