
 
Do natychmiastowej publikacji: 18.07.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL I BURMISTRZ ADAMS OGŁASZAJĄ POROZUMIENIE W 
SPRAWIE RAM FINANSOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I POTENCJALNĄ 

ROZBUDOWĄ DWORCA PENN STATION ORAZ REWITALIZACJĄ OKOLICZNYCH 
TERENÓW  

  
Umowa gwarantuje zachowanie przychodów z lokalnego podatku od 

nieruchomości i wprowadza obowiązek utworzenia podmiotu zarządzającego  
  

Dzięki ramom finansowym nowy dworzec Penn Station będzie w stanie zaspokoić 
potrzeby mieszkańców stanu Nowy Jork  

  
  
Gubernator Kathy Hochul i burmistrz Eric Adams ogłosili dziś porozumienie w sprawie 
ram finansowych pomiędzy stanem Nowy Jork a miastem Nowy Jork, które dotyczy 
finansowania przebudowy i potencjalnej rozbudowy dworca Penn Station oraz 
rewitalizacji okolicznych terenów. Porozumienie ramowe pozwoli miastu na utrzymanie 
obecnego, stałego poziomu przychodów z tytułu podatku od nieruchomości, a 
jednocześnie wprowadza wymaganie, aby finansowanie dworca, przestrzeni publicznej i 
prac modernizacyjnych pochodziło częściowo od podmiotów prywatnych. Umowa ta jest 
dowodem konsekwentnych działań stanu na rzecz przebudowy dworca Penn Station 
bez konieczności podnoszenia podatków dla mieszkańców ani zwiększania opłat 
ponoszonych przez pasażerów transportu miejskiego.   
   
W ramach umowy miasto i stan zobowiązały się do utworzenia wspólnego podmiotu 
zarządzającego, który będzie nadzorować prace nad modernizacją przestrzeni 
publicznej oraz zajmie się kompleksowym i skoordynowanym planowaniem i realizacją 
przedsięwzięcia.   
   
„Dworzec Penn Station jest obecnie nieestetyczny, nieefektywny oraz nieintuicyjny i nie 
zaspokaja potrzeb osób dojeżdżających do pracy w Nowym Jorku” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Podpisana dziś umowa przybliża nas do realizacji wizji pięknego, 
nowoczesnego i godnego Nowego Jorku dworca, z tętniącą życiem otwartą 
przestrzenią, pięknymi ulicami i lepszymi połączeniami z lokalną infrastrukturą 
transportową. Dzięki współpracy z burmistrzem Adamsem i innymi liderami lokalnymi i 
społecznymi podtrzymujemy nasze zobowiązanie do rewitalizacji dworca Penn i okolic, 
wypracowując jednocześnie najkorzystniejszą ofertę dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork”.   



   
„Penn Station jest jednym z głównych węzłów komunikacyjnych w kraju, który co roku 
obsługuje miliony osób dojeżdżających do pracy, a jednak nie nadąża za standardami 
XXI wieku” – powiedział wicegubernator Antonio Delgado. „Abyśmy mogli nadal 
zaspokajać potrzeby osób dojeżdżających do pracy dziś i w przyszłości, miasto i stan 
wspólnymi siłami uzgodniły ramy finansowe, które zapewnią rentowność i będą służyć 
wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, powiedział: „Ta współpraca podkreśla 
zaangażowanie przywódców miasta i stanu we wspólne działania na rzecz kwestii o 
kluczowym znaczeniu dla mieszkańców. Nowoczesny system transportowy jest 
podstawą naszej zdolności prowadzenia godnego życia w dobrze prosperującym 
mieście, a także kluczem do sprawiedliwej odbudowy gospodarki. Nowa wizja Penn 
Station jest dla naszego pokolenia tym, czym Empire State Building był dla poprzednich 
pokoleń: symbolem naszej wytrwałości i projektem, który będzie definiował nasze 
miasto przez kolejne dekady. Dzisiejsza umowa jest korzystna dla mieszkańców 
Nowego Jorku – pozwoli poprawić infrastrukturę transportową, zapewni przystępne 
cenowo mieszkania i dobre miejsca pracy, a jednocześnie zabezpieczy przyszłe 
przychody i ochroni nas przed ryzykiem finansowym”.   
   
Zgodnie z umową środki na nadzorowaną przez miasto i stan przebudowę i potencjalną 
rozbudowę dworca Penn Station oraz modernizację okolicznych terenów będą 
pochodzić częściowo od inwestorów prywatnych. Zakres finansowanych prac ma 
obejmować poprawę stanu ulic i chodników, stworzenie nowych przestrzeni publicznych 
w okolicy dworca oraz budowę bardziej przepustowych połączeń pomiędzy dworcem 
Penn a pobliskimi stacjami metra.   
   
Stan będzie sprzedawać prawa do zabudowy prywatnym deweloperom i pobierać 
opłaty będące ekwiwalentem podatków (payments-in-lieu-of-taxes, PILOT) od nowo 
wybudowanych, nowoczesnych i przyjaznych środowisku budynków biurowych i 
mieszkalnych. Kwota pobranych opłat PILOT przekraczająca dotychczasowy poziom 
podatków od nieruchomości oraz dochody ze sprzedaży dodatkowych praw do 
zabudowy pomogą sfinansować projekt. Stan i miasto uzgodniły, że środki z opłat 
PILOT mogą zostać wykorzystane do następujących celów:  
  

• Pokrycie w 100% kosztów modernizacji ulic, chodników, przestrzeni 
publicznych i innych elementów infrastruktury publicznej.  

• Pokrycie w 50% kosztów modernizacji infrastruktury transportowej, w tym 
podziemnych ciągów komunikacyjnych i wejść do okolicznych stacji metra.  

• Pokrycie 12,5% kosztów przebudowy i ewentualnej rozbudowy dworca 
Penn Station.  

  
Pozostałe koszty będą finansowane przez administrację federalną, stan New Jersey, 
stan Nowy Jork, firmę Amtrak i inne publiczne źródła finansowania.   
   



Aby utrzymać stały poziom przychodów z podatków, miasto będzie nadal pobierać 
opłaty równe dotychczasowym przychodom od każdej działki budowlanej, zwiększając 
je co roku o 3%. Wszystkie budynki powrócą do rejestru podatkowego miasta po 
uzyskaniu uzgodnionego wkładu w koszty projektu lub po upływie 80 lat (najpóźniej). Ze 
względu na przewidywany wzrost wartości nieruchomości oczekuje się, że miasto 
uzyska znacznie większe przychody z podatków, gdy budynki zostaną ponownie 
włączone do systemu podatkowego miasta. Miasto i stan uzgodniły również wysokość 
ulg dla podatku od nieruchomości.   
   
W listopadzie ubiegłego roku gubernator Hochul przedstawiła swoją wizję nowego, 
zoptymalizowanego pod kątem podróżnych, supernowoczesnego dworca Penn Station, 
która odzwierciedlała potrzeby społeczności i koncentrowała się na transporcie 
publicznym oraz poprawie stanu przestrzeni publicznej. W planie priorytetowo 
potraktowano przebudowę istniejącego dworca, natomiast projekt rozbudowy i 
inicjatywa Gateway Project, które gubernator zdecydowanie popiera, będą 
kontynuowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez władze federalne. Nowy 
plan powstał po kilku miesiącach wspólnej pracy i ponad 100 spotkaniach z 
przedstawicielami społeczności i agencji rządowych oraz politykami, których celem było 
poprawienie poprzednich planów i wyznaczenie nowych celów.   
   
W czerwcu gubernator Hochul poinformowała, że inicjatywa przebudowy dworca Penn 
Station weszła w fazę planowania, i ogłosiła przetarg na przygotowanie projektu 
nowego dworca. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w tym miesiącu, a zwycięskie 
projekty zostaną przedstawione jesienią.   
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