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GUBERNATOR HOCHUL I BURMISTRZ ADAMS OGŁASZAJĄ ROZPOCZĘCIE 
BUDOWY KOMPLEKSU MIESZKAŃ NIEDROGIEGO ZAKWATEROWANIA I 

WSPOMAGANYCH O WARTOŚCI 189 MLN USD W BRONKSIE  
  

W obiekcie o roboczej nazwie Starhill Phase I w Morris Heights powstanie 326 
nowych mieszkań niedrogiego zakwaterowania, z których 200 będzie oferować 

usługi wspierające dla osób dorosłych w kryzysie bezdomności  
  

Wizualizacja jest dostępna tutaj  
  
  

Gubernator Kathy Hochul i burmistrz Nowego Jorku Eric Adams ogłosili dziś 
rozpoczęcie budowy wartego 189 mln USD kompleksu mieszkaniowego w dzielnicy 
Morris Heights w Bronksie. W ramach fazy I projektu Starhill powstanie 326 mieszkań 
niedrogiego zakwaterowania, w tym 200 lokali z usługami wspomagającymi dla osób w 
kryzysie bezdomności.  
  
„Nowa inwestycja zapewni bezpieczne i stałe mieszkania dla ponad 300 osób z 
Bronksu oraz będzie oferować niezbędne zasoby i udogodnienia, które w dłuższej 
perspektywie przyczynią się do poprawy sytuacji w dzielnicy Morris Heights” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Szalejący w całym kraju kryzys gospodarczy 
powoduje wzrost czynszów i innych kosztów utrzymania, dlatego moja administracja 
opracowała plan o wartości 25 mld USD, mający na celu zapewnienie wysokiej jakości 
mieszkań niedrogiego zakwaterowania i wspomaganych, które pomogą ustabilizować 
życie mieszkańców stanu Nowy Jork i poprawić ich komfort. Dziękuję burmistrzowi 
Adamsowi, Radzie Miasta i innym interesariuszom za współpracę przy tym projekcie i 
liczę na ich dalsze działania na rzecz poprawy sytuacji lokalnych społeczności”.  
  
„Bezpieczne, stabilne i przystępne cenowo mieszkania są podstawą dobrze 
prosperującego, przyjaznego dla wszystkich miasta, dlatego zależy nam, aby żaden 
nowojorczyk nie został bez dachu nad głową” – powiedział burmistrz Adams. „Nasza 
administracja przygotowała plan zakładający budowę mieszkań wspomaganych dla 
najbardziej potrzebujących i już zaczęliśmy jego realizację. Ściśle współpracujemy z 
gubernator Hochul, aby zrealizować najważniejsze cele dla naszych mieszkańców oraz 
aby nasze miasto było silne i sprawiedliwie zarządzane”.   
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Faza I projektu Starhill jest częścią szeroko zakrojonych planów gubernator Hochul, 
które zakładają poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym pod względem 
przystępności cenowej, sprawiedliwości i stabilności. Gubernator wprowadziła i z 
powodzeniem zatwierdziła w budżecie na rok podatkowy 2023 nowy, pięcioletni 
kompleksowy plan mieszkaniowy o wartości 25 mld USD, który zwiększy podaż 
mieszkań poprzez wybudowanie lub wyremontowanie 100 000 lokali niedrogiego 
zakwaterowania w całym stanie Nowy Jork, w tym 10 000 z usługami wspomagającymi 
dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, a także elektryfikację dodatkowych 
50 000 mieszkań.  
  
Faza I projektu Starhill zakłada budowę 14-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego 
(nazywanego roboczo Starhill Phase I) i połączonego z nim jednopiętrowego budynku 
socjalnego. Na terenie o powierzchni dwóch akrów znajdował się szpital 
wykorzystywany jako ośrodek leczenia dziennego, który został wyburzony. Realizacja 
tej wielofunkcyjnej inwestycji stała się możliwa dzięki wprowadzonej w 2018 r. zmianie 
zagospodarowania przestrzennego korytarza Jerome Avenue.  
  
W nowym budynku znajdzie się 200 mieszkań przeznaczonych dla osób dorosłych w 
kryzysie bezdomności, w tym cierpiących na zaburzenia związane z uzależnieniami i 
zaburzenia współwystępujące. Mieszkańcy będą mieli dostęp do usług 
wspomagających na miejscu oraz i będą mogli korzystać z dopłat do czynszu 
finansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz mieszkań wspomaganych w stanie Nowy 
Jork i administrowanych przez Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami 
Stanu Nowy Jork (New York State Office of Addiction Services and Supports).  
  
Usługi będą obejmować indywidualną opiekę, doradztwo rodzinne, szkolenia z zakresu 
gotowości do podjęcia pracy oraz warsztaty z zarządzania środkami finansowymi. 
Usługi te będą dobrowolne i dopasowane do potrzeb każdego lokatora, a jednocześnie 
będą promować niezależność życiową i stabilność najmu. Dostawcą usług jest 
organizacja Services for the UnderServed (S:US).  
  
Pozostałe mieszkania będą zarezerwowane dla gospodarstw domowych o dochodach 
na poziomie od 30% do 80% średniego dochodu na danym obszarze (Area Median 
Income). Jedno mieszkanie będzie przeznaczone dla dozorcy budynku.  
  
Udogodnienia zewnętrzne obejmują podwórko z tyłu budynku i obszar rekreacyjny na 
tarasie drugiej kondygnacji. Udogodnienia wewnątrz budynku obejmują usługi socjalne 
na miejscu, salę fitness, pralnię, salę zabaw dla dzieci, salę komputerową i bezpłatny 
dostęp do Internetu w każdym lokalu. Ponadto wejście będzie monitorowane przez 
całą dobę przez pracowników ochrony.  
  
Budynek Starhill Phase I jest dogodnie położony w dzielnicy mieszkaniowej Morris 
Heights w Bronksie i umożliwia dostęp do lokalnych udogodnień, takich jak usługi 
medyczne, edukacyjne i publiczne. W pobliżu budynku znajdują się przystanki 10 linii 
autobusowych MTA oraz pociągów 4, B i D. Deweloperami projektu Starhill Phase I są 
Bronx Pro i S:US.  



  
Finansowanie Starhill Phase I z budżetu stanowego obejmuje 20,6 mln USD w formie 
obligacji zwolnionych z podatków, federalne ulgi podatkowe na budownictwo 
mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach, które wygenerują 80,5 mln USD, oraz 
31,5 mln USD dotacji udzielonej przez Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej 
Stanu Nowy Jork. Departament Utrzymania i Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Nowy 
Jork przeznacza 31,5 mln USD w ramach Programu pożyczek na mieszkania 
wspomagane (Supportive Housing Loan Program). Rada Miasta Nowy Jork zapewnia 
wsparcie w wysokości 1 mln USD.  
  
W ramach fazy II projektu Starhill (Starhill Phase II) mają powstać kolejne 244 
mieszkania niedrogiego zakwaterowania i wspomagane.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Inwestycja Starhill Phase I, obejmująca 326 mieszkań, w tym 200 z 
usługami wspomagającymi, jest najnowszym przykładem naszych konsekwentnych 
działań na rzecz zwiększenia liczby mieszkań niedrogiego zakwaterowania w całym 
Bronksie. Dzięki bezpłatnemu Internetowi, udogodnieniom i dostępowi do usług 
socjalnych dla potrzebujących nowy kompleks zapewni jaśniejszą i zdrowszą 
przyszłość swoim mieszkańcom. Dziękuję Bronx Pro i Services for the UnderServed za 
współpracę i wizję, które doprowadziły do realizacji tej przełomowej inwestycji w Morris 
Heights”.  
  
Komisarz OASAS, Chinazo Cunningham, powiedziała: „Realizowana przez panią 
gubernator Inicjatywa na rzecz mieszkań wspomaganych w stanie Nowy Jork służy 
najbardziej potrzebującym grupom społecznym w całym stanie. Jest ona ważna dla 
ciągłości usług oferowanych przez OASAS i pozwala nam pomagać mieszkańcom w 
poprawie stanu ich zdrowia. Pierwsza faza projektu w Bronksie jest skierowana do 
osób w trudnej sytuacji, w tym cierpiących na zaburzenia związane z uzależnieniami. 
Jesteśmy dumni, że bierzemy udział w tej inicjatywie”.  
  
Dyrektor ds. Mieszkalnictwa w mieście Nowy Jork, Jessica Katz, powiedziała: 
„Mieszkania są najważniejszą częścią procesu pomocy w odbudowie życia osobom w 
kryzysie bezdomności, zdrowia psychicznego i uzależnień od substancji 
psychoaktywnych. Budynek Starhill wkrótce stanie się domem dla setek 
nowojorczyków, tworząc nową społeczność w Morris Heights. W ramach miejskiej 
strategii «Godne warunki mieszkaniowe dla naszych sąsiadów» zobowiązaliśmy się do 
budowy wysokiej jakości mieszkań niedrogiego zakwaterowania. Jestem dumna, że 
mogę wraz z BronxPro i Services for the Underserved świętować rozpoczęcie realizacji 
tego wspaniałego projektu”.  
  
Komisarz HPD, Adolfo Carrión Jr., powiedział: „Projekt Starhill jest doskonałym 
przykładem działań tej administracji na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców 
– bezpieczne mieszkania wspomagane niedrogiego zakwaterowania połączone z 
usługami i udogodnieniami, które poprawiają komfort życia. Po ukończeniu Starhill 
będzie naszym największym nowo wybudowanym projektem mieszkalnictwa 



wspomaganego, oferującym 326 mieszkań niedrogiego zakwaterowania, z czego 200 
to mieszkania wspomagane zarezerwowane dla osób w kryzysie bezdomności. To nie 
lada wyczyn, dlatego świętujemy ten ważny etap procesu, którego celem jest szybkie 
zapewnienie dachu nad głową jak największej liczbie mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Ritchie Torres, powiedział: „Odbudowując naszą 
gospodarkę po pandemii COVID-19, coraz wyraźniej widzimy, że tymczasowe 
rozwiązania problemu kryzysu mieszkaniowego w Nowym Jorku są niewystarczające. 
Cieszę się z działań pani gubernator i pana burmistrza mających na celu budowę 
mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności i rodzin o niskich dochodach w moim 
okręgu”.  
  
Senator stanowy José M. Serrano powiedział: „Nowy kompleks mieszkaniowy 
niedrogiego zakwaterowania Starhill pomoże w rozwiązaniu problemu kryzysu 
mieszkaniowego, który dotyka wiele osób w Bronksie i w całym mieście, a 
jednocześnie zapewni mieszkańcom darmowy Internet, indywidualne wsparcie, 
doradztwo rodzinne, szkolenia z zakresu gotowości do podjęcia pracy oraz warsztaty z 
zarządzania środkami finansowymi. Bardzo dziękuję NYS HCR, gubernator Hochul i 
burmistrzowi Adamsowi za ich starania, które doprowadziły do rozpoczęcia budowy 
tego składającego się z 326 lokali obiektu”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Latoya Joyner, powiedziała: „Starhill Phase I oznacza 
szerszy dostęp do mieszkań niedrogiego zakwaterowania dla rodzin z Bronksu, 
stanowiąc potrzebną inwestycję w przyszłość Morris Heights. Cieszę się na dalszą 
współpracę z gubernator Hochul i liczę na kolejne działania w ramach inicjatywy, której 
wyrazem jest dzisiejsze ogłoszenie. Jestem dumna, że będę jej mogła pomóc w 
rozwiązywaniu problemu niedoboru niedrogich mieszkań, z którym borykają się nasze 
rodziny”.  
  
Burmistrz dzielnicy Bronx, Vanessa L. Gibson, powiedziała: „Cieszę się, że w 
Morris Heights powstaje inwestycja, która zapewni wspomagane mieszkania 
niedrogiego zakwaterowania w bliskiej odległości od infrastruktury transportowej. 
Zapotrzebowanie na bezpieczne i stałe mieszkania jest dziś ogromne, a projekty tego 
rodzaju mają zasadnicze znaczenie w walce ze zjawiskiem braku bezpieczeństwa 
mieszkaniowego w naszej dzielnicy. Pragnę podziękować Wydziałowi Mieszkalnictwa i 
Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork, Departamentowi Utrzymania i Rozwoju 
Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork, Bronx Pro oraz Radzie Miasta Nowy Jork za tę 
znaczącą inwestycję w naszą społeczność”.  
  
Członkini Rady Miasta Nowy Jork, Pierina Sanchez, powiedziała: „W samym 
środku kryzysu mieszkaniowego w naszym mieście oraz w obliczu rosnących stawek 
czynszu i coraz częstszych eksmisji w okręgu 14 cieszę się z powstania nowego 
kompleksu mieszkaniowego w Morris Heights finansowanego z miejskich pieniędzy. W 
ramach fazy I projektu Starhill o wartości 189 mln USD powstanie 326 mieszkań 
niedrogiego zakwaterowania, w tym 200 z usługami socjalnymi dla naszych sąsiadów 
wychodzących z kryzysu bezdomności. Inwestycja ta jest świadectwem finansowego 



zaangażowania miasta w pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Mieszkańcy 
nowego kompleksu będą mogli korzystać z usług i udogodnień na miejscu, wygodnej 
infrastruktury transportowej, a także podstawowych udogodnień, takich jak bezpłatny 
dostęp do Internetu. Brak bezpieczeństwa mieszkaniowego jest jednym z największych 
problemów, z jakimi borykają się moi wyborcy, a budowa tego obiektu będzie stanowić 
wsparcie dla mieszkańców okręgu 14, ze szczególnym uwzględnieniem osób w 
kryzysie bezdomności”.  
  
Prezes i dyrektor naczelny S:US, dr Jorge R. Petit, powiedział: „Dom to coś więcej 
niż tylko dach nad głową. Dom to stabilność, bezpieczeństwo, wspólnota i poczucie 
przynależności. Projekt Starhill zapewni nadzieję, możliwości i nowe szanse 
nowojorczykom zmagającym się z bezdomnością, ubóstwem, uzależnieniami i 
problemami ze zdrowiem psychicznym. Jako organizacja działająca na rzecz 
sprawiedliwości społecznej S:US z dumą służy mieszkańcom stanu Nowy Jork i 
pomaga im w znalezieniu domów, na które zasługują. Jesteśmy zaszczyceni, że 
możemy wraz z naszymi partnerami działać na rzecz budowy wspomaganych 
mieszkań niedrogiego zakwaterowania w Bronksie”.  
  
Dyrektor naczelna Bronx Pro, Samantha Magistro, powiedziała: „Jako 
przedstawicielka Bronx Pro cieszę się, że możemy być częścią kolejnego rozdziału 
historii Starhill i transformacji tej okolicy. Starhill Phase I stanowi hołd dla historii tego 
miejsca, w którym wcześniej świadczono usługi medyczne i psychiatryczne, a 
jednocześnie zaspokaja obecne zapotrzebowanie na mieszkania niedrogiego 
zakwaterowania i nową otwartą przestrzeń w Morris Heights. Z niecierpliwością 
czekamy na budowę tego nowego obiektu razem z S:US, władzami miasta i stanu 
Nowy Jork, naszymi kredytodawcami oraz przedstawicielami społeczności”.  
  
Baaba Halm, wiceprezes i specjalista ds. rynku w Enterprise Community 
Partners w Nowym Jorku, powiedziała: „W obliczu długotrwałych skutków 
gospodarczych pandemii oraz trwającego kryzysu mieszkaniowego w naszym mieście 
rozszerzenie oferty mieszkań niedrogiego zakwaterowania, zwłaszcza tych z usługami 
wspomagającymi, ma ogromne znaczenie. Jesteśmy dumni, że możemy 
współpracować z naszymi długoletnimi partnerami – Bronx Pro Group, Services for the 
UnderServed i nie tylko – w ramach projektu budowy niedrogich mieszkań 
wspomaganych w Bronksie”.  
  
Jane Silverman, dyrektor wykonawcza Community Development Banking 
(Chase), powiedziała: „Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Bronx Pro 
Group i Services for the UnderServed przy tej przełomowej inwestycji, która odmieni 
życie osób wychodzących z kryzysu bezdomności i lokalnej społeczności. Cały czas 
działamy wspólnie z lokalnymi organizacjami w stanie Nowy Jork na rzecz budowy 
bezpiecznych i dobrej jakości mieszkań”.  
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