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

ZAKWATEROWANIA W DZIELNICY EAST NEW YORK (BROOKLYN)  
  

W wyniku realizacji projektu powstaną 174 mieszkania niedrogiego 
zakwaterowania, schronisko ze 169 lokalami dla osób w kryzysie bezdomności 

oraz ponad 7600 stóp kwadratowych powierzchni handlowej w centralnym 
Brooklynie  

  
  
Gubernator Kathy Hochul i burmistrz Eric Adams ogłosili dziś rozpoczęcie budowy 
Logan Fountain, wielofunkcyjnego kompleksu mieszkaniowego zaprojektowanego w 
wyniku zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy East New York z 
2016 r. Projekt zakłada przekształcenie nieczynnej stacji benzynowej w lokale 
niedrogiego zakwaterowania, mieszkania przejściowe dla rodzin w kryzysie 
bezdomności i nową powierzchnię handlową.  
  
„W całym stanie Nowy Jork realizujemy ukierunkowane inwestycje, które rozszerzają 
bazę mieszkań niedrogiego zakwaterowania oraz lokali wspomaganych i przejściowych 
dla najbardziej potrzebujących rodzin” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Mieszkalnictwo i rozwój gospodarczy zawsze idą w parze, a Logan Fountain 
jest doskonałym przykładem pokazującym, jak dzięki udanej współpracy z burmistrzem 
Adamsem jesteśmy w stanie doprowadzić do pojawienia się nowych mieszkań, usług i 
firm w każdej dzielnicy”.  

  
Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, powiedział: „Projekty takie jak Logan 
Fountain mają kluczowe znaczenie dla rewitalizacji East New York i dzielnic w całym 
mieście. W ramach projektu nieczynna stacja benzynowa, która nie oferowała 
społeczności żadnych korzyści, zostanie przekształcona w potrzebne mieszkania 
niedrogiego zakwaterowania, bezpieczne miejsca noclegowe dla naszych sąsiadów 
doświadczających bezdomności oraz przestrzeń handlową służącą społeczności – a 
wszystko to w zasięgu transportu publicznego. Cieszę się z rozpoczęcia realizacji tego 
ważnego projektu i czekam na otwarcie nowego kompleksu mieszkaniowego w Nowym 
Jorku”.  
  

Inwestycja wpisuje się w szeroko zakrojone plany gubernator Hochul, mające na celu 
poprawę sytuacji mieszkaniowej pod względem dostępności, sprawiedliwości i 



stabilności. W budżecie stanowym na rok 2023 gubernator zapowiedziała i zapewniła 
środki na pięcioletni, kompleksowy plan mieszkaniowy o 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.   
  
Obiekt Logan Fountain, znajdujący się przy 265 Logan Street, został zaprojektowany w 
modelu hybrydowym, zakładającym utworzenie mieszkań niedrogiego zakwaterowania i 
wspomaganych oraz schroniska dla rodzin w 13-kondygnacyjnym budynku. We 
wschodnim skrzydle znajdzie się 69 mieszkań niedrogiego zakwaterowania dla rodzin o 
niskich dochodach, uzyskujących od 50 do 70 procent średniego dochodu, oraz 105 
mieszkań dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności. W zachodnim skrzydle 
powstanie 169 mieszkań dla rodzin wychodzących z kryzysu bezdomności, 
zarządzanych przez Departament ds. Usług dla Osób Bezdomnych w mieście Nowy 
Jork. W budynku znajdzie się również około 7677 stóp kwadratowych powierzchni 
handlowej na parterze wzdłuż Atlantic Avenue. Kompleks został zaprojektowany przez 
MHG Architects, a jego wykonawcą będzie firma Broadway Builders, wchodząca w 
skład grupy Hudson Companies.  
  
Mieszkańcy Logan Fountain będą mogli liczyć na szereg udogodnień. Udogodnienia w 
części zawierającej mieszkania niedrogiego zakwaterowania i wspomagane obejmują 
salę fitness, zagospodarowany wspólny dziedziniec z placem zabaw dla dzieci, wiele 
tarasów z ogrodami, przechowalnie rowerów i pralnie. Rodziny zajmujące lokale 
przejściowe będą miały dostęp do przestrzeni przeznaczonych na opiekę nad dziećmi 
na zewnątrz i wewnątrz budynku, a także przechowalni rowerów i pralni.  
  
Jericho Project, znana organizacja non profit działająca na rzecz osób w kryzysie 
bezdomności, będzie świadczyć szereg usług wspomagających i prowadzić programy 
dla rodzin w mieszkaniach niedrogiego zakwaterowania. Ponadto HELP USA, znana w 
całym kraju organizacja świadcząca usługi socjalne dla osób w kryzysie bezdomności, 
będzie świadczyć usługi opiekuńcze i koordynować opiekę nad mieszkańcami 
schroniska.  
  
Kompleks Logan Fountain będzie się znajdować dwie przecznice od stacji metra linii J 
przy Norwood Avenue oraz w odległości krótkiego spaceru od stacji metra linii A przy 
Euclid Avenue.  
  
Prace rozpoczęły się w sierpniu i mają się zakończyć pod koniec 2024 r. W skład 
zespołu deweloperskiego wchodzą Hudson Companies, Jericho Project i HELP USA.  
  
Na budowę części Logan Fountain składającej się z mieszkań niedrogiego 
zakwaterowania i wspomaganych przeznaczono łącznie 117 mln USD. Na tę kwotę 
składają się obligacje zwolnione z podatków, federalne kredyty podatkowe na 
budownictwo mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach gwarantowane przez 
Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork wraz z grupą Citi, która 



zapewniła akredytywę na okres budowy, dotacja od Departamentu Utrzymania i 
Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork, środki przekazane przez byłego członka 
Rady Miasta, Rafaela Espinala, oraz kapitał własny w postaci kredytu podatkowego z 
Hudson Housing Capital jako syndykiem i JP Morgan Chase jako inwestorem. Kredyt 
przyznany przez Citi pozwolił uzyskać 97 mln USD na budowę części zawierającej 
schronisko w ramach umowy z Departamentem ds. Usług dla Osób Bezdomnych w 
mieście Nowy Jork. Grupa Citi będzie zarządzać wydatkowaniem środków na budowę i 
zajmować się monitorowaniem całego projektu.  
  
Projekt jest kluczowym elementem wprowadzonej w 2016 r. zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego East New York, która zapewni 16,7 mln USD 
inwestycji kapitałowych w tej dzielnicy. Opracowując strategię inwestycyjną, miasto w 
2014 r nawiązało współpracę z lokalną społecznością i utworzyło Plan społeczny dla 
dzielnicy East New York (East New York Community Plan), w którym określono 
priorytety dotyczące zapotrzebowania na nową infrastrukturę, parki, obiekty 
użyteczności publicznej, mieszkania niedrogiego zakwaterowania i wsparcie dla małych 
firm.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Obiekty takie jak Logan Fountain stanowią 
próbę zadośćuczynienia za historyczne krzywdy ekonomiczne w dzielnicach 
centralnego Brooklynu. Mają też zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na mieszkania 
niedrogiego zakwaterowania w mieście i w całym stanie. Cieszymy się, że wspólnie z 
naszymi partnerami z HPD i z partnerskimi firmami deweloperskimi zapewnimy 174 
lokale stałego zakwaterowania i wspomagane dla rodzin i osób samotnych, które 
zmagają się z brakiem bezpieczeństwa mieszkaniowego. Utworzenie na tym terenie 
nowego obiektu DHS pomoże rodzinom doświadczającym bezdomności w osiągnięciu 
stabilności i jak najszybszym opuszczeniu schroniska. Pod kierownictwem gubernator 
Hochul będziemy nadal konsekwentnie przekształcać Brooklyn, realizując przemyślane, 
zdrowe i zrównoważone inwestycje”.  
  
Członkini Rady Miasta Nowy Jork, Sandy Nurse, powiedziała: „Niemal 60% osób 
zamieszkujących tereny zarządzane przez Radę społeczną nr 5 ma problemy z 
opłacaniem czynszu. Liczba wniosków o eksmisję gwałtownie wzrasta, a liczba 
wynajmowanych mieszkań wspomaganych się nie zmienia. Po zakończeniu budowy 
obiekt Logan Fountain zaspokoi to zapotrzebowanie, oferując 174 rodzinne mieszkania 
niedrogiego zakwaterowania oraz 169 mieszkań przejściowych w naszym dystrykcie. 
Projekt obejmuje 105 lokali wspomaganych, które będą stanowić pomoc dla naszych 
sąsiadów w kryzysie bezdomności. Z radością witamy w dystrykcie 37 inwestycję Logan 
Fountain – opartą na ekologicznym projekcie, realizowaną przez lokalną kadrę 
pracowniczą i wspierającą firmy MWBE”.  
  
Komisarz Departamentu Utrzymania i Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork, 
Adolfo Carrión Jr., powiedział: „Logan Fountain jest doskonałym przykładem 
współpracy miasta i stanu w celu znalezienia domu dla najbardziej potrzebujących 
nowojorczyków. W ramach projektu powstaną 174 mieszkania niedrogiego 



zakwaterowania i wspomagane dla rodzin wychodzących z kryzysu bezdomności i o 
niskich dochodach, a także 169 miejsc noclegowych w nowym schronisku rodzinnym. 
Jesteśmy dumni, że wspólnie z Hudson Companies, Jericho Project, HELP USA i 
lokalnymi urzędnikami możemy rozszerzyć bazę mieszkań niedrogiego zakwaterowania 
w dzielnicy East New York”.  
  
Komisarz Departamentu Usług Społecznych Miasta Nowy Jork, Gary P. Jenkins, 
powiedział: „Cieszymy się z rozpoczęcia budowy wielofunkcyjnego kompleksu 
mieszkań niedrogiego zakwaterowania Logan Fountain, w którym setki osób i rodzin w 
trudnej sytuacji znajdą przejściowe i niedrogie mieszkania, umożliwiające im osiągnięcie 
stabilności i bezpieczeństwa. Projekty takie jak ten pozwalają nam skutecznie 
zaspokajać zapotrzebowanie na wysokiej jakości mieszkania i miejsca noclegowe dla 
potrzebujących nowojorczyków. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom publicznym i 
prywatnym za rozpoczęcie realizacji tego wspaniałego projektu i liczymy na udaną 
współpracę w dążeniu do celu, jakim jest poprawa sytuacji w mieście pod względem 
sprawiedliwości społecznej i przystępności”.  
  
Dan Garodnick, przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania i dyrektor 
Departamentu Planowania Miasta Nowy Jork, powiedział: „Nowe lokale dla osób o 
niskich dochodach i mieszkania wspomagane położone w pobliżu stacji metra i City 
Line Park są dowodem na to, że plan opracowany dla dzielnicy East New York przynosi 
wymierne korzyści. Dzięki inicjatywom burmistrza Adamsa «Miasto na tak» zamierzamy 
wykorzystać ten sukces i kontynuować budowę lepszej przyszłości dla wszystkich”.  
  
Sarah Pizer, dyrektor ds. rozwoju w Hudson Companies, powiedziała: „Dzisiejsze 
wydarzenie jest świadectwem naszego wieloletniego zaangażowania w budowę 
mieszkań niedrogiego zakwaterowania dla nowojorczyków. Jesteśmy dumni, mogąc 
współpracować z organizacjami HELP USA i Jericho Project, które świadczą ważne 
usługi socjalne dla rodzin w domach przejściowych. Chcemy również podziękować 
naszym partnerom z miasta i stanu za konsekwentne wsparcie i współpracę, dzięki 
którym doszło do realizacji tej innowacyjnej inwestycji”.  
  
Tori Lyon, dyrektor naczelna Jericho Project, powiedziała: „Jericho Project z 
radością wspiera realizację projektu Logan Fountain, dzięki któremu wiele rodzin i osób 
samotnych znajdzie bezpieczeństwo i stabilizację w hybrydowych mieszkaniach 
niedrogiego zakwaterowania i wspomaganych. Jesteśmy dumni, że możemy 
zaoferować mieszańcom Brooklynu kompleksowe usługi, które mają ogromne 
znaczenie dla osób starających się odbudować życie swoje i swoich rodzin. Dziękujemy 
burmistrzowi Ericowi Adamsowi, Hudson Companies, HELP USA, Departamentowi 
Utrzymania i Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork, Departamentowi ds. Usług dla 
Osób Bezdomnych Miasta Nowy Jork oraz Wydziałowi Mieszkalnictwa i Odnowy 
Społecznej Stanu Nowy Jork za ich działania na rzecz realizacji tego ważnego 
projektu”.  
  
Dr Tom Hameline, dyrektor naczelny i prezes HELP USA, powiedział: „Organizacja 
HELP USA rozpoczęła swoją działalność w East New York, dlatego cieszę się, że nadal 



inwestujemy w budowanie lepszego życia dla najbardziej potrzebujących w tej dzielnicy. 
Logan Fountain jest wzorem partnerstwa publiczno-prywatnego, pokazującym, że 
udana współpraca pozwala znaleźć realne rozwiązania kryzysu mieszkaniowego w 
naszym mieście. Dziękuję burmistrzowi Adamsowi, Hudson Companies, Jericho Project 
i wszystkim zainteresowanym za wspieranie tego przełomowego przedsięwzięcia”.  
  

###  

  

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4177b97edcc94334b66d08dade0d48f9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638066445893093882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xdbyElMMkPBLcm6TLfXhs5iRFuO1Mc3VfucQyxpBBn4%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

