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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 
TRANSFORMACYJNEGO O WARTOŚCI 1,2 MLD USD, W WYNIKU KTÓREGO 

POWSTANIE 2400 MIESZKAŃ NIEDROGIEGO ZAKWATEROWANIA, 
PRZYCHODNIA LEKARSKA I PRZESTRZENIE HANDLOWE W GMINIE EAST NEW 

YORK  
  

Trwa już pierwszy etap przebudowy Brooklyn Developmental Center o wartości 
373 mln USD (budowa niemal 600 mieszkań niedrogiego zakwaterowania)  

  
Jest to część wieloetapowego projektu budowy obiektu mieszkaniowego w 
ramach stanowej inicjatywy Vital Brooklyn mającej na celu wyeliminowanie 

nierówności gospodarczych w gminie East New York  
  

Wizualizacje są dostępne tutaj  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie realizacji projektu przebudowy 27-
akrowego terenu Brooklyn Developmental Center w gminie East Nowy Jork. Wartość 
projektu to 1,2 mld USD. W ramach pierwszego etapu o wartości 373 mln USD 
powstanie 576 mieszkań niedrogiego zakwaterowania, nowa przychodnia lekarska o 
powierzchni 15 000 stóp kwadratowych oraz 7000 stóp kwadratowych przestrzeni 
handlowych na parterze. Po ukończeniu całej inwestycji, która ma się nazywać Alafia, 
powstanie ponad 2400 mieszkań niedrogiego zakwaterowania w sprzyjającej spacerom 
okolicy, w której znajdą się przestrzenie rekreacyjne i ogólnodostępne obiekty 
promujące zdrowie i dobrostan. Alafia jest częścią stanowej inicjatywy Vital Brooklyn, 
która ma na celu rozwiązanie problemu chronicznych różnic społecznych, 
ekonomicznych i zdrowotnych w szczególnie zagrożonych społecznościach Brooklynu. 
 
„W ramach tego projektu budujemy mieszkania dla społeczności gminie East New York, 
a także inwestujemy w tę społeczność, aby umożliwić rozwój przyszłym pokoleniom 
mieszkańców” – powiedziała gubernator Hochul. „2400 nowych mieszkań wysokiej 
jakości i szerszy dostęp do usług socjalnych i opieki zdrowotnej w obiekcie Alafia 
sprawią, że ta okolica stanie się bardziej przystępnym, bardziej integracyjnym i 
zdrowszym miejscem do życia. Ta prawdziwie transformacyjna inwestycja pomoże nam 
wyeliminować nierówności społeczne w systemie, aby zapewnić wszystkim 
mieszkańcom stanu Nowy Jork szansę na godne życie”.  
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FBrooklyn_Developmental_Center_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d24fb54d5d468be20908dae1dec572%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070644312191410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o6zlRicyib3%2B0jFQfLMp13Zk8imTTl4qzMAfJR8KIOA%3D&reserved=0


W 2018 r. agencja Empire State Development – we współpracy z Wydziałem 
Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork – zwróciła się z wnioskiem o 
przedstawienie ofert na realizację nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu 
ukierunkowanego na dobrostan na terenie kampusu Brooklyn Developmental Center, 
mieszczącego się w Spring Creek w gminie East New York. Zwycięski zespół 
deweloperski składa się z podmiotów: Apex Building Company, L+M Development 
Partners, Services for the UnderServed (S:US) oraz RiseBoro Community Partnership. 
Plan generalny opracowała pracownia Dattner Architects.  
 
Docelowo projekt przebudowy BDC, występujący pod nazwą Alafia, zostanie 
zrealizowany w etapach, w ramach których powstanie około 2400 mieszkań niedrogiego 
zakwaterowania oraz inne obiekty użytkowe mieszanego przeznaczenia. Całość ma być 
przyjazna dla pieszych i mieścić się na terenie kampusu, na którym powstanie otwarta 
przestrzeń zaprojektowana przez SCAPE Landscape Architecture.  
 
W ramach pierwszego etapu przebudowy powstanie 15-kondygnacyjny budynek z 452 
mieszkaniami oraz 6-kondygnacyjny budynek ze 124 mieszkaniami. 15-kondygnacyjny 
budynek ma się składać z dwóch wież połączonych wspólnym lobby z przychodnią 
lekarską o powierzchni 15 000 stóp kwadratowych w pierwszej wieży i przestrzenią 
handlową o powierzchni 7800 stóp kwadratowych w drugiej wieży.  
 
Organizacja One Brooklyn Health będzie prowadzić przychodnię lekarską świadczącą 
opiekę podstawową i szereg usług specjalistycznych, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkańców Alafii i okolicznej społeczności. W przestrzeni handlowej, która ma 
przyciągnąć lokalne małe firmy obsługujące okolicę, mają znaleźć się placówki pięciu 
najemców komercyjnych.  
 
48 mieszkań jest zarezerwowanych dla osób z problemami ze zdrowiem psychicznym, 
którym będą przysługiwać dopłaty do czynszu i usługi finansowane w ramach Inicjatywy 
na rzecz mieszkań wspomaganych w stanie Nowy Jork (Empire State Supportive 
Housing Initiative, ESSHI) i zarządzane przez Urząd ds. Zdrowia Psychicznego Stanu 
Nowy Jork (New York State Office of Mental Health, NYS OMH). Dodatkowe 88 
mieszkań wspomaganych zostanie zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną lub rozwojową, które będą korzystać z dopłat do czynszu i usług 
finansowanych przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy 
Jork (New York State Office for People With Developmental Disabilities, NYS OPWDD). 
Dostawcą usług dla 136 mieszkań wspomaganych jest organizacja Services for the 
UnderServed.  
 
Oba budynki uwzględnione w pierwszym etapie projektu zostały zaprojektowane tak, 
aby spełniały standardy budynków pasywnych. Mają też wykorzystywać system 
geotermalnych pomp ciepła w obiegu zamkniętym do efektywnego energetycznie 
ogrzewania i chłodzenia. W obiekcie znajdzie się również zamontowana na dachu 
instalacja solarna, która będzie przetwarzać energię słoneczną na elektryczną, a także 
system odzyskiwania ciepła ze ścieków SHARC, który wykorzystuje energię ze ścieków 
do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania wody.  



 
Mieszkańcy będą mieli dostęp do bezpłatnego szybkiego łącza szerokopasmowego i 
całodobowych usług ochrony. Dodatkowe udogodnienia dla mieszkańców obejmują 
pralnie, przechowalnie rowerów i powierzchnie rekreacyjne.  
 
Finansowanie z budżetu stanowego obejmuje 38,1 mln USD w formie obligacji 
zwolnionych z podatków, federalne kredyty podatkowe na budownictwo mieszkaniowe 
dla osób o niskich dochodach, które wygenerują 117,8 mln USD, oraz 174,9 mln USD 
dotacji udzielonej przez Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork. 
Urząd ds. Badań i Rozwoju Energetyki stanu Nowy Jork (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) zapewni wsparcie w wysokości ok. 
450 000 USD. Projekt będzie się mógł również ubiegać o dofinansowanie instalacji 
solarnej przez NYSERDA w ramach programu NY-Sun Multifamily Affordable Housing 
Incentive. Ponadto oczekuje się, że projekt będzie się kwalifikować do otrzymania 
kredytów podatkowych na energię słoneczną i geotermalną, które mają wygenerować 
670 000 USD kapitału. OMH ma przekazywać 1 200 000 USD rocznie na pokrycie 
kosztów utrzymania 48 lokali objętych inicjatywą ESSHI, a także 430 000 USD w formie 
dotacji rozwojowej na pokrycie kosztów początkowych. Dodatkowe finansowanie 
pochodzi od grupy podmiotów prywatnych.  
 
Inwestycja Alafia 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 wprowadziła i z 
powodzeniem zabezpieczyła nowy, pięcioletni, kompleksowy plan mieszkaniowy o 
wartości 25 mld USD, który zwiększy podaż mieszkań poprzez stworzenie lub 
wyremontowanie 100 000 przystępnych cenowo 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. W ubiegłym 
tygodniu gubernator Hochul i burmistrz Eric Adams ogłosili rozpoczęcie budowy Logan 
Fountain, wielofunkcyjnego obiektu położonego również w gminie East New York, w 
którym znajdą się 174 mieszkania niedrogiego zakwaterowania, schronisko z 
mieszkaniami dla 169 nowojorczyków w kryzysie bezdomności oraz ponad 7600 stóp 
kwadratowych przestrzeni handlowych.  
 
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Przebudowa obiektu Brooklyn Developmental 
Center to niepowtarzalna okazja do stworzenia integracyjnego, zrównoważonego i 
promującego aktywność kompleksu mieszkań niedrogiego zakwaterowania, który 
przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i zwiększy możliwości dla tysięcy 
nowojorczyków mieszkających w centralnym Brooklynie. Z radością ogłaszamy 
rozpoczęcie budowy wartego 373 mln USD pierwszego etapu projektu o łącznej 
wartości 1,2 mld USD, który znacząco wpłynie na jakość życia przyszłych mieszkańców 
i całej gminy East New Jork. Dzięki usługom wspomagającym, przychodni lekarskiej, 
darmowej sieci Wi-Fi, wykorzystaniu czystej energii, przestrzeniom handlowym i 
przystępnym czynszom obiekt ten reprezentuje prawdziwie holistyczne podejście do 
budowania mieszkań niedrogiego zakwaterowania i poprawy sytuacji społeczności, 
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którym służymy”.  
 
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Alafia jest najnowszym przykładem zaangażowania gubernator Hochul w 
kwestię poprawy sytuacji ekonomicznej wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork 
poprzez strategiczne inwestycje w mieszkania niedrogiego zakwaterowania. 
Przebudowa obiektu Brooklyn Developmental Center, do której doszło dzięki inicjatywie 
Vital Brooklyn, pomoże zrewitalizować centralny Brooklyn poprzez zbudowanie 
kompleksu mieszkań niedrogiego zakwaterowania promującego zdrowie i aktywność 
dla przyszłych pokoleń”.  
  
Prezes i dyrektor naczelna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork, Doreen M. Harris, powiedziała: „Projekt ten odzwierciedla zaangażowanie 
gubernator Hochul w zapewnienie marginalizowanym mieszkańcom całego stanu Nowy 
Jork sprawiedliwego dostępu do energooszczędnych lokali niedrogiego zakwaterowania 
w ramach celu, jakim jest wybudowanie 2 mln przyjaznych dla klimatu mieszkań do 
2030 r. Dzięki zastosowaniu technologii geotermalnych pomp ciepła i energii 
elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii solarnej obiekt Alafia będzie 
oferować czyste, dobrej jakości przestrzenie życiowe dla mieszkańców gminy East New 
York na Brooklynie i pomoże w rewitalizacji całej społeczności”.  
  
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: 
„Mieszkania wspomagane, które powstaną dzięki przebudowie Brooklyn Developmental 
Center, zapewnią osobom cierpiącym na choroby psychiczne bezpieczne i stabilne 
przestrzenie mieszkalne z dostępem do usług pozwalających im żyć w otoczeniu 
własnej społeczności. Zaangażowanie gubernator Hochul w mieszkalnictwo 
wspomagane i opiekę nad zdrowiem psychicznym pomaga tysiącom mieszkańców 
stanu Nowy Jork prowadzić zdrowsze i bardziej niezależne życie”.  
  
Prezes i dyrektor naczelny Urzędu ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork (Dormitory 
Authority of the State of New York, DASNY), Reuben McDaniel, powiedział: 
„DASNY z dumą wspiera ten ważny projekt, który przyniesie korzyści społeczności 
Brooklynu w kolejnych dziesięcioleciach. Pod przewodnictwem gubernator Hochul 
dokonujemy inwestycji w Brooklyn i rewitalizujemy osiedla w całym stanie Nowy Jork”.  
 
Komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork, 
Kerri Neifeld, powiedziała: „Gubernator Hochul kolejny raz traktuje priorytetowo 
mieszkańców stanu Nowy Jork z niepełnosprawnością rozwojową, rozszerzając bazę 
integracyjnych mieszkań wspomaganych, które wzbogacają społeczności i poprawiają 
jakość życia. Co ważne, 88 mieszkań dla osób z zaburzeniami rozwoju powstaje w 
miejscu dawnej instytucji Brooklyn Developmental Center, której zamknięcie było 
jednym z 19 kroków OPWDD w kierunku zwiększenia liczby mieszkań w okolicy. Z 
niecierpliwością czekam na zakończenie przebudowy, która pozwoli większej liczbie 
osób na realizację marzeń o samodzielnym życiu”.  
 
Senator stanowa, Roxanne J. Persaud, powiedziała: „W ramach pierwszego etapu 



nowej inwestycji Alafia w okolicy powstanie prawie 500 pięknych, nowych mieszkań, z 
których 132 będzie niezwykle potrzebnymi mieszkaniami wspomaganymi. Inicjatywa 
Vital Brooklyn wprowadza znaczące zmiany w byłym kampusie Brooklyn Developmental 
Center, a co najważniejsze, na miejscu nadal będą świadczone usługi dla 
potrzebujących mieszkańców”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Nikki Lucas, powiedziała: „Powstanie obiektu Alafia to 
ważny krok dla naszej społeczności. Rozpaczliwie potrzebujemy mieszkań niedrogiego 
zakwaterowania i dodatkowego ośrodka zdrowia. Liczę na udaną współpracę z 
deweloperami i biurem gubernatora nad tym projektem, począwszy od dzisiejszego 
wmurowania kamienia węgielnego, poprzez wszystkie fazy poprzedzające budowę i 
następujące po jej zakończeniu. Cele powinny obejmować gwarancje zatrudnienia dla 
członków społeczności oraz pozyskanie mieszkań dla osób, które mieszkają obecnie w 
60. okręgu Zgromadzenia. Cieszę się też na współpracę w zakresie przygotowania 
społeczności do procesu składania wniosków o nowe lokale, której celem rejestracja i 
edukacja mieszkańców okręgu, tak aby mogli sprawnie znaleźć pracę i nowe 
mieszkanie”.  
  
Burmistrz dzielnicy Brooklyn, Antonio Reynoso, powiedział: „Po raz kolejny gmina 
East New York podejmuje działania na rzecz swojej brooklyńskiej społeczności, 
udostępniając setki mieszkań niedrogiego zakwaterowania oraz usługi zdrowotne i 
przestrzeń handlową dla naszych mieszkańców. Jeśli chcemy pokonać kryzys 
mieszkaniowy, musimy podejmować więcej tego typu inicjatyw – i to wszędzie, nie tylko 
w East New York. Każda gmina w naszej dzielnicy musi uczestniczyć w 
przedsięwzięciu, jakim jest poprawa sytuacji społecznej i ekonomicznej Brooklynu, 
dlatego bardzo się cieszę, że obiekt Brooklyn Developmental Center zapoczątkował ten 
proces. Dziękuję gubernator Hochul oraz wielu agencjom i organizacjom, które wspólnie 
doprowadziły do realizacji tego projektu”.  
 
Prezes i dyrektor naczelna One Brooklyn Health, LaRay Brown, powiedziała: 
„Stabilne, bezpieczne mieszkania niedrogiego zakwaterowania oraz dostęp do opieki 
zdrowotnej są nierozerwalnie związane z wprowadzaniem sprawiedliwych zasad 
społecznych. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w realizacji wizji pani gubernator”.  
 
Prezes i dyrektor naczelny Services for the UnderServed, dr Jorge R. Petit, 
powiedział: „Dom to coś więcej niż tylko budynek. Dom to stabilność, bezpieczeństwo, 
wspólnota i poczucie przynależności. Jako dostawca usług dla potrzebujących 
mieszkańców stanu Nowy Jork, musimy konsekwentnie budować nowe mieszkania i 
zapewniać dostęp do terenów zielonych oraz potrzebnych udogodnień dla społeczności 
w trosce o ich bezpieczeństwo. Cieszymy się, że w obiekcie Alafia powstaną 
wspomagane mieszkania niedrogiego zakwaterowania otoczone terenami zielonymi w 
gminie East New York. Jako przedstawiciel S:US jestem dumny, że mogę uczestniczyć 
w tej rewolucyjnej inicjatywie”.  
 
Dyrektor naczelna L+M Development Partners, Lisa Gomez, powiedziała: „Ten 
przełomowy projekt zaoferuje coś więcej niż mieszkania niedrogiego zakwaterowania – 



wyznaczy też nowe standardy budowania przyszłe osiedli mieszkaniowych w 
najbardziej potrzebujących społecznościach, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i 
zrównoważony rozwój w każdym aspekcie. Budowanie mieszkań niedrogiego 
zakwaterowania promujących zdrowy styl życia w dzielnicach, które tego potrzebują – 
od wykorzystanych materiałów budowlanych po świadczone usługi – jest niezwykle 
ważne. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za jej działania, a także wszystkim 
naszym partnerom, którzy pomagają w realizacji tego projektu”.  
 
Dyrektor naczelny Apex Building Group, Lee Brathwaite, powiedział: „Rzadko 
mamy do czynienia z projektami, które mogą pomóc w przekształceniu okolicy i 
poprawie jakości życia jej mieszkańców. Alafia to jeden z takich rzadkich projektów, 
dlatego jako przedstawiciel Apex jestem niezwykle dumny, że możemy być jego 
częścią. Dzięki temu projektowi Apex może nadal wypełniać swoją misję, polegającą na 
budowie wysokiej jakości mieszkań niedrogiego zakwaterowania, tworząc jednocześnie 
środowisko, w którym mieszkańcy gminy East New York mogą prowadzić zdrowe i 
szczęśliwe życie”.  
 
Dyrektor naczelny RiseBoro Community Partnerships, Scott Short, powiedział: 
„Od ponad 50 lat RiseBoro współpracuje z partnerami społecznymi, władzami lokalnymi 
i prywatnymi inwestorami, aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork w dostępie do 
wysokiej jakości mieszkań niedrogiego zakwaterowania, niezależnie od kodu 
pocztowego. Cieszę się, że Alafia może stać się kolejnym przykładem realizacji misji 
RiseBoro, polegającej na wspieraniu zdrowych i dobrze prosperujących gmin poprzez 
budowę mieszkań niedrogiego zakwaterowania i wspomaganych”.  
  
Dyrektor zarządzający Urban Investment Group w Goldman Sachs Asset 
Management, Yarojin Robinson, powiedział: „Budowanie i zachowywanie wysokiej 
jakości mieszkań niedrogiego zakwaterowania jest kluczowym założeniem Urban 
Investment Group. Bardzo się cieszymy z możliwości współpracy z silną grupą 
partnerów wspieraną przez gubernator Hochul, ponieważ uważamy, że ten projekt ma 
kluczowe znaczenie dla budowania wartości ekonomicznej i możliwości dla wielu 
przedstawicieli społeczności East New York”.  
  
Dyrektor zarządzająca w Wells Fargo, Page Travelstead, powiedziała: „Pierwsza 
faza projektu Alafia stanowi idealne odzwierciedlenie wizji rewitalizacji gminy East New 
York – miejsca z mieszkaniami niedrogiego zakwaterowania, opieką zdrowotną, 
handlem dostosowanym do potrzeb społeczności oraz przestrzenią do pracy i rekreacji. 
Dziś naszym głównym celem musi być priorytetowe traktowanie inwestycji, które 
rozszerzają bazę mieszkaniową, a także projektów, dzięki którym miasto Nowy Jork 
będzie lepszym i bardziej zrównoważonym miejscem do życia dla wszystkich 
mieszkańców. Wraz z wieloma kluczowymi partnerami holding Wells Fargo jest dumny 
ze sfinansowania powstania pierwszego budynku, w którym znajdą się 452 mieszkania 
niedrogiego zakwaterowania. Uważamy, że pomogą one w dostępie do licznych 
możliwości gospodarczych i kulturalnych w nowym, tętniącym życiem obiekcie 
mieszkaniowym mieszanego przeznaczenia w Spring Creek”.  
 



Rewitalizacja centralnego Brooklynu  
Centralny Brooklyn od dawna boryka się z problemem braku inwestycji i marginalizacji, 
które negatywnie wpływają na dobrostan jego mieszkańców. Wśród mieszkańców 
odnotowuje się wymiernie wyższe wskaźniki problemów zdrowotnych, ograniczonego 
dostępu do zdrowej żywności lub możliwości aktywności fizycznej oraz wysokie 
wskaźniki przemocy i przestępczości. Centralny Brooklyn to także miejsce, w którym 
występują duże dysproporcje ekonomiczne spowodowane bezrobociem, wysokim 
poziomem ubóstwa i niewystarczającym dostępem do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej.  
 
Dziesięć ukończonych i będących w trakcie realizacji projektów budowlanych, które 
zostały wybrane w drodze konkursu, pomoże w osiągnięciu celu inicjatywy Vital 
Brooklyn, jakim jest wybudowanie 4000 mieszkań niedrogiego zakwaterowania w 
Centralnym Brooklynie, obejmujących usługi socjalne, medyczne i społeczne, 
możliwości rekreacyjne i edukacyjne, mieszkania rodzinne oraz mieszkania 
wspomagane.  
 
Informacje o inicjatywie Vital Brooklyn  
Inicjatywa Vital Brooklyn została uruchomiona wiosną 2017 r., aby zająć się szeregiem 
nierówności, które dotykają mieszkańców Brooklynu i stworzyć nowy model rozwoju 
społeczności i dobrego samopoczucia w najbardziej zagrożonych społecznościach 
Brooklynu. Każdy członek Zgromadzenia w Centralnym Brooklynie zwołał Społeczny 
Komitet Doradczy składający się z liderów społeczności, lokalnych ekspertów, 
adwokatów i innych interesariuszy, aby rozważyć unikalne potrzeby i możliwości w 
swoich okręgach oraz opracować długoterminowe rozwiązania. Senatorowie stanowi 
reprezentujący części Centralnego Brooklynu również aktywnie zaangażowali się w ten 
proces. Ogółem na 25 spotkaniach społeczności zgromadziło się blisko 100 kluczowych 
interesariuszy społeczności. RFP dla dziesięciu miejsc zostały wydane w 2018 i 2019 r., 
z partnerami rozwojowymi wybranymi w 2020 roku. Pięć projektów rozpoczęło budowę, 
a pozostałe projekty i etapy rozpoczynają się w ciągu najbliższych kilku lat.  
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