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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PROJEKTY TRANSFORMACYJNE DLA 
AMITYVILLE W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ 

O WARTOŚCI 10 MLN USD  
  

Jedenaście projektów rewitalizacji śródmieść zwiększa możliwości poruszania się 
po mieście i jego łączność oraz rozszerza możliwości biznesowe i mieszkaniowe, 

tworząc tętniące życiem i zróżnicowane centrum miasta   
  

Wizualizacje projektu są dostępne tutaj  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj 11 projektów transformacyjnych w wiosce 
Amityville, finansowanych z dotacji w w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI) o wartości 10 mln USD. Przyznane 
dotacje poprawią łączność, możliwość poruszania się pieszo, dostęp do tranzytu i 
upiększą miasto, a także zwiększą liczbę małych firm i możliwości mieszkaniowych, aby 
promować rozwój śródmieścia jako centrum zorientowanego na transport.   
  
„Projekty te zapewnią mieszkańcom i odwiedzającym tętniące życiem, bezpieczne 
centrum, na które zasługują”, powiedziała gubernator Hochul. „Łącząc unikalne 
nabrzeże, rekrystalizując opcje transportowe oraz ulepszając ulice handlowe i 
mieszkalne, możemy zapewnić, że Amityville będzie obowiązkowym celem podróży na 
Long Island przez wiele lat”.  
  
Wioska Amityville leży na skrzyżowaniu kilku głównych korytarzy transportowych w 
Long Island. Dzięki bliskości miasta Nowy Jork oraz dogodnemu dostępowi do 
głównych korytarzy transportowych i regionalnych portów lotniczych, Inicjatywa na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieść (DRI) stanowi kluczowy atut w przyciąganiu nowych firm i 
mieszkańców do centrum. Wioska jest gotowa na to, aby uczynić swoje kompaktowe, 
przyjazne dla pieszych centrum, skupione wokół stacji kolejowej Long Island Railroad, 
jednym z głównych celów podróży na Long Island, charakteryzującym się wyjątkową 
kulturą nadwodną i historycznym urokiem. W Amityville proces rewitalizacji nabrał 
tempa dzięki kilku projektom, w tym ścieżkom dla pieszych i rowerzystów oraz 
inwestycjom mieszanym i mieszkaniowym zorientowanym na tranzyt.   
  
Inwestycje w ramach DRI są częścią działań gubernator mających na celu ożywienie 
gospodarki i stworzenie nowych możliwości w Long Island. Koordynacją inicjatywy DRI 
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zajmuje się Departament Stanu, który zapewnia pomoc techniczną. Każda gmina 
uczestnicząca w inicjatywie opracowuje Plan inwestycji strategicznych, określający 
konkretne projekty wraz z wizją rewitalizacji śródmieścia.  
  
Projekty finansowane przez DRI wspierają kilka celów i strategii zawartych w Planie 
Inwestycji Strategicznych (Strategic Investment Plan) danej społeczności, takich jak: 
poprawa łączności, możliwości poruszania się pieszo, dostępu do sieci tranzytowej i 
estetyki; oraz rozszerzenie możliwości rozwoju małego biznesu i mieszkalnictwa w celu 
promowania rozwoju śródmieścia jako centrum zorientowanego na transport, tętniącego 
życiem i aktywnością. Inwestycja stanu w realizację tych projektów w ramach inicjatywy 
DRI o wartości 9,7 mln USD pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków z sektora 
publicznego i prywatnego w miarę postępów procesu rewitalizacji.  
  
Zakres projektów:  
  
Poprawa łączności, możliwości poruszania się pieszo, dostępu do sieci 
tranzytowej i estetyki  
  
Realizacja koncepcji kompletnych ulic na Broadwayu - dotacja DRI w wysokości 
5 029 000 USD  
Seria ulepszeń jezdni i przestrzeni dla pieszych na Broadwayu od Sterling Place do 
Ireland Place poprawi łączność, możliwość poruszania się pieszo i bezpieczeństwo w 
centrum miasta. Środki ograniczania ruchu obejmą usprawnienia dla pieszych od Avon 
Place do West Smith Street.  
  
Rewitalizacja stacji LIRR i połączeń z centrum - dotacja DRI w wysokości 
1 314 000 USD  
Wejścia na stację LIRR i połączenia z nią zostaną zmodernizowane w celu stworzenia 
bardziej przyjaznego miejsca dla pasażerów, jak również lepiej oznakowanych, 
bezpiecznych połączeń dla pieszych pomiędzy stacją, sklepami w centrum i nowymi 
osiedlami mieszkaniowymi.  
  
Koordynacja oznakowania wioski - dotacja DRI w wysokości 81 000 USD  
Wioska opracuje i zainstaluje charakterystyczne oznakowanie orientacyjne, aby 
poprawić wygląd centrum i zwiększyć komfort poruszania się pieszych.   
  
Rozszerzenie możliwości rozwoju małych firm i mieszkalnictwa w celu 
promowania rozwoju śródmieścia jako zorientowanego na transport centrum 
tętniącego życiem i aktywnością  

  
Zbudowanie budynku o mieszanym przeznaczeniu przy 21 Greene Avenue - 
dotacja DRI w wysokości 1 307 000 USD  
Dawny budynek Village Hall zostanie przebudowany i przekształcony w budynek o 
mieszanym przeznaczeniu, dzięki czemu zwiększy się jego całkowita powierzchnia i do 
istniejącej powierzchni biurowej i handlowej zostanie dodanych około ośmiu mieszkań. 



Budynek zostanie również upiększony nowym muralem upamiętniającym historię 
Amityville.   
  
Wdrażanie Funduszu Rewitalizacji Sklepów Komercyjnych (Commercial 
Storefront Revitalization Fund) - dotacja DRI w wysokości 600 000 USD  
Fundusz na rzecz rewitalizacji witryn sklepowych zapewni dotacje na renowację 
zewnętrznych budynków na obszarze DRI. Modernizacja będzie zgodna z charakterem 
wioski i może obejmować fasady, wejścia, markizy, oświetlenie i oznakowanie.  
  
Renowwacja Professional Office Building przy 137-157 Broadway - dotacja DRI w 
wysokości 425 000 USD  
Budynek na cele medyczne o powierzchni 22 000 stóp kwadratowych z obszernym 
frontem do centrum miasta zostanie odnowiony, aby lepiej przyciągnąć najemców i 
przyczynić się do ogólnego charakteru wioski. Renowacja będzie zgodna z 
historycznym charakterem projektu i pozytywnie wpłynie na ogólną estetykę wioski.  
  
Odnowienie Losi's Corner oraz budynku Hook & Ladder No.1 - dotacja DRI w 
wysokości 277 000 USD  
Trzy z najstarszych budynków w Amityville zostaną odnowione, aby stworzyć połączony 
kompleks handlowy i gastronomiczny na rogu Park Avenue i Ireland Place. Renowacja 
obejmie wnętrze i zewnętrzną część budynku głównego, remizy strażackiej i domku, a 
także przyległą otwartą przestrzeń, która pomieści handel, restaurację i/lub muzeum.  
  
Renowacja przy 140a Broadway w budynek gastronomiczno-biurowy o 
mieszanym przeznaczeniu - dotacja DRI w wysokości 235 000 USD  
Budynek przy 140a Broadway zostanie odnowiony i rozbudowany przy użyciu 
zrównoważonych praktyk budowlanych, aby umożliwić stworzenie na parterze 
specjalistycznej restauracji z patio do siedzenia na zewnątrz oraz kancelarii prawnej na 
drugim piętrze.   
  
Utworznie restauracji New Eatery at 217 Broadway - dotacja DRI w wysokości 
150 000 USD  
Opuszczona była pizzeria przy Broadway 217 zostanie gruntownie odnowiona w celu 
stworzenia nowej restauracji, która urozmaici ofertę gastronomiczną w centrum miasta i 
stworzy nowe możliwości zatrudnienia w branży usługowej i rozrywkowej w obrębie 
społeczności.   
  
Utworzenie Studia Artystycznego przy 187 Broadway - dotacja DRI w wysokości 
142 000 USD  
Opuszczona powierzchnia handlowa na Broadwayu zostanie odnowiona i 
przekształcona we wspólne studio dla lokalnych artystów teatralnych i wizualnych. 
Nowa przestrzeń, w której znajdzie się studio tańca/teatr oraz warsztat sztuk 
wizualnych, zostanie udostępniona członkom społeczności do wynajęcia na godziny.  
  
Instalacja zewnętrznego ogródka piwnego przy 136 Broadway - dotacja DRI w 
wysokości 140 000 USD  



Zewnętrzne miejsce do siedzenia zostanie zagospodarowane w celu stworzenia 
ogródka piwnego na zachodniej stronie działki istniejącego Irish Pub & Restaurant. W 
wyniku renowacji powstaną dodatkowe miejsca siedzące, w których będzie można 
spożywać posiłki i napoje oraz słuchać muzyki na żywo w wykonaniu lokalnych 
artystów.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Amityville, 
malownicza miejscowość na Long Island z dogodnym dostępem do głównych korytarzy 
transportowych, jest celem podróży dla mieszkańców i gości z całego stanu. Dzięki 
Inicjatywie na rzecz Rewitalizacji Śródmieść w stanie Nowy Jork, Amityville otrzyma 
dotacje w wysokości 10 mln USD na poprawę stanu chodników dla pieszych i ważnej 
stacji kolejki LIRR, zmianę przeznaczenia budynków na cele handlowe i 
gastronomiczne oraz zapewnienie środków finansowych na pomoc właścicielom 
sklepów w renowacji zewnętrznej części budynków. Inwestycje te wykorzystają i 
wzmocnią wyjątkowe atuty Amityville. Gratulacje dla społeczności Amityville!   
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia to strategiczne inwestycje, 
które ożywią wioskę Amityville jako tętniące życiem, oparte na transporcie centrum. 
Poprzez rozszerzenie możliwości dla małych firm oraz poprawę wyglądu i atmosfery 
dzielnicy śródmiejskiej, projekty DRI będą katalizatorem wzrostu gospodarczego przez 
kolejne dekady”.   
  
Komisarz z Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej w stanie Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść 
łączy stanowych i lokalnych liderów w celu zainicjowania przemyślanych inwestycji w 
śródmieściach w stane Nowy Jork. Przyznanie 11 projektów w Amityville stanowi 
odpowiedź na specyficzne potrzeby tej miejscowości, takie jak poprawa możliwości 
poruszania się pieszo, renowacja budynków handlowych w centrum oraz wspieranie 
nowych firm, tak aby Amityville mogło osiągnąć swój pełny potencjał jako tętniące 
życiem i przyjazne miejsce do życia i odwiedzania”.  
  
Senator stanu, John E. Brooks, powiedział: „Jestem wdzięczny gubernator Hochul 
za przyznanie środków w ramach tej inicjatywy finansowej, która pomoże w rozwoju i 
modernizacji centrum Amityville”. „Proponowane zmiany przyniosą bardzo potrzebne 
miejsca pracy i różnorodność mieszkań, co ostatecznie pomoże ożywić możliwości 
ekonomiczne dostępne dla wszystkich mieszkańców Long Island”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Kimberly Jean-Pierre, powiedziała: „Nie mogę sobie 
wyobrazić lepszej społeczności, która mogłaby posłużyć za model rewitalizacji centrum 
miasta niż wioska Amityville. Dzisiejsze ogłoszenie potwierdza zaangażowanie stanu 
Nowy Jork w pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez inwestowanie w mieszkania 
wspomagane i przystosowane do ruchu pieszych korytarze śródmiejskie, które będą 
wspierać nasze małe firmy i wprowadzą społeczności takie jak Amityville w nową erę 
dobrobytu. Jeszcze raz gratuluję burmistrzowi Dennisowi Siry i całemu zarządowi wioski 
Amityville tej zasłużonej dotacji oraz gubernator Hochul i jej zespołowi za wspieranie 



rozwoju i aktywności społeczności takich jak Amityville na Long Island i w całym stanie 
Nowy Jork”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „Łączność i 
możliwość poruszania się pieszo są kluczowe dla sukcesu i rewitalizacji naszych 
tętniących życiem śródmieść. Dzięki gubernator Kathy Hochul, Amityville może 
realizować projekty, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego w nadchodzących 
latach”.  
  
Burmistrz Amityville, Dennis M. Siry, powiedział: „Gratulujemy zwycięzcom i z 
niecierpliwością czekamy, aż te ekscytujące możliwości zostaną zrealizowane. 
Jesteśmy wdzięczni władzom stanu Nowy Jork i wszystkim, którzy przyczynili się do 
przyznania tej dotacji, od naszego Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia (Downtown 
Revitalization Committee), który otrzymał ją na samym początku, po lokalne komitety i 
zespoły DRI, które prowadziły nas przez cały ten proces. Całe Amityville skorzysta z 
tego transformującego finansowania dla naszego centrum”.  
  
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść  
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (DRI) w stanie Nowy Jork, która jest 
podstawą programu rozwoju gospodarczego, pozwala przekształcić śródmiejskie 
dzielnice w tętniące życiem centra, które oferują wysoką jakość życia i przyciągają 
inwestorów, którzy chcą się rozwijać, prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć nowe 
miejsca pracy, a także zwiększać różnorodność ekonomiczną i mieszkaniową. 
Prowadzona przez Departament Stanu z pomocą Empire State Development, Wydziału 
Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej oraz NYSERDA inicjatywa DRI reprezentuje 
bezprecedensową i innowacyjną strategię „planuj, a potem działaj”, która łączy 
planowanie strategiczne z natychmiastowym wdrożeniem i skutkuje powstawaniem 
zwartych, przystosowanych do ruchu pieszych centrów miast, które są kluczowym 
składnikiem pomagającym stanowi Nowy Jork w odbudowie gospodarki po skutkach 
pandemii COVID-19, jak również w realizacji ambitnych celów stanu związanych z 
klimatem poprzez promowanie korzystania z transportu publicznego i zmniejszanie 
zależności od pojazdów prywatnych. Więcej informacji na temat inicjatywy DRI jest 
dostępnych tutaj.  

###  
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