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

WARTOŚCI 10 MLN USD  
  

Osiem projektów rewitalizacji śródmieścia zwiększy możliwości ruchu pieszego i 
rowerem, poszerzy możliwości biznesowe i mieszkaniowe oraz poprawi 

przestrzeń publiczną i udogodnienia   
  

Wizualizacje projektu są dostępne tutaj  
  
  
Gubernator Kathy Hochul  ogłosiła dziś osiem projektów transformacyjnych w mieście 
Oneida w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) o wartości 10 mln USD. Przyznane dotacje pozwolą wykorzystać bogate 
zasoby historyczne miasta do stworzenia większej ilości mieszkań i możliwości 
biznesowych.   
  
„Nasza Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść zapewnia ważne fundusze, dzięki 
którym firmy w stanie Nowy Jork rozwijają się w naszych lokalnych społecznościach”, 
powiedziała gubernator Hochul. „To bardzo potrzebne finansowanie rozwoju 
gospodarczego daje miastu Oneida wyjątkową okazję do rewitalizacji centrum i 
przyciągnięcia nowych inwestycji gospodarczych na ten obszar. Z niecierpliwością będę 
śledzić postępy miasta i wpływ naszych lokalnych działań na rzecz rozwoju 
gospodarczego na tworzenie miejsc pracy i przekształcanie społeczności w całym 
stanie”.  
  
Miasto Oneida rozwinęło się dzięki rozbudowie systemu kanałów w stanie Nowy Jork w 
latach 30. XIX wieku i nadal podtrzymuje dziedzictwo tego kanału jako katalizatora 
rozwoju, turystyki i jakości życia. Kompaktowe i łatwe do poruszania się pieszo centrum 
miasta zawiera znaczące architektoniczne i historyczne zasoby, na których można 
budować jego odrodzenie. Rewitalizacja Oneidy skupia się na poprawie stanu parków, 
obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury ulicznej oraz na tworzeniu nowych 
przestrzeni o mieszanym przeznaczeniu.   
  
Inwestycje te są częścią konsekwentnych działań gubernator na rzecz ożywienia 
gospodarki północnej części stanu i stworzenia większych możliwości w regionie 
Central New York. Koordynacją inicjatywy DRI zajmuje się Departament Stanu, który 
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zapewnia pomoc techniczną. Każda gmina uczestnicząca w inicjatywie opracowuje 
Plan inwestycji strategicznych, określający konkretne projekty wraz z wizją rewitalizacji 
śródmieścia.  
  
Poszczególne projekty finansowane w ramach DRI wspierają kilka celów i strategii 
zawartych w Planie Inwestycji Strategicznych (Strategic Investment Plan), takich jak: 
zwiększenie możliwości poruszania się po mieście pieszo i rowerem, rozszerzenie 
możliwości biznesowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę i zmianę 
przeznaczenia istniejących budynków oraz poprawa przestrzeni publicznej i 
udogodnień. 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:  
  
Zwiększanie ruchu pieszego i rowerowego  
  
Poprawa infrastruktury śródmiejskiej i estetyki ulic - dotacja DRI w wysokości 
1 521 000 USD   
Poprawa estetyki ulic i nawierzchni części ulic Main St., Broad St., Madison St., Farrier 
Ave. i Vanderbilt Ave. oraz dodanie infrastruktury rowerowej do ulicy Sconondoa St.  
  
Zwiększanie możliwości biznesowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę i 
zmianę przeznaczenia istniejących budynków  
  
Renowacja opuszczonego hotelu Hotel Oneida - dotacja DRI w wysokości 
2 900 000 USD  
Renowacja kultowego hotelu w celu zapewnienia nowej przestrzeni o mieszanym 
przeznaczeniu w centrum miasta, w tym kilku mieszkań, restauracji/pubu i przestrzeni 
bankietowej.  
  
Odrestaurowanie i modernizacja budynku Devereaux Building - dotacja DRI w 
wysokości 1 569 000 USD  
Odrestaurowanie i modernizacja budynku Devereaux Building w celu stworzenia osiedla 
mieszkaniowego o mieszanym przeznaczeniu, handlowego i komercyjnego.   
  
Przebudowa budynku Lerman na cele komercyjne i mieszkaniowe - dotacja DRI w 
wysokości 1 141 000 USD  
Przebudowa niewykorzystanego budynku w celu wykorzystania wszystkich 20 000 stóp 
kwadratowych, w tym stworzenie mieszkań w stylu kamienic i przestrzeni handlowych 
oraz rozbudowa istniejącej przestrzeni Oneida CoWorks o nowe biura i salę 
konferencyjną.  
  
Utworzenie funduszu na rzecz poprawy działalności biznesowej w śródmieściu - 
dotacja DRI w wysokości 600 000 USD  



Utworzenie funduszu dotacji dopasowanych do ulepszeń elewacji i wnętrz, w tym 
ciężkiego sprzętu i stałych instalacji. Fundusz będzie administrowany przez władze 
hrabstwa Madison.  
  
Ustanowienie okręgu nadrzędnego planowania przestrzennego opartego na 
strukturze - dotacja DRI w wysokości 100 000 USD  
Ustanowienie okręgu nadrzędnego planowania przestrzennego opartego na strukturze 
dla obszaru DRI, aby zapewnić, że przyszły rozwój będzie zgodny z założeniami 
estetycznymi miasta.  
  
Ulepszanie przestrzeni publicznych i udogodnień   
  
Modernizacja obiektów w parku Veteran's Memorial Park - dotacja DRI w 
wysokości 1 059 000 USD  
Zainstalowanie w kompleksie Veteran's Field basenu przystosowanego do potrzeb osób 
o statusie ADA i boiska do Pickleball oraz modernizacja łaźni. Utwórz nowe miejsce 
pamięci na terenie Veteran's Memorial, aby uhonorować weteranów z różnych sił 
zbrojnych.  
  
Tworzenie boisk piłkarskich Organizacji Młodzieżowej Piłki Nożnej (Area Youth 
Soccer Organization, AYSO) - dotacja DRI w wysokości 760 000 USD  
Wybudowanie boiska piłkarskiego i parkingu na dawnych terenach zalewowych, aby 
zachęcić do uprawiania sportu w centrum miasta. FEMA wyraziła już zgodę na takie 
wykorzystanie tego terenu.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „W ramach Inicjatywy 
na rzecz Rewitalizacji Śródmieść w stanie Nowy Jork dokonujemy strategicznych 
inwestycji w kompleksowe, przyjazne dla ruchu pieszego dzielnice śródmiejskie, takie 
jak miasto Oneida, w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia 
mieszkańców w całym stanie. Dotacje w wysokości 10 mln USD dla miasta Oneida 
zostaną przeznaczone na finansowanie projektów prowadzonych przez społeczność, 
które podkreślają spuściznę Kanału i jego zabytkowe dzielnice, poprzez zmianę 
przeznaczenia ikonicznych, niezagospodarowanych i niewykorzystanych budynków, 
takich jak Hotel Oneida i Devereaux Building, na przestrzenie o mieszanym 
przeznaczeniu, które zapewniają mieszkania i miejsca spotkań publicznych. Z 
niecierpliwością czekam na sukces tych projektów i ich pozytywny wpływ na 
społeczność”.  
  
Dyrektor Korporacji Zarządzania Kanałami Stanu Nowy Jork (New York State 
Canal Corporation), Brian U. Stratton, powiedział: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść jest doskonałym przykładem tego, co społeczności mogą zrobić, kiedy 
wierzą w siebie, a w miarę odbudowy po pandemii program ten przywraca nadzieję 
takim miejscom jak Oneida. DRI reprezentuje bezprecedensową i innowacyjną strategię 
„planuj, a potem działaj”, łączącą planowanie strategiczne z natychmiastowym 
wdrożeniem, czego efektem są tętniące życiem centra miast, które są kluczem do 



ożywienia lokalnych gospodarek. Osiem ogłoszonych dziś projektów Oneida dowodzi 
zaangażowania administracji gubernator Hochul w sprawy stanu Nowy Jork”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Rozwijający się system kanałów w stanie Nowy Jork napędzał 
wcześniejszy rozwój Oneidy, a te osiem transformacyjnych projektów DRI posłuży do 
wzmocnienia tego ekonomicznego nurtu miasta. Przywrócenie, stworzenie i poprawa 
estetyki miejsc do życia, pracy i zabawy będzie kluczem do sukcesu Oneidy, zarówno 
teraz, jak i w przyszłości”.  
  

Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Osiem projektów w Oneidzie koncentruje się na 
wzmocnieniu i poprawieniu udogodnień publicznych, możliwości rekreacyjnych oraz 
zasobów handlowych i mieszkaniowych. Projekty te uzupełniają bogatą historię Oneidy, 
wspaniałe nadbrzeże i przystosowane do ruchu pieszych centrum miasta. Inicjatywa na 
rzecz Rewitalizacji Śródmieść pomoże stworzyć bardziej spójną przestrzeń, która 
oferuje wzbogacenie i możliwości dla mieszkańców i gości oraz szansę na realizację 
ambitnego planu strategicznego miasta. Gratulacje!”  
  
Senator stanu, Rachel May, powiedziała: „To ekscytująca wiadomość, że miasto 
Oneida zostało wybrane do otrzymania funduszy z Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść. Ta inwestycja w poprawę ruchu pieszego i rowerowego w mieście, pomoże 
stworzyć miejsca pracy, zatrzymać mieszkańców, poprawić możliwości biznesowe i 
podnieść jakość życia dla wszystkich. Projekty te wzbogacą już i tak tętniące życiem i 
atrakcyjne centrum miasta. Dziękuję gubernator Hochul i Regionalnej Radzie Rozwoju 
Gospodarczego za wybór miasta Oneida.”  
  
Burmistrz miasta Oneida, Helen Acker, powiedziała: „Jesteśmy bardzo 
podekscytowani ogłoszeniem projektów finansowanych w ramach inicjatywy DRI w 
Oneida. Pragnę podziękować gubernator Kathy Hochul za jej inwestycję w przyszłość 
centrum Oneidy. Dzięki połączeniu partnerstwa rządowego i prywatnego jest to 
największa inwestycja w historii Oneidy. To zmiana na lepsze dla naszego miasta. Chcę 
również podziękować naszej Lokalnej Komisji ds. Planowania, Departamentowi 
Planowania Oneidy, Departamentowi Stanu i Regionalnej Radzie Rozwoju 
Gospodarczego (Regional Economic Development Council, REDC) w regionie Central 
New York”.  
  
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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