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Nowe mieszkania na wiosnę 

Rusza budowa 2 nowych budynków  
 

 
W końcówce marca wystartuje budowa dwóch kolejnych inwestycji Spółki Budlex. Na osiedlu 
Winnica rozpocznie się realizacja długo oczekiwanego przez wielu klientów  budynku z 
widokiem na Wisłę oraz budowa ostatniego domu osiedla Centrum przy ul. Waryńskiego. W 
obydwu przypadkach wystartowała właśnie sprzedaż mieszkań. 
 
Na kolejne lokale z widokiem na przepiękne zakole Wisły niektórzy klienci czekają od 2 lat. Rosnące 
też zainteresowanie samym osiedlem spowodowało, że w niektórych przypadkach na jedno 
mieszkanie jest aż 9 chętnych.  Zainteresowanych przyciąga nie tylko widok, doskonała lokalizacja 
blisko centrum miasta ale również standard wykończenia budynków, klatek schodowych czy terenów 
zielonych. W kolejnej realizacji Winnicy zaplanowano 38 mieszkań o metrażach od 41 do 107 m kw., 
tarasy na dachu oraz miejsca parkingowe pod budynkiem. Ceny mieszkań zaczynają się tu od 5 880 
zł. 
 
Ostatnia inwestycja przy ul. Waryńskiego to 55 mieszkań o powierzchni od 32 do 90 m kw. 3-klatkowy 
budynek będzie ostatnim na osiedlu Centrum. Widok na park, lokalizacja blisko starówki z jednej 
strony, a centrum handlowego z drugiej, przyciąga klientów. W budynku znajdzie się 35 podziemnych 
miejsc parkingowych oraz windy z garażu po ostatnią kondygnację. Ogrodzenie terenu, staranie 
zaprojektowana zieleń, plac zabaw, sąsiedztwo parku z pewnością wpłynie na komfort mieszkania. 
Ceny za metr kwadratowy zaczynają się od 4 700 zł.  
 
W tym roku Budlex ponadto zakończy budowę B4 - ostatniego budynku na osiedlu Naszym, przy 
Zbożowej na osiedlu Sielanka odda w użytkowanie budynek 2A i rozpocznie budowę 2B, w którym 
znajdzie się 48 mieszkań. Na Winnicy przy Szosie Lubickiej zakończy się realizacja L8. Dobiegnie 
końca inwestycja przy Broniewskiego/Sienkiewicza. Z kolei w Bydgoszczy Budlex będzie 
kontynuować budowę osiedla Zielone Tarasy, prestiżowego budynku przy ul. Koszarowej, ruszy też z 
budową dużego osiedla przy ul. Pestalozziego, a także rozpocznie ważny dla spółki projekt przy ul. 
Powstania Listopadowego. 
 
Na rynek toruński i bydgoski trafi łącznie ok. 300 nowych mieszkań.  
 

 
Pozdrawiam 
Beata Janczarska 
PR Manager 
Budlex 
 
 

 

 
Więcej informacji udzieli: 
Jarosław Nadolski, rzecznik prasowy Budlex, tel: 0 – 601 68 76 74 
 


