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Zmiany na Mokotowie - przebudowa ul. Piaseczyńskiej

Trwa przebudowa i rewitalizacja zaniedbanego fragmentu ulicy Piaseczyńskiej, już wkrótce  od-

zyska blask. Wszystko za sprawą projektu mieszkaniowego, Apartamenty przy Morskim Oku,

realizowanego od zeszłego roku przez Spółkę Budlex. Inwestycja stała się przyczynkiem do

podpisania umowy z Gminą Mokotów na wykonanie remontu drogi, a tym samym wprowadze-

nie zmian tak potrzebnych tej dzielnicy. 

Przez lata krótki fragment ulicy Piaseczyńskiej

pomiędzy ulicą Belwederską a Dolną nie stano-

wił reprezentacyjnego fragmentu Dolnego Mo-

kotowa. Już w tym miesiącu ruszy  przebudowa

nieremontowanej i zaniedbanej część ulicy.  

- Apartamenty przy Morskim Oku to dla nas

projekt wyjątkowy, ponieważ jest to pierwsza

inwestycja segmentu premium realizowana w

Warszawie przez firmę Budlex – mówi Małgorzata Mellem, Wiceprezes Zarządu Spółki – Dlatego

tym bardziej zależy nam nie tylko na wyglądzie i najwyższej jakości samej inwestycji, ale także jej oto-

czeniu. Cicha, pełna zieleni okolica jest idealnym tłem dla nowoczesnej bryły budynku, jednak dla fi-

nalnego efektu oraz ze względu na komfort i zadowolenie mieszkańców zdecydowaliśmy się na re-

mont ulicy Piaseczyńskiej, a także uporządkowanie przestrzeni wokół inwestycji.

Apartamenty przy Morskim Oku to kameralny budynek, w którym na 4 kondygnacjach znajdą się zale-

dwie 24 apartamenty o powierzchniach od 50 do maksymalnie 540 m2 na jednym piętrze. Wszystkie

mieszkania będą miały ponadstandardowe 3 metry wysokości, panoramiczne okna, szerokie tarasy

sięgające nawet 67 m2 i będą wyposażone w nowoczesne systemy filtrów antysmogowych, zapewnia-

jących czyste powietrze. Budynek zaprojektowany przez Wojciecha Ingielewicza z pracowni architek-



tonicznej FO - architekci będzie wyróżniała prosta forma, a także najwyższy standard wykonania, ja-

kość użytych materiałów, nowoczesne rozwiązania i dbałość o detal. Wyjątkowym miejscem w Aparta-

mentach przy Morskim Oku będzie elegancki hol wejściowy z dużym świetlikiem w dachu i centralnie

usytuowaną, całkowicie przeszkloną panoramiczną windą.

Deweloper myśląc o komforcie mieszkańców zadbał nie tylko o design budynku i jego wnętrza, ale

także o teren zielony wokół i drogę dojazdową. 

- Dzięki przebudowie mocno zaniedbana ulica Piaseczyńska zyska nowe oblicze. Planujemy nie tylko

wymienić nawierzchnię, ale także wyremontowane zostaną chodniki po obu jej stronach, powstaną

zatoczki parkingowe, ulica zyska nowe oświetlenie i elementy małej architektury, nasadzona zosta-

nie też nowa zieleń. Mamy nadzieję, że z remontu skorzystają także mieszkańcy okolicznych budynków

i uczniowie sąsiadującego z naszą inwestycją XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha –

dodaje Małgorzata Mellem.

Projekt jest realizowany w całości przez i ze środków firmy Budlex. Prace drogowe zgodne z planem

zagospodarowania i wytycznymi gminny potrwają dwa miesiące.  Zakończenie budowy Apartamentów

przy Morskim Oku przewidziano na II kwartał 2020 r.
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