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To już pewne. Budomel zostanie rozebrany. Zamiast niego 
powstanie rodzinna, niska zabudowa. 
Informacja prasowa, Poznań 31 sierpnia 2021. 

We wrześniu tego roku firma Nickel Development rozpocznie prace przy budowie 
swojej nowej inwestycji przy ul. Koszalińskiej na poznańskim Strzeszynie. Pierwsza 
faza prac obejmie rozbiórkę nieukończonego nigdy budynku Centralnego Ośrodka 
Doskonalenia Kadr i Upowszechniania postępów w Rolnictwie. Mowa o gmachu 
znanym w Poznaniu pod nazwą Budomel.  

Teren po Budomelu od 2018 r. w całości należy do spółki Nickel Invest nr 15 Sp. z o.o., 
powołanej do realizacji inwestycji i będącej częścią tej samej grupy kapitałowej, co Nickel 
Development. Poznański deweloper zbuduje tam rodzinne osiedle niskich, kameralnych 
domów wielorodzinnych. Prace budowlane rozpoczną się od rozbiórki budynków 
znajdujących się na terenie działki. Oprócz samego Budomelu istnieje tam jeszcze kilka 
innych mniejszych obiektów. Odpowiednie pozwolenia inwestor uzyskał pod koniec lipca.  

– Projekt naszego osiedla między ulicami Koszalińską i Suwalską w Poznaniu jest w fazie 
ostatnich przygotowań do jesiennej premiery. Koncept jest stworzony z myślą o klientach 
będących na różnym etapie życia: zarówno dla singli i młodych par, jak i rodzin z dziećmi, 
seniorów oraz dla osób ceniących dostęp do rozległych obszarów leśnych, pobliskich jezior i 
terenów rekreacyjnych w mieście – opowiada Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i 
marketingu w Nickel Development. – Całość projektu obejmować będzie łącznie 4 etapy 
osiedla, wraz z pełną infrastrukturą oraz lokalami usługowymi. Pierwszy etap zlokalizowany 
będzie tuż przy wjeździe od strony ul. Koszalińskiej – dodaje.  

Oferta mieszkaniowa ma sprzyjać budowaniu lokalnej społeczności i nawiązywaniu 
sąsiedzkich relacji. Struktura mieszkań obejmie szeroki wachlarz metraży i duży wybór 
mieszkań 1, 2, 3, 4 - pokojowych. We wszystkich będą dodatkowe przestrzenie rekreacyjne, 
takie, jak balkony, tarasy lub ogródki. To wszystko znajdzie się w niskich 3-kondygnacyjnych 
willach wielorodzinnych. Osiedle charakteryzować się będzie prostą i wyrazistą architekturą. 

### 

Więcej informacji udziela: 

Konrad Bugiera 
Rzecznik prasowy Nickel Development 
Właściciel w Konrad Bugiera Doradztwo Komunikacyjne 
kom.: +48 663 850 702 
email: kb@konradbugiera.com 
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O NICKEL Development: 

NICKEL Development to poznańska firma deweloperska, działająca na rynku od ponad 22 
lat. Inwestycje podejmowane przez firmę charakteryzują się świadomym doborem lokalizacji 
oraz dobrze rozumianym designem – nastawionym na mieszkańców i ich konkretne 
potrzeby. Oferta NICKEL Development obejmuje obecnie mieszkania i domy w 
następujących lokalizacjach: 

FIQUS Marcelin – inwestycja przy ul. Świerzwskiej 11 w Poznaniu. Nieregularna w formie, 
10-piętrowa bryła budynku skrywać będzie 250 mieszkań – od kawalerek po 4-pokojowe, o 
powierzchniach od 25 do 104 m². Budynek będzie mieć charakter wielofunkcyjny – obok 
mieszkań znajdą się w nim lokale usługowe (w tym jeden zaprojektowany dla usług 
gastronomicznych) oraz Living Room – wspólna przestrzeń dla mieszkańców, służąca w 
ciągu dnia do pracy, a wieczorami do relaksu. Całości dopełnią trzy wspólne tarasy 
obfitujące w przyjazną mieszkańcom zieleń. W podziemnej hali garażowej oraz przy 
inwestycji znajdą się miejsca postojowe dla samochodów i rowerów, a także stanowiska do 
ładowania samochodów elektrycznych. Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na 
stronie fiqusmarcelin.pl. 

ST_ART Piątkowo – to 15-piętrowy wieżowiec zlokalizowany u zbiegu ulic Lechickiej i 
Wojciechowskiego na poznańskim Piątkowie. Znajdą się w nim aż 233 mieszkania o 
szerokim spektrum metraży i różnorodnych układach. Począwszy od 35-metrowych 
kawalerek poprzez kompaktowe 2- i 3-pokojowe mieszkania o powierzchniach przeważnie 
ok. 40-60, a na przestronnych ponad 90-metrowych apartamentach kończąc. Architektura 
budynku wzbogaci otoczenie, pozostając w nim w zupełnej harmonii. Dzięki odpowiedniemu 
ustawieniu budynku względem okolicznych obiektów, w praktycznie wszystkich lokalach na 
wyższych piętrach mieszkańcy będą mogli cieszyć się widokiem na panoramę Poznania w 
każdą ze stron świata.  
Szczegóły oferty znajdują się na dedykowanej stronie internetowej startpiatkowo.com. 

Osiedle Księżnej Dąbrówki – osiedle domów jednorodzinnych oraz budynków 
wielorodzinnych w Dąbrówce pod Poznaniem. To lokalizacja o bardzo dobrym dostępie do 
infrastruktury drogowej, zapewniająca dogodny dojazd do wszystkich dzielnic Poznania. 
Osiedle zostało stworzone z myślą o osobach, którym zależy na spokoju i dobrym klimacie, 
doceniających bliskość terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych. Deweloper rozbudowuje 
osiedle od 2000 r. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty na stronie internetowej 
dabrowki.com. 

 


