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Komunikat prasowy 

Warszawa, 11 czerwca 2019 

 

KOLEJNA ODSŁONA OSIEDLA PRZY BŁONIACH W RUMI 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro Styl S.A., gdańska spółka z Grupy Dom Development S.A., rozpoczęła budowę kolejnej części 

cieszącej się popularnością inwestycji - Osiedla przy Błoniach w Rumi Janowie przy ul. Błoń Janowskich. 

W ramach drugiej części I etapu osiedla w sprzedaży znajdą się 64 mieszkania. Niska, 3-piętrowa, 

zabudowa budynków harmonijnie wkomponowuje się w otaczającą osiedle zieleń, a sąsiedztwo 

powstającego Parku Miejskiego Błoń Janowskich sprawi, że będzie to doskonałe miejsce dla osób 

ceniących bliskość natury. Planowany termin przekazania kluczy do mieszkań to I kwartał 2021 roku.  

 
Osiedle posiada przyjaźnie zaprojektowaną infrastrukturę i zieleń, co sprzyja integracji sąsiedzkiej. Na 

terenie osiedla znajdzie się także plac zabaw dla dzieci z bezpieczną tartanową powierzchnią oraz wiaty 

rowerowe.  

 

W sąsiedztwie osiedla oddany zostanie blisko 30-hektarowy Park Miejski Błonia Janowskie, który umożliwi 

mieszkańcom spędzanie czasu wolnego w otoczeniu natury. Liczne atrakcje dla dzieci takie jak place zabaw, 

strefy gier, przyrodnicza ścieżka dydaktyczna czy miasteczko rowerowe będą gwarancją udanej zabawy 

najmłodszych. Mieszkańcy docenią okoliczne skwery z ławkami i  strefy rekreacyjne takie jak siłownia na  
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świeżym powietrzu czy miejsce na ognisko. Osobom ceniącym aktywny tryb życia dedykowane będą alejki i 

ścieżki do spacerów, biegania, jazdy na rowerze czy innych form spędzania czasu.  

 

Dodatkową zaletą Osiedla przy Błoniach jest dobrze zorganizowana komunikacja, która zapewnia szybkie 

połączenie z Trójmiastem i okolicami. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowany jest przystanek 

autobusowy, a stacja SKM Rumia Janowo znajduje się w odległości 1,7 km od osiedla. W okolicy znajdziemy 

sklepy (np. Galeria Handlowa Centrum Janowo w odległości zaledwie 150 m), a także restauracje, ośrodki 

kultury oraz szkoły i przedszkola. Zaledwie 2 km od inwestycji znajduje się kolejna zielona przestrzeń - 

Trójmiejski Park Krajobrazowy. 

 
ARCHITEKTURA 

W ramach kolejnej części osiedla powstaną dwa minimalistyczne budynki, o funkcjonalnych przestrzeniach 

wspólnych. Szerokie korytarze i schody oraz nowoczesne windy zapewnią swobodną komunikację w 

budynku. Kwiatowe motywy zdobiące przestrzenie wspólne nadadzą inwestycji niepowtarzalnego 

charakteru. 

 

MIESZKANIA - OFERTA 
Do sprzedaży trafiły 64 mieszkania (budynki C i D) o metrażach od 36,42 mkw. do 62,76 mkw. Mieszkania 

będą posiadać tarasy i balkony oraz ogródki usytuowane przy wybranych mieszkaniach na parterze w 

cenie mieszkania. Ceny mieszkań kształtują się od 221 048 zł do 366 405 zł. Na terenie Osiedla przy 

Błoniach powstaną funkcjonalne parkingi: 59-miejscowy naziemny z wiata rowerową oraz 72-miejscowy 

podziemny z miejscami postojowymi, pomieszczeniami na rowery oraz komórkami lokatorskimi (w cenie od 

3 097 zł do 10 132 zł). W trosce o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla zaprojektowano na nim 

dogodny szlaban wjazdowy. 

 

 
Dodatkowych informacji mediom udzielają: 
 
Euro Styl: 
Anna Moczydłowska  
Tel. +48 (58) 770 14 27, + 48 510 368 521 

e-mail: anna.moczydlowska@eurostyl.com.pl  

 

Dom Development: 
Beata Cioczek 
M+G 
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 508 385 432 
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 
 
Dominik Abramowicz  
M+G 
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 503 186 855 
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 
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* 
*    * 

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest wiodącym deweloperem  
w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom 
Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez Spółkę 
Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę 
 Euro Styl S.A..) Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo 
apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej struktury 
firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom Development jako 
generalny wykonawca. W ciągu 23 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 34 000 mieszkań w 
Warszawie, Wrocławiu i w Trójmieście.  
 
Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym 
akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 56,70% 
akcji. 
 

Dodatkowe informacje o firmie oraz ofercie w Warszawie i Wrocławiu dostępne pod adresem: www.domd.pl 
Dodatkowe informacje o ofercie w Trójmieście dostępne pod adresem: www.eurostyl.com.pl 

Dodatkowe informacje na temat FDDCA: www.fddca.pl 
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