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NASZE MIEJSCE W GDAŃSKU – EURO STYL WPROWADZA NOWĄ INWESTYCJĘ DO 
SPRZEDAŻY 

Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera mieszkaniowego w kraju, 
wprowadza do sprzedaży 124 mieszkania w ramach inwestycji Nasze Miejsce powstającej 
w Gdańsku, przy ul. Niepołomickiej. Będzie to kameralna zabudowa – łącznie sześć niskich, 
3-piętrowych budynków, każdy z podziemną halą garażową. Doskonała lokalizacja, przyjazna 
i funkcjonalna przestrzeń, udogodnienia dla rodzin i osób lubiących aktywność, a także 
bliskość natury – to tylko niektóre z wyróżników Naszego Miejsca. Poszczególne etapy 
inwestycji przekazywane będą między pierwszym a trzecim kwartałem 2022 roku.  

W ramach nowej oferty Euro Styl wprowadza do sprzedaży 124 mieszkania (od 2 do 4 pokoi) o 
zróżnicowanym metrażu – od 39 mkw. do 85 mkw. Ceny lokali sięgają poziomu od 264 tys. zł do 
blisko 568 tys. zł. W hali garażowej będzie się mieścić 125 miejsc postojowych. Dodatkowo w 
ramach inwestycji przewidziano także naziemne stanowiska parkingowe. W budynkach znajdą się 
również 124 komórki lokatorskie. 

 

 

 

 



 

 

- Nasze Miejsce to wyjątkowa przestrzeń do życia. Mieszkańcy odnajdą tu estetyczny, starannie 
zaprojektowany teren, sprzyjający wzmacnianiu więzi sąsiedzkich i pozwalający na odpoczynek od 
zgiełku miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się starodrzew, który będzie 
prawdziwą oazą dla osób ceniących kontakt z naturą. Niedaleko są placówki edukacyjne, handlowe, 
usługowe i medyczne. W zaledwie kilka minut dotrzeć można stąd do węzła przesiadkowego 
Łostowice Świętokrzyska czy Obwodnicy Trójmiasta, a w kilkanaście minut do Śródmieścia 
Gdańska czy lotniska – mówi Bartosz Podgórczyk, dyrektor marketingu w Euro Styl. 

 

 

Osiedle Nasze Miejsce to 6 budynków stanowiących harmonijną, urbanistyczną całość. 
Ujednolicone bryły i elewacje z uporządkowanym rytmem okien oraz balkonów zapewniają ład 
przestrzenny. Ogólnodostępny teren rekreacyjny zajmie powierzchnię niemal 2000 mkw. Wokół 
znajdą się ścieżki spacerowe, mała architektura, ogrody deszczowe, a także wiaty i stojaki 
rowerowe. Sercem osiedla będzie plac zabaw dla najmłodszych, na którym dzieci będą mogły 
bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu.  

Części wspólne zostały starannie zaprojektowane. Odpowiednie wyprofilowanie chodników, wejścia 
z poziomu terenu, przestronne i eleganckie klatki schodowe, cichobieżne windy i stanowiska 
parkingowe dla niepełnosprawnych umożliwią swobodne przemieszczanie. Okolica zachęca do 
uprawiania sportu, m.in. biegania, nordic walking, jazdy na rowerze oraz innych aktywności 
fizycznych. Nieopodal osiedla znajdują się punkt widokowy z wieżą (Kozacza Góra) oraz Góra Luizy 
- to idealne kierunki na rodzinny, weekendowy spacer. Z kolei nad pobliskim stawem rekreacyjnym 
odnaleźć można chwilę wytchnienia.  

 

 



 

 

 

Osiedle jest doskonale skomunikowane, ze względu na bliskość przystanków autobusowych, węzła 
przesiadkowego Łostowice Świętokrzyska (z liniami tramwajowymi i autobusowymi), a także 
Obwodnicy Trójmiasta. 

Inwestycja zaprojektowana została w taki sposób, aby jej mieszkańcy mogli odkryć skandynawską 
filozofię szczęścia – hygge, znajdując jej właściwe dla siebie znaczenie - zadowolenie z życia, 
bezpieczeństwo oraz równowagę – dodaje Bartosz Podgórczyk. 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji mediom udzielają: 

Euro Styl: 

Katarzyna Pietkiewicz 

T: +48 533 349 595 

e-mail: katarzyna.pietkiewicz@eurostyl.com.pl 

 

Biuro prasowe Dom Development: 

Beata Cioczek 

M+G 

T: +48 (22) 416 01 02, +48 508 385 432 

e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 

 

 

* 

*    * 

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem  
w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz 
Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.) Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z 
segmentu popularnego jak i apartamenty. Do Grupy należy firma wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., 
która pełni rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 24 lat swojej działalności Grupa 
przekazała do użytku ponad 35 000 mieszkań. Od 14 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 

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 
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