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EURO STYL WPROWADZA NOWĄ OFERTĘ 45 MIESZKAŃ  

NA OSIEDLU PRZY BŁONIACH W RUMI 

 

Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera mieszkaniowego 

w Polsce, rozpoczyna sprzedaż 45 mieszkań w kolejnym budynku na Osiedlu przy Błoniach 

w Rumi Janowie przy ul. Błoń Janowskich. Inwestycja położona jest w sąsiedztwie rozległych 

terenów zielonych. Planowany termin przekazania mieszkań w nowym budynku to przełom III i IV 

kwartału 2022 roku. 

 

W nowym, czteropiętrowym budynku na Osiedlu przy Błoniach w ofercie sprzedaży pojawiło się 

45 mieszkań 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych, o metrażach od 34 do 70 mkw. Ceny zaczynają się już 

od 228 000 zł. W podziemnej hali garażowej znajdą się 53 miejsca parkingowe, boksy lokatorskie oraz 

pomieszczenia na jednoślady. Na parkingu zewnętrznym, przypisanym do czterech budynków, będzie 

114 miejsc postojowych. Lokatorzy mieszkań na parterach będą mogli korzystać z prywatnych 

ogródków, a mieszkańcy wyższych kondygnacji – z przestronnych balkonów, z których roztacza się 

widok na zieleń i otwartą przestrzeń.  

 

Osiedle przy Błoniach wyróżnia niska, kameralna zabudowa. Zachowanie dużych odległości między 

budynkami pozwoliło na atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni. Dzieci docenią duży 

plac zabaw, właściciele psów wygrodzony tor przeszkód dla ich pupili, a posiadacze dwóch kółek stację 

serwisową dla rowerów. W teren osiedla wkomponowana będzie też starannie dobrana roślinność 

i elementy małej architektury. 

Osoby, które lubią odpoczywać albo uprawiać sport na łonie natury, ucieszy sąsiedztwo planowanego 

rozległego Parku Miejskiego Błonia Janowskie. Znajdą się tam place zabaw dla dzieci, siłownia 

zewnętrzna i crossfit, strefa rekreacyjna dla seniorów, obszar aktywności dla psów, miasteczko 

rowerowe, a także strefa piknikowa i miejsce na ognisko. Na terenie parku będą ścieżki piesze 

i rowerowe oraz różnorodna zieleń.  

Lokalizacja Osiedla przy Błoniach da przyszłym mieszkańcom swobodę wyboru między spokojem na 

łonie natury i korzystaniem z miejskich udogodnień oraz atrakcji. W pobliżu jest bogata infrastruktura 

handlowa, usługowa, edukacyjna, kulturalna i sportowa. Blisko stąd do galerii handlowej, targowiska 

miejskiego, przychodni i aptek, przedszkoli, szkół podstawowych i liceum oraz Miejskiego Domu Kultury. 

Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli korzystać ze znajdujących się niedaleko: parku trampolin, 

szkółki jeździeckiej, klubu fitness i hali sportowej MOSiR. Łatwo też stąd dojechać samochodem, 

autobusem lub szybką koleją miejską do centrum Gdyni i całej trójmiejskiej aglomeracji.  



 

– Janowo to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Rumi, dobrze skomunikowana zarówno z Gdynią, 

jak  i z Małym Trójmiastem Kaszubskim. Łatwo stąd dojechać na plaże w Rewie czy Mechelinkach. 

Osiedle przy Błoniach, łączące kameralną atmosferę i sąsiedztwo terenów zielonych z bliskością 

typowo miejskich udogodnień, jest atrakcyjną propozycją dla osób, które poszukują komfortowego 

miejsca do życia – mówi Anna Tuszyńska, kierownik sprzedaży w Euro Stylu. 

 

 

 

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 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 ponad 25 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 39 000 mieszkań.                              

Od 15 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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