








ZRELAKSUJ SIĘ W RUMI
Osiedle Ostoja zlokalizowane jest w urokliwej Rumi, przy ulicy Jeziornej, 

zaledwie 25 minut drogi od centrum Gdyni. Kameralny kompleks budyn-

ków mieszkalnych zaprojektowano z myślą o osobach ceniących wyso-

ką jakość i relaks w otoczeniu malowniczej natury. 



Osiedle Ostoja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie lasów  
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Zaletą lokalizacji inwestycji  

są znajdujące się w niewielkiej odległości sklepy np. Decathlon,  

salon meblowy Agata oraz centrum handlowe Port Rumia z licznymi 

sklepami i restauracjami oraz supermarketem Auchan. Niedaleko 

osiedla znajduje się również ekskluzywna strefa saun Aqua Spa 

& Saunarium Reda.

W pobliżu funkcjonują również dwie szkoły podstawowe. 
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MAŁE  TRÓJMIASTO  
KASZUBSKIE
Rumia tworzy wraz z Redą i Wejherowem zespół Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego. Miasta wspólnie dbają o interesy mieszkańców oraz 

aktywnie rozwijają funkcjonowanie trzech gmin. 



KAMERALNY  
CHARAKTER
Osiedle Ostoja zostanie zrealizowane w dwóch etapach. W sumie 

powstanie 11 budynków mieszkalnych z windami oraz 5 hal garażo-

wych. W pierwszym etapie zaprojektowano 6 budynków obejmu-

jących 138 funkcjonalnych lokali . W drugim etapie zaplanowano 

5 budynków. Osiedle wyróżni wyjątkowo kameralny charakter  

i niska zabudowa do czwartego piętra.

Planowany termin zakończenia budowy I etapu osiedla  

to 30 lipca 2021 roku. 

ETAP I ETAP II

Stojaki rowerowe

Wjazd / wyjazd

Plac zabaw

Boisko Wejście do klatki

Wjazd do garażu

Pojemnik na odpady

Muldy i wzniesienia Szlaban

Ogólnodostępne  
miejsca postojowe



DLA ZMOTORYZOWANYCH
Na osiedlu powstaną trzy naziemne, niezależne hale garażowe oraz dwie zlokali-

zowane na parterze budynków J i K. W ramach inwestycji zaplanowano również  

ogólnodostępne miejsca postojowe. Mieszkańcy osiedla mogą również nabyć 

na wyłączność miejsca postojowe naziemne, które zlokalizowane są na odrębnej 

działce drogowej. 





natura





WYPOCZYWAJ 
KIEDY CHCESZ
Cicha i spokojna okolica osiedla umożliwi przyjemne spędzanie  

czasu na świeżym powietrzu. Z myślą o komforcie przyszłych  

mieszkańców lokale na parterze będą posiadały przydomowe  
ogródki. Właściciele mieszkań na wyższych kondygnacjach będą  

mogli cieszyć się słonecznymi balkonami. 



Wokół budynków zostaną posadzone wysokie drzewa, które 
w upalne dni zapewnią cień i schronienie. Zapełnią też prze-
strzenie wokół placu zabaw i stworzą przytulny klimat, gwaran-
tując dodatkowo więcej prywatności mieszkańcom. Zapełnią 
też przestrzenie wokół placu zabaw i stworzą przytulny klimat, 
dodatkowo gwarantując więcej prywatności mieszkańcom. 

ZIELONE OSIEDLE



Na osiedlu Ostoja dla mieszkańców przewidziano liczne udogod-

nienia. W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne 

przystosowane do różnych gier zespołowych oraz duży plac zabaw 

dla najmłodszych (realizowany podczas II etapu inwestycji). W budyn-

kach zaplanowano wózkarnie, rowerownie (z wyjątkiem budynku C) 
oraz piwnice na poziomie parteru. Wszystkie budynki wyposażone 

zostaną w windy.  

SPOKÓJ 
I WYGODA









MIESZKANIA  
POD KLUCZ
Dla osób ceniących wygodę, jakość i czas proponujemy program  

„wykończenia mieszkań pod klucz”. Kompleksowy program jest gwa-

rancją sprawnego i wygodnego wykończenia mieszkania. Właściciel 

nie musi angażować się w prace remontowo-wykończeniowe i może 

wprowadzić się do gotowego urządzonego lokalu. Bogata i zróżnico-

wana oferta daje gwarancję wysokiej jakości wykonania wnętrz przy 

budżecie dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta. 

 biuro@smlmieszkania.com.pl

 www.smlmieszkania.com.pl

WSPARCIE  
KREDYTOWE
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy możliwość 

skorzystania z porady doświadczonych i kompetentnych doradców 

kredytowych. Ich celem jest dobór optymalnego produktu finansowego, 

minimalizacja kosztów uzyskania kredytu i skrócenie czasu oczekiwania 

na jego przyznanie. Nasi doradcy to najlepsza kadra doświadczonych 

specjalistów znających zarówno rynek kredytów hipotecznych, jak i rynek 

nieruchomości, a w relacjach z bankami reprezentująca wyłącznie  

Państwa interesy. Wynegocjowaliśmy specjalne oferty kredytowe dla 

naszych klientów i są one lesze od oferowanych ogólnie na rynku finanso-

wym. Doradztwo kredytowe jest całkowicie bezpłatne.  

 kredyty@inpro.com.pl



Zaangażowanie, pracowitość i pasja to główne wartości, jakie chcemy przekazać 

za pośrednictwem kampanii „Inpro buduje dla Ciebie”. W powstawanie każdej inwe-

stycji zaangażowane są setki osób, które codziennie poświęcają dużo wysiłku, aby jak 

najlepiej zrealizować dany projekt. Pracownicy świadomi tego, że tworzą czyjeś nowe 

wymarzone miejsce do zamieszkania, starają się dołożyć wszelkich starań, aby uczy-

nić przestrzeń możliwie najbardziej komfortową i wyjątkową. Celem kampanii jest 

przybliżenie obecnym, jak i potencjalnym klientom sylwetek osób, które wspólnie 

realizują nasze inwestycje. Mówiąc wprost – domy dla ludzi tworzą ludzie – i właśnie 

to chcemy uzmysłowić naszym odbiorcom. Ciężka i trudna praca, którą codziennie 

wykonują nasi pracownicy, przekłada się później na zadowolenie właścicieli mieszkań. 

Dlatego w INPRO zatrudniamy profesjonalną ekipę fachowców, którzy potrafią spro-

stać największym wyzwaniom budowlanym.



Inwestycje w aktualnej ofercie Inpro:

ul. Opata Jacka Rybińskiego 8

80-320 Gdańsk-Oliwa

  58 34 00 381

  developing@inpro.com.pl

  www.inpro.com.pl

Jesteśmy  
członkiem


