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Ronson z pozwoleniem na budowę osiedla Miasto Moje
Ronson Development otrzymał pozwolenie na budowę pierwszego etapu
osiedla Miasto Moje zlokalizowanego przy ul. Marywilskiej na warszawskiej
Białołęce. Obejmie on 233 mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 100 m2, a całe
osiedle docelowo będzie liczyć około 1500 mieszkań i będzie największym
projektem w historii Spółki. Zakończenie budowy pierwszego etapu planowane
jest na koniec 2017 r.
– Projekt osiedla Miasto Moje, poza kompleksem budynków wielorodzinnych,
zakłada również stworzenie pełnej infrastruktury usługowo-rekreacyjnej o nazwie
Pasaż Wisła. Chcemy zadbać, aby inwestycja ta stwarzała warunki do odpoczynku i
wspólnego spędzania czasu. Tworząc Pasaż Wisła, będziemy mieć tym samym swój
wkład w proces miastotwórczy Białołęki – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor
sprzedaży i marketingu Ronson Development. – Inwestycja Miasto Moje to także
nowy rozdział naszej działalności. Po raz pierwszy budujemy po prawej stronie Wisły
i podejmujemy się realizacji projektu takich rozmiarów – dodaje.
Na Pasaż Wisła, który powstaje w oparciu o analizę potrzeb Białołęki, złożą się
cztery zatoki: zabawy, kultury, aktywności i relaksu. W tych miejscach mieszkańcy
będą mogli skorzystać m.in. z boiska do gry w bule, siłowni plenerowej czy
osiedlowego amfiteatru. W Pasażu Wisła znajdzie się też specjalnie zaaranżowana
strefa zielona z „mini-lasem” oraz leżakami. Mieszkańcy będą mieć ponadto szybki
dostęp do infrastruktury szkolnej i usługowej Białołęki. Sprawne połączenie nowej
inwestycji z centrum Warszawy zapewni m.in. położony w pobliżu przystanek kolejki
miejskiej Warszawa Żerań.
Wszystkie mieszkania w projekcie kwalifikują się do programu Mieszkanie dla
Młodych. Ronson Development umożliwia zapłatę ostatniej raty za mieszkanie na
początku 2018 r. Dzięki temu klienci już teraz mogą składać wnioski o
dofinansowanie w ramach MdM z limitu na 2018 rok i zyskać do 30 000 zł. Ceny
zaczynają się od 170 tys. zł za kawalerkę, 222 tys. za mieszkanie 2-pokojowe i 287
tys. za mieszkanie 3-pokojowe.
Generalnym wykonawcą pierwszych dwóch etapów osiedla jest Hochtief Polska, a za
projekt architektoniczny odpowiada pracownia Archiplan.
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Ronson Development:
Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym
inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w
Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje mu
pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest notowana na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
To co wyróżnia Ronson Development na tle innych deweloperów to dbałość o detale wykończeniowe
swoich inwestycji, tak aby spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ronson tworzy
przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Potwierdzeniem tej strategii są projektowane
na osiedlach różnorakie udogodnienia, które mogą mieć postać klubów malucha, sal fitness tylko dla
mieszkańców czy starannie zaprojektowanych i stylizowanych ogrodów.
Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są
w niej zarówno apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego.
Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania
klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie w
konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013 przyznane przez
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono analityków i
inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii
„Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

