
Apartamenty Słonimska 24 przez swoje 
niezwykłe położenie zapewniające dostęp 
do centrum na wyciągnięcie ręki połączone 

z kameralnym i zamkniętym osiedlem stanowi idealne 
miejsce do zamieszkania. W okolicy są sklepy, szkoły, 
przedszkola. Również okolica historycznego osiedla 
Bojary sprawia, że warto pochylić się na tą ofertą 
i właśnie tu wybrać swoje miejsce na ziemi.

Apartamenty Słonimska to dwa kameralne trzypiętrowe bu-
dynki, w których do dyspozycji przyszłych właścicieli przekazano 
łącznie 79 mieszkań oraz 11 lokali usługowych. Cała inwestycja 
została już ukończona. Dzięki czemu mieszkania są gotowe 
do odbioru bez konieczności czekania na klucze.

DZIAŁKI DOMY LOKALE MIESZKANIA
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 BIA YSTOK, 1225m², pr d, os. Zielone 
Wzgórza, w planie przeznaczona pod us ugi i 

produkcj . Szeroko  30m 370 z   

 BIA YSTOK, 180m², dzia ka 726, os. Pietrasze, 
ceg a, wolno stoj cy, z 1992 roku, ocieplony, nowa 

elewacja. 6 pokoi, kuchnia, 2 azienki, 
podpiwniczony 530.000 z   

 BORAWE, 180m², dzia ka 3300, powiat 
Ostro ka, po o ony we wsi. Centralne 

ogrzewanie, wodoci g, szambo, nowe okna PCV. 
Pustak + ceg a.  190.000 z   

 D BRÓWKI, 1060m², Dzia ki z warunkami 
zabudowy, ró ne powierzchnie do wyboru. Przy 

drodze gminnej. 49.000 z   

 MARKOWSZCZYZNA, 1821m², ogrodzona, 
pr d, Przepi knie, kameralnie po o ona dzia ka w 

pobli u NIEWODNICY i ZALESIAN, warunki 
zabudowy na dom  237.000 z   

 P OCICZNO, 2000m², pr d, gm. E k, z dost pem 
do jeziora Zdr no, kanalizacja do pod czenia. 

59.000 z   

 PI ATOWSZCZYZNA, 3002m², 3040mkw, 
dzia ki z wydanymi warunkami zabudowy na domy 

jednorodzinne. W s siedztwie dwa siedliska 
rekreacyjne, las. 66.000 z   

 ZA CIANKI, 150m², dzia ka 706, murowany, 
wolno stoj cy, do wyko czenia wewn trz. 

Ocieplony. Studnia g binowa, gaz, kanalizacja. 
Dojazd polbruk. 390.000 z

F   M  F    2.  .F   M  F    2.  .

Hipoteka...Hipoteka...
bezpieczeństwo własnościbezpieczeństwo własności
Zabezpieczenie hipoteczne wiąże się z kolejnością, 

która reguluje pierwszeństwo w zaspokajaniu 
danych należności. Z racji różnorodnych obaw, nie 

wszyscy wierzyciele są zainteresowani zabezpieczaniem 
się na dalszym miejscu hipotecznym. W opozycji do tego 
staje Monument Fund, która udziela przedsiębiorcom 
indywidualnie dopracowanego fi nansowania 
z zabezpieczeniem na 2. miejscu hipotecznym.

Hipoteka stanowi jedno z najpewniejszych zabezpieczeń 
wierzytelności pieniężnych. Dzięki obciążaniu prawa własności 
nieruchomości, należność spłacana jest bez względu na to, czyją 
własnością aktualnie stała się dana nieruchomość. Obiekt może 
być zabezpieczony więcej niż jedną hipoteką. W takiej sytuacji 
prawo polskie reguluje kolejność w spłacaniu zobowiązań fi nan-
sowych. Najpierw zaspokajani są wierzyciele, którzy jako pierwsi 
wpisali się do działu IV księgi wieczystej danej nieruchomości. 
Mając na uwadze obawy odnoszące się czasu spłaty należności, 
niektóre instytucje niechętnie decydują się na udzielanie dofi nan-
sowania zabezpieczonego na 2. miejscu hipotecznym. Zupełnie 
inne podejście do tematu ma Monument Fund, które proponuje 
pomoc fi nansową dla przedsiębiorców z zabezpieczeniem na 2. 
miejscu hipotecznym. Dlaczego oferta tego typu stanowi inno-
wację w branży pożyczkowej?

Jak mówi Paulina Horabik – Członek Zarządu, Dyrektor 
Zarządzający Monument Fund: „Spora część instytucji udzie-
lających dofinansowania na polskim rynku wciąż preferuje 
nieskodyfi kowane formy zabezpieczenia zobowiązań pienięż-
nych – na przykład przewłaszczenie, które charakteryzuje się 
przenoszeniem przez dłużnika prawa własności nieruchomości 
na wierzyciela. Tego typu rozwiązanie traktowane jest jako 
dobry sposób ochrony interesów wierzycieli, jednak 
dla osoby zadłużonej może stanowić problem w ra-
zie komplikacji ze spłatą podjętego kredytu lub 
pożyczki.”

Alternatywnym sposobem zabezpieczenia 
należności staje się oferowany przez Monument 
Fund wpis hipoteczny, który normowany jest 
przepisami kodeksu cywilnego. W przeciwień-
stwie do innych instytucji pozabankowych, 
Monument Fund nie narusza pra-
wa posiadania ani użytkowania 
nieruchomości – klient dalej po-
zostaje prawowitym właścicielem. 
Stąd taka forma zabezpieczenia jest 
uznawana za bezpieczniejszą zarówno 
przez notariuszy, jak i konsumentów.

O atrakcyjności oferty finansowej 
Monument Fund decyduje również sama forma 
zabezpieczania zobowiązania pieniężnego na 2. miej-
scu hipotecznym. Z racji dalszej pozycji w procesie spłaty 
należności fi nansowych i obaw związanych z możliwością niewy-

płacalności dłużników, niektórzy wierzyciele rezygnują z tego typu 
zabezpieczenia. W przypadku Monument Fund kwestia ta podlega 
tylko większemu dopracowaniu szczegółów fi nansowania. Podczas 
tego procesu, zostaje zorganizowany indywidualny system oceny 
ryzyka, możliwość wyboru rodzaju rat i ich wysokości – na przykład 
skorzystania z rat balonowych lub wakacji kredytowych – oraz 
kontakt z klientem w trakcie trwania spłaty pożyczki. Co więcej, 
firma posiada także elastyczne podejście do przedstawionych 
celów biznesowych, co pozwala na przygotowanie realnego planu 
spłaty zobowiązania z przyszłych dochodów oraz dokapitalizowanie 
przedsiębiorców z już zaciągniętymi zobowiązaniami.

„Możliwość zabezpieczenia wierzytelności na 2. miejscu hipo-
tecznym oznacza łatwiejszy sposób doboru środków fi nansowych, 
bez względu na istniejące już zobowiązania hipoteczne oraz formę 
prawną prowadzonej działalności. Dofi nansowanie zostaje zabezpie-
czone na prawie każdym rodzaju nieruchomości, czyli na obiektach 
komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych oraz działkach in-
westycyjnych.” – podkreśla Paulina Horabik – Członek Zarządu, 
Dyrektor Zarządzający w Monument Fund.

Dzięki szybkiej decyzyjności i ograniczeniu formalności 
do niezbędnego minimum, czas przyznania dofinansowania 
wynosi ok. 7 dni, a okres kredytowania może trwać od 3 do 18 
miesięcy. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość prze-
dłużenia. Ponadto, Monument Fund nie wymaga weryfi kacji oraz 
zgłaszania klienta w Biurach Informacji Gospodarczej.

Dofi nansowaniem Monument Fund zainteresowani są nie 
tylko właściciele istniejących fi rm, ale również osoby planujące 
założenie własnej działalności gospodarczej. Przykładem ob-
sługiwanych przez fi rmę podmiotów są przedsiębiorcy, którzy 
poszukują fi nansowania pomostowego dla działalności polegającej 

na skupie, modernizacji i szybkiej sprzedaży nieru-
chomości – czyli tak zwany fl ipping. Oprócz 

tego, fundusz polecany jest także dla dzia-
łalności handlowo-usługowych, takie 

jak: sklepy, salony spa, hurtownie, 
dla właścicieli hoteli, pensjonatów 
lub domów wczasowych oraz dla 
osób, które prowadzą różnej wiel-
kości działalność deweloperską 
i potrzebują fi nansowania jeszcze 
przed uruchomieniem kredytu 

w banku.

NP

 L  

Ż   W

Kolejny krok do utworzenia nowego żłobka w Białymstoku. 
Placówka na ok. 200 dzieci ma powstać na osiedlu Wygoda. 
Miasto właśnie wybrało wykonawcę dokumentacji projektowej 
tej inwestycji.

Nowy żłobek zostanie wybudowany w rejonie ulic I. 
Mościckiego i J.K. Kluka. Przetarg na przygotowanie projektu 
wygrała fi rma Euro-Projekt Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Tomasz Jacyniewicz z Białegostoku.

Wyłoniony w przetargu wykonawca opracuje kompleksową, 
wielobranżową dokumentację obejmującą budowę żłobka, wyko-
nanie placów zabaw dostosowanych do różnych grup wiekowych 
oraz zagospodarowanie terenu. Będzie też pełnił nadzór autorski 
nad realizacją projektu. Koszt tych prac to ok. 118 tys. zł.

Nowy żłobek będzie mieścił się w dwukondygnacyjnym 
budynku z zespołami pomieszczeń dla różnych grup wiekowych 
(od 20 tygodnia życia do 3 lat). W żłobku będą wydzielone strefy: 
wejściowa, sale dla dzieci, administracyjna i socjalna, kuchnia 
z zapleczem i magazynami, techniczna.

– To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, szczególnie 
dla młodych rodzin z dziećmi – powiedział zastępca prezydenta 
Przemysław Tuchliński. – Na Wygodzie przybywa bloków i do-
mów, w pobliżu planowanego żłobka trwa też rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 51.

Dokumentacja projektowa ma być gotowa do końca paź-
dziernika 2018 r. Cała inwestycja powinna zostać zrealizowana 
do końca listopada 2019 roku.

http://www.bialystok.pl

O    130  
Program związany z walką ze smogiem oraz termomoder-

nizacją będzie kosztować państwo 130 mld zł. Efektem ma być 
czyste powietrze.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że działania, 
jakie rząd chce podjąć w najbliższym czasie, będą kosztowały 
130 mld zł. Wydatek sfinansuje narzędzia programu Czyste 
Powietrze, w ramach którego przeprowadzona zostanie m.in. 
termomodernizacja budynków mieszkalnych. Na ulgi czy dotacje 
przewidziane w tym zakresie będą mogły liczyć głównie osoby, 
które ze względu na swoją sytuację materialną nie są w stanie 
samodzielnie pokryć kosztów tego typu przedsięwzięć.

Zgodnie ze słowami Morawieckiego, skutki w postaci czyst-
szego powietrza mają być zauważalne na przestrzeni najbliższych 
5-10 lat. Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga nie tylko wielu 
lat intensywnych działań czy ogromnych nakładów fi nansowych, 
ale przede wszystkim poprawy efektywności energetycznej za-
mieszkiwanych obiektów. Zjawisko smogu jest bowiem efektem 
wieloletnich zaniedbań pod względem dbałości o jakość powietrza.

Jeżeli program Czyste Powietrze zostanie pozytywnie przyjęty 
przez Komisję Europejską, premier zobowiązał się jeszcze w lipcu 
rozpocząć dyskusje o przyjęciu istotnych regulacji w obszarze 
starań o lepszą jakość powietrza.

Program Czyste Powietrze jest wynikiem porozumienia zawar-
tego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a także Bank Ochrony Środowiska.

Źródło: KRN.pl
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 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 35m², 3p., ul. Proletariacka, 
os. Centrum, ks. wieczysta, ceg a, okna 
PCV, w as. 169.000 z   

 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 43m², 1p., ul. Kr ta, os. Nowe 
Miasto, ceg a 245.000 z   

 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 48.80m², 4p., ul. Wroc awska, 
os. Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, ceg a, 
umeblowane 225.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 61.50m², 4p., ul. lusarska, os. 
M odych, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
okna PCV 410.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 62m², 4p., ul. wi tego Jerze-
go, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, okna PCV 260.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 63m², 1p., ul. Warszawska, 
os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
ceg a 420.000 z   

 APARTAMENT 
BIA YSTOK, 70.75m², os. Dziesi ciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ceg a, okna 
PCV 489.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 73m², 2p., ul. Pu askiego, os. 
Nowe Miasto, p yta, okna PCV 265.000 z   

 DWUPOZIOMOWE 
BIA YSTOK, 82m², 2p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, ceg a 320.000 
z   

 4 POKOJE 
BIA YSTOK, 87.76m², 1p., ul. Bitwy 
Bia ostockiej, os. Bia ostoczek, ks. wieczys-
ta, ceg a, okna PCV 395.000 z   

 KOMFORT DLA CIEBIE 
FASTY, 239m², dzia ka 1626, os. Fasty, 
ceg a, wolno stoj cy 980.000 z   

 SIEDLISKO 
GÓRA, 30m², dzia ka 4500 299.000 z   
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To się opłacaTo się opłaca
Informatycy, copywriterzy, artyści, ale też 

np. rzemieślnicy, lekarze, prawnicy, opieka do dzieci 
– usługodawcy, czy też specjaliści wykonujący 

wykwalifi kowaną pracę, realizujący zlecone projekty, 
prowadzący własną działalność – zazwyczaj stają 
przed wyborem: wynajem pracowni lub biura, 
bądź też wykonywanie pracy tzw. zdalnej, czyli 
z własnego domu. To drugie rozwiązanie kusi zwłaszcza 
wygodą. Jest ono także korzystne fi nansowo.

Start fi rmy we własnych czterech ścianach to zazwyczaj ty-
powy scenariusz wielu drobnych przedsiębiorców. Sytuacja jest 
klarowna – chodzi o minimalizację kosztów. Zamiast wynajmować 
kosztowne biuro na zewnątrz, można wykonywać pracę w swoim 
pokoju. Miesięczny wydatek na przeciętnej klasy biuro, w takich 
miastach jak Wrocław, Kraków, Warszawa to od około 30 zł/mkw. 
w gorszych lokalizacjach do ponad 70 zł/mkw. w centrach miast. 
Za niewielki 20 -30 metrowy lokal zazwyczaj należy zapłacić 
przynajmniej około 1000 – 1500 zł miesięcznie. Dla małej fi rmy 
taki koszt może być nie do zniesienia.

Co prawda ostatnimi czasy wiele się zmieniło na plus, choćby 
z faktu, że coraz większą popularnością cieszy się coworking 
(biura coworkingowe są tańsze, a nawet spotyka się w centrach 
handlowych takie miejsca dostępne za darmo), jednak mimo 
wszystko nakłady na opłacenie miejsca działalności to ciągle 
największy ból głowy dla mikro-fi rm

A JAK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ KWESTIE FINANSOWE?

Zanim odpowiemy na to pytanie, kilka zdań należy poświęcić 
ewentualnym formalnościom. Jeśli prowadzimy jednoosobową 
działalność w pokoju i nie wyjemy do późna w nocy głośnymi 
urządzeniami, nie będziemy mieli z tego powodu problemów. 
Ogromna większość pracy „cichej” w domu, pozostaje bez ja-
kichkolwiek zgód, zgłoszeń itp. Inaczej, gdy zamierzamy urządzić 
sobie w mieszkaniu np. gabinet, pracownię itp.

W takiej sytuacji będziemy potrzebowali zgody sąsiadów 
na prowadzenie działalności w budynku. Do tego trzeba mieć 
również zgodę administratora na zmianę sposobu użytkowania 
– w naszym przypadku na lokal użytkowy, czyli niemieszkalny. 
Musimy więc uzyskać pozwolenie w spółdzielni, lub u zarządcy 
wspólnoty, natomiast zmianę sposobu użytkowania załatwiamy 
w gminie. W zależności od tego, jaki rodzaj działalności będziemy 
w mieszkaniu prowadzić, różne mogą być wymogi techniczne, 
budowlane itp. Jeśli ma być to zwykłe biuro – np. kancelaria 
prawna – nie będzie specjalnych obostrzeń. Gorzej, gdy chodzi np. 
o gabinet lekarski czy przedszkole. W takiej sytuacji są specjalne 
wymogi sanitarne i budowlane.

Jeśli, w celu prowadzenia działalności, zamierzamy tak prze-
budować mieszkanie, że zmiany obejmą także części wspólne 
budynku (np. wykucie dodatkowych drzwi), będziemy oczywiście 
potrzebowali pozwolenia na budowę. Zgodę musi wydać również 
wspólnota mieszkaniowa. Odbywa się to za pomocą uchwały 
przyjętej przez jej członków. W przypadku, gdy właściciel ma 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to zgodzić się będzie 
musiała spółdzielnia mieszkaniowa. Decyzję podejmie jej zarząd 
lub uprawniony kierownik.

FINANSE

Wracając jednak do kwestii fi nansowych – jeśli prowadzimy 
we własnym domu fi rmę, możemy odliczyć część kosztów utrzy-
mania nieruchomości, przypadających na cele fi rmowe. Ważne 
jednak, by nie przesadzić i dobrze je zakwalifi kować.

Jeśli np. mamy dwa pokoje w 40 – metrowym mieszkaniu, 
w którym to drugi pokój, o powierzchni 10 mkw. służy nam za 
siedzibę fi rmy, to 1/4 kosztów opłacenia naszego mieszkania 
możemy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Chodzi o czynsz 
administracyjny. To samo dotyczy mediów – tyle, że tu jest 
pewien problem. Otóż koszty ogrzewania rzeczywiście mają 
„powierzchniowy” charakter, przez co zastosowanie odliczenia 
w proporcji do zajmowanej powierzchni jest uzasadnione. Ale 
co z wodą, gazem i prądem? Nie da się racjonalnie wyliczyć, 
jaka część zużycia przypada na działalność fi rmową. Najlepiej 
byłoby mieć osobne liczniki. W praktyce jednak urzędy skarbo-
we akceptują proporcję powierzchniową (lub jakąś proporcję), 
z braku lepszego narzędzia. Generalnie nie należy przesadzać 
w skali tych odliczeń. Ważne by, jeśli zostaniemy zapytani, skąd 
taka duża kwota, umieć to uzasadnić.

To samo tyczy się np. opłat za internet, telefon czy telewizję. 
Odliczenia muszą być dobrze uzasadnione.

A co ze znacznie istotniejszym kosztem, jakim jest kredyt 
mieszkaniowy? Tu są dobre wieści dla „domowych” przedsiębior-
ców. Możemy wrzucić w fi rmowe koszty uzyskania przychodu 
odsetki od takiego kredytu. W tym celu musimy jednak zaliczyć 
mieszkanie lub jego część do tzw. środków trwałych fi rmy. W ta-
kiej sytuacji odsetki opłacone już po wciągnięciu mieszkania do 
majątku fi rmy mogą być przedmiotem odliczeń. Warto zaznaczyć, 
że to samo dotyczy kwoty amortyzacji (2,5 proc. rocznie).

PODATEK, ALE JAKI?

Na koniec kwestia podatku od nieruchomości. Sprawa jest 
o tyle istotna, że teoretycznie prowadząc działalność w miesz-
kaniu, powinniśmy zapłacić wyższy podatek od nieruchomości. 
Stawka za lokale użytkowe, a tym de facto staje się nasze miesz-
kanie, jest bowiem wyższa od lokali mieszkalnych. Taki stan 
rzeczy jest zatwierdzony, wspomnianą już wcześniej zmianą 
sposobu użytkowania nieruchomości. Nie zawsze jednak jest 
ona konieczna. Jeśli w naszym mieszkaniu prowadzimy jedno-
osobową działalność, ale też w danym pomieszczeniu po prostu 
mieszkamy, w takiej sytuacji zmiany nie trzeba zgłaszać. Tym 
samym nic się nie zmienia w kwestii podatkowej. Nadal płacimy 
najniższą stawkę podatku od nieruchomości.

W praktyce wyższy podatek „grozi” tym firmom, które 
bardziej „inwazyjnie” wykorzystują mieszkanie dla celów fi r-
mowych i gdzie nie ma wątpliwości, ze zmiana przeznaczenia 
nastąpiła – a więc w przypadku np. gabinetów lekarskich, 
kancelarii prawnych itp.

Marcin Moneta

 L  

W     M
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 zyskali nowe 

boisko wielofunkcyjne. Podczas zorganizowanego 25 maja przez 
placówkę Dnia Sportu odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.

Wielofunkcyjne boisko przy szkole na ul. Magnoliowej to ko-
lejna sportowa inwestycja w naszym mieście. Została zrealizowana 
w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Powstało boisko o poliureta-
nowej nawierzchni o wymiarach 44×26 m, przeznaczone do gry 
w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Teren został ogrodzony, 
wyposażony w oświetlenie i monitoring. Na budowę obiektu 
Miasto przeznaczyło prawie 636 tys. zł.

– Budując nowoczesne obiekty sportowe stwarzamy uczniom 
i innym białostoczanom komfortowe warunki do aktywności 
fi zycznej. To zachęta dla wszystkich do uprawiania sportu i zdro-
wego stylu życia – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz 
Truskolaski.

W piątek (25 maja) w tej placówce na Zielonych Wzgórzach 
odbył się także szkolny Dzień Sportu. W trakcie spotkania wrę-
czono statuetkę Najlepszego Sportowca ZSP nr 5. Zorganizowano 
również mini olimpiadę dla grup przedszkolnych oraz klas I i IV. 
Konkurencje były rozgrywane na nowym boisku. Wydarzeniu to-
warzyszyły liczne atrakcje dla najmłodszych, m.in. bańki, balony, 
malowanie twarzy.

www.bialystok.pl

B   K    
Zarząd Województwa zatwierdził 5 czerwca, kolejne programy 

rewitalizacji gmin. Tym razem dotyczy to miasta Białystok i gminy 
Knyszyn. Oznacza to, że już 42 gminy w naszym województwie 
mają gotowe programy. Każda z nich musiała wyznaczyć teren, 
który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania na-
prawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze 
społecznej, jak też inwestycyjnej.

Obszar ten w Białymstoku obejmują osiedla: Centrum, 
Sienkiewicza, Przydworcowe, Antoniuk, Skorupy, Bema, 
Starosielce, Dzięsięciny I oraz zurbanizowana część osiedla 
Dojlidy. Na tym terenie mieszka ponad 81 tys. osób, czyli 
29,5 proc. mieszkańców, a powierzchnia zajmuje blisko 20 km kw.

Program, przygotowany przez Białystok, zakłada ponad 40 
przedsięwzięć podstawowych, m.in.: remont i modernizację 
budynku przy ul. Ciepłej 4, program zagospodarowania tere-
nów w dolinie rzeki Białej, modernizację biblioteki na osiedlu 
Antoniuk i Dojlidy, dostosowanie budynku przy ulicy św. Rocha 
3 do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę zbiorników re-
tencyjnych w mieście.

W plan wpisano też termomodernizację Przedszkola 
Samorządowego Nr 7 i 42, rozbudowę Przedszkola Samorządowego 
nr 14 i 31, budowę parku przy ul. Szkolnej, bazarków na osiedlach, 
budowę kanalizacji deszczowej, instalowanie źródeł energii 
odnawialnej na budynkach prywatnych i publicznych. Dla bez-
pieczeństwa zostanie też zainstalowany monitoring wizyjny. 
A bezdomni zyskają 13 mieszkań, w których specjaliści pomogą 
im wrócić do aktywnego życia.

W gminie Knyszyn teren, który obejmie rewitalizacja, to ul. 
Rynek, Grodzieńska oraz Białostocka w Knyszynie – nazwane 
„Knyszyn Centrum” oraz sołectwo Knyszyn Zamek. Wytypowany 
teren stanowi 0,97 km kw. powierzchni gminy (1 proc. powierzch-
ni) i jest zamieszkany przez 896 osób (18,60 proc. mieszkańców 
Gminy Knyszyn).

www.wrotapodlasia.pl

RynekPierwotny.pl – największy portal nowych mieszkań i domów, posia-
dający w swojej bazie ponad 2.000 inwestycji i 61.000 ofert.
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Czy w przypadku wypłaty przez dewelopera, odszkodowania 

w formie zwrotu poniesionych kosztów, klient musi zapłacić 
podatek dochodowy?

Wnioskodawczyni zawarła z deweloperem porozumienie. 
Deweloper opóźnił termin przekazania lokalu, wraz z przenie-
sieniem jego własności w stosunku do terminów wynikających 
z podpisanej umowy deweloperskiej. Z uwagi na powyższe, 
inwestor zwrócił wnioskodawczyni koszty skalkulowane przez 
bank, jakie poniosła ona na skutek podwyższonego oprocento-
wania kredytu hipotecznego oraz podpisania aneksu do umowy 
kredytowej Należy je interpretować jako koszty powstałe 
w związku z opóźnieniem podpisania umowy przenoszącej 
własność lokalu. Kwota ta nie zawierała żadnego dodatkowego 
odszkodowania.

Deweloper wystawił wnioskodawczyni PIT-8C, gdzie 
zwrot kosztów potraktował jako przychód. Zdaniem wła-
ścicielki mieszkania, zwrot poniesionych kosztów, bez 
dodatkowego odszkodowania, nie powinien być klasyfiko-
wany jako przychód, ponieważ nie powoduje on żadnego 
przysporzenia majątkowego. Jednak fiskus uznał, że w świe-
tle obowiązującego stanu prawnego stanowisko kobiety jest 
nieprawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają 
wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika. 
Wyjątkiem są te, które zostały wymienione przez ustawo-
dawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, 
od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, 
w drodze rozporządzenia. Ustawodawca wyłączył jednak 
z katalogu zwolnień zadośćuczynienia/odszkodowania, 
które zostały otrzymane na podstawie zawartej pomiędzy 
stronami umowy lub ugody pozasądowej. Nawet w sytuacji, 
gdy ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost 
z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie tych ustaw.

Zatem aby wypłacone zadośćuczynienie/odszkodowanie 
korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 wy-
żej wymienionej ustawy, muszą zostać spełnione łącznie dwa 
warunki: jego wysokość lub zasady ustalania muszą wynikać 
z przepisów odrębnych ustaw, a podstawą jego przyznania nie 
może być zawarta umowa lub ugoda pozasądowa.

Wysokość zwrotu kosztów, który otrzymała wnioskodaw-
czyni, nie wynika z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwrot 
poniesionych kosztów nastąpił w wyniku zawartego porozumie-
nia między stronami, tj. deweloperem a nabywcą mieszkania. 
Podstawą przyznania zwrotu była zawarta umowa pozasądowa. 
Powyższe wyklucza zatem zastosowanie zwolnienia przewi-
dzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych.

Dodatkowo wskazać należy, że deweloper nie był zobowią-
zany do pobrania zaliczek z tytułu dochodu z innych źródeł. 
W konsekwencji wnioskodawczyni jest zobowiązana do wyka-
zania otrzymanej od dewelopera kwoty w zeznaniu rocznym, 
a deweloper był zobligowany do wykazania wypłaconej kwoty 
w rocznej informacji PIT-8C, stosownie do art. 42a ustawy 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych.

Źródło: KRN.pl

R   M  PR   M  P

Już teraz dopłacamy Już teraz dopłacamy 
miliardy złotych do najmumiliardy złotych do najmu
Rząd niedawno ogłosił zmianę zasad 

programu Mieszkanie Plus i zamiar 
wprowadzenia dopłat dla niezamożnych 

najemców zasiedlających nowo powstałe 
lokale czynszowe. Wbrew temu co może 
myśleć wiele osób, pomysł dotowania najmu 
wcale nie jest w Polsce jakimś novum. Już 
od długiego czasu, działa bowiem system 
dodatków mieszkaniowych, które otrzymują 
przede wszystkim niezamożni najemcy. 
Corocznie na dodatki mieszkaniowe 
państwo wydaje aż 800 mln zł – 900 mln zł. 
Rodzi się pytanie, czy osoby otrzymujące 
w przyszłości dopłaty z programu Mieszkanie 
Plus, powinny być również uprawnione 
do dodatków mieszkaniowych.

Opisywane dodatki są formą państwowej pomocy w pokrywaniu 
kosztów mieszkaniowych, o której nie wie wielu Polaków. Dlatego 
osoby kwalifi kujące się do otrzymania takiego wsparcia, czasem na-
wet nie składają odpowiedniego wniosku w gminnym lub miejskim 
ośrodku pomocy społecznej. Gdyby więcej osób wiedziało o zasadach 
funkcjonowania dodatków mieszkaniowych, to popularność tych 
dotacji na pewno byłaby większa. Według najnowszych dostępnych 
danych GUS-u, w 2016 r. na terenie całego kraju wypłacono 3,99 
mln comiesięcznych dodatków mieszkaniowych. Takie dopłaty 
pomagające w pokryciu kosztów związanych z mieszkaniem, zwykle 
osiągały niewielką wartość (średnio: 205 zł miesięcznie).

Historyczne informacje wskazują, że mieliśmy do czynienia 
z długookresowym spadkiem liczby wypłacanych dodatków 
mieszkaniowych (2004 r. – 9,86 mln, 2016 r. – 3,99 mln). Liczba 
opisywanych dotacji spadła jednak znacznie wolniej niż ich łączna 
wartość, co skutkowało wzrostem wysokości przeciętnego dodatku 
(ze 140 zł/m-c w 2004 r. do 205 zł/m-c w 2016 r.).

Ogólnie rzecz biorąc, cały system dodatków mieszkanio-
wych w latach 2004 – 2016 kosztował 12,8 mld zł, co jest kwotą 
niebagatelną w stosunku do innych nakładów na krajową „miesz-
kaniówkę”. Po uwzględnieniu danych z 2017 roku, analizowany 

koszt prawdopodobnie wyniesie około 13,6 mld zł. Dla porównania 
warto dodać, że cały program MdM wiązał się z bezpośrednim 
kosztem na poziomie 2,8 mld zł.

Trzeba podkreślić, że już od wielu lat większość dodatków 
mieszkaniowych otrzymują najemcy lokali. Wedle danych 
GUS-u z 2016 r. (patrz poniższa tabela), osoby zamieszkujące 
lokale komunalne otrzymały 42% wartości analizowanych dodat-
ków. Mniejszą część mieszkaniowych dotacji przyznano najemcom 
lokali spółdzielczych (25%) i lokali należących do TBS-ów (2%). 
Można szacować, że w 2016 r. około 70% sumy dodatków mieszka-
niowych (mniej więcej 0,57 mld zł), zostało wydane na dotowanie 
najmu dla uboższych osób.

Kwestię dodatków mieszkaniowych warto rozważyć w kontekście 
Mieszkania Plus. Zapowiadana polityka dotowania najmu w ramach 
rządowego programu, może bowiem stworzyć ciekawą sytuację. Jeśli 
rząd rzeczywiście uruchomi dopłaty do czynszu w nowo powstałych 
mieszkaniach na wynajem, to niezamożne osoby zasiedlające takie 
„M”, znajdą się w uprzywilejowanym położeniu. Wspomniani loka-
torzy otrzymają bowiem dopłatę czynszową z programu Mieszkanie 
Plus, nie tracąc jednocześnie prawa do ewentualnego dodatku 
mieszkaniowego. Projekt ustawy wprowadzającej dopłaty do czynszu 

w ramach Mieszkania Plus wskazuje, że takie 
nowe dotacje nie będą wliczane do docho-
du uwzględnianego podczas przyznawania 
dodatku mieszkaniowego (zobacz artykuł 
26 projektu ustawy o pomocy państwa 
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 
w pierwszych latach najmu mieszkania z 26 
marca 2018 r.).

Andrzej Prajsnar
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 BIA YSTOK / Grabówka, 138m², dzia ka 195, os. 
Grabówka, kameralna szergówka segment 

rodkowy, wysoka jako  materia ów i wykonania, 
ZAMIANA na mieszkanie -opcja! 390.000 z   

 BIA YSTOK, 151m², dzia ka 330, os. Dojlidy 
Górne, SEGMENT naro ny 2017r., ELEGANCKA 

architektura, funkcjonalne wn trza, wszystkie 
media, mo liwo  zamiany! 439.000 z   

 BIA YSTOK, 30000m², os. Bia ystok-zab udów, 
OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, PI KNA, du a 

dzia ka przy trasie Bia ystok-Zab udów, warunki 
zabudowy 26, 67z  m² 770.000 z   

 BIA YSTOK, 45m², 1p., ul. Wo odyjowskiego, os. 
Piaski, ks. wieczysta, ceg a, okna PCV, 

ODDZIELNE pokoje i kuchnia, balkon, piwnica, 
równie  SUPER pod wynajem! 225.000 z  do 

uzg. 

 BIA YSTOK, 47m², 3p., ul. Sukienna, os. 
Centrum, ceg a, PRZEPI KNE, komfortowe, 
dwustronne, ciche zielone centrum, elegancie 

zabudowy, balkon, piwnica 269.000 z   

 BIA YSTOK, 54m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wej cia, n.ceg a, 

ogrodzona wspólnota, osobno widna, pi kna 
kuchnia, niskie op aty 312.000 z   

 BIA YSTOK, ul. Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, 
KOMFORTOWY, 152m² IV pi tro-winda, 2002r.

kamienica, wspólnota, na biuro, kancelari , us ugi 
medyczne, edukacyjne 819.000 z  +VAT 

 Z OTORIA, 2028m², pr d, woda, 12 km od 
Bia egostoku budowlana, wyj tkowa Z W ASN  
LINI  BRZEGOW +koncepcja architektoniczna, 

dojazd asfalt 239.000 z   

P  ...P  ...

Jak zabezpieczyć dom Jak zabezpieczyć dom 
na wakacje?na wakacje?
Wakacje to okres żniw dla włamywaczy, 

którzy wykorzystując dłuższą nieobecność 
domowników mają więcej czasu na rabunek. 

By mieszkanie nie było łatwym kąskiem dla przestępców, 
przed wyjazdem na urlop trzeba koniecznie zatroszczyć się 
o jego właściwe zabezpieczenie. Marka Porta podpowiada, 
na co szczególnie zwrócić uwagę, by po powrocie nie 
spotkała nas niemiła niespodzianka. Z myślą o zwiększaniu 
wiedzy o bezpieczeństwie fi rma po raz kolejny przyłączyła 
się też do programu Dom 
Bezpieczny, w ramach 
którego, m.in. we współpracy 
z policją, organizowana 
jest akcja Poznaj Sąsiada.

POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA

Nieocenionym zabezpie-
czeniem mieszkania na czas 
urlopu jest pomoc zaufanej oso-
by. Dlatego też Porta wsparła 
akcję Poznaj Sąsiada w ramach 
programu Dom Bezpieczny, 
która zachęca do integracji lokal-
nych społeczności. Nawiązując 
przyjazne relacje z sąsiadami 
można poprosić ich o opiekę 
nad domem w czasie nieobec-
ności mieszkańców. Drobne 
czynności, jak podlanie przez 
sąsiada kwiatów, otworzenie 
na chwilę okien, by przewietrzyć 
pomieszczenie czy wyciągnię-
cie listów ze skrzynki będą dla 
potencjalnych rabusiów sygna-
łem, że mieszkańcy są jednak 
w domu. Dodatkowo czujni są-
siedzi w przypadku podejrzenia mogą też wezwać policję.

NIE POMAGAJ ZŁODZIEJOWI

Na pewno warto zadbać o to, by samemu nie ułatwiać 
przestępcom zadania i unikać podstawowych błędów. Przede 
wszystkim wybierając się na urlop należy zamknąć wszystkie 
okna i nie zostawiać klucza w łatwo dostępnym miejscu, na przy-
kład za donicą czy pod wycieraczką. Bardzo istotne jest również 
nieinformowanie wszystkich wokół o planowanej nieobecności 
w domu, np. na Facebooku. Takie wieści mogą trafi ć do niepo-
wołanych osób, przez co sami możemy sprowokować włamanie. 
W skrócie – zdrowy rozsądek to podstawa. Dlatego należy też 
pamiętać, aby zminimalizować ryzyko losowych zdarzeń i przed 
wyjazdem wyłączyć gaz, prąd czy wodę.

BEZPIECZNE DRZWI

Drzwi wejściowe powinny posiadać różnego rodzaju rozwiąza-
nia, stanowiące efektywną zaporę przeciw włamywaczom. Najlepiej 
by posiadały certyfi kowane rozwiązania antywłamaniowe, co na dłu-
żej powstrzyma złodziei lub całkowicie zniechęci ich do wtargnięcia. 
W drzwiach najczęściej stosowane są haki i bolce antywyważeniowe, 
warto też zainwestować w klamki antywłamaniowe. Właśnie w ta-
kie zabezpieczenia wyposażone są, polecane przez program Dom 
Bezpieczny, drzwi Porta – EXTREME RC3, które idealnie sprawdzą 

się w mieszkaniu. Ochronę domu 
zapewnią z kolei pełne skrzydła 
Steel SAFE dostępne w trzeciej 
klasie antywłamaniowości. Oprócz 
4 bolców antywyważeniowych 
posiadają one również wielo-
punktowy hakowo-zasuwkowy 
zamek Winkhaus oraz klamkę 
SAFE z trzecią klasą bezpieczeń-
stwa. Dopełnieniem prawidłowego 
funkcjonowania każdego produk-
tu powinien być także fachowy 
montaż, dzięki któremu mamy 
gwarancję utrzymania wysokich 
parametrów drzwi.

OKNA I BALKONY

Warunkiem bezpieczeństwa 
mieszkania lub domu są też 
okna, które, podobnie jak drzwi, 
występują w wersji antywłama-
niowej. Skuteczną ochroną będą 
okiennice czy zewnętrzne rolety, 
które uniemożliwią obserwację 
tego, co dzieje się wewnątrz 
i będą stanowić dodatkową za-
porę dla włamywaczy. Należy 
pamiętać również o tym, że wejść 

do domu jest zazwyczaj kilka, co oznacza, że włamywacz może się 
dostać do środka chociażby przez balkonowe drzwi. Dlatego warto 
wyposażyć je również w rolety zewnętrzne lub np. we wkładkę 
z zamkiem, a na ramie umieścić czujniki, które włączą alarm 
w przypadku ich otwarcia.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

Warto zainwestować w zabezpieczenia wewnątrz domu czy 
mieszkania, np. w postaci sejfu. Można w nim umieścić gotówkę, 
biżuterię i inne kosztowności, a nawet niewielkie sprzęty elektro-
niczne, takie jak laptop, tablet czy smartfon. To właśnie drobne 
przedmioty są kradzione najczęściej, ponieważ wyniesienie ich 
z domu nie stwarza dla złodziei większego problemu.

NP

 L  

P    
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Podlaska fi rma TIS Group rozszerzyła swoją ofertę, wpro-
wadzając do niej palniki pelletowe. Dotychczas wyroby te, 
były sprzedawane wyłącznie razem z kotłem C.O. Teraz 
można je kupić osobno. Wystarczy do obecnie użytkowanego 
kotła zamontować nowy palnik TIS, by przejść na bardziej 
ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie.

– To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do tych 
klientów, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup komplet-
nego, nowoczesnego systemu grzewczego. Zakup palnika 
obniża koszt inwestycji nawet o 50 proc. – mówi Maciej 
Okuła, dyrektor handlowy w TIS Group. – Palnik wyróżnia 
jego uniwersalność. Można go wykorzystać także do tzw. 
„śmieciuchów”, cieszących się zasłużenie złą sławą, głównych 
producentów smogu. Wymieniając tylko ten element prze-
chodzi się na jedno z najbardziej ekologicznych paliw. Pellet 
ma w zasadzie same zalety: jest wydajny, niebrudzący, nie 
pozostawia wiele popiołu, łatwo się go transportuje i składuje.

Palnik TIS można dobrać do indywidualnych potrzeb, 
biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na ciepło. Dostępne 
są modele o mocy od 8 do 100 KW. Wyposażone w palnik 
pelletowy kotły C.O. cieszą się znacznym zainteresowa-
niem klientów ze wschodu Europy: Białorusi, Ukrainy, Rosji 
i państw nadbałtyckich, ponieważ radzą sobie nawet przy 
bardzo silnych mrozach. Ponadto wykonane są z wysokiej 
jakości stali żaroodpornej, co gwarantuje wieloletnią eks-
ploatację. Mają też sławę urządzeń bezawaryjnych, dlatego 
w niektórych okresach, na realizację zamówień klienci musieli 
czekać kilka tygodni.

W dostępnym modelu palnika na pellet zastosowano wiele 
innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają efektywne ogrza-
nie domu i ułatwiają życie użytkownikowi. Automatyczna 
zapalarka ceramiczna pozwala na szybkie rozpalenie palnika. 
Zawór przeciwpożarowy nie wymaga regulacji. Urządzeniem 
można sterować także na odległość, za pomocą specjalnej apli-
kacji mobilnej pobranej na tablet lub smartfon. W ten sposób 
można regulować np.: temperaturę kotła, włączyć ogrzewanie 
podłogowe, podnieść temperaturę wody użytkowej itd.

– Sprawdza się to znakomicie w tzw. nagłych przypadkach, 
kiedy na przykład jeden z domowników nieoczekiwanie wcze-
śniej planuje powrót. Używając inteligentnego sterownika 
TIS Tronic w jaki wyposażony jest palnik, możemy zgotować 
mu gorące przyjęcie nie wychodząc z pracy – dodaje Maciej 
Okuła z TIS Group. – Jest też możliwość zdalnego ustalenia 
harmonogramu ogrzewania, dzięki czemu oszczędzimy nie 
tylko czas ale i pieniądze.

Klienci podkreślają, że kotły wyposażone w palnik na 
pellet nie wymagają od nich codziennych zabiegów, zwią-
zanych z jego obsługą. W zależności od wielkości zasobnika 
do kotłowni można zaglądać raz na kilka, a nawet na kilka-
naście dni. Popiół też wybiera się co tydzień, albo nawet co 
dwa. Odpada więc jeden z bardziej uciążliwych codziennych 
obowiązków.

Firma TIS produkuje kotły C.O. od 2008 roku. Posiada 
dwie fabryki: w Lipsku na Podlasiu i na Białorusi. Swoje 
urządzenia grzewcze sprzedaje w kraju i za granicą, głównie 
na Wschodzie. 

NP



 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 13

MIESZKANIA

 BIA YSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiello ska, os. 
Mickiewicza, 2-stanowiskowy gara , koszt najmy 
wynosi 4000z  + czynsz 143z  + op ata za pr d, 

wod  oraz gaz. 4.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 3 pokoje, ul. Magnoliowa, os. 
Zielone Wzgórza, 2 oddzielne pokoje oraz salon 
po czony z kuchni , umeblowane, balkon typu 

loggia 1.550 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 42m², 1p., ul. Zachodnia, os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, ceg a, umeblowane, 

okna PCV, 2 oddzielne pokoje, balkon typu loggia 
1.300 z   

 BIA YSTOK, 44m², 3p., ul. Gruntowa, os. 
M odych, ks. wieczysta, ceg a, okna drewniane, 

w as., do remontu, balkon, piwnica, 1 pokój 
przej ciowy 175.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 61m², 1p., ul. Storczykowa, os. 
Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do 

wprowadzenia, umeblowane, p yta, po remoncie, 
okna PCV, w as. 249.000 z  do uzg. 

 BOGUSZEWO, 130m², dzia ka 2191, ceg a, 
wolno stoj cy, z budynkiem gospodarczym oraz 

warsztatem, dom po kapitalnym remoncie, 
atrakcyjna okolica. 430.000 z  do uzg. 

 D BRÓWKI, 171m², dzia ka 370, ceg a, stan 
surowy zamkni ty, bli niak, 5 pokoi, 4 sypialnie, 

okna pcv, gara  1- stanowiskowy, taras, 2 balkony 
320.000 z  do uzg. 

 KOLONIA Poros y, 298.90m², dzia ka 1000m², 
murowany, wolno stoj cy, pi kny urz dzony dom, 

wspania y ogród,  690.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 200m², dzia ka 826, os. Bojary, po 
remoncie, wolno stoj cy, Pi kny dom w 

atrakcyjnej lokalizacji, generalny remont i 
modernizacja w 95r. 900.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 258m², dzia ka 1124, os. Dojlidy 
Górne, murowany, do remontu, pe ne media 
pod czone do dzia ki 450.000 z  do uzg. 

DOMY

 BIA YSTOK, 784m², pr d, woda, kanalizacja, os. 
Zagórki, 22 kszta tne dzia ki o powierzchni od 784 
m² do 1459 m², dojazd drog  asfaltow . 109.760 

z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 841m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Dojlidy Górne, dzia ka 

budowlana 185.000 z  do uzg. 

 OSOWICZE, 839m², pr d, woda, gaz, 
kanalizacja, z warunkami zabudowy, pow. od 839-

1025 m², 246z  m² 175.644 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 1166m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na budow , os. 

Skorupy, pozwolenie na budynek jednorodzinny 
lub zabudow  szeregow  320 z  m² do uzg. 

 BIA YSTOK, 1667m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Mickiewicza, budynek o 

przeznaczeniu handlowym, us ugowym, 
produkcyjnym, powierzchnia 597, 38m². 1.100.000 

z  do uzg. 

DZIA KI
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Adres? Lipowa 41. Adres? Lipowa 41. 
Lepszego nie ma w całym mieścieLepszego nie ma w całym mieście
Atrakcyjną nieruchomość cechują trzy parametry: 

lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Nowa 
inwestycja fi rmy Rogowski Development 

powstanie w ścisłym centrum Białegostoku przy ulicy 
Lipowej, głównej i reprezentacyjnej ulicy Białegostoku 
i spełnia wszystkie wymienione kryteria.

Nowoczesny i prestiżowy kompleks mieszkalny powstaje 
w ścisłym centrum, w zacisznej, drugiej linii zabudowy od naj-
słynniejszej ulicy naszego miasta. Jak tam trafić? Idąc ulicą 
Lipową należy skręcić przy eklektycznym Pałacu Nowika z cha-
rakterystyczną rotundą na narożniku. W drugiej linii zabudowań 
mieści się stara, pożydowską szkołę Tarbut – doskonały przykład 
białostockiej szkoły murarskiej. To właśnie tam znajduje się pra-
wie hektarowa działka, na której powstanie prestiżowy budynek.

– Oferujemy tu mieszkania i apartamenty wyjątkowe. 
Zaprojektowane z najwyższą dbałością o detale i wykonane z uży-
ciem najlepszych materiałów. Obiekt posiadać będzie wewnętrzny 
dziedziniec dostępny wyłącznie dla mieszkańców. Rezydencja 
Lipowa 41 to z pewnością najbardziej prestiżowy ad-
res w Białymstoku – mówi Andrzej Pańkowski z Rogowski 
Development.

Ulica Lipowa była od zawsze reprezentacyjną ulicą centrum 
Białegostoku. Nazwa ulicy pochodzi od rosnącego tu szpaleru lip 

w XVIII – XX wieku. Na przestrzeni wieków nazwa tej najele-
gantszej ulicy Białegostoku leżącej w centrum miasta przybierała 
różne nazwy: Choroska, Nowolipie, Lipowa, Józefa Piłsudskiego, 
Józefa Stalina, Adolfa Hitlera, ponownie Józefa Stalina aby osta-
tecznie po II wojnie światowej wrócić do swej pierwotnej nazwy.

– Wybierając oferowane przez na apartamenty ich przyszli 
mieszkańcy zyskają nieograniczony dostęp do wszystkich atutów 
miasta. To bezpośrednie sąsiedztwo zabytków wraz bogatym ży-
ciem kulturalnym Białegostoku, szkoły i wyższe uczelnie, galerie 
i sklepy handlowe – dodaje przedstawiciel dewelopera.

Lada monet ruszy budowa, a termin oddania lokali do użytku 
to IV kwartał 2019 roku. W budynku będzie około 140 i aparta-
mentów przeznaczonych do zamieszkania i tyle samo mieszkań, 
które zostały zaprojektowane z myślą o krótkim wynajmie.

– Wynajmowanie na krótki okres w ostatnim czasie cieszy się 
bardzo dużym powodzeniem. Nasze miasto pięknie się rozwija 
i o każdej porze roku mamy tu rzesze turystów – mówi Andrzej 
Pańkowski.

Oprócz doskonałej lokalizacji deweloper oferuje również pro-
gram „Projekt Aranżacji Mieszkania Gratis”. W biurze sprzedaży 
na przyszłych klientów czeka architekt wnętrz, który na podstawie 
planu mieszkania określi preferencje mieszkańców, ich upodo-
bania i gust. Zaproponuje rozwiązania, które usprawnią życie 
w nowym domu. Zaprojektuje wnętrze, które zadowoli wszystkich 

mieszkańców. Ta usługa jest skierowana do Klientów Rogowski 
Development i jest całkowicie bezpłatna.

Klienci, którzy wybiorą Apartamenty przy ulicy Lipowej 
mogą liczyć na mieszkanie, do którego będą mogli się od razu 
wprowadzić – to oferta „POD KLUCZ”.

I tak otrzymają łazienki z wyłożoną już glazurą, terakotą, 
armaturą i ceramiką, pomalowane ściany. Drzwi wewnętrzne, 
pas roboczy glazury w kuchni i projekt aranżacji wnętrz wraz 
z nadzorem autorskim prac wykończeniowych.

Choć lokalizacja w centrum gwarantuje dostęp do wszelkich 
usług handlowych to projektanci zadbali również o to, by miesz-
kańcy apartamentów przy ulicy Lipowej mieli wszystko w zasięgu 
ręki. Zgodnie z projektem na parterze będzie znajdował się pasaż 
wyposażony w sklepy, lokale usługowe, bary i aptekę.

Szczegółowe informacje w Biurze Sprzedaży, które mieści się 
przy ulicy ul. Legionowej 28 lok. 202 w Białymstoku; tel.: (85) 
749 99 09, e-mail: mieszkania@rogowskidevelopment.pl

Biuro sprzedaży jest czynne w godzinach: pon.-pt: 08.00 – 
17.00; sob.: 09.00-13.30

Rogowski Development to zespół profesjonalistów i pasjo-
natów branży. Firma funkcjonuje na rynku od dwudziestu lat 
i nieustannie pozyskuje kolejne atrakcyjne tereny.

NP
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KUPIĘ

MIESZKANIA

CHCESZ sprzedać mieszkanie? Możemy 
Ci w tym pomóc. Skutecznie i bez stresu, 
zadzwoń 3.000 zł do uzg. 574-737-543  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

KREDYTY hipoteczne i ubezpieczenia ma-
jątkowe. 500-841-661  BIAŁ 

KUPIĘ kawalerkę lub mieszkanie 2 po-
kojowe, Białystok lub Siemiatycze. 795-
200-991  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 1 - 2 - 3 pokojowe za-
dłużone lub do remontu - płatne gotówką 
508-793-303  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 2 pokojowe, do re-
montu, w B-stoku, parter lub I piętro, 
centrum, niedaleko dworca. 579-224-
220  BIAŁ 

 Kupię mieszkanie 3 poko-
jowe w Białymstoku ul. Zwie-

rzyniecka, Bema lub inne 
propozycje blisko Politech-
niki. 502-628-551  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie do remontu, 20-
55mkw, szybka p łatność gotówką. 
Sebas  an. 791-810-512  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku, max 2 
piętro. 500-587-474  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Rybołach, do 40m², 
zadbane, do wprowadzenia, z balkonem, 
do 50.000zł. 728-860-389  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie, do 50m², najchętniej 
na Bojarach, parter lub 1 piętro. 503-
624-093  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie 2-pokojowe w ścisłym 
centrum, może byś do remontu, najlepiej 
w nowym budownictwie. 602-505-285, 
668-179-504  BIAŁ 

SKUPIE zadłużone mieszkania lokale w 
okolicach Białegostoku 536-709-700  
BIAŁ 

DOMY

 » B STOK, DO 160M² POW. UŻYTKO

WEJ, PODPIWNICZONY, DZIAŁ
KA POWYŻEJ 500M², NA TERENIE 
MIASTA, NIE OBRZEŻA, BEZPO
ŚREDNIO. 666-956-664  BIAŁ 

KUPIĘ dom do remontu w Białymstoku 
lub bliskiej okolicy 883-625-763  BIAŁ 

 Kupię dom drewnia-
ny wolno stojący z działką, 

w pobliżu lasu, może być do 
niewielkiego remontu, w oko-
licach Hajnówki, Bielska, do 
70.000zł. 667-304-347  HAJ 

 » KUPIĘ DOM Z BALA, SPI
CHLERZ, W ROZLICZENIU 
AUTO. 600-588-666  ŁOM 

KUPIĘ domek letniskowy do całorocznego 
zamieszkania, Studzianki lub Sokołda, do 
100.000zł. 728-860-389  BIAŁ 

KUPIĘ mały parterowy dom jednoro-
dzinny, murowany, do 100m², Białystok-
obrzeża lub okolice, do 25km od B-stoku, 
bezpośrednio, do 180.000zł. 694-897-
532  BIAŁ 

KUPIĘ  ma ły, parterowy dom, mu-
rowany, jednorodzinny, do 100m², 
Białystok, obrzeża lub okolice, do 15km 
od Białegostoku, bezpośrednio, do 
190.0000zł. 694-897-532  BIAŁ 

MASZ problem ze sprzedażą domu? 
Możemy Ci w tym pomóc. Zgłoś się do 
nas a sam się przekonasz, że było warto! 
5.000 zł do uzg. 574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

SIEDLISKO lub działkę z domem do re-
montu, bezpośrednio. 510-484-476 

GARAŻE
KUPIĘ garaż blaszak. 696-950-525  HAJ 

DZIAŁKI
BIAŁYSTOK, 1500m², Kupię siedlisko z 
domem w atrakcyjnej cenie. 570-250-
479  BIAŁ 

FIRMA kupi działki budowlane. (85)654-
55-67  BIAŁ 

KUPIĘ działkę na terenie Białegostoku lub 
na peryferiach, ok. 1000m². 791-966-
660  BIAŁ 

 » KUPIĘ LAS MIESZANY Z ZIEMIĄ LUB 
BEZ, WOJ. PODLASKIE. 513-017-847 

KUPIĘ las, do 500.000zł. 502-787-601  
BIAŁ 

KUPIĘ niedrogo działkę rolną na wsi do 30 
arów, mogą być nieużytki  539-773-045 

KUPIĘ siedlisko na podlasiu, zadbane, do 
wprowadzenia, do 80.000zł. 728-860-389 

KUPIĘ, ziemię, nieużytki, działkę w pobliżu 
rzeki, jeziora lub przy często uczęszczanej 
trasie.  600-588-666  ŁOM 

 Kupię: las brzoza, olcha lub 
mieszany z ziemia lub bez, (woj 

. podlaskie ).  513-017-847 

KUPIE działke nad zalewem siemianówka 
blisko wody 504-322-490  BIAŁ 

1-POKOJOWE
ŚWIĘTAJNO, 20m², mieszkanie z gara-
żem nad jeziorem. 75.000 zł  519-401-
998  OLE 

B STOK, 24m², 5p., os. Białostoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, w łas., 
winda, garderoba, szafy przesuwne, 
piwnica, CEN-MS-1138 150.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 30m², ul. Zwierzyniecka, . 
170.000 zł  609-576-417  BIAŁ 

B STOK, 36m², parter, pod lokal. 185.000 
zł  511-545-109  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  21 . 9 0 m ²,  4 p . ,  o s . 
Przydworcowe, ks. wieczysta, okna PCV, 
włas., Atrakcyjne mieszkanie w dobrej 
lokalizacji. Niski czynsz. 125.000 zł  576-
070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 22m², 2p., ul. Stołeczna, os. 
Centrum, cegła, po termoizolacji, blok 
4 piętr., dwustronne, ustawny pokój, 
oddzielna kuchnia z oknem, do wpro-
wadzenia. 149.000 zł  781-855-799  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 28.20m², 4p., ul. Gruntowa, 
pokój z wydzieloną miejscem do spa-
nia, odrębną kuchnię, w bardzo dobrym 
stanie, gotowy do zamieszkania, niski 
czynsz. 140.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 32.90m², 4p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, balkon, środkowe 
164.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BRAŃSK, 27.80m², 1p., ul. Jagiellońska, ce-
gła, okna PCV, spółdz. włas., Mieszkanie 
1-pokojowe z oddzielną, jasną kuchnią, 
Ip. 206.000 zł do uzg. 504-064-042  BIEL 

CZARNA Białostocka, 22m², ładna kawa-
lerka z niskim czynszem, stan dobry, do 
zamieszkania. 69.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

DĄBROWA Białostocka, 35m², 1p., okna 
PCV, spółdz. włas., włas., Sprzedam 
mieszkanie w bloku  42 zł do uzg. 513-
208-161  SOK 

GRĄDY Woniecko, 29m², I piętro lub wy-
najmę. 60.000 zł  736-331-912 

KRYNKI, 28m², +domek rekreacyjny z ko-
minkiem antresolą, do zamieszkania, wy-
posażony. 80.000 zł  601-320-276  BIAŁ 

PROSTKI, 26.50m², Sprzedam lub za-
mienię na większe w Prostkach, Białej 
Piskiej lub Szczuczynie. 58.000 zł  515-
237-708  EŁK 

SZEPIETOWO Wawrzyńce, 17.50m², 
parter, środkowe mieszkanie, centralne 
ogrzewanie. 65.000 zł do uzg. 516-313-
556  WYS 

2-POKOJOWE
B STOK, 38m², 3p., ul. Wesoła, os. 
Tysiąclecia, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, oddzielne pomieszczenia 165.000 
zł  665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 40.20m², 4p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
spółdz. włas., Idealna lokalizacja, w ce-
nie AGD, balkon, piwnica, CEN-MS-787. 
187.000 zł  531-790-134, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 40.30m², 4p., os. Leśna Dolina, 
cegła, włas., zaciszne miejsce, duży par-
king, piwnica, balkon, niski czynsz, salon 
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z aneksem kuchennym, CEN-MS-909 
195.000 zł  507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 40.40m², os. Sienkiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, włas., wysoki par-
ter, balkon, piwnica, funkcjonalny układ, 
niskie opłaty, CEN-MS-1133 248.000 zł  
531-790-134, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42.20m², ul. Al. 1000-lecia PP, 
cegła, oddzielna kuchnia. 246.000 zł do 
uzg. 510-748-739  BIAŁ 

B STOK, 42m², 1p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, oddzielna 
kuchnia 209.000 zł  665-367-868, 603-
704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², os. Sybiraków, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
cena do negocjacji! cegła 2005r. 207.000 
zł  665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B-stok, 43.79m², 2p., 
ul. Orzeszkowej, w peł-

ni wyposażone i umeblowa-
ne. 501-585-100  BIAŁ 

 B STOK, 44.10M², 3P., RÓG AL. PIŁSUDSKIEGO I 
WŁÓKIENNICZEJ, W POBLIŻU PŁYWALNI BOSIR, 

KAMERALNE, WYKOŃCZONE, 2 POKOJOWE, 
WINDA. 249.000 zł  693-392-338  BIAŁ 

B STOK, 46.20m², 3p., os. Zielona 
Wzgórza, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, po remoncie, spółdz. 
w łas., Funkcjonalne, umeblowane, 
sprzęty AGD, CEN-MS-1117 223.000 zł  
531-790-134, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 46m², ul. Żabia, os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, tylko u nas 215.000 
zł  665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 47.50m², 2p., os. Nowe Miasto, 
cegła, umeblowane, włas., Piwnica, miej-
sce parkingowe, niski czynsz, doskona-
ła lokalizacja, CEN-MS-1111 245.000 zł  
531-790-134, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 47M², UL. SŁONIMSKA, APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 47 51 M², 2POK, IIIP, 

ANTRESOLA, STAN DEWELOPERSKI. 250.000 zł  
733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 48.30m², os. Wysoki Stoczek, 
płyta, okna PCV, włas., Mieszkanie do od-
świeżenia, duża piwnica, balkon z ogród-
kiem, idealna lokalizacja, CEN-MS-1106 
205.000 zł  531-790-130, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 1p., ul. Swobodna, os. 
Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
nowy, niski blok z windą 255.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 2p., os. Bacieczki Tbs, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, włas., Balkon, piwnica, funkcjo-
nalny układ, wyposażenie w cenie, 

CEN-MS -1108. 249.0 0 0 z ł   531-
790-134, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 5p., os. Centrum, płyta, 
okna PCV, włas., idealna lokalizacja, prze-
szklona sciana, do remontu, mieszkanie 
dwustronne, CEN-MS-1121 209.000 zł  
531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.50m², 3p., os. Słoneczny Stok, 
do wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
okna PCV, spółdz. włas., zadbane, duży 
balkon, cen-ms-946 199.000 zł do uzg. 
507-397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.50m², 4p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, płyta, włas., idealna lokalizacja, 
spokojne otoczenie, AGD, balkon, piw-
nica, CEN-MS-1157 229.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.60m², 2p., os. Mickiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, włas., piwnica, suszarni, dobra 
lokalizacja, wysoka jakość, CEN-MS-1066 
358.000 zł  531-790-130, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50m², 1p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV, 
włas. 245.000 zł  665-367-868, 603-704-
771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 51m², ul. Stroma, os. Słoneczny 
Stok, płyta 185.000 zł  665-367-868, 603-
704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 37.93m², 1p., ul. Ul. Wiosenna 
8, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, 
włas., Apartamenty Koncertowe B2.14 
223.000 zł m² 885-604-614  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 38.30m², os. Starosielce, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, włas., piwnica. 135.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 40.28m², 4p., ul. Pułaskiego, 
os. Nowe Miasto, cegła, spółdz. włas. 
169.000 zł  883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 40m², 4p., ul. Duboisa, os. 
Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas. 187.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Bema, os. Bema, 
do wprowadzenia, cegła, po remon-
cie, Częściowo umeblowane, po od-
świeżeniu, w nowszym budownictwie. 
236.000 zł  796-785-785, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 41m², os. Sienkiewicza, ks. 
wieczysta, cegła, umeblowane, okna PCV 
234.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 42.60m², 4p., os. Zielone 
Wzgórza, do wprowadzenia, płyta, okna 
PCV, Ciepłe, widne mieszkanie w bardzo 
dobrej lokalizacji 185.000 zł  576-070-
704, 576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 42.60m², 4p., ul. Magnoliowa, 
os. Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV 185.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

B I AŁYS TO K, 42m², 1p., os. Leśna 
Dolina, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, włas., balkon + piwnica. 229.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 42m², 1p., ul. Palmowa, os. 
Dziesięciny, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, Dwupokojowe mieszkanie, 
urządzone, wq cichej, spokojnej okoli-
cy. 219.000 zł  576-070-704, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 42m², 3p., ul. Zagórna, os. 
Dziesięciny, cegła, okna PCV 185.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 43m², 4p., ul. Świętojańska, 
os. Mickiewicza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., nowe instalacje, zabudo-
wa 255.000 zł  691-411-753, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 44.80m², os. Przydworcowe, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., bal-
kon, piwnica.. 199.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I A Ł Y S T O K ,  4 5 m ² ,  1 p . ,  u l . 
Wołodyjowskiego, os. Piaski, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV, ODDZIELNE po-
koje i kuchnia, balkon, piwnica, również 
SUPER pod wynajem! 225.000 zł do uzg. 
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 46m², 2p., ul. Przędzalniana, 
cegła, okna PCV, włas., dwustronne, funk-
cjonalny rozkład, wysokie pom.(2, 75m), 
duża piwnica-9m².do remontu.cena do 
negoc. 188.000 zł  661-954-545, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 47.50m², 4p., os. Mickiewicza, 
cegła, spółdz. włas., Dwa oddzielne po-
koje, oddzielna kuchnia, bardzo dobra 
lokalizacja 229.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Towarowa, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, okna PCV 230.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 47m², 3p., ul. Sukienna, os. 
Centrum, cegła, PRZEPIĘKNE, komforto-
we, dwustronne, ciche zielone centrum, 
elegancie zabudowy, balkon, piwnica 
269.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 48.30m², 1p., ul. Lipowa, 
os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 
doskonała lokalizacja. 230.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Sybiraków, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, włas., Świeżo wykończone. 
Bez PCC. Kuchnia wyposażona. 299.000 
zł  796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, do wprowadze-
nia, spółdz. włas., dwustronne, do za-
mieszkania, z balkonem 189.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, okna drew-
niane, włas., balkon 199.000 zł do uzg. 
516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 50.50m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, płyta, okna drewniane, spółdz. 
włas., balkon loggia, piwnica.. 195.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.60m², 2p., os. Słoneczny 
Stok, płyta, okna PCV, spółdz. włas., bal-
kon + piwnica.. 210.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51m², 11p., ul. Sikorskiego, 
os. Słoneczny Stok, okna PCV 179.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

B I AŁYS TO K, 52.40m², ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wieczy-
sta, cegła, okna PCV 219.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 52m², 4p., os. Zielone 
Wzgórza, ks. wieczysta, płyta, okna 
PCV, oddzielne pokoje 175.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 55.40m², 4p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., balkon, piwnica. 215.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56m², ul. Szarych Szeregów, 
os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, 
cegła, po remoncie, okna drewniane, 
spółdz. włas., doskonały układ pomiesz-
czeń. 232.000 zł  535-206-800, 782-347-
235  BIAŁ 

BRAŃSK, 48m², . 117.000 zł  660-670-
952  BIAŁ 

 Gródek, 33m², 2 po-
koje +kuchnia. 62.000 
zł  602-131-066  BIAŁ 

KRYNKI, 56m², 2p., os. Bema, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, płyta, włas., 
kuchnia po remoncie z jadalnią+2 pokoje, 
nowe okna duży balkon piwnica  95.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

NURZEC Stacja, 49m², 2p., cegła, okna 
pcv, balkon, piwnica. 55.000 zł do uzg. 
510-622-340  SIEM 

 SOKÓŁKA, 55.32M², UL. BRONIEWSKIEGO 11, 
OKNA PCV, NOWE MIESZKANIA, JEDNO I 

DWUPOZIOMOWE. STAN DEWELOPERSKI. 
WSPÓLNOTA, NISKI CZYNSZ. 3.450 zł  501-633-755  

SOK 

WASILKOW, 42m², 2p., ul. Krucza, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., Sprzedam badz 
zamienie mieszkanie w Wasilkowie na 
Augustow 209.000 zł  534-785-002  AUG 

WASILKÓW, 42m², 2p., ul. Krucza, os. 
Lisia Góra, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, spółdz. włas., dwustronne, duży 
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balkon cegła z 2011 roku, duży parking, 
las. 172.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

WASILKÓW, 46.10m², ul. Czysta, 2 nie-
zależne pokoje i kuchnia, w bloku z no-
wej cegły, częściowo umeblowane, do 
zamieszkania. 193.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

ZABŁUDÓW, 34m², 3p., nowe, urządzone, 
balkon, piwnica 7m³, zamiana na domek 
letniskowy z działką. 115.000 zł  728-
860-389  BIAŁ 

3-POKOJOWE

ŁOMŻA, 70m², +50m² tarasu, 3 garaże 
lub zamiana na dom. 500.000 zł  729-
389-825  ŁOM 

ŁOMŻA, 70m², 1p., ul. Porucznika Łagody, 
wysoki standard+taras 50m² 450 zł  600-
588-666  ŁOM 

ŁOMŻA, 70m², 50m² tarasu, wysoki stan-
dard. 450.000 zł  600-588-666  ŁOM 

 B STOK WASILKÓW, 107.55M², UL. BIAŁOSTOCKA 
NADAWKI, ETAP 2, MIESZKANIE NR.7, BUDYNEK 

1 II, 2 PIĘTRO, 3 POK., ANTRESOLA 48.80M², 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 430.200 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK WASILKÓW, 111.90M², UL. BIAŁOSTOCKA 
NADAWKI, ETAP I, MIESZKANIE NR. 6, BUDYNEK 2, 

2 PIĘTRO, 3POK, ANTRESOLA 55, 15M², 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 460.000 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 107.55M², UL. BIAŁOSTOCKA, UL. 

NADAWKI WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP II, 
MIESZKANIE NR 11, BUDYNEK 1 II, 2 PIĘTRO, 

ANTRESOLA 48, 80, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 
430.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 107.55M², UL. BIAŁOSTOCKA, UL. 
NADAWKI WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP II, 

MIESZKANIE NR 7, BUDYNEK 1 II, 2 PIĘTRO, 
ANTRESOLA 48, 80, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

430.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 111.90M², UL. BIAŁOSTOCKA, UL. 
NADAWKI WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP I, 

MIESZKANIE NR 6, BUDYNEK I1, 2 PIĘTRO, 
ANTRESOLA 55, 15M², WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

460.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 45m², os. Bacieczki, do wpro-
wadzenia, ceg ła, okna PCV, w łas., 
Mieszkanie widne i słoneczne, duża kuch-
nia, niski czynsz, CEN-MS-1112 184.000 zł  
531-790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48.20m², 4p., os. Piasta, pły-
ta, włas., słoneczne mieszkanie, od-
dzielna kuchnia, przestronny salon, 
blisko centrum, niski czynsz, do re-
montu, CEN-MS-1135 175.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48.20m², ul. Białostoczek, ład-
ne, 3 niezależne pokoje i kuchnia, poło-
żone na IX piętrze w bloku z windą. Do 
zamieszkania.  174.500 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

B STOK, 48.60m², 1p., os. Sienkiewicza, 
okna PCV, spółdz. włas., winda, blok do-
cieplony, duży balkon, piwnica, do wła-
snej aranżacji, CEN-MS-1158 195.000 zł  
507-397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 2p., os. Wygoda, cegła, 
notarialne, świeżo po remoncie, ume-
blowane, bez pośredników. 245.000 zł  
606-944-841  BIAŁ 

B STOK, 48m², 2p., ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, płyta, po remon-
cie, okna PCV 239.000 zł  665-367-868, 
603-704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, do wprowadzenia, pły-
ta 180.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 49m², 1p., ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, duża loggia, bez pośred-
ników. 195.000 zł  735-038-369  BIAŁ 

B STOK, 50m², ul. Sienkiewicza, dla 3 
osób, wolne od 1 lipca, umeblowane, 
parter, 1500zł +prąd, kaucja. 1.500 zł  
608-898-141  BIAŁ 

B STOK, 51m², 3p., ul. Chrobrego, 
os. Piasta, cegła, 1994r. 230.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 53.37M², UL. SOWLAŃSKA, OS. SKORUPY, 
3 POKOJOWE, PARTER, PÓŁNOCNO POŁUDNIO

WE, MEGA SUPER CENA 4600ZŁ ZA M². 
(85)749-60-20  BIAŁ 

 B STOK, 54.13M², UL. AL. SOLIDARNOŚCI, OS. 
BOCIANIE GNIAZDO, ETAP II LIPIEC 2018, NR 

MIESZKANIA: 87, IV PIĘTRO, ILOŚĆ POKOI 3, STAN 
DEWELOPERSKI. 281.476 zł  (85)652-54-24  BIAŁ 

 B STOK, 54.43M², UL. AL. SOLIDARNOŚCI, OS. 

BOCIANIE GNIAZDO, ETAP II  LIPIEC 2018, NR 
MIESZKANIA 91, I PIĘTRO, ILOŚĆ POKOI 3, STAN 
DEWELOPERSKI. 285.465 zł  (85)652-54-24  BIAŁ 

B STOK, 54m², 3p., os. Piaski, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., Wysoki standard, niski czynsz, 
piwnica, blisko centrum, CEN-MS-937 
289.000 zł  531-790-133, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 55.38M², UL. AL. SOLIDARNOŚCI, OS. 
BOCIANIE GNIAZDO, ETAP II  LIPIEC 2018, NR 

MIESZKANIA 62, PARTER, ILOŚĆ POKOI 3, STAN 
DEWELOPERSKI. 282.438 zł  (85)652-54-24  BIAŁ 

B STOK, 55m², ul. Wroc ławska, os. 
Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, nowe 
bloki, ogrodzona wspólnota 285.000 
zł  665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 57m², 2p., ul. Wąska, os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., wys. standard; garaż 
339.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 58m², 1p., os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po remon-
cie, okna PCV, włas., mieszkanie słonecz-
ne, ciche, AGD w cenie - CEN-MS-1095 
300.000 zł  531-790-130, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 58M², UL. PUCHALSKIEGO, OS. 
BAGNÓWKA, NOWE OD DEWELOPERA, 3 POK. 

MIESZKANIA W SZEREGÓWKACH, NOWOCZESNE, 
2 POZIOMOWE, OGRÓDEK, PARKING, 

BEZCZYNSZOWE. 267.000 zł m² (85)743-56-31  BIAŁ 

B STOK, 59.60m², ul. Hallera, rozkładowe 
mieszkanie 3-pokojowe, IV piętro w IV-
piętrowym bloku z ocieplonej płyty. Do 
zamieszkania. 189.900 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

B STOK, 59.90m², ul. Rzemieślnicza, ko-
rzystnie położone mieszkanie, 3 niezależ-
ne pokoje i kuchnia, do wprowadzenia. 
185.000 zł  509-784-724, (85)743-64-
36  AGEMA 

 B STOK, 60.64M², UL. AL. SOLIDARNOŚCI, OS. 
BOCIANIE GNIAZDO, ETAP I, GOTOWE DO 

ODBIORU, NR MIESZKANIA: 35, I PIĘTRO, STAN 
DEWELOPERSKI. 315.328 zł  (85)652-54-24  BIAŁ 

B STOK, 60m², os. Mickiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
nowsza cegła, ogrodzony teren 339.000 
zł  665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60m², ul. Szarych Szeregów, os. 
Leśna Dolina, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas. 205.000 zł  665-
367-868  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 61.20m², ul. Pileckiego, os. 
Bacieczki, 3 pokoje, komfortowe miesz-
kanie z balkonem, w bloku z nowej cegły, 
do wprowadzenia. 319.900 zł  509-784-
724, (85)743-64-36  AGEMA 

B STOK, 61m², 1p., os. Nowe Miasto, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna 
drewniane, włas., zadbane, przestron-
ne, piwnica, niski czynsz, CEN-MS-1136 
335.000 zł  531-790-133, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 61m², 1p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, blok 2 piętrowy (2000), 
teren ogrodzony, po remoncie. 330.000 
zł  509-625-433  BIAŁ 

B STOK, 61m², 5p., ul. Gajowa, naprzeciw 
ryneczku. 3.300 zł m² 692-482-171  BIAŁ 

 B STOK, 61M², APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWE, 3POK, PARTER, OGRÓDEK, STAN 

DEWELOPERSKI. 319.800 zł  733-900-723  BIAŁ 

 B STOK, 61M², UL. PUCHALSKIEGO, OS. 
BAGNÓWKA, NOWE OD DEWELOPERA, 3 POK. 

MIESZKANIA W SZEREGÓWKACH, NOWOCZESNE, 
2 POZIOMOWE, OGRÓDEK, PARKING, 

BEZCZYNSZOWE. 285.000 zł m² (85)743-56-31  BIAŁ 

B STOK, 62m², 1p., ul. Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, ceg ła 250.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 63m², 1p., os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
nowe bloki z windą, ładna lokalizacja 
310.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 63m², 5p., ul. Waszyngtona, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, włas., winda, garaż, nowy blok 
370.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 65m², 2p., ul. Pogodna, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane 307.000 
zł  665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 66m², 2p., os. Bojary, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas., Teren zamknięty, wyposa-
żenie w cenie, CEN-MS-1120 365.000 zł  
531-790-134, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 73m², 1p., os. Nowe Miasto, . 
255.000 zł do uzg. 511-650-258  BIAŁ 

B STOK, 73m², os. Nowe Miasto, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po remon-
cie, okna PCV, włas., pełne wyposażenie, 
wysoki standard, piwnica, CEN-MS-1090 
474.000 zł  531-790-130, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 80m², 2p., os. Mickiewicza, 
do wprowadzenia, ceg ła, umeblo-
wane, p łyta, po remoncie, w łas., 
luk susowe w ykońc zenie,  w yso -
ki standard, ADG, CEN-MS -1097 
590.000 zł  531-790-139, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 
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Z ANTRESOLĄ I W PRZYSTĘPNEJ CENIE

– Posiadamy w sprzedaży jeszcze kilka mieszkań znajdujących 
się na niższych kondygnacjach głównie o metrażu powyżej 60 
m2. W swojej ofercie mamy do wyboru ciekawe mieszkania 2-4 
pokojowe z antresolami o powierzchni od 47 metrów kwadrato-
wych do nawet 90 m2. Ceny mieszkań z antresolą rozpoczynają 
się od 4900 zł/m2. Mieszkania te posiadają niestandardową 
wysokość pomieszczeń oraz dodatkowo posiadają okna dacho-
we, które doświetlają całe mieszkanie– mówi Elżbieta Jelska, 
przedstawicielka fi rmy Rydzewski Development. – Zapraszamy 
do Naszego biura sprzedaży które mieści się przy ul. Słonimskiej 
24. Realizując naszą inwestycję dużą uwagę przywiązywaliśmy 
do jakości używanych materiałów budowlanych oraz rozwiązań ar-
chitektonicznych zapewniających komfort i wygodę użytkowania.

Oba budynki są estetyczne i doskonale wpasowują się 
w otoczenie Bojar. Elewacja budynków wykonana jest z cegły klin-
kierowej oraz tynku strukturalnego emitujących deskę drewnianą.
Wykonanie większych otworów okiennych oraz dodatkowe balu-
strady zabezpieczone hartowanym szkłem dodatkowo podkreślają 
oryginalność budynku.

GARAŻ I KOMÓRKA

W części podziemnej budynku znajdują się garaże wielo-
stanowiskowe z miejscami postojowymi które można zakupić 
bezpośrednio u Dewelopera. Istnieje również możliwość naby-
cia ostatnich komórek lokatorskich. Dodatkowo do dyspozycji 
mieszkańców zostały przekazane dwa duże tarasy widokowe 
znajdujące się na dachu jednego z budynków. Cały budynek 
stanowi zamknięte osiedle z możliwością wejścia na dziedziniec 
od ulicy Słonimskiej i od ul. Piasta.

Tereny wokół budynków został wyłożony płukaną kost-
ką. Na części terenu znajdują się tereny zielone. Mieszkania 
na parterze budynku posiadają również przynależne ogródki. 
Ławki parkowe, kamienne donice, plac zabaw, ozdobne latarnie 
oraz pergole wokół których w przyszłości będzie pojawiała się 
roślinność– to wszystko sprawia, że przestrzeń jest i elegancka 
i bezpieczna.

FIRMA Z BOGATĄ HISTORIĄ

Firma Rydzewski, na którą składa się również spółka 
Rydzewski Development to przedsiębiorstwo rodzinne, funk-
cjonujące na rynku nieprzerwanie od 1992 roku z główną siedzibą 
w Ełku.

Firma Rydzewski zarządza obecnie pokaźną liczbą nierucho-
mości komercyjnych co przekłada się na bogate doświadczenie 
z zakresu budowania oraz zarządzania obiektami o charakterze 
handlowo-usługowymi oraz mieszkaniowymi.

Przedsiębiorstwo Rydzewski już od ponad 20 lat nieustannie 
rozwija się i inwestuje czego przykładem jest najnowszy projekt 
w Białymstoku – Apartamenty przy Słonimskiej.

OSTATNIE MIESZKANIA

Obecnie pozostały w sprzedaży interesujące mieszkania z an-
tresolą. Do niektórych z nich dysponujemy gotowym projektem 
wykończenia wnętrza dostępnym w naszym biurze sprzeda-
ży. Mieszkania te charakteryzują niestandardową wysokością 
pomieszczeń oraz widocznymi belkami drewnianymi, które 
dodatkowo nadają tym mieszkaniom oryginalności.

NP

C.D. ZE STR. 1

OFERTA MIESZKA   Z ANTRESOL  
Nr lokalu Liczba pokoi Metra Cena 1 m2 Cena brutto

5. 4 60,11 4 900 z 294 539 z
6. 3 66,48 5 200 z 345 696 z

24. 3 59,48 5 000 z 297 400 z
38. 4 78,64 5 150 z 404 996 z
39. 2 53,43 5 100 z 272 493 z
40. 4 93,62 4 900 z 458 738 z
50. 4 66,14 5 000 z 330 700 z
51. 2 47,05 5 100 z 242 000 z
65. 4 77,8 5 000 z 389 000 z
77. 3 61,14 5 100 z 311 814 z
79. 4 67,96 5 000 z 339 800 z
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P  D      KP  D      K

Spokojnie i blisko centrumSpokojnie i blisko centrum
Nowoczesność, funkcjonalność, elegancja 

i doskonała lokalizacja – tak w wielkim 
skrócie można opisać inwestycję realizowaną 

przez fi rmę Piątkowski Development

Inwestycja składa się z 14 domów w zabudowie szeregowej. 
Ulica Karmelowa znajduje się nieopodal ulicy Nowowarszawskiej 
na osiedlu Skorupy. Kto raz odwiedził ten zakątek nie ma naj-
mniejszych wątpliwości, że to cicha, spokojna okolica domów 
jednorodzinnych, położona blisko ścisłego centrum miasta.

– Zakończenie inwestycji planowane na IV kwartał 2019 
roku. Domy zostały zaprojektowane z największą starannością, 
dobrano materiały najlepszej jakości oraz wykorzystano rozwią-
zania, które sprostają wymaganiom najbardziej wymagających 
klientów. Tradycyjnie jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje 
oraz zmiany, głównie w fazie projektowania i jesteśmy otwarci 
na sugestie naszych klientów – mówi Paulina Malinowska z fi rmy 
Piątkowski Development.

Komfort mieszkania na tym osiedlu to również liczne sklepy, 
centra handlowe, szkoły, fi tness cluby, przystanki komunikacji 
miejskiej oraz kościoły.

W rejonie znajduje się m. in. Szkoła Podstawowa nr 28, 
VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, centrum han-
dlowe Atrium Biała, stacja paliw Orlen, sklepy spożywcze (Lidl, 
Biedronka, PSS Społem). W niedalekiej odległości znajdują się 
ogródki działkowe.

Niska zabudowa, otoczenie domów jednorodzinnych nadaje 
spokojną, rodzinną atmosferę, jak również prestiżowy charakter. 
Dobór najwyższej jakość mate-
riałów, staranność wykonania 
i innowacyjność z pewnością 
wyróżni naszą inwestycję na tle 
pozostałych budynków.

APARTAMENTY PRZY BOBOLI.

Aby przekonać potencjal-
nych klientów do zamieszkania 
na Osiedlu Karmelowa, pre-
zentujemy na naszych łamach 
inną, gotową już inwestycję fi r-
my Piątkowski Development. 
To Apartamenty Boboli.

– To mieszkania w zabu-
dowie szeregowej. Głównym 
atutem jest nowoczesne wykoń-
czenie o wysokim standardzie. 
Mieszkania charakteryzują się 
dużą powierzchnią mieszkal-
ną oraz rozległą przestrzenią 
za domem. Każdy z miesz-
kańców ma wygodny podjazd 
na samochód i garaż znajdu-
jący się w budynku – opisuje 
przedstawicielka fi rmy.

Mieszkania w zabudowie szeregowej to miejsce, które jest 
dostosowane do potrzeb i wymogów nowoczesnej rodziny, stano-
wi doskonały substytut mieszkania w bloku. Szeregówki tworzą 
przytulne i eleganckie osiedle. Spokojna okolica, zieleń, bliskość 
centrum miasta, dobra infrastruktura oraz otoczenie zabudo-
wy jednorodzinnej daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. 
Mieszkania w zabudowie szeregowej to odpowiedź na wyzwania 
nowoczesnego miejskiego stylu życia, w którym liczą się wygoda, 
aktywność, wyrazistość i różnorodność.

Apartamenty Boboli usytuowane są równolegle do ulicy 
Bacieczki w Białymstoku. Bliskość centrum miasta i doskonała 
komunikacja usprawniają życie codzienne.

O FIRMIE

Piątkowski Development to fi rma deweloperska. To co ją 
charakteryzuje, to innowacyjne podejście do inwestycji, starannie 
dobierane projekty oraz współpraca z profesjonalistami w dzie-
dzinie architektury – na etapie planowania, oraz najlepszymi 
fachowcami i fi rmami wykonawczymi w dziedzinie budownictwa 

– na etapie realizacji projektów.
Jako deweloper zwraca szczególną uwagę na lokalizację inwe-

stycji, tak, aby odpowiadały one potrzebom naszych klientów, ale 
były one także realizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Firma może pochwalić się wieloma sukcesami w branży de-
weloperskiej. Oprócz szerokiej oferty i profesjonalnego podejścia 
fi rma gwarantuje pomoc i doradztwo.

NP
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PROJ. REZERWA MIEJSCA POD ZŁĄCZE KABLOWE Z UKŁADEM
POMIAROWYM(Opracowanie PGE Dystrybucja S.A.)

SZAFKA GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO
Z KURKIEM GŁÓWNYM (według odrębnej procedury)G
REZERWA TRASY  PRZYŁĄCZA GAZOWEGO
PRZYŁĄCZA - REZERWA TRASY /WEDŁU ODRĘBNEJ PROCEDURY/:

REZERWA TRASY SIECI GAZOWEJ
SIECI - REZERWA TRASY /WEDŁU ODRĘBNEJ PROCEDURY/:



BIAŁYSTOK WASILKÓW, 107.55M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, DOLINA CISÓW, ETAP II, 

MIESZKANIE NR 11, BUDYNEK 2 II, 2 PIĘTRO, 3 
POK, ANTRESOLA 48.80M², STAN DEWELOP. 

324.663 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Lipowa, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., antresola, piwnica.. 345.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Żabia, os. 
Centrum, ks. wieczysta, cegła, włas., 3 
pokoje, ciche centrum, balkon, piwnica, 
idealne pod wynajem 240.000 zł do uzg. 
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Żabia, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, okna PCV 240.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Gruntowa, 
os. Młodych, ks. wieczysta, cegła, okna 
drewniane, włas., do remontu, balkon, 
piwnica, 1 pokój przejściowy 175.000 
zł do uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  
AREA 

BIAŁYSTOK, 46m², ul. Zagórna, os. 
Dziesięciny, ks. wieczysta, okna PCV 
208.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 47.70m², 4p., ul. Wesoła, os. 
Piaski, płyta, spółdz. włas., Dwustronne, 
funkcjonalne mieszkanie. Bardzo do-
bra lokalizacja, blisko uczelni. 224.000 
zł  576-070-704, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 47m², os. Bacieczki, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, po remoncie, niski blok 
188.700 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 . 5 0 m ²,  4 p . ,  o s . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., s 207.000 zł  731-
400-711  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, umeblowane, 
płyta, włas., Mieszkanie dwustronne, 
po remoncie, do wprowadzenia. 215.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, płyta, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., Ładnie wykończone w 
bardzo dobrej lokalizacji. 245.000 zł  576-
070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.23m², 8p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, włas., piwnica, balkon 
loggia.. 287.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52m², 3p., ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., skosy 249.000 zł  
883-302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  5 3 .1 0 m ²,  3 p . ,  u l . 
Andrukiewicza, os. Sybiraków, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, włas., 
Mieszkanie w bloku z 2004 roku, w po-
żądanej lokalizacji. 279.000 zł  576-070-
703, 576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53.60m², ul. Nowogródzka, 
os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., oddzielne pokoje i kuch-
nia 259.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 53m², 3p., ul. Andrukiewicza, 
os. Skorupy, ks. wieczysta, cegła 279.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 54.30m², 2p., os. Leśna 
Dolina, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, spółdz. włas., środkowe, dwu-
stronne, loggia 269.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54.30m², 2p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, cegła, ume-
blowane, włas., Funkcjonalne mieszka-
nie z jasną, oddzielną kuchnią. 269.000 
zł  576-070-703, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 54.47m², 2p., ul. Ul. 
Wiosenna 8, os. Nowe Miasto, ks. wieczy-
sta, cegła, okna PCV, włas., Apartamenty 
Koncertowe Apartament B3.12 309.990 
zł m² 885-604-614  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 54m², 4p., ul. Kraszewskiego, 
os. Bojary, ks. wieczysta, do wejścia, n.ce-
gła, ogrodzona wspólnota, osobno widna, 
piękna kuchnia, niskie opłaty 312.000 zł  
660-474-444, 660474444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 55.30m², 3p., ul. Nowy Świat, 
os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, Umeblowane mieszka-
nie, wysoki komfort, do wprowadzenia 
się.  367.000 zł  576-070-704, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 
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BIAŁYSTOK, 55.73m², ul. Ul. Wiosenna 8, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, włas., Promocja. Apartament 
nr 37. 299.990 zł m² 885-604-614  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 56.90m², 1p., Nowa inwe-
stycja na Bojarach. Mieszkania gotowe 
do odbioru. 304.415 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

B I A ŁY S T O K ,  5 6 . 9 8 m ²,  1 p . ,  o s . 
Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., .. 339.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56m², 9p., ul. Radzymińska, 
os. Białostoczek, ks. wieczysta, płyta 
187.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 57.70m², 1p., os. Piasta, 
do wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
w łas., balkon + piwnica.. 265.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.10m², 2p., os. Bacieczki, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica. 319.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.10m², 4p., os. Piasta, 
ks. wieczysta, płyta, okna PCV, aneks, 
pełna zabudowa kuchni, dwustronne 
240.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.53m², 5p., os. Skorupy, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV, 
włas., balkon, 29 tyś. miejsce postojowe. 
310.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.80m², os. Słoneczny 
Stok, ks. wieczysta, umeblowane, płyta, 
okna PCV, włas., piwnica, balkon loggia. 
230.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.90m², 3p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, włas., balkon, piwnica, 
garaż - 25tyś.zł. 360.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58m², 4p., ul. Młynowa, os. 
Przydworcowe, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas. 329.000 zł  781-188-
007  BIAŁ 

B I AŁYS TO K, 59.50m², 3p., ul. Ul. 
Wiosenna 8, os. Nowe Miasto, ks. wieczy-
sta, cegła, okna PCV, włas., Apartamenty 
Koncertowe B3.22 339.990 zł m² 885-
604-614  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 59m², 3p., ul. Młynowa, os. 
Przydworcowe, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, oddzielne pokoje, duży bal-
kon 294.500 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 . 4 0 m ²,  3 p . ,  u l . 
Radzymińska, os. Białostoczek, do wpro-
wadzenia, okna PCV 249.000 zł  600-
525-899, (85)742-21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60.50m², 4p., ul. Palmowa, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, okna PCV 
225.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60.50m², 4p., ul. Poleska, os. 
Śródmieście, płyta, Zabudowa kuchni 
i sprzęt w cenie. 225.000 zł  796-785-
785, 576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60.79m², 1p., os. Bojary, 
winda, mieszkanie gotowe do odbio-
ru. 340.424 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 60m², 10p., ul. Palmowa, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, płyta, po 
dociepleniu, piwnica, loggia, bez pośred-
ników. 199.000 zł  502-124-973  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², 3p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, po remoncie, okna PCV, włas., 
.. 335.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 5p., ul. Waszyngtona, 
os. Piski, płyta, okna drewniane, spółdz. 
włas., doskonała lokalizacja. 209.000 zł  
535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², 6p., os. Wysoki 
Stoczek, płyta, spółdz. włas., oddzielne 
pokoje, dwustronne 220.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 6p., ul. Rzemieślnicza, 
os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, 
okna PCV 239.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², 6p., ul. Zagórna, os. 
Dziesięciny, ks. wieczysta, okna PCV, 
włas., duży balkon  209.000 zł  507-084-
141  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², 6p., ul. Zagórna, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, okna 
PCV, włas., duży balkon, bezpośrednio  
209.000 zł  507-084-141  BIAŁ 

B I AŁYS TO K, 60m², ul. Ciep ła, os. 
Sienkiewicza, płyta, okna PCV 279.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 61m², 1p., ul. Storczykowa, 
os. Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, po 
remoncie, okna PCV, włas. 249.000 zł do 
uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

B I A ŁY S T O K ,  6 2 . 3 0 m ²,  1 p . ,  u l . 
Orzeszkowej, os. Mickiewicza, ks. wie-
czysta, włas., Duże mieszkanie w now-
szej cegle, w bardzo dobrej lokalizacji. 
350.000 zł  576-070-703, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 62.90m², 6p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, 
po remoncie, okna PCV 229.000 zł  602-
335-999  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K , 62m², 1p.,  ul .  El izy 
Orzeszkowej, os. Mickiewicza, cegła 
350.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 63m², 1p., os. Wysoki 
Stoczek, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon + piw-
nica.. 349.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 63m², 6p., os. Słoneczny Stok, 
płyta, spółdz. włas., Salon z wyjściem na 
balkon, dwa oddzielne pokoje, ustawna 
kuchnia, łazienka, oddzielne wc 239.000 
zł  576-070-704  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64.50m², 1p., ul. Ciepła, os. 
Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna PCV 
289.000 zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 64m², 11p., ul. Wiatrakowa, 
os. Antoniuk, płyta, spółdz. włas., okazja 
2 przedpokoje, z dużym potencjałem, 
klatka po rem., 1 przystanek do centrum. 
178.000 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 64m², 2p., ul. Pogodna, os. 
Nowe Miasto, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., Super lokalizacja! 319.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 64m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, okna PCV, spółdz. włas., bal-
kon, piwnica.. 284.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 65.60m², os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, 2017r, wy-
kończone, z aneksem 375.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 65m², 11p., os. Antoniuk, 
okna PCV, spółdz. włas., Duże, przestron-
ne mieszkanie, do remontu lub odświe-
żenia. 178.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 66.50m², 1p., ul. Wrocławska, 
os. Zielone Wzgórza, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, rozwinięta infrastruk-
tura 298.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin odbioru Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

Pierwszy apartamentowiec będzie zlokalizowany 
od  strony ronda Św. Faustyny Kowalskiej. Budynek 

będzie miał dziewięć kondygnacji plus jedną kondy-
gnację podziemną z  miejscami postojowymi. 

W  dwóch klatkach znajdzie się łącznie 169 mieszkań.

II kwartał 
2017 r.

Od 5100 
do 5700 zł/mkw.

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

NOWA INWESTYCJA. Budynek mieszkalny 
przy ul. Krętej w Białymstoku. 120 miesz-

kań o powierzchni od 25 do 86 mkw

Czerwiec 2017 Od 4.500 do 
5.200 zł/m2, 
lokal usłu-

gowy- parter 
pow. 131,97 m2, 

cena 6.500 zł/
netto/m2 .

Słoneczne Tarasy (budynek nr 8) przy al. Jana Pawła 
II w Białymstoku. Mieszkania o pow. 36-87 mkw

styczeń 2018 r. Od 4550 do 
4800 zł/m2 

Bulwary Piasta. 3 budynki mieszkalne przy ul. Sy-
biraków w Białymstoku. Mieszkania o pow. 39 -88 

mkw. Zostały mieszkania 2 -pokojowe o pow. 41-48 
m2 oraz mieszkania 4 –pokojowe o pow. 69-83 m2.  

Gotowe do 
odbioru.

2 -pokojowe od 
4600 do 5050 zł/

m2 i  4 –poko-
jowe 4400-
5100 zł/m2 

NOWA INWESTYCJA Bulwary Piasta- II etap. 
2 budynki, mieszkania 2,3,4 pokojowe.

III kwartał 2018 r. Od 4.950 do 
5250 zł/m2

Zielone Dojlidy. Budynki mieszkalne przy ul. 
Żubrów w Białymstoku. Inwestycja składa się z 
kameralnych dwupiętrowych willi miejskich o 

wysokości 2 pięter. Mieszkania pow. 40-77 m2.

Gotowe do 
odbioru

3.900-4.800 
zł/m2

Domy Nowodworskie, Nowodworce k. 
Białegostoku, ul. Supraślska. Domy szer-

egowe o pow. od 130 do 140 mkw.

Gotowe do od-
bioru, II etap 
w trakcie bu-
dowy, odbiór- 

grudzień 2018 r,

400.000,- środ-
kowa, 450.000 

zł – zewnętrzna 

Nowa inwestycja Apartamenty Tysiącle-
cia IV – 2 budynki 9 kondygnacyjne, mieszka-

nia 2,3,4 pokojowe, Pow. 32,55- 82,77 m2.

III kwartał 2018 r. Od 4600 
do5150 zł/m2 

Sun Lofty przy ul. Tysiąclecia PP w 
Białymstoku. lokale usługowe na biu-

ra pow. 85,23 m2 od IV do X piętra

Gotowe do 
odbioru

4.200 zł/net-
to/m2.

Legionowa przy ul. Kaczorowskiego - lokal na parter-
ze: 37,01 m2 - cena: 9200 zł/netto/m2, lokale usłu-

gowe na I piętrze, pow. 21,76- 58,5 m2 na biura i 
gabinety medyczne -cena: 6300-6500 zł/netto/
m2,1 lokal 162,37 m2 - cena 6000 zł/netto/m2

Gotowe do 
odbioru

Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

15-282 Białystok, 
tel: 85 747-30-30, 
www.yp.com.pl, 

Osiedle Rekreacyjne budynek nr.1 Nowe Mi-
asto, dostępnych mieszkań:3, liczba kondyg-
nacji: 9, liczba lokali mieszkalnych: 117, pow-
ierzchnia mieszkań: 36 m2-71 m2, komórki 

lokatorskie: 63, garaże podziemne: 35

IV kwartał 2018r. Od 4500 m2

Osiedle Rekreacyjne budynek nr.2 Nowe Miasto, licz-
ba kondygnacji: 9, liczba lokali mieszkalnych: 99, 

powierzchnia mieszkań: 36 m2-74 m2, komórki loka-
torskie w cenie mieszkania, garaże podziemne: 33   

IV kwartał 2019 r. Od 4500 m2

Dolina Cisów etap IV, 2 budynki. Wasilków, 
liczba lokali mieszkalnych: 102, dostępnych 
mieszkań:7, liczba kondygnacji: 5, komór-

ki lokatorskie w cenie mieszkania 

Budynki nr.1 i 
nr.2 IV kwar-

tał 2018r.

Od 4200m2.
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BIAŁYSTOK, 66m², 4p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., przestron-
ne, dobry rozkład, zabudowy stałe, nowe 
okna 245.000 zł  (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 66m², os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
Komfortowe, zabudowa ze sprzętem 
AGD, możliwość dokupienia miejsca po-
stojowego i piwnicy 375.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 69m², 2p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
włas., Komfortowe, trzypiętrowy blok z 
2002 r., z dala od ruchliwej ulicy 380.000 
zł  576-070-704  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 72.60m², 4p., os. Bojary, 
do wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
Przestronne trzypokojowe, kuchnia połą-
czona z jadalnią 275.000 zł  576-070-704  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 73m², 1p., ul. Świętego 
Jerzego, os. Nowe Miasto, ks. wieczy-
sta, okna PCV 255.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 73m², 4p., ul. Marjańskiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., apartament z pełnym wyposa-
żeniem winda 435.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 78m², 4p., os. Leśna Dolina, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV, 
włas., balkon loggia, piwnica. 275.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 83m², 2p., ul. Antoniukowska, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, po remon-
cie, włas., Duże i przestronne miesz-
kanie. 460.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 85m², 2p., ul. Świętego 
Jerzego, os. Nowe Miasto, ks. wieczy-
sta, okna PCV 285.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

GRÓDEK, 62m², 3p. 90.000 zł  515-736-
765  BIAŁ 

IGNATKI OSIEDLE, 50m², 2p., ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, okna PCV, 
włas., miejsce postojowe 280.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

JUCHNOWIEC Kościelny, 58.20m², 3p., 
os. Ignatki Osiedle, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
włas., mieszkanie dwupoziomowe, no-
woczesne, CEN-MS-1073 369.000 zł  
531-790-130, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

JUCHNOWIEC Kościelny, 61m², 3p., os. 
Ignatki Osiedle, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, włas., spokojne osiedle, 
piwnica, zabudowa kuchni w cenie, CEN-
MS-974 291.000 zł  531-790-133, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

KLESZCZELE, 60m², włas. 82.000 zł  503-
350-389  HAJ 

KRYNKI, 61m², 1p., 3 pokoje, własnościo-
we, umeblowane, agd, własne ogrze-
wanie, bezczynszowe, nowe okna, duża 
piwnica +bud. gospodarczy. 90.000 zł  
798-906-407  SOK 

SOBOLEWO, 63m², 2p., + dwa garaże, 
mieszkanie do odświeżenia. 155.000 zł  
515-123-037, 505-585-046  BIAŁ 

 SOKÓŁKA, 67.64M², UL. BRONIEWSKIEGO 11, 
NOWE MIESZKANIA, JEDNO I DWUPOZIOMOWE. 

STAN DEWELOPERSKI. WSPÓLNOTA, NISKI 
CZYNSZ. 3.450 zł m² 501-633-755  SOK 

WARSZAWA, 49m², 1p., ul. Al. Prymasa 
Tysiąclecia, róg ul. Obozowej, duży bal-
kon, cegła. 400.000 zł  (85)663-29-31  
BIAŁ 

WASILKÓW, 62m², ul. Czysta, atrakcyjne 
mieszkanie 3-pokojowe, położone na I 
piętrze w bloku z nowej cegły, urządzone, 
do wprowadzenia. 260.400 zł  509-784-
724, (85)743-64-36  AGEMA 

4-POKOJOWE

 B STOK, 60.11M², 3P., UL. SŁONIMSKA, STAN 
DEVELOPERSKI, ANTRESOLA. 305.400 zł  

733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 60.70m², 4p., os. Starosielce, 
do wprowadzenia, płyta, włas., słonecz-
ny salon, dwustronne, dobry rozkład, 
piwnica, duży parking, CEN-MS-1148 
190.000 zł  507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60m², os. Sienkiewicza, do wpro-
wadzenia, umeblowane, płyta, po re-
moncie, okna PCV, spółdz. włas., z du-
żym ogródkiem, zadbane, cen-ms-757 
279.000 zł do uzg. 531-790-133, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 69M², APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWE, 4POK, IP, STAN DEWELOPERSKI. 368.000 zł  

733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 74m², 3p., os. Leśna Dolona, do 
wprowadzenia, cegła, włas., Dogodne 
umiejscowienie, spokojna okolica, funk-
cjonalne mieszkanie, piwnica, CEN-
MS-699 275.000 zł  531-790-133, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 76.93M², UL. KUJAWSKA, KAMERALNY 
BUDYNEK MIESZKALNY, NISKA ZABUDOWA, 

ALTERNATYWA DLA BLOKÓW MIESZKALNYCH, 
MIEJSCE PARKINGOWE. 5.200 zł m² (85)722-25-70  

BIAŁ 

B STOK, 77m², 1p., os. Wysoki Stoczek, do 
wprowadzenia, cegła, włas., duży balkon, 
piwnica, idealna lokalizacja, mieszkanie 
przestronne, CEN-MS-1027 338.000 zł  
531-790-134, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 80m², 1p., ul. Wiejska, os. Nowe 
Miasto, cegła, po remoncie 367.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B-stok, 80m², 4p., os. 
Białostoczek, włas., pły-

ta ocieplona, do remontu, ta-
nio. 500-335-973  BIAŁ 

 B STOK, 82.11M², UL. SYBIRAKÓW, REZYDENCJA 
PIASTOWSKA, MIESZKANIE NR 21, BUDYNEK B2, 
PARTER, 4 POK, STAN DEWELOPERSKI, TARAS 51, 

21M²,  403.311 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
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Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

15-282 Białystok, 
tel: 85 747-30-30, 
www.yp.com.pl

Dolina Cisów etap V, 2 budynki. Wasilków, licz-
ba lokali mieszkalnych: 110, liczba kondygnac-
ji: 5, komórki lokatorskie w cenie mieszkania 

Budynki nr.1 i 
nr.2 IV kwar-

tał 2019r.

Od 4400 m2

Piasta 35, osiedle Bojary, liczba kondygnacji: 3, liczba 
lokali mieszkalnych: 60, powierzchnia mieszkań: 33 
m²-76 m2, komórki lokatorskie w cenie mieszkania, 

liczba miejsc postojowych w garażu podziemnym: 59

III kwartał 
2019 roku

Od 5800 m2 

Botaniczna Osiedle Centrum, liczba kondygnacji: 6, 
liczba lokali mieszkalnych: 65, liczba lokali usługo-

wych: 7, powierzchnia mieszkań: 34 m2-170 m2

II kwartał 
2018 roku

Od 5200 m2

Nowodworce, Osiedle domów jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej w Nowodworcach ul. Lipo-

wa, kameralne położenie na skraju miejscowości w 
otoczeniu pul i łąk, atrakcyjne budynki z garażem 
o powierzchni użytkowej 120,39 m2, działki o po-

wierzchni od 490-554 m2, dogodny dojazd z Białe-
gostoku (asfalt), pełna infrastruktura techniczna

446.000  zł 
segment 

Belveder Podlaski
tel: 85 744 21 90

www.belvederpodlaski.eu
Belveder Podlaski

Apartamentowiec 14- kondygnacyjny przy 
ul. Orzeszkowej (róg Branickiego) w Białym-

stoku, dwie klatki schodowe, 113 miesz-
kań o pow. 27-201 mkw., w podziemiu ga-

raże, usługi na parterze i pierwszym piętrze.

Gotowe do 
odbioru.

Ostatni apar-
tament.

Budynek mieszkalno-ułsugowy przy ulicy Zaułek 
Podlask 1. Budynek jest trzypiętrowy z windą, z czte-
rema mieszkaniami o pow. od 66 do 69 mkw i cztere-

ma lokalami usługowymi o pow. od 61 do 68 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 3500zł/
m2 netto

Osiedle Dębowe- Budynki w zabudowie szere-
gowej przy ul. Niewodnickiej/ Granicznej/ Białorusk-

iej w Białymstoku. Mieszkania dwu- lub jednop-
oziomowe z garażami w zabudowie szeregowej o 
pow. od 99 do 143 mkw. Domy z garażami w za-
budowie szeregowej o pow. od 124 do 126 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 
360tys. zł

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Swobod-
nej w Białymstoku. 32 mieszkania o pow. 

35-117 mkw. Miejsca parkingowe w garażu 
podziemnym, lokale usługowe na parterze.

Gotowe do 
odbioru

Ostatnie miejs-
ca parkingowe

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Fabrycznej  w 
Białymstoku, 51  mieszkań o pow. 32-78 mkw. Miej-

sca parkingowe w garażu podziemnym i na po-
ziomie parteru. Lokale usługowe na parterze.

Wkrótce w 
sprzedaży.

Cena od 
5900zł/m2

Birkbud Białystok
ul. Św. Mikołaja 1 lok. Nr 3

15-419 Białystok
Tel. (85) 66 33 672
www. birkbud.pl

Leśne Zacisze to zespół ośmiu budynk-
ów mieszkalnych jednorodzinnych w zabu-
dowie bliźniaczej przy ul. Dziesięciny 89 w 
Białymstoku. Obecnie pozostały mieszka-
nia o pow. 55 mkw z garażem i balkonem. 

Gotowe do 
odbioru 

55,50 mkw - 
od 300.950 zł. 

Domy szeregowe w Zaściankach przy ul. Sz-
lacheckiej. Mieszkania o pow. 140 mkw. 

plus garaż, działki – ok. 200 mkw.

Gotowe do 
odbioru

399 tys. zł.

Ekskluzywne mieszkania jedno- i dwupozio-
mowe w Zaściankach przy ul. Szlacheckiej o pow. 
88 mkw., z ogródkami i miejscami parkingowymi.

Gotowe do 
odbioru

330 tys. zł



 B STOK, 82.11M², UL. SYBIRAKÓW, REZYDENCJA 
PIASTOWSKA, PARTER, TARAS O POW. 51, 21M², 
MIESZKANIE W STANIE DEVELOPERSKIM CENA 
ZA M² 4911, 84ZŁ . 403.311 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 96.60m², 3p., os. Sybiraków, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, włas., nowe budownictwo, salon 
połączony z kuchnią, piwnica, garaż za 
dopłatą, CEN-MS-741 445.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 107.55M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, DOLINA CISÓW, ETAP 
III, MIESZKANIE NR.7, BUDYNEK 1 III, 2 PIĘTRO, 4 

POK, STAN DEWELOPERSKI. 334.543 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 107m², 4p., ul. Kręta, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, okna drewniane 440.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 145m², 3p., ul. Konopnickiej, 
os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, m 590.000 zł  600-525-899, 
(85)742-21-94  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 . 2 0 m ²,  4 p . ,  o s . 
Białostoczek, lokal atrakcyjnie zaaran-
żowany, gotowy do wprowadzenia. 
Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem 
AGD otwarta na jadalnię 254.000 zł do 
uzg. 505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

B I A Ł Y S T O K ,  6 0 m ² ,  1 0 p . ,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, płyta, 
okna drewniane 220.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², os. Centrum, do wpro-
wadzenia, okna PCV 279.000 zł  576-070-
706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Broniewskiego 
220.000 zł  510-930-009  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 62.71m², os. Skorupy, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, NOWA 
INWESTYCJA**SKORUPY!**OGRÓDEK 
I  G A R AŻ  DWUS TA NOWISKOW Y!  
338.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 68.40m², 4p., os. Leśna 
Dolina, cegła, okna PCV, spółdz. włas., 
dwustronne, oddzielne wejścia do 
każdego pokoju 277.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 70m², 4p., ul. Zielonogórska, 
os. Zielone Wzgórza, cegła, okna PCV 
270.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 75.17m², 3p., os. Bojary, win-
da w podziemiach budynku zlokalizowa-
ne są miejsca postojowe oraz komór-
ki lokatorski. 413.435 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 77.80m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, płyta, okna PCV, spółdz. 
w łas., piwnica + balkon. 250.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 79.10m², 2p., ul. 1000-lecia 
P.p., os. Białostoczek, do wprowadzenia, 
estetycznie wykończony materiałami 
wysokiej jakości, gotowy do zamieszka-
nia. 350.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 80.60m², 3p., ul. Bohaterów 
Ge  a, os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, włas. 295.000 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 81.20m², 3p., os. Nowe 
Miasto, cegła, okna PCV, spółdz. włas., 
balkon + piwnica + garderoba. 333.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 81m², 3p., ul. Wiejska, os. 
Nowe Miasto, cegła, okna drewniane 
333.000 zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 82m², 5p., ul. Batalionów 
Chłopskich, os. Leśna Dolina, cegła, okna 
PCV, funkcjonalne, przestronne, blisko 
lasu 275.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 85.04m², 2p., os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, płyta, okna PCV, spółdz. włas., bal-
kon, piwnica.. 348.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 86.40m², 1p., ul. Jagienki, 
dwupoziomowe mieszkanie, całość gu-
stownie zaaranżowana, wiele elementów 
z litego drewna. 360.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 89m², ul. Konwaliowa, os. 
Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, okna PCV 335.000 zł  600-
525-899, (85)742-21-94  HOME-SERVICE 

FASTY, 116m², ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, stan developerski 285.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

 SOKÓŁKA, 78.24M², UL. BRONIEWSKIEGO 11, 
NOWE MIESZKANIA, JEDNO I DWUPOZIOMOWE. 

STAN DEWELOPERSKI. WSPÓLNOTA, NISKI 
CZYNSZ. 3.450 zł m² 501-633-755  SOK 

5-POKOJOWE I WIĘKSZE
B STOK, 66m², 3p., os. Nowe Miasto, do 
wprowadzenia, cegła, spółdz. włas., po-
łączenie dwóch mieszkań, otwarty aneks 
kuchenny, przestronne, CEN-MS-1132 
349.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B-stok, 84m², os. Wyso-
ki Stoczek, 5 pokojowe, II pię-
tro, własnościowe. 320.000 zł 
do uzg. 732-846-900  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 84m², 3p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., Idealny rozkład pomiesz-
czeń, do lekkiego odnowienia 249.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 89.40m², ul. Konwaliowa, 
os. Zielone Wzgórza, parter, dwupozio-
mowe, atrakcyjne mieszkanie położone 
w cichym zakątku osiedla, po kapital-
nym remoncie. 335.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

ŁAPY, 110m², działka 1400, drewniany, do 
remontu. 350.000 zł  514-120-705  BIAŁ 

ŁOMŻA, 120m², działka 500m², piwni-
ca+ dwie kondygnacje naziemne, do re-
montu, ogrzewanie paliwo stałe lub gaz, 
budynek gospodarczy, liczne nasadze-
nia. 250.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

ŁOMŻA, 157m², działka 249m², ul. 
Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. Zamknięte 
osiedle, pres  żowe sąsiedztwo. 600.000 
zł  690-365-666  REMAX PARTNERS 

ŁOMŻA, 165m², działka 2156m², ul. 
Nowogrodzka, 5 pokoi, 2 garaże, moż-
liwość prowadzenia biznesu. 400.000 zł  
690-365-666  REMAX PARTNERS 
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B STOK, 104M², UL. SKIDELSKA, OS. 
BIAŁOSTOCZEK, DWUKONDYGNACYJNE 
MIESZKANIA O POW. 104 110M², W ZAB. 

SZEREGOWEJ, Z OGRÓDKAMI. SPOKOJNA 
OKOLICA, 5MIN CENTRUM. 3.899 zł m² 

(85)710-91-28  BIAŁ 

B S T O K , 110m², dzia łka 600, os. 
Dojlidy, słupek, tylko u nas! 421.000 
zł  603-704-771, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 120m², działka 450, os. Nowe 
Miasto, poszukiwana lokalizacja, cena 
do rozmów 520.000 zł  665-367-868, 
603-704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 120M², DZIAŁKA 716M², 
UL. ŁADNA, DOM, GARAŻ, BU
DYNEK GOSPODARCZY, MOŻ
LIWA DZIAŁALNOŚĆ.  550.000 
zł  (85)732-78-16  BIAŁ 

B STOK, 130m², działka 500m², ul. Równa, 
os. Nowe Miasto, murowany, blisko 
przedszkole, szkoła, sklepy, dobry do-
jazd kom. miejską. 520.000 zł  604-435-
633, 730-900-722  BIAŁ 

 B STOK, 131M², UL. GAJOWA, NOWE 
SZEREGÓWKI, DZIAŁKI OD 200 M² DO 384 M². 
NOWOCZESNA ARCHITEKTURA, KOMPLETNY 

STAN DEWELOPERSKI. 495.000 zł  501-633-755  BIAŁ 

B STOK, 150m², działka 727m², ul. Wąska 
Od strony Andersa, os. Wygoda, bezpo-
średnio, ks. wieczysta, nowe okna pcv, 
prąd, woda, kanalizacja miejska, gaz w 
ulicy. 400.000 zł  503-902-859  BIAŁ 

 B STOK, 160M², UL. ŚCIANKA 39, OS. NOWE 
MIASTO, SZEREGÓWKI, ATRAKCYJNA 

LOKALIZACJA, GOTOWE DO ODBIORU, 
MOŻLIWOŚĆ SKREDYTOWANIA. 430.000 zł  

604-435-633  BIAŁ 

 » B STOK, 189M², UL. WENECKA, OS. 
ZIELONA GÓRKA, DWA OSTATNIE 
SEGMENTY, 189 218M², DZIAŁKA 
600 600M², WYSOKA JAKOŚĆ, PRZE
STRONNE, KOMFORTOWE, CIEKA
WY ROZKŁAD. 505-103-180  BIAŁ 

 B STOK, 198M², DZIAŁKA 272M², UL. WENECKA, 
PRZESTRONNA SZEREGÓWKA ŚRODKOWA, BDB 
MATERIAŁY. STOLARKA DREWNIANA, CIEKAWY 

PROJEKT, OSIEDLE ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 
505-103-180  BIAŁ 

B STOK, 200m², działka 1200m², os. 
Zawady, murowany, + 150m² pow. gospo-
darczej, idealny na przedszkole lub siedzi-
bę fi rmy. 850.000 zł  795-999-550  BIAŁ 

B STOK, 200m², działka 2000m², +150m² 
pow. gospodarczej, 7 pokoi, 3 łazienki. 
1.050.000 zł  795-999-550  BIAŁ 

 B STOK, 216M², DZIAŁKA 558M², UL. WENECKA, 
PRZESTRONNA SZEREGÓWKA BRZEGOWA, BDB 

MATERIAŁY. DODATKOWY POKÓJ Z ŁAZIENKĄ NA 
PÓŁPIĘTRZE, OSIEDLE ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 

505-103-180  BIAŁ 

 B STOK, 218M², DZIAŁKA 455M², UL. WENECKA, 
PRZESTRONNA SZEREGÓWKA BRZEGOWA, 

ODDANA DO UŻYTKU. BDB MATERIAŁY, POKÓJ Z 
ŁAZIENKĄ NA PÓŁPIĘTRZE, OSIEDLE ZAMKNIĘTE. 

505-103-180  BIAŁ 

B STOK, 240m², działka 345m², pół bliź-
niaka, kompletnie umeblowane, do za-
mieszkania, bezpośrednio. 330.000 zł  
694-714-016  BIAŁ 

B STOK, 240m², działka 588m², ul. E. 
Plater, os. Kawaleryjskie, dom jednoro-
dzinny, pow. mieszkalna 130m². 435.000 
zł  503-004-701  BIAŁ 

 » B STOK, 240M², DZIAŁKA 690M², 
OS. JAROSZÓWKA, SPRZEDAM 
DUŻY DOM, MOŻLIWA DZIAŁAL
NOŚĆ.  450.000 zł  728-827-847  BIAŁ 

B STOK, 257m², działka 1500m², os. 
Klepacze, cegła, stan surowy zamknięty, 
wolno stojący, świetnie położony, ogrom-
na działka, otulina lasu, CEN-DS-1054 
499.000 zł do uzg. 531-790-130, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, UL. KARMELOWA, 15 SEGMENTÓW W 
ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ, POW. 

DZIAŁKI WRAZ Z POW. UŻYTKOWĄ BUDYNKU 
157M² 400M², 530.000ZŁ 560.000ZŁ. (85)722-25-70  

BIAŁ 

BACHMATY, 130m², działka 547, drewnia-
ny, wolno stojący, z 2012 roku całoroczny 
150m od zalewu bachmaty, 200 m od 
dubicz cerkiewnych, ogrzewanie olejo-
we+kominek  295.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BARSZCZEWO Gm.choroszcz, 75m², dział-
ka 1481m², wolno stojący, 4-pokoje, 3km 
od Białegostoku, całość po generalnym 
remoncie 2-lata temu,  332.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK / Grabówka, 138m², działka 
195, os. Grabówka, kameralna szergów-
ka segment środkowy, wysoka jakość 
materiałów i wykonania, ZAMIANA na 
mieszkanie -opcja! 390.000 zł  660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 100m², działka 175m², os. 
Nowe Miasto, murowany, szeregowy, 
środkowy, teren ogrodzony z dwoma 
bramami, stan deweloperski.  430.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 110m², os. Starosielce, Do na 
wynajem, 5 pomieszczeń, 9 pomieszczeń, 
na każdym piętrze łazienka, 2 kuchnie. 
3.000 zł  796-785-785, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 130m², działka 200m², ul. 
Zwierzyniecka, NOWA INWESTYCJA PRZY 
PARKU ZWIERZYNIECKIM termin oddania 
do użytku: jesień 2017r. 495.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 136m², działka 206, os. 
Mickiewicza, po remoncie, szeregowy, Do 
wprowadzenia, zadbana, ładna dzialka, 
taras 465.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 137m², działka 660, os. 
Wygoda, cegła, po remoncie, wolno sto-
jący, Jeśli poszukujesz przestrzeni i kom-
fortu do życia ta oferta jest dla Ciebie!  
749.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 140m², działka 660m², os. 
Skorupy, cegła, murowany, wolno stoją-
cy, taras, oranżeria, oczko wodne, ogród, 
garaż. 480.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 147.90m², działka 241m², 
os. Wygoda, murowany, szeregowy, rok 
budowy 2007. 559.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 150m², działka 490, os. 
Białostoczek, cegła, po remoncie, mu-
rowany, 5 pokoi 650.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 151m², działka 330, os. 
Dojlidy Górne, SEGMENT narożny 2017r., 
ELEGANCKA architektura, funkcjonalne 
wnętrza, wszystkie media, możliwość 
zamiany! 439.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 152m², działka 403m², ul. 
Estońska, pół bliźniaka dla rodziny lub 
dwóch pokoleń. 349.000 zł  793-932-155  
REMAX PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 153m², działka 220, os. 
Dojlidy Górne, szeregowy, SEGMENT 
środkowy, ładna architektura, funkcjo-
nalne wnętrza, solidne wykonanie, za-
miana na mieszkanie! 390.000 zł  660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, os. 
Dojlidy Górne, murowany, Wolno sto-
jący dom, w cichej, spokojnej okolicy. 
Doprowadzone wszystkie niezbędne 
media. 380.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, os. 
Dojlidy Górne, wolno stojący, Dom do 
remontu, ładna działka, wszystkie media 
420.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 170m², działka 567m², os. 
Dojlidy, murowany, po kapitalnym re-
moncie, 6- pokoi, podpiwniczony, ogrze-
wanie gazowe oraz dodatkowo kominek. 
795.000 zł  505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 600, os. 
Jaroszówka, cegła, wolno stojący, Dom 
z 1993r. do zamieszkania odświeżenia. 4 
pokoje, kuchnia, jadalnia, 2 łazienki+bu-
dynek 40m² 599.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 
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Przedsiębiorstwo Budowlane 
EKO-SYSTEM

15-111 Białystok
AL. 1000–lecia P.P. 4
www.eko-osiedle.pl

85/662 37 66
d.trochimowicz@eko-system.pl

Ostatnie mieszkanie 2- poziomowe w sze-
regówce Opal-2 przy ul. Puchalskie-

go w Białymstoku. Ogródek 284m2 i mie-
jsce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!!

2m od umowy 5.792 zł/mkw 

Ostatnie mieszkania 2- poziomowe w szeregówce 
Perła-1 przy ul. Puchalskiego w Białymstoku. Ogró-
dek i miejsce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!!

2m od umowy od 4.694 zł/mkw 

NOWA INWESTYCJA. Mieszkania 2- pozio-
mowe w szeregówce Jaspis-1 przy ul. Pu-

chalskiego w Białymstoku. Ogródek i miej-
sce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!!

2019/2020 od 4.640 zł/mkw

NOWA INWESTYCJA. Mieszkania 2- pozio-
mowe w szeregówce Perła-2 przy ul. Pu-

chalskiego w Białymstoku. Ogródek i miej-
sce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!!

2019/2020 od 4.694 zł/mkw

NOWA INWESTYCJA. Domy w zabudowie bliźnia-
czej Koral-8 przy ul. Puchalskiego w Białymstoku 

12m od umowy 450.000 zł 

APARTAMENTY WIEJSKA 12-kondygnacy-
jny budynek u zbiegu ulic Kręta/Wiejska

Gotowe do 
odbioru

Ostatni lokal 
usługowy i mie-
jsca postojowe

Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

15-843 Białystok 
tel: 85 651-49-49 
www.jaz-bud.pl 

Ekskluzywny zespół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych u zbiegu ulic Ryskiej, Łąkowej 
i Towarowej w Białymstoku - Osiedle Nowe Bo-

jary. Obecnie w sprzedaży mieszkania z 3 i 4 
etapu – budynek D i E. W budynku A - ostat-

nie lokale użytkowe o pow. 45-55 mkw.

2018 r i 2019 r Mieszkania 
4.800-5.500zł/

mkw., lokale 
7.500-8.500zł/
mkw., miejs-

ca parkingowe 
15-25 tys. zł.

KRUDER BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
Domy w zabudowie szeregowej o pow. 144,80 m2 

Piwnica: garaż, pomieszczenie gospodarcze; parter: 
wiatrołap, hol, wc, kuchnia salon; piętro: hol, dwie 
sypialnie, łazienka; poddasze: hol, dwie sypialnie,

IX.2018 485.000zł

Szeliga
ul. Transportowa 3, lok. 63 

15-399 Białystok
 tel: 664-055-772
tel 85/741-22-91 

www.pbszeliga.pl

„Przy Parku”  ( os. Młodych ) Budynek 8 kondy-
gnacyjny z garażami i miejscami postojowymi w 
podziemiach w samym sąsiedztwie parku Anto-
niukowskiego przy ul. Jana Pawła II . Mieszka-
nia o pow. 35 – 90 mkw z widokiem na park.  

Planowane roz-
poczęcie  2019 

Piasta 5 (nowa inwestycja) Budynek 4 kondy-
gnacyjny z antresolami oraz windą na jednej z 
klatek, z piwnicami i miejscami postojowymi 
w podziemiach przy ul. Piasta 5 w Białymsto-
ku. Mieszkania o pow. 54 – 63 mkw. W ofercie 
także lokale usługowe o pow. 111 – 130 mkw.

Gotowe do 
odbioru

Ceny miesz-
kań – 5200 zł/
m2 – 5450 zł/
m2 , lokale – 
6.100 zł/m2, 

miejsca posto-
jowe 25.000 zł.

Budynek 4-kondygnacyjny, 4-klatkowy z osob-
nymi garażami w podziemiu przy ul. Zachod-
niej w Białymstoku. W ofercie pozostały ga-

raże w cenie 18.000zł z możliwością wynajęcia.

Gotowe do 
odbioru

18.000zł.

Domy w zabudowie szeregowej o pow. 97 m2 
oraz bliźniak o pow. 84 m2 przy ul. Produk-
cyjnej na os. Bacieczki z ogrodem oraz sta-

nowiskiem parkingowym pod wiatą 

Gotowe do 
odbioru

420.000 zł – 
skrajne, 395.000 

zł środko-
we, 430.000 
zł - bliźniak 

PPU MARK-BUD Sp.zo.o. 
ul. Lipowa 24

15 - 427 Białystok
tel. 85 652 54 24

www.markbud.com.pl

Nowoczesny 5-kondygnacyjny budy-
nek mieszkalny przy al. Solidarności w 
Białymstoku. Zostało tylko 1 mieszka-

nie 3-pok., na I piętrze o pow. 65,90 mkw. 
Przynależne komórki w cenie mieszka-

nia. Garaż podziemny z miejscami 
parkingowymi. Zaciszne zielone atrium 

z placem zabaw i napowietrzną 
siłownią. Teren ogrodzony.

Realizacja dru-
giego etapu - li-

piec 2018.

Cena od 5.150 
zł/mkw.. 

AZBUD+    
Al. Piłsudskiego 20 lok. 19

tel. 85/710 91 28
www.azbudplus.pl

Białystok . os. Białostoczek 
ul. Skidelska-Najnowsza inwestycja naszej fi rmy. 

Siedem bezczynszowych dwukondygnacy-
jnych mieszkań o powierzchni od 104 do 110m2 

w zabudowie szeregowej z własnymi ogród-
kami. Bardzo spokojna i zielona okolica oddalo-

na od centrum miasta o 5 min. drogi. Budyn-
ki budowane w technologii energooszczędnej.

IV kwartał 2018 Już od 
3.899zł/m2

Program MDM
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BIAŁYSTOK, 200m², działka 826, os. 
Bojary, po remoncie, wolno stojący, 
Piękny dom w atrakcyjnej lokalizacji, ge-
neralny remont i modernizacja w 95r. 
900.000 zł do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 240m², os. Mickiewicza, wol-
no stojący, Dom dobrze ocieplony. Duże 
pomieszczenie gospodarcze pod działal-
ność gospodarczą. 520.000 zł  796-785-
785, 576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 245m², działka 741m², os. 
Wygoda, murowany, 5-pokoi, z 1990r., 
na działce dodatkowo piętrowy budynek 
warsztatowo-usługowy o powierzchni 
147m. 530.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 249m², działka 591m², os. 
Wygoda, jednopiętrowy z poddaszem, 
5-pokoi, powierzchnia użytkowa 103m², 
ocieplony, woda z sieci, kanalizacja, gaz. 
430.000 zł  505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 1700, os. 
Grabówka, Drewniane domy, wyso-
ki standard, możliwość prowadzenia 
działalności 1.499.900 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 820m², os. 
Nowe Miasto, cegła, murowany, wol-
no stojący, altana, kominek z kamie-
nia, ogrodzenie drewniane. 1.100.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 258m², działka 1124, os. 
Dojlidy Górne, murowany, do remon-
tu, pełne media podłączone do działki 
450.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 280m², działka 1120m², os. 
Wygoda, murowany, z (2000)r., 2-piętro-
wy, od strony ulicy znajduje się wydzie-
lony lokal handlowo-usługowy o pow., 
65m² 890.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 320m², działka 700, os. 
Grabówka, murowany, Fajny dom z kli-
matem. 560.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 337m², działka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno stojący, 
atrakcyjny, do wprowadzenia 599.000 
zł do uzg. 516-010-972, (85)744-66-87  
AREA 

BIAŁYSTOK, 340m², działka 900 m², os. 
Dojlidy Górne, cegła, wolno stojący, 
Nieruchomość do zamieszkania i do pro-
wadzenia własnej działalności gospodar-
czej. 960.000 zł  576-070-709, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 450m², działka 1125m², ul. 
Dojlidy Górne, murowany, z 1990r, w 
(1999)r dobudowano powierzchnię 85m, 
która miała służyć jako odrębne miesz-
kanie. 590.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 79m², działka 540m², ul. 
Bacieczki, do remontu. 249.000 zł  692-
926-837  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 90m², działka 910, ul. 
Białystok, Podlaskie, os. Mickiewicza 
490.000 zł  603-704-771, (60)370-47-71  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, ul. Ścianka, szeregówki, 
wszystkie media, działki ok 300m² każ-
da, od 420000 do 540000 zł, MDM. 604-
435-633, 730-900-722  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 110m², murowany, par-
terowy +bud. gospodarczy, kuchnia i ła-
zienka podgrzewane podłogi, taryfa i siła. 
340.000 zł  691-922-549  BIEL 

BIELSK Podlaski, 70m², działka 3300, 
drewniany, Siedlisko z domem, kieru-
nek Bielsk Podlaski, boćki  54.000 zł do 
uzg. 500587474  BIEL 

BIELSK Podlaski, działka 641m², wolnosto-
jący dom 1-rodzinny w stanie surowym 
otwartym na działce 641m². Na działce 
również budynek 60m², możliwość zam. 
160.000 zł  509-784-724, (85)743-64-
36  AGEMA 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191, ce-
gła, wolno stojący, z budynkiem gospo-
darczym oraz warsztatem, dom po ka-
pitalnym remoncie, atrakcyjna okolica. 
430.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-
66-87  AREA 

BRAŃSK, 100m², dom z działką. 130.000 
zł  660-670-952  BIEL 

BURBISZKI, 70m², działka 654, os. K. Sejn, 
cegła, wolno stojący, dom po remoncie, 
500 m od jeziora Gaładuś 199.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

CHOROSZCZ, 140m², działka 1200, cegła, 
murowany, stan surowy zamknięty, wol-
no stojący, instalacja elektryczna, 4 poko-
je, 2 łazienki, garaż, ogrodzony  378.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

 » CHOROSZCZ, 140M², DZIAŁKA 
1200M², PRĄD, STUDNIA GŁĘBINO
WA, ŚWIATŁOWÓD, DO WYKOŃ
CZENIA WEWNĄTRZ, OGRO
DZONY, NASADZANIA. 379.000 

zł do uzg. 693-409-776  BIAŁ 
CHOROSZCZ, 140m², działka 450, os. 
Choroszcz, cegła, wolno stojący, parter 
z poddaszem użytkowym 5 pok, ogro-
dzony, dachówka braas, stan sur. zamk.
wszystkie media 415.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

CIECHANOWIEC, 81m², działka 336m², 
ul. Plac Odrodzenia 7, dom do remon-
tu w centrum, blisko zalewu na Nurcu. 
110.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

 » CZARNA BIAŁOSTOCKA, 102M², 
DZIAŁKA 556M², OCIEPLONY, 
PIĘTROWY, CICHA OKOLICA, 5 
POKOI, 2 ŁAZIENKI, DUŻA KUCH
NIA, PODPIWNICZENIE, BUDY
NEK GOSPODARCZY. 280.000 
zł do uzg. 508-641-465  BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 160m², działka 
685m², murowany, 4-pokoje, docieplo-
ny, całość podpiwniczona, elewacja si-
ding, centralne ogrzewanie z piecem uni-
wersalnym. 450.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

CZARNA Białostocka, 216m², działka 653, 
murowany, wolno stojący, Położony na 
cichym, malowniczym osiedlu nieopo-
dal lasu, do wprowadzenia 315.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

DĄBRÓWKA, 50m², działka 25a, gm. 
Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, dom 
jednorodzinny. 350.000 zł  726-378-973 

DĄBRÓWKI, 171m², działka 370, cegła, 
stan surowy zamknięty, bliźniak, 5 pokoi, 
4 sypialnie, okna pcv, garaż 1- stanowi-
skowy, taras, 2 balkony 320.000 zł do 
uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

 » DOŁUBOWO, 216M², DZIAŁ
KA 2600M², GM. DZIADKOWICE, 
MUROWANY, PIĘTROWY, DO 
ARANŻACYJNEGO REMONTU, 
SALON Z KOMINKIEM, WSZYST
KIE MEDIA, TELEFON 450.000 
zł do uzg. 517-667-608  SIEM 

DOBRZYNIEWO Duże, 150m², działka 
1025m², cegła, murowany, stan suro-
wy zamknięty, wolno stojący, .. 386.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

DROHICZYN, 188m², działka 1048, cegła, 
wolno stojący 310.000 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

GM. Narew, 56m², działka 5931 m², drew-
niany, dom:kuchnia, pokój, korytarz, ła-
zienka.Nowa szalówka, nowe okna, nowy 
płot. Na działce obora, kuchnia letnia, 
garaż 180.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

GM. Narew, 90m², działka 3100, drewnia-
ny, wolno stojący, 3pok.kuchnia, łazien-
ka, piec na węgiel i drzewo. Malownicza 
okolica 120.000 zł  691-411-756  BMJ 

GM. Zawady, 78m², dom z bala, do prze-
niesienia. 4.500 zł  668-418-801  BIAŁ 

GM.SOKOŁY, 110m², działka 3000, ul. 
Gm.sokoły, cegła, murowany, 3 pokoje 
kuchnia, piece kafl owe, stodoła muro-
wana, 46 km od b-stoku. 99.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

GM.SUPRAŚL, 48m², działka 1100, drew-
niany, rekreacyjny do remontu 2 pokoje 
kuchnia w kompleksie działek, las, szla-
ki turystyczne. 60.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

GMINA Krypno Kościelne, 60m², dział-
ka 3000m², siedlisko 35km od B-stoku, 
2-pokoje, docieplony wełną mineralną 
i pokryty sidingiem, woda prąd i kanali-
zacja. 210.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

GMINA Michałowo, 120m², działka 
2900m², drewniany, z 2012r, ocieplony 
wełną mineralną, ogrzewanie kominko-
we z rozprowadzeniem ciepła, woda z 
własne studni. 259.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

GMINA Turośń Kościelna, 320m², dział-
ka 2770m², murowany, 20 km od 
Białegostoku, dojazd do miasta droga 
asfaltową. 380.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

GRABÓWKA, 300m², działka 1000m², 
komfortowy, z basenem. 960.000 zł  
(85)744-50-60  BMJ 

GRABÓWKA, 435m², działka 1883, os. 
Grabówka, cegła, murowany, wolno sto-
jący, z basenem 1.200.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

GRÓDEK, 153m², działka 1024m², budy-
nek z połowy lat 70-tych, w (2003-2005)
przeszedł gruntowna modernizację, w 
(2011)r., zainstalowano solary próżnio-
we. 290.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

GÓRA, 30m², działka 4500 299.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

HALICKIE, 60m², działka 5853m², muro-
wany, do remontu, przy działce prąd i 
wodociąg, 2km od granic Białegostoku. 
250.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 
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Asko S.A.
ul. Brukowa 28, lok.1 

15 – 899 Białystok
tel. 85/749 60 20
www.askosa.pl

6-kondygnacyjny 
budynek mieszkalno-usługowy 
przy ul. Berlinga w Białymstoku.

Gotowe do 
odbioru.

Ostatni lokal 
usługowy  5500 
zł netto do ne-

gocjacji, miejsca 
postojowe cena 

15 tys brutto  

Nowa Piastowska / róg Piastowskiej i Towaro-
wej, 150 mieszkań 7 pięter,  pow. od 30 do 90 
m2, na szóstym piętrze mieszkania z tarasami

luty 2019 Od 4700 zł mkw.

Kameralna Sowlańska - Nowa inwesty-
cja to trzypiętrowy budynek na Osiedlu Sko-
rupy. Został jedynie lokal usługowy 88m2.

Gotowe do 
odbioru.

Od 4500 net-
to zł/m2 

Campo Grabińscy 
ul. Grodzieńska 35
16-010 Wasilków
tel.: 570 840 840

www. campo-domy.pl

Osiedle Zielony Zakątek, przy ul. Górnej w 
Grabówce. Szeregówki o pow. 117 mkw 

z garażem. Ostatnie domy.

355 tys. zł. 
- MdM!

Słoneczne Osiedle. Bliźniaki 135 mkw. Lo-
kalizacja Wyżyny/Nowodworce.

Przedsiębiorstwo SEKO Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1

15 - 007 Białystok
tel. 691 028 004

Nowoczesny dom jednorodzinny z garażem o pow. 
130 m2 w Wasilkowie przy ul. Nadawki (obrzeża Bia-

łegostoku, za osiedlem Dolina Cisów) - w otocze-
niu lasów i terenów zielonych. Działka o pow. 820 
m2. W pobliżu: sklepy, przychodnia, przedszko-
le, autobus. 7 minut do centrum Białegostoku.

Gotowe do 
odbioru

430.000

Polmak
tel. 602 102 041

polmak@polmak.pl
www.osiedlezielonadolina.pl

Zielona Dolina - osiedle domów wolnostoją-
cych w Osowiczach k. Białegostoku. Do sprze-
daży zostały 2 bliźniaki. Segment A i B - pow. 

180,60, pow. działek 407 mkw. Stan surowy za-
mknięty + elewacja. Jesteśmy do dyspozy-

cji naszych Klientów 7 DNI W TYGODNIU.

Gotowe do 
odbioru

SATO Sp. z o. o.
ul. Zielna 31W

15-339 Białystok
tel. 501 633 755

www.sato.com.pl

Sokółka, ul. Broniewskiego 11. Nowe mieszkania, w 
metrażu od 42,70 m2 do 79,90 m2, jedno i dwupozio-
mowe. Stan deweloperski.  Wspólnota, niski czynsz.

Gotowy do 
odbioru

od 147.315,- zł

Domy  w zabudowie szeregowej, 
przy ul. Gajowej w Białymstoku 

(100 metrów za Słonecznym Przedszkolem). 
Pow. użytkowa 131 m2, działki od 200 do 384 m2. 

 Kompletny stan deweloperski, 
piec do ogrzewania gazowego, 

zagospodarowany teren. 
Nowoczesna i funkcjonalna architektura, 

ogród od strony południowej.

II kwartał 2019 od 495.000 zł

R. i B. Andrzejewscy Białystok
tel. 505 103 180

www.osiedlezielonagorka.pl
biuro@osiedlezielonagorka.pl

Domy szeregowe przy ul. Weneckiej w Białymsto-
ku (Starosielce/ Zielone Wzgórza). III etap budo-
wy: segmenty o pow. ok. 188-218 mkw. (z gara-

żem), działki o pow. 200-560 mkw. Z II etapu: ostatni 
segment brzegowy - 218 mkw, działka 460 mkw. 

Wszystkie instalacje, drewniana stolarka. Wysoka ja-
kość materiałów. Na terenie osiedla przedszkole.

IV kwartał 2018 Od 2.350 zł/
mkw. RABATY !

RYDZEWSKI DEVELOPMENT
ul. Słonimska 24 lok. 5

Białystok 
tel. 733 900 723

www.rydzewskidevelopment.pl

Powierzchnia mieszkań: 47 m2 - 94 m2, niestan-
dardowa wysokość mieszkań dwupoziomowych z 
antresolą, powierzchnia lokali usługowych: 51 m2 
- 128 m2, osiedle zamknięte z wydzielonym dzie-
dzińcem, placem zabaw oraz miejscem do odpo-
czynku, bardzo dobra lokalizacja: w okolicy liczne 

obiekty handlowe, przedszkole, szkoła podsta-
wowa, przychodnia, blisko centrum miasta, bar-

dzo dobre połączenie komunikacją miejską

Gotowe do 
odbioru

Mieszkania od 
5000 zł/m2, lo-
kale usługowe 
od 7200 zł/m2

Wasilków/Sochonie
Osiedle domów jednorodzinnych

tel. 602 69 33 86

Inwestycja realizowana jest w cichym i spokojnym te-
renie położonym w  otulinie Puszczy Knyszyńskiej. 

Teren znajduje się w Wasilkowie (od strony Białego-
stoku) na granicy  Sochoń i Jurowiec. Planuje się bu-

dynki wolnostojące, bliźniaki oraz szeregówki. Dojazd 
do centrum Białegostoku - Galeria Jurowiecka - 9,5 

km, pełne uzbrojenie terenu: woda, kanalizacja, prąd. 
gaz, światłowód, lampy, otoczenie nowych domów.



JASIONÓWKA Gmina, 65m², działka 
3000m², drewniany, wolno stojący, ze 
stodołą i budynkami gospodarczymi 
165.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

JASIONÓWKA, 122m², dom wolnostoją-
cy, nowy, parterowy z poddaszem użyt-
kowym, do wykończenia. 435.000 zł  509-
784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

KARAKULE, 60m², działka 700, muro-
wany, Dom do remontu, ładna ustawna 
działka, przy ulicy, pełne media 239.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KLEOSIN, 120m², działka 470m², w za-
budowie bliźniaczej, po generalnym re-
moncie, do wprowadzenia, działka ładnie 
zagospodarowana, z budynkiem gospo-
darczym 50m². 450.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

KLEPACZE, 160m², działka 840 m², muro-
wany, wolno stojący, parter-duży salon 
połączony z jadalnią, kuchnia, na pię-
trze 4 sypialnie, ogrzewanie-olej, paliwo 
stałe 740.000 zł  698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

KOLONIA Porosły, 298.90m², działka 
1000m², murowany, wolno stojący, pięk-
ny urządzony dom, wspaniały ogród,  
690.000 zł do uzg. 516-010-972, (85)744-
66-87  AREA 

KRUPNIKI, 164m², działka 501, po remon-
cie, bliźniak, Dom położony w zacisznej, 
zielonej części miasta, nieopodal lasu w 
Krupnikach, do wprowadzenia 530.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KRUPNIKI, 176m², działka 309, cegła, 
stan surowy zamknięty, bliźniak, atrak-
cyjny, stan dewloerski, cisza, spokój, w 
pobliżu las, osiedle nowych domów jed-
norodzinnych 390.000 zł  695-968-443, 
(85)744-50-60  BMJ 

KRYNKI, 166m², działka 2200, drewniany, 
wolno stojący, Wiosenna promocja ceno-
wa! 329.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

KRYPNO, działka 0, 25 ha, woda, kana-
lizacja, willa w surowym stanie, sto-
doła.  100.000 EUR m² 663-372-577, 
003287775268  BIAŁ 

K UŹN I C A , 55m², dzia łka 717, ul. 
Kościuszki, do remontu, budynek gosp, 
media: woda, prąd, kanalizacja 70.000 
zł  511-093-356  SOK 

LISKI, 130m², działka 4000m², przy lesie. 
250.000 zł  664-399-964 

MOŚCISKA, 127m², działka 3000 m², 
drewniany, wolno stojący, klimatyczny 
dom w stylu podlaskim, z dyla, kryty gon-
tem 380.000 zł  698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

MOŃKI, 130m², działka 33a, + staw. 
346.000 zł  664-198-801  MOŃ 

MOŃKI, 180m², murowany, dom z bud.
gospodarczym  220.000 zł do uzg. 512-
963-099  MOŃ 

 Mońki, 200m², działka 
1700m², piętrowy, dwa gara-
że przystosowane do warszta-
tu samochodowego. 200.000 

zł  507-482-372  BIAŁ 

NIEWODNICA Korycka, 160m², stan su-
rowy zamknięty, wolno stojący, Dom 
w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Wokół 
tereny zielone, cisza i spokój.  270.000 
zł  796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Korycka, 471m², działka 
140m², murowany, bliźniak, 4-pokoje, z 
2008r, ogrzewanie gazowe, ogrodzenie z 
klienkieru z kutymi przęsłami, brama na 
pilot 499.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

NOWODWORCE, 120m², działka 750m², 
stan surowy zamknięty, Wolnostojący, 
5 pokoi, pe łne uzbrojenie, blisko 
Białegostoku 375.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

OLMONTY, 140m², działka 1450m², Dom 
wolnostojący 550.000 zł  603-704-771, 
665-367-868  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

 OSOWICZE, 180.60m², działka 
407m², Zielona Dolina, osiedle 
domów wolnostojących, zostały 

2 bliźniaki. Segment A i B, stan 
surowy zamknięty + elewacja. 

602-102-041  BIAŁ 

PŁOCICZNO, 100m², działka 750m², ok. 
Ełku, stan surowy zamknięty, wszyst-
kie media lub zamiana. 150.000 zł  503-
608-340  EŁK 

POROSŁY, 250m², działka 1930m², cegła, 
murowany, wolno stojący, .. 999.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

POWIAT Hajnówka, 100m², działka 
3482m², murowany, prąd wodociąg, w 
odległości kilku kilometrów od Puszczy 
Białowieskiej i zalewu Siemianówka.  
130.000 zł  505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

RADZIŁŁÓW, 70m², dom parterowy, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, kuchnia, let-
nia, garaż. 55.000 zł  736-331-912  GRAJ 

R AFAŁÓWK A, 60m², działka 1424, 
drewniany 160.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

SIENKIEWICZE, 700m², działka 3507, ce-
gła, wolno stojący, luksusowa rezydencja, 
do wprowadzenia 1.390.000 zł do uzg. 
516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

SOBOLEWO, 80m², działka 309, po re-
moncie, drewniany, Niewielki domek, 
wykończony materiały wysokiej jakości. 
Ogrzewanie kominkowe. 330.000 zł  576-
070-703  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

SOCHONIE, 360m², działka 9862, mu-
rowany, wolno stojący, przestronny, o 
podwyższonym standardzie, materiały 
wykończeniowe wysokiej jakości, wypo-
sażenie w cenie 1.500.000 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

SOFIPOL, 100m², działka 1900 m², drew-
niany, do remontu, 7.5x12.5 m, stodo-
ła, teren uprzątnięty, nowe ogrodzenie. 
130.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOKOŁY, 150m², ul. Cicha 280.000 zł  500-
722-551  WYS 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², Lokal 
użytkowo- mieszkalny (kamienica pię-
trowa), zlokalizowany przy głównej dro-
dze, obecnie znajduje się lokal handlowy. 
180.000 zł  505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

SOKÓŁKA, 252m², drewniany, stan su-
rowy zamknięty, wolno stojący, Dom z 
drewna sosnowego położony na dużej 
działce. Dach kryty dachówką ceramicz-
ną. 309.000 zł  796-785-785, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

 » SUPRAŚL, 130M², DZIAŁKA 490M², 
PRĄD 3 FAZOWY, PRZYŁĄCZE 
WODOCIĄGOWE I KANALIZA
CYJNE Z SIECI KOMUNALNEJ, 
PARTEROWY, DREWNIANY Z KA
MIENNYM PODPIWNICZENIEM. 
550.000 zł  603-702-370  BIAŁ 

SUPRAŚL, 139m², działka 477, wolno sto-
jący, Dom usytuowany w uzdrowiskowym 
miasteczku, położonym nad rzeką, w 
centrum Puszczy Knyszyńskiej.  420.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

SUPRAŚL, 139m², działka 477m², mu-
rowany, podpiwniczony, z początku lat 
90-tych, 4-pokoje, kominek z rozprowa-
dzeniem ciepła, 10km od Białegostoku. 
420.000 zł  505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

SUPRAŚL, 250m², działka 585, cegła, wol-
nostojący, także pod pensjonat, opcja do-
kupienia działki 325.000 zł  603-704-771, 
665367868  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

SUWĄŁKI, 120m², działka 420m², wraz 
z budynkami gospodarczymi 120m². 
450.000 zł  795-288-414  SUW 

SZEPIETOWO, 150m², działka 540m², 
ul. Główna, dom w cenie mieszka-
nia. 249.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

TUROŚŃ Kościelna, 285m², działka 
4200, cegła, murowany, wolno stojący 
465.000 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

 » WŁOSTY OLSZANKA, 250M², 
DZIAŁKA 3900M², MUROWA
NY, ZABUDOWANIA MURO
WANE. 795-505-775  WYS 

WASILKOW, 180m², działka 640, cegła, 
wolno stojący, Dom parterowy z podda-
szem użytkowym Dodatkowo budynek 
gospodarczo mieszkalny  440.000 zł do 
uzg. 797-444-732  BIAŁ 

 WASILKÓW SOCHONIE, OSIEDLE DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH, CICHY I SPOKOJNY TEREN, 
OTULINA PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ.PLANOWANE 

BUDYNKI WOLNOSTOJĄCE BLIŹNIAKI I 
SZEREGÓWKI. 602-693-386  BIAŁ 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 31

MAPO DOM
8 domów w zabudowie bliźniaczej. Biały-

stok ul. Św. Jana Chrzciciela 152m2
 Koniec 2018r 459.000zł

Piątkowski Development Sp. zo.o.
ul. Bitwy Białostockiej 
4A, lok. 11, Białystok

tel. 693-720-887, 85-72-22-570 
www.piatkowskidevelopment.pl

WILLE KUJAWSKA, BIAŁYSTOK, UL. KUJAWSKA
Dwa kameralne budynki mieszkalne przy ul. Ku-
jawskiej w Białymstoku, w każdym z nich będzie 
znajdować się 6 mieszkań. Pow. mieszkań – od 
40 do 80m2, mieszkania znajdujące się na dru-
gim piętrze posiadają antresole.Niska zabudo-

wa, niecodzienne rozwiązania. Każdy lokal posia-
da miejsce parkingowe lub miejsce garażowe.

IV KWARTAŁ 2019 5200zł/m2

NOWA KARMELOWA, BIAŁYSTOK, UL. KARMELOWA
15 segmentów w zabudowie bliźniaczej oraz sze-

regowej. Nowoczesność, funkcjonalność, ele-
gancja. Doskonała lokalizacja, ul. Karmelowa, 
nieopodal ul. Nowowarszawskiej, os. Skorupy 

-  cicha i spokojna okolica domów jednorodzin-
nych, położona blisko centrum miasta. Domy zo-

stały zaprojektowane z największą staranno-
ścią, dobrano materiały najlepszej jakości.

IV KWARTAŁ 2019 Segmenty skraj-
ne- 560 tys.

segmenty środ-
kowe- 530 tys.
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Zamieszkaj na Zielonej GórceZamieszkaj na Zielonej Górce
Piękna przyroda za oknem, śpiew ptaków o świcie 

i komfortowe warunki mieszkania. Czy te 
wszystkie elementy można ze sobą połączyć? Jak 

najbardziej, a przekonali się o tym mieszkańcy osiedla 
Zielona Górka, położonego na obrzeżach Białegostoku 
na pograniczu Starosielc i Zielonych Wzgórz. W ofercie 
dewelopera zostało jeszcze kilka szeregówek.

W ramach inwestycji realizowanej przy ulicy Weneckiej 
powstaje łącznie 29 budynków z pełną infrastrukturą. Dlaczego 
warto poznać bliżej szczegóły inwestycji?

Deweloper stawia na przestrzeń, stąd też mieszkańcy osie-
dla będą mieli do dyspozycji nie tylko duże domy, ale równie 
przestronne ogrody. Dodatkowo każdy ogród wyposażony zo-
stał w praktyczne pomieszczenie gospodarcze o metrażu blisko 
3 mkw., a jego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie 
niezbędnych sprzętów.

– W naszej ofercie znaleźć można działki o powierzchni 
od ok. 200 do 550 mkw. Metraże domów też nie są małe. Segmenty 
środkowe mają powierzchnię od 188 do 204 mkw., natomiast 
w segmentach brzegowych metraż ten wzrasta do 216 mkw. 
Ogrody usytuowane od płd.-zach. strony oraz brak zabudowań 
w sąsiedztwie zapewniają prywatność – mówi Anna Andrzejewska, 
przedstawicielka dewelopera.

SZEREGÓWKI BRZEGOWE WARTE ZAINTERESOWANIA

W ofercie są jeszcze atrakcyjne szeregówki brzegowe, które 
wyróżniają się większym metrażem powierzchni mieszkalnych 
jak i ogrodowych.

W tych segmentach garaże i pomieszczenia gospodarcze 
są dobudowane do boku bryły budynku, a nad nimi (z wejściem 
z klatki schodowej) na półpiętrze znajduje się duży pokój wraz 
z łazienką i strychem.

– Na osiedlu Zielona Górka dysponujemy 3 takimi segmen-
tami. Jeden z nich jest już wybudowany (i oddany do użytku) 

– do sprzedaży praktycznie od ręki, wymaga jedynie kilku drob-
nych prac w obrębie działki – mówi Anna Andrzejewska.

Metraż każdego z tych domów jest taki sam, różnią się jedynie 
wielkością działek.
1. 216 m2 pow. użytkowej/działka 455 m2

2. 216 m2 pow. użytkowej/działka 558 m2

3. 216 m2 pow. użytkowej/działka 503 m2

Domy te mają dłuższy podjazd do garażu oraz więcej miejsca 
na zaparkowanie ewentualnie drugiego samochodu. Oprócz 
dużego ogrodu, jest także miejsce na ogródek/trawnik od frontu 
oraz z przy ścianie bocznej. Przekroje są dostępne na stronie 
http://www.osiedlezielonagorka.pl/11-d-lewy/

WYSOKA JAKOŚĆ BUDOWNICTWA

Głównym atutem inwestycji deweloperskiej jest wyko-
rzystanie wysokiej klasy materiałów, na których nie można 
oszczędzać. Domy powstają metodą tradycyjną z użyciem m.in. 
cegły ceramicznej z Lewkowa, od lat uznawanej za jeden 
z najlepszych i najbardziej trwałych materiałów budowlanych. 
Do docieplenia elewacji i poddaszy stosuje się wełnę mineralną 
takich producentów jak Isover i Isoroc (bardzo dobra izolacja 
akustyczna i ogniochronna). Dodatkowo montuje się wysokiej 
jakości stolarkę drewnianą taką jak Sokółka, Witraż, Fakro 
czy Gerda. Dachówka jest cementowa, odporna na czynniki 
atmosferyczne. To wszystko sprawia, że mieszkańcy osiedla 
mogą mieć pewność, że zamieszkają w solidnie wykonanych 
budynkach.

OSIEDLE Z PRZEDSZKOLEM

Mieszkańcom osiedla, którzy mają już rodziny i dzieci, ogrom-
nym ułatwieniem jest istniejące Przedszkole Na Zielonej Górce. 
W tym dwukondygnacyjnym budynku z własnym placem za-
baw, ogrodem warzywnym i boiskiem do gry w piłkę nożną, 
każdy przedszkolak może czuć się dobrze i w pełni bezpiecznie. 
Placówka ma szeroką ofertę zajęć dodatkowych; przyjmuje 
także dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i oferuje im 
profesjonalną terapię.

Aktualnie w ramach III etapu budowy na osiedlu Zielona 
Górka powstaje 10 budynków – 8 z nich to segmenty środkowe, 
2 – brzegowe. Już w trakcie budowy warto myśleć o zakupie 
domu. Dlaczego? To właśnie teraz można wprowadzić pewne 
zmiany w projekcie, o których się myśli. Warto dodać, że każdy 
potencjalny klient podczas zakupu może wybrać rozkład pomiesz-
czeń z kilku proponowanych wariantów – i warto tę możliwość 
wykorzystać.

– W zależności od rodzaju, znajduje się w nich pięć lub sześć 
pokoi, dwie garderoby oraz trzy, a nawet cztery łazienki – dodaje 
pani Anna. – Każdy segment posiada również garaż oraz użytkowe 
poddasze, również z łazienką.

Ogromnym plusem inwestycji jest fakt, że domy położone 
są prostopadle do głównej ulicy, dzięki czemu do mieszkańców 
nie docierają odgłosy ruchu ulicznego. Bliskie sąsiedztwo lasu i te-
renów zielonych gwarantuje dodatkowo tak cenną ciszę i spokój.

NP



WASILKÓW, 130m², działka 830m², 
os. Nadawki, stan surowy zamknięty, 
Parterowy, 3 pokoje, możliwość adaptacji 
poddasza. Szybki dojazd do Białegostoku 
430.000 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

 WASILKÓW, 130M², UL. NADAWKI, NOWOCZESNY 
DOM JEDNORODZINNY Z GARAŻEM, W 

OTOCZENIU LASU I TERENÓW ZIELONYCH, W 
POBLIŻU SKLEPY, PRZYCHODNIA, PRZEDSZKOLE. 

430.000 zł  691-028-004  BIAŁ 

WASILKÓW, 139m², działka 400, cegła, 
po remoncie, wolno stojący, dom parte-
rowy z poddaszem użytkowym położony 
w Wasilkowie, urządzony ze smakiem. 
530.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

 » WASILKÓW, 147M², DZIAŁKA 
394M², SZEREGÓWKA, STAN DE
WELOPERSKI, WSZYSTKIE MEDIA. 
379.000 zł  570-840-840  BIAŁ 

WASILKÓW, 160m², działka 504, po re-
moncie, murowany, stan surowy otwarty, 
wolno stojący 285.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

WASILKÓW, 160m², działka 660, Do 
sprzedaży dom wolnostojący z 2010r 
położony w Wasilkowie. Dom murowa-
ny, ocieplony. Po remoncie 440.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 171m², działka 300m², Nowa, 
środkowa, stan deweloperski, 4 pokoje, 
piec C.O. w cenie 375.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

WASILKÓW, 210m², działka 1954 m², 
ul. Gajna 51, os. Natura, wolno stojący, 
dom na 12-ha osiedlu, pełne uzbrojenie 
750.000 zł  606-881-066  BOMAR 

WYSZKI, 350m², działka 978m², usługo-
wo-mieszkalny, pow. usługowa 180m², 
użytkowa 170m², całość wykończona 
w dobrym standardzie, doprowadzone 
wszystkie media. 590.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

 Zabłudów, 160m², dział-
ka 755m², dom do zamiesz-

kania w okolicach Białegosto-
ku, w dobrym stanie, budynek 

gospodarczy, zadbana dział-
ka, okazja. 280.000 zł do 
uzg. 798-547-888  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 213m², działka 5000m², mu-
rowany, z 1981r., ogrzewanie tradycyjne 
(węgiel, drewno), kanalizacja, woda z 
własnej studni,  399.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

ZAPIECEK, 54m², działka 642m², z bala 
drewnianego o grubości 8 cm, podpiw-
niczony, kominkiem spełniającym funkcję 
grzewcza i ozdobną, woda, brak kanali-
zacji. 199.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

ŁOMŻA, ul. Legionów, 15m², 24m² duże 
witryny 900 zł  600-588-666  ŁOM 
ŁOMŻA, ul. Legionów, 90m² duże witry-
ny parking  4.900 zł  600-588-666  ŁOM 
ŁOMŻA, ul. Szosa Zambrowska, Lokal 
usługowy 70m² nowe budownictwo 
2.300 zł  501-301-631  ŁOM 

 B-stok, lokal 13m² w rze-
mieślniku na ul. Bema 
11, 2 lokal od wejścia. 
730-793-028  BIAŁ 

B STOK, os. Antoniuk, 60m², sklep spo-
żywczy, lub wydzierżawię. 503-353-527  
BIAŁ 

B STOK, os. Centrum, gabinet kosme-
tyczny 30m². 35.000 zł do uzg. 694-175-
685  BIAŁ 

B STOK, prosperujący kiosk w centrum 
sprzedam. 10.500 zł  504-330-212, 
(57)602-00-62  BIAŁ 

 » B STOK, UL. BEMA 11, LOKAL 
W PAWILONIE HANDLOWYM 
RZEMIEŚLNIK, PARTER LUB WYNAJ
MĘ. 100.000 zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, ul. Mieszka I 14, w pawilonie 
handlowo- usługowym, I piętro, 14.5m². 
22.000 zł  510-717-568  BIAŁ 

 B STOK, UL. SŁONIMSKA, APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWY LOKAL USŁUGOWY, 114 127 

M², STAN DEWELOPERSKI. 7.400 zł m² 733-900-723  
BIAŁ 

 B STOK, UL. SŁONIMSKA, APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWY LOKAL USŁUGOWY, 79 M², 
STAN DEWELOPERSKI. 571.000 zł  733-900-723  

BIAŁ 

 B STOK, UL. SKORUPSKA 20, OS. PIASTA, LOKAL 
USŁUGOWY O POW. 51, 61M², STANDARD 

DEWELOPERSKI. 728-817-371  BIAŁ 

 B STOK, UL. SKORUPSKA 20, OS. PIASTA, 
SPRZEDAM LOKAL USŁUGOWY O POW. 121, 99M² 

STANDARD DEWELOPERSKI. 728-817-371  BIAŁ 

 B STOK, UL. SOWLAŃSKA, LOKAL USŁUGOWY 
88.09M², BEZPOŚREDNIO PRZY LIDLU 4.500 zł m² 

do uzg. (85)749-60-20  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal biurowo-
-usługowy, 2 piętro, ruchliwa ulica, 6 po-
mieszczeń, własny parking przed budyn-
kiem, zadbany, nowe instalacje 679.000 
zł +VAT 516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, os. Przydworcowe, Lokal-17, 
89m², parter, witryna-Wynajmę, czynsz 
adm.200zł. 1.162 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, ul. -, os. Bojary, Parter pow. 
208, 30m² lokal handlowo usługowy. Z 
przeznaczeniem na usługi medyczne, 
gastronomiczne, handel. 1.537.500 zł  
535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Świetego Rocha, os. 
Centrum, okazja 40m², niski parter, 
budynek z 2002 roku na handel, usłu-
gi, biuro gabinet, niezależne wejście.2 
pom.+zaplecze i wc 120.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa pomiesz-
czenia+wc, wjazd od głównej ulicy, insta-
lacja antywłamaniowa, podwójne drzwi, 
idealne na biuro, gabinet, siedzibę fi r-
my. 1.500 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, 94 129M², 
NAJWIĘKSZY IDEALNY POD SKLEP, 
APTEKĘ, PLACÓWKĘ BANKOWĄ, 
POZOSTAŁE POD GABINETY, MOŻ
LIWOŚĆ ŁĄCZENIA, ODDANIE IV 
KWARTAŁ 2017. 664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Produkcyjna, budynek 
wolnostojący o funkcji mieszkalno-użyt-
kowej ze stolarnią i parkingiem. 995.000 
zł  509-532-991  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Przędzalniana, os. 
Bacieczki, nieruchomość inwestycyjna, 
powierzchnia budynku 2110 m², dobrze 
skomunikowana, atrakcyjna lokalizacja 
5.600.000 zł +VAT 698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

B I AŁY S T O K , ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, KOMFORTOWY, 152m² IV 
piętro-winda, 2002r.kamienica, wspólno-
ta, na biuro, kancelarię, usługi medyczne, 
edukacyjne 819.000 zł +VAT 660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, 16, 6 m² 1 piętro, żalu-
zja na pilot, na handel, usługi 52.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

CZYŻEW, ścisłe centrum pawilon handlo-
wy, piętrowy, 330m² 700.000 zł do uzg. 
512-242-993  WYS 

OSTRÓW Mazowiecka, ul. Broniewskiego, 
pow. 350 m², działka 1400 m². Część 
mieszkalna + funkcjonująca kawiarnia. 
1.800.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

SOCHONIE, ul. Monte Cassino, bu-
dynek handlowo-usługowy, działka 
486m². 95.000 zł  793-932-155  REMAX 
PARTNERS 

SOKÓŁKA, ul. Białostocka, 180m², piętro-
wa kamienica, parter użytkowy 90m² na 
dowolną działalność, piętro mieszkalne 
2 mieszkania po 45m², bdb lokalizacja. 
160.000 zł do uzg. 504-866-750  SOK 

S TA N K U N Y, gm. Wiżajny, Hotel, 
Pensjonat, Agroturystyka, 35 pokoi, 
działka 12, 85ha, stajnia, linia brzego-
wa jeziora. 3.850.000 zł  793-933-155  
REMAX PARTNERS 

 » B STOK, OS. ANTONIUK, GA
RAŻ 14M², BLISKO BIAŁKI, POD 
BUDYNKIEM MIESZKALNYM.  
20.000 zł  606-805-664  BIAŁ 

B STOK, os. Białostoczek, garaż do wyna-
jęcia, ul. Gołdapska. 150 zł  692-922-569, 
(85)652-10-84  BIAŁ 

GARAŻ 3x5 z dostawa i montażem, wię-
cej informacji udzielam telefonicznie, 
mamy inne wymiary.  1.250 zł  796-424-
708  BIEL 

GARAŻ 3x5m, blaszak. 1.000 zł  509-156-
418  BIAŁ 

GARAŻ blaszak bez miejsca, rozkręcany 
podwyższony, 5mx2, 90mx2, 5m. 1.450 
zł do uzg. 602-655-234  BIAŁ 

GARAŻ blaszak duży, na budowę lub 
samochód.  1.000 zł do uzg. 668-680-
179  BIAŁ 

 Garaż blaszak monito-
rowany do wynajęcia, ul. 
Prowiantowa, B-stok. 100 

zł  668-433-258  BIAŁ 

GARAŻ do wynajęcia w bloku ul.Żyzna. 
150 zł  609-405-958  BIAŁ 

G A R A Ż  do wynajęcia, B-stok, ul. 
Wiatrakowa. 150 zł  513-488-227  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, B-stok, 
ul. Pogodna. 250 zł  510-192-176  BIAŁ 

GARAŻ z paneli warstwowych wym. 
3x5.85m. 3.500 zł  691-693-389  BIAŁ 

 GARAŻE, najniższe ceny, różne wymiary. 
(85)733-60-26  BIAŁ 

GARAŻE, najniższe ceny, różne wymiary. 
(85)733-60-26  BIAŁ 

POSZUKUJE garażu do wynajęcia, blisko 
ul. Wołodyjowskiego na oś. Tysiąclecia. 
505-254-343  BIAŁ 

WYGODNE miejsce postojowe w garażu 
podziemnym. Apartamentowiec z 2014r. 
ul. Sobieskiego, wjazd na pilot 150 zł  660-
474-444  BEWE 

WYNAJMĘ garaż blaszak 100m² w Łomży. 
1.000 zł  600-588-666  ŁOM 

WYNAJMĘ garaż blaszak 100m², Łomża, 
baza WZGS. 1.000 zł  729-389-825  ŁOM 

WYNAJMĘ garaż blaszak, ocieplony, przy 
ul. Boboli, Słoneczny Stok. 170 zł  609-
799-629  BIAŁ 

WYNAJMĘ miejsce postojowe w garażu 
podziemnym, Białystok, ul. Modlińska 6. 
100 zł  503-384-610  BIAŁ 

BUDOWLANE
ŁAPY, 1400m², ogrodzona, prąd, woda, 
kanalizacja, dom 8x17m, drewniany do 
remontu.  340.000 zł  514-120-705  BIAŁ 

ŁAPY, 776m², plac z dostępem do wszyst-
kich mediów wraz z gazem ziemnym. 70 
zł m² do uzg. 797-862-982  BIAŁ 

ŁAPY, 900m², posiadłość z domem drew-
nianym, do remontu, plac 900m². 75.000 
zł  512-451-274  BIAŁ 

 » ŚRÓDLESIE, 540M², UL. MY
ŚLIWSKA, OK. BIAŁEGOSTOKU 
600-281-816  BIAŁ 

ŻÓŁTKI, 2000m², ogrodzona, wszystkie 
media, dobry dojazd. 65 zł m² 785-642-
439  MOŃ 

ŻÓŁTKI, 4000m², gm. Choroszcz, ogro-
dzona, wszystkie media. 85 zł m² 510-
498-527  BIAŁ 

 » B STOK OBRZEŻA UL. NADAWKI  
WASILKÓW, 820M², DZIAŁKA BU
DOWLANA, PRĄD, KLIENT NIE PŁA
CI PCC. 150.000 zł  691-028-004  BIAŁ 

B STOK, 1100m², ul. Zabłudowska, z 
domem 40m² w rogu działki, media. 
340.000 zł  (85)743-15-42  BIAŁ 

B STOK, 1200m², os. Białostoczek, pod 
usługi, przemysł. 350 zł m² 517-652-557  
BIAŁ 

 » B STOK, 2000M², SATURNA GEN. 
MACZKA, DZIAŁKA Z DUŻYM 
MUROWANYM DOMEM I BUD. 
GOSPODARCZYMI, RÓWNIEŻ NA 
DZIAŁALNOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

B STOK, 3ha, ul. Zaścianki, pod budownic-
two jednorodzinne, plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, pełne uzbrojenie w 
ulicy +- 50m. 180 zł m² 517-652-557  BIAŁ 

B STOK, 5000m², . 100 zł m² 601-320-
381  BIAŁ 

B STOK, 984m², ul. Wydmowa, os. 
Zagórki, prąd, WZ w trakcie, dobry do-
jazd, kształtna. 195.000 zł  793-932-155  
REMAX PARTNERS 

BACIUTY, 1500m², prąd, kanalizacja, 
900m do pociągu ogrodzona z 3-stron, 
projekt domu, dojazd z obu stron. 45.000 
zł  508-791-892  BIAŁ 

BARSZCZEWO, 733m², prąd, woda, 
kanalizacja, 23mx32m, gm Choroszcz. 
109.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1036m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, os. Zagórki, rejon nowej zabu-
dowy 207.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1166m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, pozwolenie na 
budowę, os. Skorupy, pozwolenie na 
budynek jednorodzinny lub zabudowę 
szeregową 320 zł m² do uzg. (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 119m², ul. Kujawska, blisko 
bloków pod garaże.  35.000 zł  504-322-
490  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1500m², prąd, gaz, kanali-
zacja, os. Dojlidy Górne, prostokątna, 
w zacisznej części dzielnicy, wśród no-
wych domów 199.000 zł  603-704-771, 
665367868  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1605m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Klepacka, os. 
Starosielce, pod zabudowę wielorodzin-
ną z usługami do 4-kondygnacji 515.000 
zł do uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  
AREA 

BIAŁYSTOK, 1667m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, os. Mickiewicza, 
budynek o przeznaczeniu handlowym, 
usługowym, produkcyjnym, powierzchnia 
597, 38m². 1.100.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1834m², prąd, woda, gaz, os. 
Dojlidy Górne 219.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYS TOK, 2028m², os. Złotoria, 
12 km od Białegostoku, budowlana, 
WYJĄTKOWA, NIEPOWTARZALNA z wła-
snym zejściem do rzeki Narwi+koncepcja 
architektoniczna 239.000 zł do uzg. 660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2064m², prąd, woda, kana-
lizacja, os. Dojlidy Górne, wym. 37m x 
50m. 239.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2151m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. 
Brzoskwiniowa, os. Dojlidy Górne, tra-
pez 420.000 zł  516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 30000m², os. Białystok-
zabłudów, OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, 
PIĘKNA, duża dzia łka przy trasie 
Białystok-Zabłudów, warunki zabudo-
wy 26, 67zł m² 770.000 zł  660-474-444  
BEWE 

BIAŁYSTOK, 3099m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, ul. Skidelska, os. Białostoczek, 
przeznaczenie: zabudowa jednorodzin-
na i tereny zielone, malowniczy zaką-
tek; 1.022.670 zł do uzg. 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3281m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Przemysłowe/skorupy, 
pod zabudowę szeregową lub bliźniaczą 
560 zł m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, os. Dojlidy Górne, 
Działka zabudowana domem i budynkami 
gosp, przy drodze asfaltowej, uzbrojona 
450.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 3848m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ul. Bystrzycka, os. Wyżyny 
290 zł m² do uzg. 516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 644m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, ul. -, os. Dojlidy Górne, prąd 
przy działce, gaz, kanalizacja woda 150m 
od działki. 90.000 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, kana-
lizacja, os. Zagórki, 22 kształtne działki 
o powierzchni od 784 m² do 1459 m², 
dojazd drogą asfaltową. 109.760 zł do 
uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, kanali-
zacja, os. Zagórki, 23 działki od pow.771 
do 1459m², oraz 4877m² pod zabudowę 
jednorodzinna, cena 140zł m². Warunki 
zabudowy 109.760 zł  885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 841m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, os. Dojlidy Górne, 
działka budowlana 185.000 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 888m², ogrodzona, os. 
Skorupy, działka usługowa, w bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji, idealnie widocz-
na z ul. Branickiego, 60% pow.zabudowy 
730.000 zł do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 915m², kolonia Bagnówka, 
uzbrojona. 159 zł m² 692-926-837  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 984m², ul. Wydmowa, os. 
Zagórki, działka budowlana. 793-932-155  
REMAX PARTNERS 

BIELSK Podlaski, 1021m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Leśna, os. Studziwody, 
kilkaset metrów do przystanku MPK (linia 
1), ok. 100m od spokojnej drogi asfalto-
wej 80.000 zł do uzg. 604-777-961  BIEL 

B I E L S K  P o d l a s k i ,  6 8 5 4 m ² ,  u l . 
Kleszczelowska, Do sprzedania działka 
budowlana o nr 105 2 (pow.0, 3426ha) 
i 105 3 (pow. 0, 3428 ha) .  90 zł m² do 
uzg. 607-775-256  BIEL 

CHOROSZC Z, 1037m², prąd, woda, 
Wymiary 27, 5m x 37m 93.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

CHOROSZCZ, 2111m², ul. Narwiańska, 
przeznaczona w MPZP pod budownictwo, 
pełne uzbrojenie w ulicy. 199.000 zł  516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

CIASNE, 1000m², prąd, woda, kanalizacja, 
Wymiary 31x33 79.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

CIASNE, 1250m², prąd, ew. dwie sąsiadu-
jące 131.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

CIASNE, 1590m², prąd, woda, Nowa, pro-
mocyjna cena! Ładna działka, bardzo do-
brze usytuowana względem stron świata, 
położona wśród luźnej zabudowy jed-
norodzinnej.  127.200 zł  600-325-453, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

CIASNE, 1590m², ul. Zielona, prąd, WZ, 
dobry dojazd, kształtna. 135.000 zł  793-
932-155  REMAX PARTNERS 

CZARNA Wieś Kościelna, 2516m², prąd, 
woda, kanalizacja, przy drodze asfaltowej 
110.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

CZEREMCHA, 672m², prąd, woda, kanali-
zacja, ul. Sportowa, 11 działek z warunka-
mi zabudowy o pow. od 672 do 1142 m² 
32 zł m² 606-881-066  BOMAR 

CZYŻEW, 1000m², wynajmę działkę na-
przeciw stacji cpn, przy drodze krajowej, 
na każdą działalność. 1.500 zł do uzg. 
605-561-435  WYS 

DĄBROWA Białostocka, 1850m², ul. 
Sienkiewicza 6, działka uzbrojona. 
160.000 zł do uzg. (85)712-11-18  SOK 
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DĄBROWKI, 5200m² 29 zł do uzg. 
502701966  BIAŁ 

DOBROWODA Gm. Turośń K., 1000m², 
warunki zabudowy, dobra lokalizacja 39 
zł m² 518-370-196  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Duże, 1040m², ładnie 
położone, kształtne działki, częściowo 
uzbrojone, przeznaczone pod zabu-
dowę 1-rodzinną, 1040m²–55.000zł, 
624m²-43000zł. 55.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

DOBRZYNIEWO Kościelne Kol., 1088m², 
1088m² lub 1330m². 50 zł m² 501-361-
767  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Kościelne kol., 3400m², 
duże działki o pow 3400 i 3200m². 20 zł 
m² 570-939-465  BIAŁ 

D O B R Z Y N I Ó W K A , 1230 m²,  gm. 
Zabłudów, z warunkami zabudowy. 50 
zł m² 784-485-998  BIAŁ 

D O B R Z Y N I Ó W K A , 171 5m²,  gm. 
Zabłudów, działka z warunkami zabudo-
wy. 40 zł m² do uzg. 784-485-998  BIAŁ 

FA ST Y, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jednorodzinna 
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, 
działka położona w pobliżu nowej zabu-
dowy jednorodz 121.000 zł do uzg. 698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

G. Korycin, 363m², działka z możliwością 
powiększenia, warunki zabudowy, uzbro-
jenie.  18.000 zł  606-944-841  BIAŁ 

GĄSÓWKA Stara, 550m², wymiary 20m x 
27, 5m.. 30.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

GM. Szepietowo, 9a, lub zamiana na sa-
mochód osobowy, 18.00-20.00. 15.000 
zł  572-656-784  WYS 

GNIŁA, 1000m², prąd, pozwolenie na 
budowę 57.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

GRABÓWKA, 1800m², oraz 3300m². 130 
zł m² 606-831-247  BIAŁ 

GRAJEWO, 1077m², prąd, ul. Sadowa, 
wymiary 25x43 108.000 zł  600-325-453, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

GRAJEWO, 1250m², ul. Wojska Polskiego 
130.000 zł  660-006-425  GRAJ 

GRAJEWO, 4a 45.000 zł  660-636-023  
GRAJ 

GRAJEWO, 800m², ogrodzona, prąd, 
woda, ul. Kolejowa, ważna decyzja o 
warunkach zabudowy. 69.000 zł  660-
636-023  GRAJ 

GRÓDEK, 1100m², prąd, woda, kanaliza-
cja, pozwolenie na budowę, . 59 zł m² do 
uzg. 502-701-966  BIAŁ 

HALICKIE, 968m², prąd 58.800 zł  600-
325-453, (85)742-40-16  APOGEUM 

HENRYKOWO, 1743m², prąd, woda, bu-
dowlana 64.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

HRYNIEWICZE, 1000m², działka z warun-
kami zabudowy, droga, prąd przy działce. 
95 zł m² 691-506-410  BIAŁ 

HRYNIEWICZE, 914m², prąd, woda, kana-
lizacja 120.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

JAŁÓWKA, 8ha, prąd, duża działka z wa-
runkami zabudowy 110.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

JAŁÓWK A  Kondratki, 1900m², gm. 
Michałowo, działka budowlana 13.000 
zł  606-881-066  BOMAR 

KARAKULE, 1000m², przy głównej ulicy, z 
rozpoczętą budową domu (fundament). 
Wszystkie media przy działce, w projekcie 
2 oddzielne wejścia, może być na działal. 
130.000 zł  502-701-530  BIAŁ 

 » KARAKULE, 1700M², PRĄD, 
WODA, GAZ, KANALIZACJA, 
ZABUDOWA DREWNIANA 
DOM 70M² STODOŁA, OBORA. 
228.000 zł  508-550-506  BIAŁ 

KLEPACZE, 1000m², . 150 zł m² (85)663-
64-54  BIAŁ 

KLEPACZE, 12000m² 80 zł m² (85)663-
64-54  BIAŁ 

K L E P A C Z E ,  8 0 8 m ² ,  p r ą d ,  u l . 
Wodociągowa, pełne media ok 30m od 
działki w drodze asfaltowej, kwadrat 
121.200 zł  885-850-247, (85)744-66-
87  AREA 

KLEPACZE, 864m², ul. Łąkowa, uzbrojenie 
w pobliżu działki 138.240 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

KODEŃ, 1460m², ogrodzona, prąd, woda, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. 
Terespolska, świetna lokalizacja, szkoła, 
przedszkole, park, rzeka. 50 zł m² 791-
228-611  ŁOM 

KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, ul. -, 
os. Kolonia Grabówka, działka przy dro-
dze asfaltowej. 192.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

KURIANY, 3099m², pozwolenie na 
budowę 110.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

LEWKI Koło Bielska Podlaskiego, 54a, rol-
no-budowlana, blisko prąd i woda. 15 zł 
m² 510-715-661  BIEL 

 MAJĄTEK Rogowo, 1500m², 
prąd, woda, dojazd drogą 
asfaltową w sąsiedztwie 

zabudowa jednorodzinna do 
centrum Białegostoku ok 17km. 

64.000 zł do uzg. 605-607-146  BIAŁ 

MALE Raczki, 1500m², prąd, woda, kana-
lizacja, 3-działki budowlane o 1300 do 
1500m². 80.000 zł  660-532-912  SUW 

MIELNIK Nad Bugiem, 3300m², atrakcyj-
na działka z domem drewnianym, dojazd 
od ulicy, wszystkie media. nie graniczy 
bezpośrednio z innymi posesjami miesz-
kalnymi. 162.000 zł  503-384-610  SIEM 

MIELNIK, 3300m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, pozwolenie na 
budowę, ul. Sadowa, Działka Budowlana.
Atrakcyjnie położona.Wszystkie media.
Dom Drewniany 162.000 zł szt. do uzg. 
503-384-610  SIEM 

MILEJCZYCE, 0.40ha, brzoza, prąd, woda. 
55.000 zł  728-860-389  SIEM 

MOŃKI, 10000m², ul. Ełcka, przy drodze 
krajowej 65, działki każda po 1000m². 70 
zł m² 575-529-418  MOŃ 

MOŃKI, 670m², ul. Nowokościelna, osie-
dle jednorodzinne 55.000 zł  663-460-
468  BIAŁ 

MOŃKI, 820m², ogrodzona, z drzewami 
owocowymi. 46.000 zł  500-580-330  
MOŃ 

NIEWODNICA Kościelna, 1060m², pod 
budowę jednorodzinną, pełne uzbroje-
nie. 150.000 zł  695-866-818, 609-576-
417  BIAŁ 

NIEWODNICA Kościelna, 1251m², os. 
Niewodnica Kościelna, pięknie położo-
ne, budowlane od 810m² do 1251m² 

na terenie nowego osiedla, cena od 
140.000-210.000zł 140.000 zł  660-474-
444  BEWE 

NIEWODNICA Korycka, 1128m², prąd, 
woda, ul. -, os. -, uzbrojenie 25 m od 
działki. 112.800 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

NIEWODNICA Korycka, 1200m² 120 zł 
m² 531-211-281  BIAŁ 

NIEWODNICA Korycka, 850m², prąd, 
woda, gaz 119.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

NIEWODNICA Nargiewska, 1903m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, 5km za 
Białymstokiem, kształtna, sucha, wz aktu-
alne, media bezpośrednio, dojazd utwar-
dzony. 142.000 zł szt. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1343m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
nowa dzialka rogowa5km za bialymsto-
kiem dojazd uczęszczany utwardzony 
sucha płaska obok domow 110.000 zł 
szt. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1343m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
oferta bezposrednia nowa, 5km za 
bialymstokiem działka bdb rogowa do-
jazd utwardzony aktualne wz 130.000 zł 
szt. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1739m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
nowa działka z w z 5km za Białymstokiem 
dojazd utwardzony sucha ksztaltna od 
własciciela 130.000 zł szt. 696-566-280  
BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1903m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
dojazd utwardzony, nowa działka od 
właściciela sucha ksztaltna z w z, bdb 
5km za bialymstokiem 142.000 zł szt. 
696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 2555m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 5km 
za b-stok, dojazd utwardzony uczęszcza-
ny, działka nowa, płaska, kształtna, sucha 
obok domow 75 zł m² 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 2555m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, wz 
aktualne, media bezpośrednio, szybki 
dojazd do bialegostoku, działka sucha, 
ksztaltna atrakcyjn 75 zł m² 696-566-
280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 4140m², 
prąd, woda, można będzie przekształ-
cić na budowlaną szer50 dł80 utwardz.

droga atrakcyjna w sąsiedztwie nowe 
dom od właściciela 285.000 zł szt. 696-
566-169  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 7540m², 
woda, pozwolenie na budowę, 5km za 
Białymstokiem, gm.j.koscielny, ma wz 
na domy jednorodzinne, mozna zrobić 
na bliźniaki, własciciel 75 zł m² 696-566-
280  BIAŁ 

N OWA Łuka, 1000m², ok. zalewu 
Siemianówka, w pobliżu sieć energe-
tyczna, wodociągowa, akt notarialny. 50 
zł m² (85)732-41-96  BIAŁ 

NOWE Aleksandrowo, 36a 135 zł m² do 
uzg. 605-660-716, 602-343-003 

NOWODWORCE, 1388m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, media do 90m od dział-
ki, wydane WZ 265.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

NOWODWORCE, 701m², ogrodzona, 
Działka budowlana 701m przy ulicy brzo-
zowej. media kawałek dalej, obok nowe 
zabudowania, dojazd droga wewnętrzną. 
spokojna okolica 129.000 zł szt. do uzg. 
510-287-998  BIAŁ 

NOWODWORCE, 8512m², prąd, gaz, 
ul. Kwiatowa, uzbrojenie w ulicy, wokół 
nowa zabudowa 820.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

 Ok. Augustowa, 9000m², 
możliwość podziału lub za-

miana na mieszkanie w bloku. 
25 zł m² 518-457-738  AUG 

OK. B-stoku, 1.20ha, z budynkiem par-
terowym o pow. 800m², po byłej szkole 
podstawowej, położona wśród zieleni i 
drzew. 38 zł m² 506-026-130  BIAŁ 

OK. Suwałk, 30a, 150m od jeziora, 100m 
od lasu, z warunkami zabudowy. 990.000 
zł  507-035-141  SUW 

OLISZKI, 1000m², prąd, działka budow-
lana w kształcie kwadratu. Dojazd do 
działki drogą gminną.W sąsiedztwie domy 
jednorodzinne, spokojna i cicha okolica 
88 zł m² do uzg. 534-569-866  BIAŁ 

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, kanali-
zacja, ul. -, os. Olmonty, cicha spokojna 
okolica. 135.000 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

OLMONTY, 1200m², pilnie. 110 zł m² 535-
600-151, 883-412-194  BIAŁ 

OLMONTY, 13100m², os. Olmonty, prze-
piękna, duża działka budowlana, me-
dia, plan zagospodarowania pod usługi i 
mieszkaniówkę, WYJĄTKOWA lokalizacja 
85 zł m² 660-474-444  BEWE 

OLMONTY, 2030m², os. Olmonty, bar-
dzo atrakcyjna działka budowlana przy 
drodze asfaltowej, media, miejscowy 
plan zagospodarowania, ŚWIETNY do-
jazd z Białegostoku 140 zł m² 660-474-
444  BEWE 

OSOWICZE, 839m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, z warunkami zabudowy, pow. 
od 839-1025 m², 246zł m² 175.644 zł do 
uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

PŁASKA, 570m², w kształcie rombu, 250m 
od jeziora. 29.900 zł  692-926-837  AUG 

 » PAŃKI, 21000M², W OTULI
NIE NATURY 2000, 6KM ZA 
CHOROSZCZĄ, KSZTAŁTNA, 
PRZY LESIE, WODOCIĄG, ŚWIA
TŁO, CICHA I SPOKOJNA OKO
LICA, NA POSIADŁOŚĆ LUB 
BIZNES ITP. 602-717-353  BIAŁ 

PIEŃKI, 11036m², prąd 65.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

PILIPKI, 12700m², ogrodzona, prąd, woda, 
sprzedam działkę 1, 27ha po byłym pgr w 
miejscowości pilipki, działka jest ogrodzo-
na, ok.1200m² budynków gospodarskich 
120.000 zł szt. 507-720-570  BIEL 

POWIAT Siemiatycze, 1000m², graniczącą 
z Bugiem. 350 zł m² 663-414-849  SIEM 

RAFAŁÓWKA, 1710m², z warunkami za-
budowy, prąd; za szkołą 42.000 zł  606-
881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 5726m², za szkołą, prąd 
115.000 zł  606-881-066  BOMAR 

RUMEJKI, 1300m², duża, kształtna, 
55x23m, uzbrojenie w ulicy. 43.000 zł  
516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

SIEMICHOCZE, 2200m², prąd, woda, 
sprzedam działkę we wsi siemichocze w 
puszczy mielnickiej o wymiarach 20x110, 
ciekawa lokalizacja, możliwość budowy 
domu 20.000 zł szt. 507-720-570  SIEM 

SKRYBICZE, 0.25ha, budowlana, media 
przy drodze, decyzja warunki zabudo-
wy, projekt. 110 zł m² 663-372-577  BIAŁ 

SKRYBICZE, 2.30ha, inwestycyjna media 
przy drodze do podziału. 85 zł m² +VAT 
663-372-577, 0032499218592  BIAŁ 

SKRYBIC ZE, 4.80ha, inwestycyjna, 
przy drodze. 26 zł m² 663-372-577, 
003287775268  BIAŁ 
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Deweloper SATO Sp. z o.o. Deweloper SATO Sp. z o.o. 
zaprasza na Dziesięcinyzaprasza na Dziesięciny
W marcu 2018 roku rozpoczęliśmy budowę 

sześciu domów w zabudowie szeregowej 
przy ulicy Gajowej. Do końca drugiego 

kwartału 2019 roku powstaną budynki o przemyślanej 
i funkcjonalnej architekturze, z szeregiem nowoczesnych 
udogodnień w wyposażeniu – mówi Iwona Wilczewska, 
przedstawicielka fi rmy SATO Sp. z o. o.

Wyróżnikami inwestycji są instalacje alarmowe i do central-
nego odkurzacza, a także instalacja internetowa i fotowoltaiczna. 
Każdy z domów będzie wyposażony w piec do ogrzewania gazowe-
go z zasobnikiem, kaloryferami i rozprowadzonym ogrzewaniem 
podłogowym. Wysoki standard budynków określają rozwiązania 
energooszczędne, najlepszej jakości materiały budowlane użyte 

w realizacji inwestycji, a także 
ścisłe przestrzeganie aktual-
nych wymogów technicznych 
i postępowanie zgodnie ze sztu-
ką budowlaną.

Powierzchnia użytkowa do-
mów wyniesie około 131 m2. 
Architekci zaplanowali w każ-
dym z nich przestronny salon 
z wyjściem do ogrodu, dwie 
lub trzy sypialnie na piętrze, 
pomieszczenie gospodarcze 
oraz antresolę do indywidual-
nej aranżacji. Przedstawiciele 
SATO Sp. z o.o. przywiązują 
ogromną wagę do indywidu-
alnych potrzeb i wymagań 
klientów, dlatego udostępniają 
im możliwość indywidualnego 
ustawienia ścian działowych.

Deweloper proponuje kompletnie zagospodarowane działki 
o różnym metrażu – od 200 m2 do 384 m2, z zapewniającym 
bezpieczeństwo ogrodzeniem (furtka otwierana domofonem 
na kod cyfrowy).

Dla większej jakości rekreacji i relaksu naszych klientów, 
ogród i taras zlokalizowano w części południowej, najbardziej 
nasłonecznionej – dodaje przedstawicielka fi rmy.

Lokalizacja inwestycji stanowi jej niewątpliwy atut. Wygodę 
i oszczędność czasu przyszłych mieszkańców zapewni rozbu-
dowana sieć komunikacyjna oraz bliskie otoczenie obiektów 

użyteczności publicznej i infrastruktury miejskiej. W pobliżu 
znajduje się Słoneczne Przedszkole, Szkoły Podstawowe nr 38 i 47, 
sklep Biedronka, przystanki komunikacji miejskiej autobusów nr 
16, 19 i 29. Dojazd do centrum zajmuje jedynie 15 – 20 minut.

Ze szczegółami oferty można zapoznać się w biurze dewe-
lopera mieszczącym się przy ul. Zielnej 31W w Białymstoku 
(I segment zespołu szeregówek, budynek frontowy) lub pod 
numerami telefonu: 501 633 755; 85/65 27 051.

Firma SATO Sp. z o. o., założona przez inż. Edwarda 
Chalimoniuka działa na rynku budowanym od 1993 r. 

Wieloletnie doświadczenie w budownictwie, uczciwość oraz 
nieustanny rozwój pozwoliły stać się specjalistami w branży 
budowlanej. SATO Sp. z o.o. świadczy wysokiej jakości kom-
pleksowe usługi w generalnym wykonawstwie we wszystkich 
branżach budowlanych, usługi deweloperskie, termomoderni-
zacyjne oraz remontowe. Zakres prac dotyczy zarówno bloków 
i domów mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej 
a także budynków sakralnych.

NP



SOBOLEWO, 1000m², prąd, gaz, kana-
lizacja, ul. -, os. Sobolewo, rolna z wa-
runkami zabudowy, uzbrojenie 30 m od 
działki. 170.000 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, woda, wy-
miary 28x36 140.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie położo-
na działka z warunkami zabudowy, blisko 
drogi asfaltowej i przystanku, w otulinie 
lasu i działek zabudowanych 145 zł m² do 
uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

SOBOLEWO, 1800m², prąd, woda, kanali-
zacja, z wydanymi warunkami zabudowy 
145 zł m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

SOBOLEWO, 3600m², prąd, woda, kanali-
zacja, dwie działki po 1800m², możliwość 
zakupu oddzielnie 145 zł m² do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

SOCHONIE, 1100m², z projektem i po-
zwoleniem na budowę 130.000 zł  663-
460-468  BIAŁ 

SOCHONIE, 3017m², prąd, ul. Leśna, część 
lasu, warunki zabudowy, nowe domy 
jednorodzinne, szybki dojazd do cen-
trum. 225.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

SOCHONIE, 828m², prąd, woda 112.000 zł  
504-046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

SOFIPOL, 2300m², 20 km od B-stoku w 
kierunku na Bobrowniki, obok Królowego 
Mostu, warunki zabudowy, piękna. 
90.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOFIPOL, 700m², z warunkami zabudo-
wy, dużo zieleni, w kształcie kwadratu. 
29.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOKÓŁKA, 865m², woda, kanalizacja, ul. 
Konopnickiej 110 zł m² do uzg. 884-966-
158  SOK 

SOWLANY, 1300m², dwie działki 1300m² 
i 2200m². 140 zł m² 506-073-680  BIAŁ 

STRYKI, 1.70ha, Dwie działki.Położone w 
miejscowości Stryki Nr1. z możliwością 
zabudowy i rolna, druga w obrębie rolna.
Łączna powierzchnia 1, 7ha. 80.000 zł do 
uzg. 85-731-07-61  BIEL 

STUDZIANKI, 3000m², warunki zabudo-
wy, możliwość podziału na 2, dwie drogi 
dojazdowe, ciche, spokojne miejsce. 95 
zł m² 694-175-685  BIAŁ 

STUDZIANKI, 921m², ładnie położona 
działka, w kształcie prostokąta. Wydane 
warunki zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, energia elektryczna i woda. 
41.800 zł  509-784-724, (85)743-64-36  
AGEMA 

STUDZIANKI, 948m², prąd, woda, z 
widokiem na dolinę rzeki Supraśl,  
80.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

SUCHA Rzeczka, 1000m², Sprzedam 
działkę budowlaną w sercu Puszczy 
Augustowskiej położoną 150m od je-
ziora Serwy. 70 zł m² 607-917-096  AUG 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, pozwolenie na budowę, bli-
sko szkoła 230.000 zł do uzg. 721-287-
032  BIAŁ 

TOŁCZE, 920m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, tylko 8 km od Białegostoku,  
58.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

TYKOCIN, 1140m², uzbrojona: woda, 
prąd, kanalizacja. 150.000 zł  512-514-
017  BIAŁ 

WASILKÓW, 1587m², kwadratowa, moż-
liwość podziału na 2. 99 zł m² 692-926-
837  BIAŁ 

WÓLKA Ratowiecka, 1000m², prąd, dobra 
inwestycja, możliwość wyboru działki 
39.900 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

ZŁOTORIA, 2028m², prąd, woda, 12 km 
od Białegostoku budowlana, wyjątkowa 
Z WŁASNĄ LINIĄ BRZEGOWĄ+koncepcja 
architektoniczna, dojazd asfalt 239.000 
zł  660-474-444  BEWE 

ZAŚCIANKI, 6708m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. 
Szlachecka, os. Zaścianki, zatwierdzony 
projekt budowlany na 11 budynków sze-
regowych 698.000 zł +VAT do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwością uzy-
skania warunków zabud., większa działka 
8888m² z war.zabud., dojazd utwardzony, 
30zł m² cena do negocjacji  30 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

ZABŁUDÓW, 5000m², uzbrojona. 70 zł 
m² 514-186-203  BIAŁ 

ZAJEZIERCE, 2993m², prąd, woda, gm. 
Zabłudów 150.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZAJEZIERCE, 3183m², prąd, niezagospo-
darowana, płaska, w kształcie prostoką-
ta, z warunkami zabudowy na budynek 
mieszkalny jednorodzinny 79.575 zł  516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

ZALESIANY, 735m², prąd, woda, pozwole-
nie na budowę, .. 66.150 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

ZALESIANY, 910m², dwie działki 910m² i 
800m², kierunek Łapy, 7km od B-stoku, 
nowe os. domów 1-rodzinnych, warun-

ki zabudowy, media: kanalizacja, prąd, 
woda. 125 zł m² do uzg. 504-936-730  
BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 
4644m², ogrodzona, prąd, woda, kanali-
zacja, pięknie położona, graniczy z lasem, 
5km od Białegostoku, warunki zabudowy 
394.000 zł do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

ZDRODY Nowe, 3094m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja 30.000 zł do uzg. 501-
574-507  BIAŁ 

ZOSIN Koło Łomży, 1500m², budowla-
na kupione pustaki można szybko się 
budować 120.000 zł do uzg. 600-588-
666  ŁOM 

REKREACYJNE
BALIKI Kkoło Łomży, 5a, sprzedam działkę 
rekreacyjną 4ary z domkiem letnisko-
wy 36m² w Balikach blisko Pisy, działka 
ogrodzona i zagospodarowana. 75.000 
zł  600-588-666  ŁOM 

 » BALIKI, 500M², GM. NOWOGRÓD, 
NAD RZEKĄ PISA. 600-588-666  ŁOM 

BOKINY, 6600m², prąd, staw, oczyszczona 
z krzaków 38 zł  721-287-032  BIAŁ 

GM. Bielsk Podlaski, 5900m², + siatka, 
słupki, domek, wc, pozwolenie i projekt 
na staw. 30.000 zł  506-731-735  BIEL 

MARATKI, 3000m², ok. Mragowa, szlak 
Krutyni, 30m linii brzegowej. 82.000 zł  
692-926-837 

OK. Siemiatycz, 1000m², z widokiem na 
Bug, posiadam materiał na dom, gotowy 
fundament. 50 zł m² 663-414-849  SIEM 

PŁOCICZNO, 800m², ok. Ełku, z dostępem 
do jeziora, zadbana, w pełni zagospoda-
rowana lub zamiana. 150.000 zł  503-
608-340  EŁK 

ROŻYŃSK Wielki, 700m², ogrodzona 
100.000 zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

SZCZECINOWO, 1542m², gm. Stare Juchy, 
pow. ełcki, kompleks 12-u działek położo-
nych nad Jez. Szóstak, różne powierzch-
nie, zabudowa rekreacyjna, dostęp do 
plaży 50 zł m² 698-110-165, (85)742-21-
15  eM4 

TOCZYŁOWO, 1163m², gm. Grajewo, 
działka letniskowa, nad jeziorem, ogro-
dzona, nasadzenia (tuja), staw, elektryka, 
możliwość postawienia domku. 105.000 
zł do uzg. 507-181-233  GRAJ 

WOŁOWNIA, 0.50ha, nad jeziorem 
Szelment, bez linii brzegowej. 28.000 zł  
500-139-647  SUW 

ZAJEZIERCE, 6000m², gm. Zabłudów, 
bardzo ładne położenie z niedużym wzgó-
rzem, dostęp do wodociągu i prądu. 10 
zł m² 692-922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

ZALESIANY, 750m², ogrodzona, prąd, 
woda, nasadzenia, teren wspólny basen, 
boiska, możliwość parkowania na działce.  
24.000 zł  601-390-641  BIAŁ 

ZALESIANY, 750m², ogrodzona, prąd, 
woda, rekreacyjne ROD, nasadzenia, ba-
sen, boisko, dom letniskowy.  59.000 zł  
601-390-641  BIAŁ 

ZELWA, 2005m², warunki zabudowy do 
zabudowy letniskowej lub mieszkalnej 
55.000 zł  516-129-184, (85)742-21-15  
eM4 

ROLNE
BŁASKOWIZNA, 60a, rolno-budowlana, 
gm. Jeleniewo, nad j.Hańcza lub zamiana 
na mieszkanie 3 pokojowe. 110.000 zł  
662-805-265, 694-931-158  SUW 

BIAŁASZEWO Gmin Grajewo, 0.50ha, 
łąka.  8.000 zł  660-006-425  GRAJ 

BIELSK Podlaski, 1.23ha, 35 letni las, sa-
mosiejka. 25.000 zł  506-731-735  BIEL 

BOGDANKI, 11500m², ogrodzona, prąd, 
woda, warunki zabudowy, zezwolenie 
na staw, w pobliżu szkoła, przychodnia, 
sklep 345.000 zł  601-918-020, (85)744-
50-60  BMJ 

BOKINY, 1.70ha, prąd 48 zł do uzg. 721-
287-032  BIAŁ 

CHRABOŁY, 3000m², prąd, woda, kana-
lizacja, os. gm. Dobrzyniewo, prostokąt 
50x60, teren suchy, równy, bez nasadzeń, 
możliwa budowa domu z podpiwnicze-
niem,  99.000 zł  516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

DĄB R Ó W K I ,  650 0 m², od s trony 
Studzianek 130.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 0.50ha, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głównej 
drogi asfaltowej, Ełk Augustów 35.000 
zł  660-006-425  EŁK 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 1ha, pozwo-
lenie na budowę, zjazd z głównej drogi 
asfaltowej, Ełk Augustów. 70.000 zł  660-
006-425  EŁK 

DOBRZYNIEWO Duże, 5064m², działka 
rolna, dojazd asfaltem, 90m gruntowa.. 
202.560 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

DOBRZYNIEWO Kościelne, 12000m², . 20 
zł m² 570-939-465  BIAŁ 

 » DZIKIE, 0.50HA, UROKLIWE 
MIEJSCE NA OSIEDLU DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH, CICHA I 
SPOKOJNA OKOLICA, ŚWIATŁO, 
WODOCIĄG. 602-717-353  BIAŁ 

DZIKIE, 5675m², rolno-leśna, wszystkie 
media przy działce. 15 zł m² 502-701-
530  BIAŁ 

FOLWARKI Tylwickie, 1200m², oraz 
5000m², gm. Zabłudów, możliwość prze-
kształcenia. 8 zł m² 511-273-647  BIAŁ 

GAWRYCH Ruda koło Suwałk, 6ha, Ziemia 
rolna z lasem  10 zł m² 508-291-116  SUW 

GM. Gródek, 0.33ha, . 60.000 zł  797-
570-923  BIAŁ 

 Gm. Mońki, 13.50ha, gospo-
darstwo rolne, ziemia z zabudo-

waniami. 665-530-912  MOŃ 
GM. Zabłudów, 2.50ha, działka leśna znaj-
duje się 700 m od szosy Białystok-Lublin. 
Dojazd drogą gminną w pobliżu prąd. 
135.000 zł  883-688-022  BIAŁ 

GRABOWIEC, 1.70ha, łąka z lasem 1.23ha 
i 0.47ha, gm. Dubicze Cerkiewne. 35.000 
zł do uzg. 663-691-430  HAJ 

GROŹIMY Gmina Grajewo, 1.50ha, 1ha 
lasu, kilkudziesięcioletni.  35.000 zł  660-
006-425  GRAJ 

HAJNÓWKA, 1.25ha, ogrodzona, prąd, 
woda, działkę rolno budowlana z do-
mem drewnianym.  75 zł do uzg. 518-
960-569  HAJ 

JUCHNOWIEC Dolny, 850m², prąd, 
kształtna, wymiary: 22x38 m, wokół 
nowa zabudowa 79.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

J U C H N OW I EC Kościelny, 3000m², 
Możliwość uzyskania warunków zabu-
dowy. Obok działki woda, kanalizacja, 
prąd. Działka w kształcie trapezu. 75.000 
zł  796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

KLEPACZE, 2275m², ul. Niewodnicka, 
wniosek o zmianę przeznaczenia; pła-
ska, sucha, uzbrojenie w ulicy 136.500 zł  
516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

KURIANY, 4700m², Nr działki 92 6, wa-
runki zabudowy.więcej informacji pro-
szę dzwonic 40 zł m² 501 760 732  BIAŁ 

LEWICKIE, 4500m², . 70 zł m² do uzg. 
664-972-116  BIAŁ 

MIĆKOWA Hać, 0.31ha, gm. Sokółka, łąka. 
6.200 zł  513-214-964  SOK 

NOWODWORCE, 12942m², ul. Ceglana, 
uzbrojenie ok.450m od działki, wymiary 
52x290x46x216m 983.592 zł do uzg. 516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

OGRODNICZKI - Juchnowiec, 2900m², 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, wymiary 
- 27m X 107m. 199.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

OLISZKI, 1000m², energia el. ok. 200 m 
od działki, wym. (29x34, 5)m, teren su-
chy, płaski, bez nasadzeń, ciche urokli-
we miejsce, w okolicy nowa zabudowa 
jednorodzinna 50.000 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

PIEŃKI, 80019m², prąd, gm. Michałowo, 
działka leśna 240.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

PIEŃKI, 91055m², prąd, gm. Michałowo 
305.000 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

POMIGACZE, 8000m² 160.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

POW. Siemiatycze, wydzierżawię łąki i 
nieużytki, od 1ha powierzchni, pow. sie-
miatycki, hajnowski i bielski, na dłuższy 
okres. 500-874-306  SIEM 

RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, do roz-
biórki, siedlisko, trzy działki o łącznej pow. 
7300m², piękna okolica, media: prąd, 
wodociąg, droga asfaltowa 160.000 zł do 
uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

SIDRA, 7ha, . 32.000 zł ha 733-049-437  
SOK 

SOFIPOL, 2.13ha, ziemia po zrębie lasu. 
28.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOLNICZKI, 10220m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Solniczki, rolna z możli-
wością zabudowy, media w odległości 
90m, kształtna 40x256 530.000 zł do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 3300m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, 35x94 możliwość zabudowy, 
wszystkie media w drodze asfaltowej 
ok.90m w otoczeniu zabudowa jedno-
rodz.ATRAKCYJNA! 227.000 zł do uzg. 
660-474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 6920m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ATRAKCYJNA działka z moż-
liwością zabudowy, wszystkie media w 
odległości ok. 180m, SUPER lokalizacja!!! 
310.000 zł do uzg. 660-474-444  BEWE 

STRABLA, 4.30ha, działki rolne zalesio-
ne w gminie Wyszki, położone między 
Strablą a Bielskiem Podlaskim. 120.000 
zł  519-815-135  BIEL 

STRADUNY Gmina Ełk, 0.50ha, centrum 
miejscowości, z własną linią brzegową 
o dł. 150m, nad rzeką. 95.000 zł  660-
006-425  EŁK 

TUROŚŃ Kościelna, 3000m², nr. 407-7, 
407-8, 407-9. 40 zł m² 511-545-109  BIAŁ 

TYKOCIN, 2.40ha, ul. Hermany, sprze-
dam las 2, 4 hektara w tym 2000m² jako 
ziemia rolna, Hermany. 27.000 zł  504-
322-490  BIAŁ 

T YLWIC A Majątek gm. Michałowo, 
3000m², prąd, Działka z WZ w zabudo-
wie mieszkaniowej, nr geod. 86 1, pow. 
3000 m². Wymiary 33x89. Działka równa 
ładnie położona. 14 zł m² do uzg. 600-
307-048  BIAŁ 

T YLWIC A Majątek gm. Michałowo, 
4200m², prąd, Działka z WZ w zabudo-
wie mieszkaniowej, nr geod. 92, pow. 
4200 m². Wymiary 30x140. Działka równa 
ładnie położona. 14 zł m² do uzg. 600-
307-048  BIAŁ 

ZAJĄCZKI, 2880m², z warunkami zabudo-
wy, media, trzy działki obok siebie o pow. 
poniżej 3000m², przy drodze asfaltowej. 
20 zł m² 692-559-140  BIAŁ 

ZDRODY Nowe, 3439m², IV klasa 30.000 
zł  501-574-507  BIAŁ 

ZWIERKI, 2900m², w zacisznym miej-
scu w sąsiedztwie lasu 7 km od grani-
cy Białegostoku 130.000 zł  663-460-
468  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
ŁAPY, 3989m², prąd, gaz, pozwolenie na 
budowę, ul. Harcerska, pod działalność 
produkcyjną i usługową, w tym skła-
dy, magazyny, budownictwo, zakłady 
produkcyjne. 378.955 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

GM. Korycin, 10855m², warunki zabudowy 
pod motel, trasa Białystok-Augustów. 25 
zł m² 606-944-841  SOK 

SOCHONIE, 1100m², przy lesie 130.000 
zł  663-460-468  BIAŁ 

SOCHONIE, 7000m² 35 zł m² 509-782-
240  BIAŁ 

DŁUGI Łuk, 18.30ha, gm. Korycin, go-
spodarstwo rolne, z wszystkimi maszy-
nami rolniczymi. 1.600.000 zł  661-826-
954  SOK 

DOBRZYNIEWO Kościelne kol., 3975m², 
siedliskowa, bud. gospodarczy, siła. 
160.000 zł  570-939-465  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO, 2ha, łąka. 35.000 zł ha 
507-975-896  BIAŁ 

FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka sie-
dliskowa, niezabudowana, woda, prąd 
29.000 zł  606-881-066  BOMAR 

GM. Łomża, 3000m², wynajmę działkę, 
ogrodzona, 2 bramy przejezdne. 1.500 
zł  729-389-825  ŁOM 

GM. Gródek, 1.75ha, las. 60.000 zł  797-
570-923  BIAŁ 

 Gm. Juchnowiec, 2600m², 
15km od Białegostoku, sie-

dlisko z domem murowanym. 
40 zł m² 501-757-856  BIAŁ 

 OGŁOSZENIA DROBNE 35



GM. Orla, 3ha, 3ha łąki w zamian za wy-
koszenie. 519-653-488  BIEL 

GM. Suraż, 9.10a, można podzielić na 
mniejsze działki, blisko lasu, rzeka Narew. 
65.000 zł  508-789-456  BIAŁ 

GM. Wyszki, 3.50ha, gospodarstwo wraz z 
siedliskiem. 180.000 zł  516-923-190  BIEL 

GR ABOWIEC, 0.49ha, gm. Dubicze 
Cerkiewne, łąka. 7.000 zł  663-691-430  
HAJ 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z domem. 
87.000 zł  663-691-430  HAJ 

GRAJEWO, 3ha, las brzozowy. 28.000 zł 
ha 600-826-096  GRAJ 

GRÓJEC, 5.59ha, gospodarstwo rolne, bu-
dynki murowane, zakład samochodowy. 
850.000 zł  513-414-390 

JARYŁÓWKA, Gm. Gródek, 0.19ha, sie-
dlisko, 2 działki z domem drewnianym, 
murowaną oborą lub zamiana na miesz-
kanie w Białymstoku. 136.000 zł  784-
609-137  BIAŁ 

KLEJNIKI, 1.20m², gm. Czyże, łąka Natura 
2000. 20.000 zł  517-759-934  HAJ 

KLESZCZELE, 1625m², z zabudowaniami, 
w pełni uzbrojona. 65.000 zł  504-716-
360  HAJ 

 » KOBYLIN, 2500M², GM. PIĄTNICA, 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA DO WY
DZIERŻAWIENIA, DOM +BUD. 
GOSPODARCZY, OGRODZONA, 
UTWARDZONA. 600-588-666  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², gm. Piątnica, działka 
siedliskowa do wynajęcia, z możliwo-
ścią zamieszkania. 1.500 zł  729-389-
825  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², przy trasie 61, siedli-
skowa, ogrodzona, utwardzona, dom 
+bud. gospodarczy. 1.500 zł  600-588-
666  ŁOM 

KONAR Z YCE, 3000m², 1500m² lub 
3000m², Działka do wynajęcia lub sprze-
daży. 1.000 zł  600-588-666  ŁOM 

KURIANY, 1130m², prąd, pozwolenie na 
budowę domu jednorodzinnego, woda 
w ulicy 96.050 zł  698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

KUZAWA, 2.29ha, 4 działki zalesione gmi-
na Czeremcha 60.000 zł do uzg. 508-
474-486  HAJ 

LEWICKIE, 2624m², 25m x 103m. 170.560 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

LEWICKIE, 2624m², prąd, 25 m x 105 m.. 
170.560 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

MILEJCZYCE, 1ha, las sosnowy. 75.000 zł  
728-860-389  SIEM 

MOKRE, 11a, ok. Bielska Podlaskiego, 
chlewik na działce, oraz ok. 0.5ha zie-
mi rolnej. 50.000 zł  604-435-633, 730-
900-722  BIEL 

NAREW, 1522m², siedlisko, zabudowania i 
pół domu drewnianego. 130.000 zł  784-
249-842  BIAŁ 

NOWE Zambrzyce 9, 8900m², gm. Rutki, 
siedlisko, bud. mieszkalny i bud. gospo-
darcze, pod lasem, przy trasie S8, dobre 
miejsce również na inwestycję. 205.000 
zł  795-150-129  ZAM 

NOWO Sady gmina Zabłudów, 2300m², 
prąd, woda 160.000 zł do uzg. 795-016-
613  ZAM 

NURZEC, 1.60ha, gm. Boćki, łąka, koszona, 
zagospodarowana. 25.000 zł  (85)731-
38-24  BIEL 

 » OK CZEREMCHY, 3.50HA, POD 
INWESTYCJĘ, NA TERENIE PRZY
GRANICZNYM, UZBROJONA Z 
PRAWEM ZABUDOWY, PLUS LAS. 
80.000 zł  667-304-347  BIEL 

OK. Bielska Podl., 0.24a, siedlisko z dom-
kiem, prąd, woda, dojazd drogą asfalto-
wą, dobre połączenie PKP i PKS. 125.000 
zł  510-715-661  BIEL 

OK. Bielska Podl., 10ha, łąka do skoszenia. 
300 zł ha 667-015-910  BIEL 

OSÓWKA Gm Wyszki, 0.92ha, siedlisko, 
połowa z zabudowaniami: dom miesz-
kalny murowany 10x12m², stan bdb, sto-
doła, obora, chlewy drewniane, spichlerz. 
130.000 zł  506-986-316  BIEL 

PLEWKI, 5900m², 4km od Wysokiego 
Mazowiecka. 240.000 zł do uzg. 795-
505-775  WYS 

PLOSKI, 9800m², siedlisko 9800m² z 
domem i budynkami +druga działka 
4300m², na obrzeżach wsi. 180.000 zł  
513-256-511  BIEL 

RADULE Gm. Tykocin, 1ha, siedlisko z bu-
dynkami gospodarczymi, domem, oborą 
i stodołą. 700.000 zł  666-500-989  BIAŁ 

RYBOŁY, 2000m², działka siedliskowa, 
stodoła drewniana z bali 100mkw, spiż 
drewniany. 40.000 zł  502-646-110  BIAŁ 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, dział-
ka na wynajem, nieruchomość grun-
towa. 3.800 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

STARE Modzele gmina Łomża, 3.74ha, 
działka z lasem. 30.000 zł do uzg. 500-
276-420  ZAM 

SUCHOWOLA, 0.31ha, siedlisko z domem, 
wszystkie media, stodoła, możliwość za-
kupu drugiej takiej samej działki. 150.000 
zł  607-358-344  SOK 

TOPCZEWO, 1000m², ogrodzona, prąd, 
pozwolenie na budowę, ul. Sadowa 23, 
siedlisko z domem z bala do remontu, 
kształt działki bliski kwadratu, piece ka-
flowe 50.000 zł szt. do uzg. 502-409-
473  BIEL 

WALIŁY, 0.50ha, gm. Gródek, siedlisko 
z domem i budynkami gospodarczymi.  
150.000 zł  505-363-641  BIAŁ 

W O J N Y Pogorzel, 60a, łąka, gm. 
Szepietowo, zamiana na samochód oso-
bowy, 18.00-20.00. 40.000 zł do uzg. 
572-656-784  WYS 

ZABŁUDÓW, 0.50ha, 0, 8ha, od 20000 
do 40000 za ha, 25 km od Białegostoku 
w pobliżu szosy E-19 883-688-022  BIAŁ 

ZAPIECZKI, 1ha, pod stawy łowne, ustron-
ne, spokojne miejsce. 35 zł m² do uzg. 
694-175-685  BIAŁ 

ZIEMIA ROLNA
ŁUBIN Kościelny, 5ha, ziemia rolna, 
przy drodze krajowej 66, proszę o sms. 
250.000 zł  605-358-775  BIEL 

CZARNA Białostocka, 14050m², prąd, 
woda, działka rolna o numerze geod. 5 
1 w obrębie Czarna B-stocka, 133m x 
114m. świetna lokalizacja z gminną dro-
gą dojazdową. 702.500 zł do uzg. 602-
895-441  BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 3894m², prąd, 
woda, działka rolna z drogą dojazdową. 
nr działki 7 obręb Czarna B-stocka, 150m 
x 26 m, świetna lokalizacja. 194.700 zł do 
uzg. 602-895-441  BIAŁ 

GM. Klukowo, 1.44ha, ziemia rolna. 
145.000 zł  572-103-812  WYS 

GRABOWIEC, 0.31ha, zasadzona brzozą, 
gm. Dubicze Cerkiewne. 30.000 zł do uzg. 
663-691-430  HAJ 

GRABOWIEC, 3.10ha, ziemia orna z la-
sem, gm. Dubicze Cerkiewne. 70.000 zł 
do uzg. 663-691-430  HAJ 

JAZIEWO, 6.30ha, gm. Sztabin, gospo-
darstwo rolne 6.3ha +siedlisko 0.80ha. 
320.000 zł  608-341-713  AUG 

KOL. Kożliki, 2.50ha, ziemia rolna, gm. 
Zabłudów. 30.000 zł  509-847-670  BIAŁ 

KOL. Mostowlany, 1.90ha, w tym 0.5ha 
lasu. 100.000 zł do uzg. 601-323-135  
BIAŁ 

MOŚCICHA, 1ha 18.000 zł do uzg. 536-
358-307  SOK 

NETTA 2, 9000m², ok. Augustowa, działka 
rolno-budowlana, możliwość podziału, 
lub zamiana na mieszkanie w bloku. 25 
zł m² 518-457-738  AUG 

NOWA Wola, 1ha, . 90.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

OK. Grajewa, 5ha 30.000 zł ha 733-653-
595, (86)273-21-02  GRAJ 

PODLASKIE, 42000m², ul. Trzcianne, 
ziemia Orna, Województwo Podlaskie, 
Gmina Trzcianne.  45.000 zł ha 518-331-
287  MOŃ 

PODWOJPONIE, 3.70ha, ok. Budziska. 
120.000 zł  500-139-647  SUW 

POW. Giżycko, 5ha, w całości, częściowo 
uzbrojona, energia, woda, prawo zabudo-
wy, atrakcyjne położona, z możliwością 
podziału na mniejsze działki. 120.000 zł 
ha do uzg. 790-296-668  GIŻ 

RACEWO, 3.80m², pole 57.000 zł  516-
558-458  SOK 

 » ROGOWO, 4.25HA, GM. 
CHOROSZCZ. 30.000 zł ha 
661-077-514  BIAŁ 

SKYBICZE, 1ha 35 zł m² 785-446-820  
BIAŁ 

SOFIPOL, 2.50ha, . 130.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 

SOKOŁY, 4.50ha, pole orne klasa 4b i 5. 
56.000 zł ha 516-845-433  SOK 

SZYNKI, 1ha 50.000 zł do uzg. 601-323-
135  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA
B STOK, 2 pokoje, umeblowane. 400 zł 
pokój (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, umeblowane, po re-
moncie. 400 zł pokój (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, os. Śródmieście, wynajmę pokój 
dla pani, studentki, uczącej się, pracują-
cej. 350 zł  785-598-168  BIAŁ 

B STOK, os. Piasta, pokoje do wynajęcia 
w mieszkaniu 3 pokojowym, wszystkie 
pokoje wolne. 450 zł pokój 537-192-029, 
(85)741-93-43  BIAŁ 

B STOK, os. Pieczurki, pokój umeblowany, 
tv. 400 zł  604-678-359  BIAŁ 

B STOK, ul. Gajowa, pokój do wynajęcia, 5 
piętro. 450 zł  692-482-171  BIAŁ 

B STOK, ul. Jarzębinowa, pokój. 400 zł  
730-317-541  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, wynajmę pokój 
osobie bez nałogów, kontakt po 17-na-
stej. 500 zł  (85)651-05-79  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, pokój z kuchnią, umeblowa-
ny, studentom. 400 zł  508-996-487  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Al. Solidarności, Wynajmę 
pokój umeblowany, z internetem.Dostęp 
do kuchni, łazienki.Blisko przystanki au-
tobusowe, sklepy, apteka, dworzec. 500 
zł  668-449-881  BIAŁ 

B I AŁY S T O K , ul. Bema, os. Bema, 
Białystok, ul. Pogodna, os. Bema, pokój 
od zaraz 1 z 4 po remoncie przy samej 
Politechnice wynajmę niepalącej oso-
bie.kontakt tel 450 zł osoba 880-646-
857  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Chrobrego, pokój dla 
uczennicy od 01.09.2018r. 400 zł  (85)732-
27-49  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Kraszewskiego, os. 
Centrum, wynajmę pokój umeblowany 
z balkonem od zaraz. 500 zł całość 506-
986-316  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Pogodna, os. Bema, pokój 
od zaraz 1 z 4 po remoncie przy samej 
Politechnice wynajmę niepalącej osobie. 
450 zł pokój 880-646-793  BIAŁ 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia. 20 zł 
doba 660-636-023  GRAJ 

HAJNÓWKA, ul. Białostocka 48, pokoje 
do wynajęcia w piętrówce dla fi rm. 30 zł 
osoba do uzg. 606-375-683  HAJ 

 Ok. Lomży, tanie poko-
je do wynajęcia, 2, 3, 4 oso-
bowe, możliwość wyżywie-
nia, utwardzony strzeżony 
parking, przy drodze krajo-

wej nr. 61. 606-393-617  ŁOM 

SUWALKI, ul. Jodłowa, os. Kolejowe, do 
wynajęcia mieszkanie trzypokojowe na 
prywatnej posesji, pełne wyposażenie. 
1.200 zł +liczniki 602-534-386  SUW 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
ŁOMŻA, 3 pokoje, ul. Plac Pocztowy, . 
1.100 zł całość 729-389-825  ŁOM 

B STOK, 1 pokoje, os. Białostoczek, nowe, 
umeblowane, dziewczynie lub pani. 
1.000 zł  604-595-157  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Centrum, 50m². 
1.200 zł +liczniki 606-375-683  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Dziesięciny, 3 piętro. 
1.300 zł całość 601-320-276  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. 1000-lecia, II pię-
tro, 41m², umeblowane, parking, plac 
zabaw, przy technikum elektrycznym, 
kaucja 1000zł. 1.250 zł +opłaty 519-552-
208  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Mieszka I, ume-
blowane, 1000zł kaucja. 800 zł +opłaty 
531-356-696  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Sowlańska, 40m², Ip, 
przy Zakładzie Mięsnym. 650 zł +opłaty 
692-482-171  BIAŁ 

 » B STOK, 2 POKOJE, UL. 
TYSIĄCLECIA, 2 PIĘTRO, 41M², 
UMEBLOWANE, PARKING, PLAC 
ZABAW, PRZY TECHNIKUM ELEK
TRYCZNYM, KAUCJA 1000ZŁ. 1.250 
zł +opłaty 691-726-912  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Waszyngtona, 39m², 
blok, I piętro, kontakt po 17 czerwca, 
wynajęcie od 1 lipca. 1.500 zł  604-652-
591  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, os. Nowe Miasto, 1 pię-
tro. 1.000 zł +opłaty 511-650-258  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, ul. Gajowa, 65m², 5 pię-
tro, umeblowane, wolne od zaraz. 950 zł 
+opłaty 692-482-171  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, ul. Magnoliowa, os. 
Zielone Wzgórza, . 500 zł pokój 602-493-
645  BIAŁ 

B STOK, os. Centrum, kawalerka 35m², II 
p, umeblowane, db stan. 750 zł +opłaty 
692-482-171  BIAŁ 

B S T O K ,  os .  Fas t y,  pr z y  Szos ie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogrodzo-
na. 900 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, poszukuję współlokatora, miesz-
kanie 2 pokojowe. 1.000 zł +opłaty 691-
100-129  BIAŁ 

B STOK, ul. Dubois, os. Nowe Miasto, 
2 pokoje, 44m². 1.000 zł +liczniki 606-
595-237  BIAŁ 

B STOK, ul. Pułkowa, os. Wygoda, kawa-
lerka 35m², I piętro, balkon, po remoncie, 
umeblowane i wyposażone, +kaucja. 950 
zł  605-637-706  BIAŁ 

B STOK, ul. Zwierzyniecka, 30m². 900 zł  
609-576-417  BIAŁ 

B STOK, wynajmę dom 350m², w tym 
150m² pow. gospodarczej, idealny na 
przedszkole, siedzibę fi rmy lub własny 
biznes. 5.000 zł  795-999-550  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Wesoła, os. 
Tysiąclecia, po remoncie 1.150 zł +liczniki 
883-302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Zwierzyniecka, 
os. Tysiąclecia, balkon, kaucja + czynsz + 
liczniki 1.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Zwycięstwa, 
os. Osiedle Młodych, balkon, piwnica, 
kaucja.. 1.000 zł +liczniki 690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, 50m², ścisłe cen-
trum po remoncie, umeblowane, studen-
tom  1.200 zł +liczniki 502-876-748  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Bojary, 54m², 
oddzielne wejścia, wyposażone, do-
datkowo garaż (150zł), kaucja jednora-
zowa 1000zł 900 zł +opłaty 501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Centrum, z ga-
rażem w cenie 1.200 zł +opłaty 883-302-
750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Piasta, 44m², 
umeblowane, z balkonem, obok poczta 
sklepy. 1.200 zł +liczniki 730-900-722  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Żabia, mieszka-
nie 2-pokojowe z balkonem z oddzielną 
kuchnią 35 m², po generalnym remoncie, 
umeblowane, kaucja 800zł 800 zł +opłaty 
728-840-150  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Ślusarska, 40m², 
częściowo wykończone, parter. 900 zł 
+opłaty 504-401-442  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Bat. Chłopskich, 
os. Leśna Dolina, częściowo umeblowa-
ne.  900 zł +liczniki (85)744-86-89  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Chrobrego, os. 
Piasta, II piętro, niski blok, dobrze sko-
munikowana okolica 1.050 zł +opłaty 
516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Francuska, 
os. Starosielce, ok.40m², umeblowa-
ne, wyposażone, dla osób pracujących, 
pary, singli. 900 zł +opłaty 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Kalinowskiego, 
os. Centrum, KOMFORTOWE 2pok.38m², 
IIp. śliczne mieszkanie w najlepszej lokali-
zacji, parking wjazd na pilot 1000zł+opła-
ty 1.000 zł +opłaty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Krakowska, os. 
Centrum, 33m², nowa cegła, umeblo-
wane, wyposażone, dostępne od 1 lipca 
1.200 zł +opłaty 516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Kraszewskiego, 
os. Bojary 1.200 zł +opłaty 883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

 » BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. LIPOWA, 
WYNAJMĘ APARTAMENT PO 
GEN. REMONCIE, NAJWYŻSZY 
STANDARD, W PEŁNI UMEBLO
WANE I WYPOSAŻONE DO ZA
MIESZKANIA OD ZARAZ NA MIN. 
ROK. 1.650 zł  502-621-872  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Malmeda, os. 
Centrum, gen. remont, pełne wyposa-
żenie - nowe WYNAJMĘ 1300 + opłaty + 
kaucja. 1.300 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Orzeszkowej, 
os. Mickiewicza, Wynajmę 2 pokoje 
na Ip, ul.Orzeszkowej 1tyś.zł + opła-
ty.Wymagana kaucja 1, 5 tyś.zł. 1.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Sybiraków, os. 
Piasta 1.200 zł +liczniki 600-325-453, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Waryńskiego, 
os. Centrum, KOMFORTOWE, cegła, 
50m², duża loggia i piwnica I piętro, w 
pełni wyposażone, osobna kuchnia i po-
koje, ŚLICZNE!!! 1.400 zł +opłaty 660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Chrobrego, os. 
Piasta, w pełni umeblowane + pralka 
lodówka, nieprzechodnie, blok płyta do-
cieplona. 900 zł +opłaty do uzg. 604-
857-227  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiellońska, 
os. Mickiewicza, 2-stanowiskowy ga-
raż, koszt najmy wynosi 4000zł + czynsz 
143zł + opłata za prąd, wodę oraz gaz. 
4.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Magnoliowa, os. 
Zielone Wzgórza, 2 oddzielne pokoje oraz 
salon połączony z kuchnią, umeblowane, 
balkon typu loggia 1.550 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Stołeczna, os. 
Centrum, zadbane 48m² IIIp., trzy pokoje-
jeden przechodni w pełni umeblowane, 
lodówka, pralka, super lokalizacja, od 
kwietnia 800 zł +opłaty 660-474-444  
BEWE 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Zwierzyniecka, 
os. Tysiąclecia, stara cegła, parter, 58m², 
oddzielna łazienka i wc, umeblowane, 
blisko PB, kaucja  1.200 zł +opłaty 516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, ul. Bema, 64m², IV 
piętro, do małego remontu, nowe okna 
nowe drzwi. 1.290 zł całość 692-926-
837  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, ul. Waszyngtona, 
os. Piaski, 72m², VI piętro, zadbane, 
duże mieszkanie, osobne pomieszcze-
nia, atrakcyjna lokalizacja, 1100zł+750zł 
czynsz+prąd 1.100 zł +opłaty 660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 42m², 1p., ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, 2 oddzielne 
pokoje, balkon typu loggia 1.300 zł  516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, os. Antoniuk, 2-pokojowe, 
1-piętro, dzwonić po 20-stej. 800 zł 
+opłaty 530-825-181  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Bagnówka, dom do re-
montu do wynajęcia z działką. 950 zł  
692-926-837  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Kopernika, Góra domu 
z działką w starym budownictwie, piec 
kafl owy, do generalnego remontu. 460 
zł +liczniki 692-926-837  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Tuwima, os. Antoniuk, 
umeblowana kawalerka I piętro w bloku 
X piętrowym z windą z cegły, wyposażo-
na w pralkę i lodówkę.Mieszkanie wolne 
od zaraz 850 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

BIELSK Podlaski, 1 pokoje, wynajmę 
mieszkanie pow. 34m², nieumeblowane, 
parter, od zaraz. 650 zł  797-722-256  BIEL 

HENRYKOWO, 6 pokoje, os. Henrykowo, 
KOMFORTOWY dom do wynajęcia 6 po-
koi, 3 łazienki, kuchnia, jadalnia, sauna do 
zamieszkania lub na działalność, bardzo 
duża działka 3.500 zł +liczniki 660-474-
444  BEWE 

KLEOSIN, 3 pokoje, umeblowane, obok 
Politechniki, studentkom. 1.200 zł +opła-
ty 608-155-871  BIAŁ 

OSIEDLE Ignatki, samodzielne mieszkanie 
w zabudowie szeregowej, z ogrodem 
umeblowane 43m². 700 zł +liczniki 668-
284-556  BIAŁ 

SOKOŁY, wynajmę pracownikom fi rmie.  
15 zł osoba 500-722-551  WYS 

 » STAWINO, OK. TYKOCINA, 
DOM DO WYNAJĘCIA, LETNIA 
KUCHNIA, STODOŁA, CHLEWY. 
1.000 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

SUWAŁKI, kawalerka. 450 zł +opłaty 732-
998-621  SUW 

WASILKÓW, 6 pokoje, os. Wasilków, 
DOM W WASILKOWIE do wynajęcia 
482m², działka 912m², również na dzia-
łalność, przedstawicielstwo.OKAZJA 15zł 
m²+koszty utrzymania 15 zł m² 660-474-
444  BEWE 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 » ŁOMŻA, 30M², OS. CENTRUM, 30, 50 

36  OGŁOSZENIA DROBNE 



I 100M², TANIO. 600-588-666  ŁOM 

ŁOMŻA, 50m², ul. Towarowa, . 700 zł  
600-588-666  ŁOM 

ŁOMŻA, 90m², ul. Al. Legionów, . 4.900 
zł  600-588-666  ŁOM 

B STOK, 10m², centrum, lokal dla stylist-
ki paznokci. 450 zł  694-175-685  BIAŁ 

 » B STOK, 155M², PARTER, DUŻE 
WITRYNY OD STRONY UL. 
MICKIEWICZA, TRZY NIEZA
LEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 50 
zł m² +VAT 602-585-644  BIAŁ 

B STOK, 1600m², wynajmę budynek 3 
kondygnacyjny pod biura, hotel, hostel. 
20 zł m² 600-900-969  BIAŁ 

B STOK, 20m², ul. Św. Rocha, wynajmę 
urządzone biuro, I piętro. 450 zł  535-
094-802, 602-437-034  BIAŁ 

B STOK, 28m², ul. Boboli, po remoncie lub 
sprzedam. 1.100 zł do uzg. 609-911-477, 
501-065-551  BIAŁ 

B STOK, 30m², centrum, lokal pod usługi 
fryzjerskie. 1.300 zł  694-175-685  BIAŁ 

 » B STOK, 30M², UL. BEMA 
11, WYNAJMĘ LOKAL 
NA PARTERZE, PAWILON 
HANDLOWY RZEMIEŚLNIK. 
750 zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, 350m², ul. Skorupska, os. Bojary, 
działka oświetlona, ogrodzona, od 1 
kwietnia, cena za miesiąc. 750 zł  518-
424-077, (85)716-47-53  BIAŁ 

B STOK, 65m², na cichą działalność. 1.000 
zł  795-999-550  BIAŁ 

 B STOK, 78M², UL. HALLERA, DAWNA BERLINGA, 
BUDYNEK WIELORODZINNY Z USŁUGAMI NA 
PARTERZE, STAN DEWELOPERSKI, PARKING. 

(85)749-60-20  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 100m², ul. Ciołkowskiego, os. 
Mickiewicza, pokoje na parterze lub I i II 
piętrze budynku, pow.od 80 do 400m².
Metraż d u, cena od 25zł m² z mediami! 
25 zł m² +VAT 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, na biuro, kancelarię usługi 
medyczne (są już w budynku), edukację. 
Kamienica 2002, pres  żowa lokalizacja 
5.000 zł +VAT 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 160m², ul. Pomocna, po-
mieszczenia w hali, na warsztat, produk-
cję lub usługi, blisko centrum, swobodnie, 
ustronnie, ewentualnie plac 12 zł m² 666-
143-514  BIAŁ 

 Białystok, 23m², ul. Wy-
szyńskiego, pawilon Lider, lo-

kal usługowo- handlowy, 
700zł +prąd. 700 zł  500-801-

869, (85)710-88-11  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², os. Centrum, wyre-
montowany lokal przy gabinecie ko-
smetycznym, dla fryzjerki, stylistki, itp, 
wszystkie media. 800 zł +opłaty 534-
174-908  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 35m², os. Centrum, po ge-
neralnym remoncie, wejście z chodnika, 
niski czynsz, z miejscem na własną rekla-
mę, wynajem na dłuższy okres. 2.500 zł 
+opłaty 799-909-988  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 45M², OS. WYSOKI 
STOCZEK, WYNAJMĘ LO
KAL USŁUGOWO HANDLO
WY. 900 zł  533-653-565  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 56M², UL. LIPOWA, 
MAM DO WYNAJĘCIA LOKAL 
NA PARTERZE W CENTRUM 
BIAŁEGOSTOKU PO REMON
CIE . IDEALNY NA SKLEP, BIURO, 
USŁUGI, OD ZARAZ. ZDJĘCIA NA 

. 2.500 zł +VAT 502-539-739  BIAŁ 

CZYŻEW, 120m², na klub fi tness, zakład 
fryzjerski lub inne, ścisłe centrum, 1 pię-
tro. 500 zł  512-242-993  WYS 

 » DOBRZYNIEWO FABRYCZNE, 26M², 
4KM OD B STOKU, 6 LOKALI, KAŻDY 
PO 26M², BUDYNEK NOWO WYBU
DOWANY. 20 zł m² 607-426-700  BIAŁ 

MOŃKI, 100m², os. Centrum, parter, na 
usługi handlowo-biurowe, cena plus 
prąd. 3.200 zł do uzg. 503-399-247  MOŃ 

MOŃKI, 35m², os. Centrum, 1 piętro. 
1.000 zł całość 503-399-247  MOŃ 

WASILKÓW, 80m², lokal użytkowy pod 
magazyn lub warsztat. 550 zł  513-914-
328  BIAŁ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

 » DOMEK Z DZIAŁKĄ NA TERENIE 
BIAŁEGOSTOKU. 693-409-776  BIAŁ 

EMERYT bez nałogów poszukuje kawa-
lerki na os. Antoniuk. 666-911-485  BIAŁ 

PARA po 40 tce pracująca poszukuje po-
koju do wynajęcia. B-stok. 795-897-357, 
698-876-280  BIAŁ 

PARA z dwójką dzieci poszukuje miesz-
kania w Białymstoku lub okolicach do 
wynajęcia, minimum 2 pokoje, osoby 
szanujące cudzą własność. 1.000 zł do 
uzg. 531-326-561  BIAŁ 

PILNIE poszukuję kawalerki na os. 
Antoniuk, na dłuższy okres. 500-457-
371  BIAŁ 

POSZUKUJĘ do wynajęcia stodoły 300-
500m², na terenie woj. podlaskiego i war-
mińsko-mazurskiego. 600-588-666  ŁOM 

 Rodzina 6 osobowa wy-
najmie mieszkanie 3-4 po-

kojowe w Białymstoku, na ul. 
Pogodnej, os. Bema, Nowe 
Miasto. 786-997-973  BIAŁ 

RODZINA z dziećmi poszukuje domu sa-
modzielnego do wynajęcia w okolicach 
osiedla Mickiewicza w Białymstoku, min. 
3pok. 1.000 zł +liczniki do uzg. 661-612-
015  BIAŁ 

SZUKAM mieszkania do wynajęcia w 
Augustowie, jesteśmy spokojną parą 
bez nałogów. 1.000 zł mies. 609-437-
813  AUG 

ZAMIANA
MIESZKANIE w B-stoku 57m², własne, 
2 pokojowe, 2p, niski blok, duży balkon, 
piwnica, po remoncie, dwustronne, kom-
fortowe, garaż murowany 16m² na 2 pok. 
Wrocław. 694-897-532  BIAŁ 

MIESZKANIE w B-stoku, 57m², własne, 2 
pok., możliwe 3 pok., II p, media, balkon, 
piwnica, po remoncie, dwustronne, kom-
fortowe, garaż na 2 pok. we Wrocławiu. 
694-897-532  BIAŁ 

NOWY dom z garażem i podpiwnicze-
niem na działce 1255 m² w Stradunach 
zamienię na mieszkanie w Ełku. 737-482-
080  EŁK 

SIEDLISKO w gminie Rajgród, w pobliżu 
jeziora, z budynkami do remontu zamie-
nię na mieszkanie w Ełku, ewentualnie 
w rozliczeniu przyjmę samochód. 509-
890-970  EŁK 

ZAMIENIĘ dwie działki granicz.po 4139m² 
5km za b-stok w Niewodnicy nargilew-
skiej na dom w b-stoku 5pok., rolne które 
będzie można przekształcić zdjęcia prze-
śle. 570.000 zł całość 696-566-169  BIAŁ 

KUPIĘ
BLACHA na dach. 501-653-850  AUG 
KUPIĘ elementy szalunków stropowych.
Podpory, doki, trójnogi, widelce, sklejkę. 
797-309-185  BIAŁ 

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z grzałką elek-
tryczną lub grzałkę do grzejnika łazienko-
wego.  507-627-924  BIAŁ 

KUPIĘ halę namiotową, wiatę do sa-
modzielnego montażu lub kontener. 
510-484-476 

KUPIĘ okna, drzwi plas  kowe, płacimy od 
ręki, własny transport. 508-403-959  BIAŁ 

KUPIĘ płyty chodnikowe ażurowe. 793-
017-585  BIAŁ 

KUPIĘ pokrywę studni kanalizacyjnej 
(150cm). 604-136-573  SOK 

KUPIĘ słupy energetyczne 508-030-735  
SOK 

PIEC CO może być używany. 515-076-
758  BIAŁ 

REGAŁY magazynowe kupię. 507-627-
924  BIAŁ 

RURĘ metalową o średnicy około 30 cm. 
536-959-562  BIAŁ 

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100 zł szt. 607-
940-357  ŁOM 
ŻWIR, pulpa, piasek, kamień, ziemia, czar-
noziem, kruszywa.Zapewniam transport 
od do 28 ton 1 zł +VAT do uzg. 792-019-
810  BIAŁ 

AUTOMAT do bramy garażowej 3m USA 
z transformatorem. 600 zł  570-582-
843  BIAŁ 

BALE wysuszone świerk gr. 9.5, szer. 25, 
dł. 5, 10m. 600 zł m³ do uzg. 510-192-
176  BIAŁ 

BARAKOWÓZ mieszkalny, stan bdb, dł. 
7.5m, szer. 2.50m. 8.500 zł  697-206-
827  BIAŁ 

BECZKA do wody z podwoziem 3000l. 
2.000 zł  533-539-848  AUG 

BECZKA metalowa 200 l. 100 zł  795-
999-550  BIAŁ 

BEJCA do barwienia drewna, 8kg. 40 zł kg 
(86)271-38-53  ZAM 

BEJCA orzech do drewna, 8kg. 30 zł kg 
(86)271-38-53  ZAM 

BLACHA biała rozbiórkowa duża ilość, 
dzwonić po 20-stej. 5.000 zł  514-033-
989  WYS 

BLACHA trapezowa, 5 arkuszy, arkusz 
1.20x80 130 zł 605-962-475  BIAŁ 

BLOCZKI silikatowe, pozostałość po budo-
wie. 2 zł szt. 795-999-550  BIAŁ 

BOJLER do c.o, nowy, 150l, ocieplony, 2 
wężownicy, miejsce na grzałkę.. 200 zł  
557-186-062  BIAŁ 

BOJLER elektryczny 120l, używany. 300 
zł  (86)271-38-53  ZAM 

BRAMA garażowa wahadłowa, komplet. 
200 zł  606-204-483  SEJ 

BRAMA z bramką 4m. 300 zł  661-841-
996  WYS 

BRODZIK, kabina, natrysk, komplet, stan 
db. 590 zł do uzg. 602-655-234  BIAŁ 

BUDA wojskowego wozu technicznego. 
2.000 zł  728-998-241  BIAŁ 

CEGŁA żółta ręcznie formowana, 300szt. 
0, 70 zł szt. 798-918-370  SOK 

CEGŁA czerwona. 0, 80 zł szt. 508-978-
927  BIAŁ 

CEGŁA rozbiórkowa. 0, 90 zł szt. 517-
615-833  BIAŁ 

 » CENTRUM FOLII BUDOWLANYCH 
I GEOSYNTETYKÓW GEOWŁÓK
NINY, MEMBRANY , NAJLEP
SZE CENY W PÓŁ WSCH POLSCE, 
PEŁNY ASORTYMENT ZADZWOŃ 
DORADZIMY (85)653-92-34  BIAŁ 

CYNA do lutowania, 2kg. 100 zł kg 
(86)271-38-53  ZAM 

DĄB - bal suchy gr. 5 cm, Łomża. 572-
634-730  ŁOM 

DACHÓWKA czerwona poniemiecka, 
możliwy dowóz. 0, 80 zł szt. 606-262-
582  EŁK 

DESKA calówka oraz 32mm, sezonowane. 
800 zł m³ 663-414-849  SIEM 

DESKA szalunkowa. 350 zł m³ 508-978-
927  BIAŁ 

DESKI różne ok 10m³. 400 zł m³ 518-368-
237  GRAJ 

 Deski tarasowe - modrzew 
syberyjski, legary, więcej infor-
macji na: www.a-and-a.pl. 79 zł 
m² +VAT 503-640-446  SUW 

DOMEK do przeniesienia np. na altan-
kę 3x2, boki blacha, ocynkowana, dach 
papa. 600 zł  798-906-407  SOK 

DOMY drewniane, całoroczne, letnisko-
we. 500-556-625 

DREWNO grusza tarcica gr. od 25mm do 
50mm. 1.600 zł m³ 502-787-601  BIAŁ 

DRZWI 60, 70, 90, lewe, wewnętrzne. 50 
zł  606-204-483  SEJ 

DRZWI balkonowe 2 szt lewe, prawe 
drewniane 100 zł szt. 511-616-141  BIAŁ 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 100X214CM, 
OKNA 198X115CM 2SZT, 97X115CM 1SZT, 

119X117CM 1SZT. 601-183-177  BIAŁ 

DRZWI drewniane z metalową futryną, 
nowe 420 zł całość 796-335-325  BIAŁ 

DRZWI fi longowe 80 prawe. 170 zł  604-
595-157  BIAŁ 

DRZWI garażowe podnoszone, duże, z 
drzwiami przejściowymi.  2.500 zł  507-
627-924  BIAŁ 

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor jesion, 
2szt. 40 zł szt. (86)271-38-53  ZAM 

DRZWI wewnętrzne przeszklone, 3szt +1 
do łazienki. 50 zł szt. 789-305-170  BIAŁ 

DRZWI wewnętrzne używane, 80P, 2 szt, 
łazienkowe 60p, kuchenne 70N od 50 do 
70 zł. 511-240-244  SOK 

DRZWI z futryną 190 zł całość 796-335-
325  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne metalowe, polskie, 
przeszklone, grubość 55mm, nowe, kpl 
gotowy do montażu 1.080 zł całość 531-
865-030  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne pcv, przeszklone, kpl,  
930 zł  531-865-030  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, drewniane, używane, 
85x205, 1szt. 100 zł  (86)271-38-53  ZAM 

EMULSJA asfaltowa do konserwacji fun-
damentów, szamb, kręgów betonowych, 
dachów 200l. 2 zł  660-636-023  GRAJ 

ETERNIT głębokofalisty, nowy. 12 zł szt. 
501-647-161  GRAJ 

FARBA Dulux Easy Care 9l, 2 wiaderka. 
110 zł szt. 503-511-042  BIAŁ 

FUGA koloru piaskowego do kamienia, 
50zł za worek. 50 zł do uzg. 509-676-
732  BIAŁ 

GLAZURA biała 15x15, 12m². 10 zł m² 
504-716-360  BIAŁ 

GNIAZDA elektryczne, przełączniki, ro-
zetki, wyłączniki siłowe, różne, 3-5 zł szt. 
511-240-244  SOK 

GRUNTOBET KREISEL 20kg środek grun-
tujący, pozostałość z budowy, nowe, 
nieotwierane, wiadro.  90 zł szt. 503-
511-042  BIAŁ 

GRUZ kruszony. 28 zł t 600-826-096  GRAJ 

GRYS czarny i biały, średni, ok 500kg. 0, 
50 zł kg 511-504-025  BIAŁ 

GRZEJNIK łazienkowy, nowy, duży. 150 zł  
794-729-290  BIAŁ 

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 340 zł  
510-498-527  BIAŁ 

GRZEJNIKI żeliwne 2szt, 7-żeberek 10zł 
żeberko. 722-273-722  BIAŁ 

GRZEJNIKI żeliwne 40szt 10 zł  668-614-
390  BIAŁ 

GRZEJNIKI warsztatowe, nowe, 3szt. 70 
zł szt. 503-149-773  OLE 

IMPREGNAT do drewna, zielony, 20l 160 
zł  531-865-030  BIAŁ 

KAMIENIE różnej wielkości 1, 5t. 100 zł  
504-803-730  BIAŁ 

KAMIENIE różnej wielkości 1, 5t. 100 zł  
504-803-730  BIAŁ 

KAWAŁKI sklejki, pocięte na wymiary: dł. 
39cm, szer. 10cm, gr. 18mm, 200szt. 2 zł 
szt. 504-352-084  BIAŁ 

KOŁKI sosnowe, na ogrodzenie, dł. 1.5m. 
2 zł szt. 600-768-549  BIEL 

KOCIOŁ grzewczy 38KW, na eko groszek, 
drzewo, węgiel, z podajnikiem ślimako-
wym. 3.000 zł  606-204-483  SEJ 

KOMINEK ozdobny, stylowy, elektryczny. 
500 zł  606-204-483  SEJ 

 KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 

KONSTRUKCJE pod poręcze na scho-
dy zewnętrzne, 9mb. 340 zł całość 602-
655-234  BIAŁ 

KONTENER budowlany 2.5x2.5x6.1m, 
do remontu 1.200 zł  602-655-234  BIAŁ 

KONTENERY budowlane. 5.000 zł szt. do 
uzg. 696-444-950  EŁK 

KRĘGI betonowe fi 140cm. 150 zł szt. 
697-206-827  BIAŁ 

KRATA metalowa na drzwi 120 zł  508-
073-762  BIAŁ 

KROKWIE świerkowe, dł. 5.10, 14x6. 50 
zł szt. 606-419-285  SOK 

LAMPA sufi towa, na 3 ledy, 4szt. 50 zł szt. 
508-978-927  BIAŁ 

LINA stalowa fi  16, polska, dł. 40m. 12 zł 
mb 500-067-949  SOK 

LISTWY startowe do styropianu 15 cm, 7 
sztuk. 10 zł szt. 502-348-899  BIAŁ 

LUKSFERY 20 x 20, 32 szt. 3 zł szt. (86)271-
38-53  ZAM 

LUKSFERY 60szt. 6 zł szt. (85)652-35-
02  BIAŁ 

LUKSFERY szkło niebieskie, 32szt. 2 zł szt. 
(85)650-15-59  BIAŁ 

MATERIAŁ na bramę 6m wysokość 1.25, 
w elementach. 500 zł  508-789-456  BIAŁ 

MATERIAŁY elektryczne, hydrauliczne, 
płytki, pozostałość po budowie, 5-90zł. 
602-655-234  BIAŁ 

MIKRO zbrojenie do betonu 12mm. 15 zł 
szt. 503-511-042  BIAŁ 

MODRZEW  deski calowe obrzynane, dł. 
ok 4-5, 5m, sezonowe 9 lat, ilość ok. 2, 
8m³, gmina Wyszki odbiór własny. 750 
zł m³ 607-265-406  BIAŁ 

 NAJTAŃSZE BLACHY TRAPEZOWE, II GAT, TYLKO 
14 ZŁ M² NETTO, METALKOMPLEKS KRUPNIKI 

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 
OŚCIEŻNICA metalowa 60cm lewa, 3szt, 
60 uniwersalna 3szt, 80cm lewa 1 szt. 45 
zł szt. 511-240-244  SOK 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, automatyka, 
siatka ogrodzeniowa, panele ogrodzeniowe itp. 

660-918-263  BIEL 
OKNA kompletne Sokólskie 2-szybowe 
stary typ, nowe 87x116-1szt, 57, 5x116-
3szt, balkonowe 220x90-5szt, cena od 50 
do 110zł. 602-655-234  BIAŁ 

OKNA plastikowe 143x146cm, 5szt, 2 
skrzydłowe. 200 zł  788-882-649  BIAŁ 

OKNO pcv 180x162. 200 zł  510-060-
081  BIAŁ 

ONDULINA 60 arkuszy. 2 zł szt. 608-747-
358  ZAM 

 » PŁYTA AŻUROWA MEBA, WYM. 
60X40X8, CZERWONA I SZARA, 
I GATUNEK, PŁYTA PAKOWANA 
NA PALETACH ZWROTNYCH PO 
36SZT. DO OBEJRZENIA I ODBIO
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RU BRUK BUD HRYNIEWICZE 7C. 
6, 15 zł szt. 604-105-629  BIAŁ 

PŁYTA pilśniowa wodoodporna 100szt, 
gr. 5mm dł. 1, 15m szer. 75cm. 2 zł szt. 
722-273-722  BIAŁ 

PŁYTKA chodnikowa 35x35cm 2 zł szt. 
600-826-096  GRAJ 

PŁYTKA elektryczna indukcyjna i cera-
miczna, na 4 garnki, do zabudowy, spraw-
ne, stan db. 290 zł  602-655-234  BIAŁ 

PASKI bawełny do wyciszania podłóg o 
szer. 5cm. 3 zł do uzg. 509-676-732  BIAŁ 

PIEC typu koza.  120 zł do uzg. 502-348-
899  BIAŁ 

PIEC Zębiec 21KW, stan dobry. 1.000 zł 
do uzg. 795-200-991  BIAŁ 

POJEMNIKI 1000l na palecie, 2szt. 230 zł 
szt. 883-058-952  BIAŁ 

POKRYWA żeliwna do studzienki kanaliza-
cyjnej. 200 zł  508-978-927  BIAŁ 

POZOSTAŁOŚCI po budowie, plastry ka-
mienia polnego. 90 zł m² do uzg. 509-
676-732  BIAŁ 

PRĘTY zbrojeniowe, śr. 10-12, dł. 12m, 
10szt. 17 zł szt. 608-128-305  BIAŁ 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowników 
2.30x1.50, 4szt. 40 zł szt. (86)271-38-
53  ZAM 

PRZEWÓD elektrim YTDY 2x0.5mm². 55 
zł  503-511-042  BIAŁ 

PUSTAKI żużlowe, 300szt. 3 zł szt. 663-
414-849  SIEM 

RAMA 7m, z ceownika 120mm. 500 zł do 
uzg. 511-504-025  BIAŁ 

RURĘ stalową o śr. 28cm dł.5, 20 m gr. 
ścianki 12mm 2 zł kg do uzg. 509-676-
732  BIAŁ 

RURA kanalizacyjna pvc 110x2000, nowa. 
22 zł  694-714-016  BIAŁ 

RURKI chromowane 10mm, 30mb. 3 zł 
mb (86)271-38-53  ZAM 

RURY fi  8-12, do bram i bramek, 20szt, 
12.50-20zł mb. 536-959-562  BIAŁ 

RURY na słupki przekrój fi  60, dł. 1.5mb, 
30szt. 15 zł szt. 883-058-952  BIAŁ 

RURY stalowe 80, 100, 130, ok. 3t, Orzysz. 
1, 10 zł kg 609-499-004  PISZ 

RUSZTOWANIA warszawskie. Wymiary 
zewnętrzne 157cm x 77 cm. Dwa typy 
ramek. 40 zł szt. 795-976-276  BIAŁ 

SŁUPKI betonowe, 150szt, 10x8 wys. 2m., 
2, 2m 70szt cena 18zł za szt 16 zł szt. 788-
882-649  BIAŁ 

SŁUPKI ogrodzeniowe, 300szt, 20-25zł. 
533-539-848  AUG 

SCHODY Rintal - Montaż Schodów W 
Czerwcu Za Darmo. 585-324-254  HAJ 

SIATKA ogrodzeniowa 1.50m, 3mm gr, 
słupki, cena za rolkę, okna 80x100-no-
we, różne. 120 zł szt. 501-647-161  GRAJ 

SIATKA ogrodzeniowa nowa. 10 zł m² 
(85)868-37-47  BIAŁ 

SKRZYDŁA drzwi różne rozmiary zewnę-
trze i zewnętrze bez futryn od 25zł 602-
655-234  BIAŁ 

SKRZYDŁA okienne drewniane brązowe 
Sokółka- 2-szybowe z żaluzjami, 60x132 
80zł, 114x132 90zł, balkonowe 80x205 
100zł,  602-655-234  BIAŁ 

SPRZEDAŻ kominów, od producenta, do-
wóz gra  s. (85)717-12-34  BIAŁ 

SPRZEDAM sosnę budowlaną na pniu na 
krokwie, bale, łaty ok.10 sztuk.możliwe 
obalenie - zrywka we własnym zakresie. 
270 zł m³ 667-617-984  BIEL 

STAL budowlana: pręty żebrowane, ką-
towniki, dwuteowniki, rury. 2 zł kg 508-
978-927  BIAŁ 

STAL dwuteownik 240mm, 340mm, 
450mm. 2 zł kg 511-504-025  BIAŁ 

STEMPLE średnica 15 cm, 20 cm. 8 zł szt. 
730-900-722  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 100szt, 2.5 i 3.5, 
4-5zł. 606-282-188  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 3m. 4 zł szt. 600-
768-549  BIEL 

STEMPLE budowlane około 300 sztuk 2, 
74cm 2, 90 . Były raz na budowie 3, 5zł za 
szt 3, 50 zł  606-655-780  OMA 

STEMPLE budowlane. 4 zł szt. do uzg. 
606-758-207, 660-018-261  BIEL 

STEMPLE długość 280cm, 240szt, po 4 zł 
całość za 800zł. 800 zł szt. do uzg. 509-
839-161  BIAŁ 

STEMPLE sosnowe 3m 400szt 5 zł szt. 
668-614-390  BIAŁ 

STODOŁA drewniana do rozbiórki. 9.000 
zł  604-136-573  SOK 

STODOŁA z bala, kryta dachówką 22x8m, 
do rozbiórki. 8.000 zł  500-714-043  BIAŁ 

STODOŁA, duża, 14x10x8, stan bdb, zdro-
we drewno, pomoc w rozbiórce. 6.000 zł 
do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

SZKŁO 56.5x13.5x6. 3 zł szt. 602-240-
972  EŁK 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-922-
569, (85)652-10-84  BIAŁ 

SZTACHETY 44 szt wys. 120. 140 zł  500-
587-474  BIAŁ 

SZTACHETY impregnowane, dł. 80cm, 
szer. 9cm, gr. 2.5cm. 2, 50 zł  789-305-
170  BIAŁ 

SZTACHETY olchowe suche, szer. 9.5cm, 
300szt. 3, 50 zł mb 536-959-562  BIAŁ 

SZTACHET Y półokrągłe, dł. 150cm, 
400szt. 2, 50 zł szt. 698-580-099  BIAŁ 

SZTACHETY sosnowe heblowane, zaokrą-
glone, 100-150cm, 2.40-3.60zł. 500-674-
762  AUG 

SZYNY kolejowe. 5.000 zł  697-206-827  
BIAŁ 

TANIE deski tarasowe, modrzew syberyj-
ski. Suwałki. 503-640-446  SUW 

TAPETA papierowa różne wzory i kolory, 
po 4, 5, 6, 7 rolek. 15 zł do uzg. 794-
729-290  BIAŁ 

TAPETY we wzory, różne ilości. 8 zł szt. 
794-729-290  BIAŁ 

UCHWYT do płotków śnieżnych, 20szt. 
15 zł szt. 604-595-157  BIAŁ 

UCHWYT tokarski 190. Nowy. Cena do 
negocjacji. 900 zł szt. do uzg. 881-388-
299, 781-108-111  HAJ 

UCHWYT tokarski 250 Uchwyt tokarski 
jest nowy, cena do negocjacji 1.200 zł szt. 
do uzg. 881-388-299, 781-108-111  HAJ 

UMYWALKA biała, używana, 45, pół-po-
stument, kran. 130 zł  511-240-244  SOK 

WĄŻ ogrodowy 15m, mało używany, z 
końcówkami. 15 zł  503-902-859  BIAŁ 

WANNA żeliwna 140cm. 80 zł  790-880-
374  BIAŁ 

WANNA żeliwna dł. 140cm. 90 zł  (85)650-
20-31  BIAŁ 

WANNA akrylowa narożna 150x95. 150 
zł  510-060-081  BIAŁ 

WANNA akrylowa narożna z nogami i sy-
fonem 210 zł  796-335-325  BIAŁ 

WANNA akrylowa, nowa, 65x100cm. 100 
zł  668-432-788  BIAŁ 

WANNA blaszana, nowa, 1.50mx70. 100 
zł  (85)743-35-46  BIAŁ 

WANNA z baterią, natryskiem, nowe. 250 
zł  789-305-170  BIAŁ 

WENTYLACJA kominowa. 15 zł szt. 730-
900-722  BIAŁ 

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, prawe 
do frezarki wrzecionowej, 100 szt. 4 zł 
szt. (86)271-38-53  ZAM 

ZAMKI do drzwi wewnętrznych mieszka-
niowych i garażowych, również garażo-
wych, z kluczykami i klamkami, 15 kpl, 
20-30 zł. 511-240-244  SOK 

ZAPRAWA klejąca LakmaTerm Syntekol 
PSW worki po 25 kg 17 zł szt. 503-511-
042  BIAŁ 

ZBIORNIK 90x90x120. 200 zł  730-900-
722  BIAŁ 

ZLEW 2 komorowy żeliwny, biały, z syfo-
nem. 80 zł  511-240-244  SOK 

ZLEW 2 komorowy, srebrny, z ociekaczem, 
mało używany. 50 zł  601-320-276  BIAŁ 

ZLEW żeliwny 2 komorowy, używany. 50 
zł  (85)650-15-59  BIAŁ 

ZLEW kucheny nierdzewny 70 zł  604-
922-094  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK 1 komorowy z ocieka-
czem, bateria wyciągana, ceramiczny, 
piaskowy. 220 zł  511-240-244  SOK 

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 2 ko-
morowy, rozm 60x80. 80 zł  (86)271-
38-53  ZAM 

ZLEWOZMYWAK dwukomorowy z kwa-
sówki. 70 zł szt. 508-789-456  BIAŁ 

USŁUGI BUDOWLANE

STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 506-210-160  
BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, sprzedaż 
wióra do samodzielnego montażu. 663-
201-446, 783-828-866 

MUROWANIE, docieplanie, malowanie 
elewacji, tarasy. 502-065-033  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, tapeto-
wanie. Usuwanie rys, pęknięć zacieków.  
536-403-012  BIEL 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 

TYNKI tradycyjne z agregatu cementowo-
-wapienne. Solidna ekipa z wieloletnim 
doświadczeniem. Możliwość wystawienia 
faktury VAT.  691-655-384  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE
KOMPLEKSOWE usługi brukarskie. 516-
716-274  BIAŁ 

PROFESJONALNE usługi koparko- ła-
dowarką, wykopy pod budynki, przyłą-
cza, rozładunek palet, niwelacja terenu, 
wyrywanie korzeni. 696-912-692, 698-
284-263  BIAŁ 

WYWOŻENIE gruzu i odpadów, usługi rę-
bakiem, odnawianie podwórka, stawianie 
konstrukcji stalowych, zakładanie oczysz-
czalni przydomowych. 608-537-678  OLE 

OKNA I DRZWI
KONSTRUKCJE dachów: domy, obory, 
stodoły. 537-061-488  WYS 

MONTAŻ okien i drzwi. 508-403-959  BIAŁ 

POZOSTAŁE
DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 880-
392-195  BIAŁ 

 » INSTALACJE SANITARNE, OGRZE
WANIE PODŁOGOWE ŚCIENNE I 
GRZEJNIKOWE, REKUPERACJA, KO
TŁOWNIE, POMPY CIEPŁA. PROJEKT 
I WYKONANIE. FACHOWE DORADZ
TWO. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
1.300 zł kpl do uzg. 605-135-555  BIAŁ 

KRYCIE Dachów, okna dachowe, obróbki 
blacharskie, obrynnowanie, podbitka, 
docieplenie poddaszy, drobne prace mu-
rarskie. 518-481-316  ZAM 

 MEBLE NA ZAMÓWIENIE: KUCHENNE, 
POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE. WEJDŹ NA 

NASZĄ STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ WWW.
GREGORMEBLE.PL. 503-166-153  BIAŁ 

 MSG Granit oferuje wyro-
by z marmurów, granitów. Bla-
ty kuchenne, łazienkowe, pa-
rapety, obudowy kominków, 
grillów, schody, posadzki, ta-
rasy, elewacje, solidnie. 500-

100-289, (85)718-82-91  BIAŁ 

 MSG Granit oferuje: scho-
dy, posadzki, tarasy, obudo-

wy kominków, grillów, parape-
ty zewnętrzne i wewnętrzne, 

brodziki prysznicowe, wysoka 
jakość, niskie ceny. 500-100-

289, (85)718-82-91  BIAŁ 

NAPRAWY rynien, dachów, malowanie 
dachów, docieplanie kominów wełną 
mineralną. 797-513-715  BIAŁ 

OCIEPLANIE dachów, fundamentów, stro-
pów pianą PUR Nadaje się jako powłoka 
przeciwskropleniowa Bezpłatne wyceny 
503-740-747  BIAŁ 

OFERUJEMY fachowe doradztwo, wycenę 
oraz kompleksowe wykonawstwo insta-
lacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, rekuperacji i 
innych. 1.000 zł całość +VAT do uzg. 533-
180-100, 662-961-956  BIAŁ 

OGRODZENIA systemowe, panele, siat-
ka 35 zł mb do uzg. 889-828-311  BIAŁ 

PIECE kafl owe, kominki z rozprowadze-
niem ciepła, grilo-wędzarki ogrodowe 
- wykonuję. Naprawiam stare piece ka-
fl owe.  575-821-537  BIAŁ 

PIECE kaflowe, kominki z wkładem z 
rozprowadzeniem ciepła, wędzarki, gri-
le ogrodowe - wykonuję, naprawiam. 
Remontuję stare piece kaflowe.  575-
821-537  BIAŁ 

POSADZKI agregatem, balkony, papo ob-
róbki. 604-595-157  BIAŁ 

PROFESJONALNE docieplenia budynków, 
oraz kompleksowe wykończenie wnętrz, 
K G zabudowy wnętrz, terakota glazura, 
gładzie, malowanie. Staranność, profe-
sjonalni. 530-861-890  ZAM 

 » PROFESJONALNE USŁUGI TYN
KARSKIE AGREGATEM, WYNAJEM 
MASZYN I AGREGATÓW TYN
KARSKICH. 575-747-253  BIAŁ 

PRZYJMĘ proste roboty na frezarce kon-
wencjonalnej. 784-485-998  BIAŁ 

 » REMONTY I WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, TYNKI GIPSOWE, CE
MENTOWE, AGREGATEM, SUFITY 
PODWIESZANE, ŚCIANKI DZIA
ŁOWE Z PŁYT GK, SZPACHLOWA
NIE, GŁADZIE GIPSOWE, OCIE
PLENIA. 575-747-253  BIAŁ 

ROZBIÓRKA domów i altanek. 536-709-
700  BIAŁ 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. gospo-
darczych, wywóz złomu i gruzu. 788-
882-649  BIAŁ 

SPRAWDZONE i bezpieczne rozwiązania-
-nacinanie, frezowanie betonu i rusztów, 
FUH Nowak.  607-857-627 

STUDNIE wiercone. 120 zł mb 508-677-
029  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE malowanie agregatem. 
516-775-079  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie itp.  600-
876-504  KOL 

TYNKOWANIE, szpachlowanie, malo-
wanie, układanie paneli podłogowaych. 
jestem solidny bez nałogów. 884-381-
925  BIAŁ 

UKŁADANIE Glazury, terakoty, gresu  889-
828-311  BIAŁ 

USŁUGI instalacyjno, GAZ, owe, hydrauli-
ka  607-512-211, (12)421-09-22 

USŁUGI maszynami: ładowarka12m wy-
sięgnik-różny osprzęt m.in.kosz wysięgni-
kowy, koparka gąsięnnicowa 4t, koparka 
kołowa 24 tonowa, spych, ładowarka 
gąsiennicowa 608-537-678  OLE 

WANNY, brodziki, zlewozmywaki- odna-
wiam. Stare i współczesne. 720-007-016 

KUPIĘ
KAMERY, zestaw do monitoringu z nagry-
warką. 507-627-924  BIAŁ 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924  BIAŁ 

KUPIĘ używane lodówki, pralki: auto-
mat i franię, wszystkie typy, odbieramy 
własnym transportem, płacimy od ręki. 
508-403-959  BIAŁ 

ZAKUPIĘ starocia, stare meble, szkło, 
porcelanę, beczki, części motocykli itp. 
1 zł  515-660-682 

SPRZĘT AGD
FILTR do wody, profesjonalny, nowy. 
3.000 zł  536-968-921 

GRZEJNIK elektryczny olejowy, energo-
oszczędny, stan bdb. 100 zł  888-501-
191  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z piekar-
nikiem. 350 zł  507-975-896  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa z elektrycznym pie-
karnikiem 260 zł  604-922-094  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa z gazowym piekarni-
kiem 240 zł  531-865-030  BIAŁ 

K U C H N I A  g azo w o -  e l e k t r y c zn a 
Mastercook, stan bdb. 500 zł  511-616-
141  BIAŁ 

LODÓWKA 135cm, stan bdb, transport 
gra  s. 100 zł  508-403-959  BIAŁ 

LODÓWKA duża, nowa. 300 zł  (85)653-
47-20  BIAŁ 

LODÓWKA electrolux wys. 140cm. 400 
zł  (85)652-35-02  BIAŁ 

MAGIEL elektryczny, używany, szer. 56 
cm. 80 zł  (85)650-15-59  BIAŁ 

 MASZYNA DO SZYCIA POKÓJ, Z LAT 50, NOŻNA, 
SZAFKA, ROZKŁADANY BLAT, 100% SPRAWNA, 
GŁÓWKA JAK NOWA, LEKKO PRACUJE, DOWÓZ 

WASILKÓW, BIAŁYSTOK I OKOLICE. 180 zł do uzg. 
606-972-284  BIAŁ 

MIKROFALÓWKA Amica, stan bdb, trans-
port gra  s. 120 zł  508-403-959  BIAŁ 

MIKSER Zelmer. 30 zł  888-501-191  BIAŁ 

NOWE żelazko elektryczne w oryginalnym 
opakowaniu. 40 zł  663-206-992  BIAŁ 

NOWY czajnik elektryczny o pojemności 
1l w oryginalnym opakowaniu. 30 zł  663-
206-992  BIAŁ 

NOWY mikser elektryczny. 40 zł  663-
206-992  BIAŁ 

ODKURZACZ Thomas Aqua+ Pet Family, 
piorący, na sucho mokro, filtr wodny, 
1700wa  , wszystkie końcówki, bezwor-
kowy, workowy, komplet, stan idealny.  
650 zł  518-248-565  BIAŁ 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan bdb. 
70 zł  507-975-896  BIAŁ 

ODKURZACZE 2szt, stan bdb. 60 zł  508-
403-959  BIAŁ 

OKAP Mastercook, biały. 200 zł  511-
616-141  BIAŁ 

OKAPY do kuchni z wyciągiem, kwasówka, 
nowy. 290 zł  602-655-234  BIAŁ 

PŁYTKA gazowa Miele, 5 palnikowa, 
nowa, nieużywana. 3.100 zł  601-320-
276  BIAŁ 

PRALKA automatyczna Candy, stan bdb, 
transport gratis. 200 zł  508-403-959  
BIAŁ 

PRALKA automatyczna Polar, stan bdb, 
transport gratis. 250 zł  508-403-959  
BIAŁ 

PRALKA automatyczna Samsung, pranie, 
suszenie, prasowanie, energooszczędna, 
8kg wsadu, duże drzwiczki. 350 zł  508-
403-959  BIAŁ 

PRALKA elektrolux, ładowana od góry. 
450 zł  508-978-927  BIAŁ 

PRALKA frania. 150 zł  602-240-972  EŁK 

PRALKA frania. 120 zł  661-841-996  WYS 

PRALKA Mastercook, sprawna, stan db, 
wsad od góry. 250 zł  502-787-601  BIAŁ 

PRALKA typu frania bez wirowania spraw-
na 110 zł szt. 696-566-169  BIAŁ 

PRALKA wiatka, stan db. 290 zł  791-897-
978  BIAŁ 

ROŻNO elektryczne typ 58302 1430W 
+nawilżacz. 200 zł  504-716-360  BIAŁ 

UMYWALKA ikea piekna mało uzywana 
z kranem ikea dł 80-81cm szer54-55cm 
320 zł całość 696-566-169  BIAŁ 

UMYWALKA używana biała, zwykła, z 
kranem 50 gł40. 80 zł całość 696-566-
169  BIAŁ 

Z A M I E N IĘ  uży waną  zamrażarkę 
80x50x60, 4 szuflady na używaną lo-
dówkę. 502-782-576  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA LG. 500 zł do uzg. 795-
200-991  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA mała, szufl adkowa, 3 szu-
fl ady, stan bdb, transport gra  s. 100 zł  
508-403-959  BIAŁ 

ZLEW jednokomorowy uzywany okragly 
głeboki z kranem retro srebry 100 zł ca-
łość 696-566-169  BIAŁ 

ZMYWARKA Bosch 45. 350 zł do uzg. 
531-540-521  BIAŁ 

ZMYWARKA Bosh do zabudowy 45cm. 
450 zł  531-540-521  BIAŁ 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
ŻYRANDOL świecznik, ciemny orzech. 150 
zł do uzg. 531-540-521  BIAŁ 

ŻYRANDOL kuchenny. 50 zł  531-540-
521  BIAŁ 

ŻYRANDOL mosiężny 8 ramienny, waga 
11kg, żarówki na mały gwint. 1.000 zł  
660-636-023  GRAJ 

ŻYRANDOL pokojowy 3-ramienny, nowy, 
nieużywany, kolor ciemnego drewna. 60 
zł  794-729-290  BIAŁ 

ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 80 
zł  (86)271-38-53  ZAM 

ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramienne i 
kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-240-244  SOK 

BOJLER 80l i naczynko wyrównawcze wraz 
z osprzętem. 300 zł szt. 507-720-570  BIEL 

DESKA sedesowa nowa, wolnoopadająca. 
45 zł szt. 503-511-042  BIAŁ 

DYWAN 1, 9x1, 40m, mało używany. 70 
zł  504-352-084  BIAŁ 

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

DYWAN jasny beżowy, 2.40 x 1.60 60 zł 
605-962-475  BIAŁ 

DYWAN pluszowy, stan bdb, 300x240. 
110 zł  (85)651-13-89  BIAŁ 

DYWAN w bardzo dobrym stanie o wym. 
2 m 70 cm x 1m 90cm, Możliwy trans-
port za dopłatą  199, 99 zł szt. 575-176-
626  BIAŁ 

DYWANY 2mx3m 150 zł szt. 536-709-
700  BIAŁ 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, cegła, 
używany. 50 zł  503-902-859  BIAŁ 

FIRANKI polskie, nowe, cena za metr. 15 
zł  794-729-290  BIAŁ 

LAMPY jarzeniowe 1m z dwoma świetlów-
kami, 4szt.  50 zł szt. 606-204-483  SEJ 

LUSTRO duze na plycie o wym. 70 cm x 
70 cm lustro ma wym.63 cm x 60 cm z 
tyłu ma zaczep gotowy do powieszenia 
istnieje możliwość transportu 34, 99 zł 
szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

LUSTRO kryształowe 50x60cm, 6szt. 20 
zł szt. 604-595-157  BIAŁ 

LUSTRO krótko uzywane ikea rama brzo-
zowa ok 70x70 70 zł szt. 696-566-169  
BIAŁ 

MATERACE 1 osobowe, stan bdb, białe. 
280 zł  694-714-016  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę i fotele, kolor czer-
wony, wełna, nowe. 100 zł  794-729-
290  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę, kolor brąz-bordo, 
używana. 20 zł  503-902-859  BIAŁ 

NARZUTY wzorzyste z wełny, tkane ręcz-
nie, wym. 145x2m. 250 zł  504-716-360  
BIAŁ 

NOWY zegar wiszący, okrągły w kolorze 
żółtym pomarańczowym w oryginalnym 
kartonie 30 zł  663-206-992  BIAŁ 

OBRAZ nowoczesny ikea duzy bialo czar-
ny Audrey hepburn 79 zł szt. 696-566-
169  BIAŁ 

TAPETY drewnopodobne, 2szt. 15 zł do 
uzg. 794-729-290  BIAŁ 

WIATRAK sufi towy 3 zakresowy. 100 zł  
606-204-483  SEJ 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, wzory 
dziecięce, szer. 4m. 50 zł mb 601-323-
135  BIAŁ 

ZASŁONY żakardowe, różne wzory i ko-
lory. 50 zł kpl do uzg. 794-729-290  BIAŁ 

ZESTAW naczyń ze stali nierdzewnej, 27 
elementów, nowy. 5.000 zł  536-968-
921  SUW 

ZLEW kuchenny emaliowany, 2-komo-
rowy, 60x80 70 zł  604-922-094  BIAŁ 

MEBLE
ŁÓŻKA 2szt drewniane Swarzędz, ład-
ne, jasny dąb. 250 zł do uzg. 531-540-
521  BIAŁ 
ŁÓŻKO drewniane 90x200, z materacem. 
150 zł  697-983-033  BIAŁ 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do szafek 
kuchennych, wym. 58x40x50, 2szt +2, 
wym. 70.5x60x50x32 2szt+4+2. 700 zł 
całość 511-240-244  SOK 

DWA fotele, boki czarne skaj, środek bor-
do, mało używane. 350 zł szt. 694-714-
016  BIAŁ 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50 zł szt. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

FOTELE bujane 2szt, nowe 1.000 zł szt. 
512-766-450  BIAŁ 

FOTELE, 2szt, używane, szare, stan db. 50 
zł szt. 792-424-888  BIAŁ 

FOTELE, 50-70zł. 692-922-569, (85)652-
10-84  BIAŁ 

KANAPA 2 osobowa, stan bdb. 300 zł  
507-676-101  BIAŁ 

KANAPA narożna szaro-czarna welurowa 
z funkcja spania +pufa. 900 zł całość 606-
204-483  SEJ 

KOMODA Black Red White, 5 szufl ad. 350 
zł  692-185-320  BIAŁ 

KOMODA Black Red White. 200 zł  531-
540-521  BIAŁ 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 
KOMODA niemiecka, stan bdb, po reno-
wacji. 2.500 zł  662-593-789  SUW 

KOMODA rzeźbiona z lustrem 50x195cm 
450 zł  504-418-652  BIAŁ 

KRZESŁA kuchenne, metalowe, 2szt, ol-
cha. 60 zł szt. 791-897-978  BIAŁ 

KRZESŁO dwu-funkcyjne, po obrocie 90 
stopni zmienia się w trzystopniowe scho-
dy. 300 zł  504-418-652  BIAŁ 

MEBLE kuchenne nowe, kolor brąz ce-
glasty, 5 szafek, 1 oszklona +sza  a pod 
zlewozmywak, 2.20m. 900 zł do uzg. 
791-897-978  BIAŁ 

MEBLE pokojowe z sza  ą rtv, czarne, stan 
db. 450 zł  792-424-888  BIAŁ 

MEBLE pokojowe z sza  ą rtv, czarne, stan 
db. 480 zł  792-424-888  BIAŁ 

PÓŁKI stojące na książki 2 szt. 80 zł całość 
do uzg. 531-540-521  BIAŁ 

PÓŁKO TAPCZAN z nadstawką, stan db, 
kolor mahoń. 150 zł  604-671-682  BIAŁ 

REGAŁ z biurkiem, kolor grafi t, używa-
ny, stan bdb. 150 zł  503-902-859  BIAŁ 

REGAŁ z laminatu dąb sonoma jest on 
w doskonałym stanie prawie jak nowy 
wys.1 m 50 cm szerokość obu regałów 43 
cm głębokość 30 cm, posiada 4 półki  75 
zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

REGAŁ z szafą, barkiem, sześcioma szu-
fl adami i ośmioma półkami, długość 340 
cm., kolor miodowy. Stan bardzo dobry. 
300 zł  731-482-792  BIAŁ 

SOFA żółta skórzana + fotel nie rozkładana 
stan db. 250 zł całość 694-175-685  BIAŁ 

SOFA brązowa skórzana obudowa dę-
bowe, do drobnej naprawy  200 zł  694-
175-685  BIAŁ 

SOFA do spania 3 osobowa, z funkcją do 
spania, stan bdb. 60 zł  794-729-290  BIAŁ 

SOFA rozkładana stan idealny kupiona w 
Vega meble 500 zł szt. 694-175-685  BIAŁ 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 56. 
60 zł  794-729-290  BIAŁ 

STOLIK na ubrania podwójny, z półką 
na buty, na kółkach, czarny. 50 zł  535-
492-390  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, roz-
kładany 120x112cm, podnoszony. 230 zł  
511-240-244  SOK 

STOLIK okolicznościowy okrągły, dąb, 
dowóz gra  s. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy prostokątny, so-
sna, stan bdb, dowóz gra  s. 150 zł  694-
175-685  BIAŁ 
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STOLIK okolicznościowy, ława, 3 szufl ady, 
kolor dąb. 80 zł do uzg. 531-540-521  BIAŁ 

STOLIK pod telewizor, z półką, czarny. 50 
zł  535-492-390  BIAŁ 

STÓŁ czarnobrazowy ikea z 4 krzesłami 
ikea 90x90 rozkładany na duzy, odbior 
5km za białymstokiem 550 zł szt. 696-
566-169  BIAŁ 

STÓŁ do biura, nowy, kolor jasny orzech, 
z wysuwaną półką na klawiaturę. 100 zł  
503-902-859  BIAŁ 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, szer. 65cm, 
wys. 70cm. 300 zł szt. (86)271-38-53  
ZAM 

STÓŁ szklany 70x140cm. 300 zł  504-020-
950  BIAŁ 

SZAFA 1 drzwiowa z pawlaczem. 350 zł  
692-185-320  BIAŁ 

SZAFA 2 drzwiowa, jasna. 230 zł  792-
424-888  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa z lustrem. 500 zł  792-
424-888  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa, ciemny orzech, uży-
wana, stan bdb. 150 zł  503-902-859  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa, jasna sosna. 300 zł  
694-175-685  BIAŁ 

 Szafa przesuwna Kom-
nador, 3 drzwiowa, z lustrem, 
szer. 2m, stan idealny. 700 zł 
do uzg. 505-105-970  BIAŁ 

SZAFA sliczna ikea przesuwna duza drzwi 
szklo mleczne rama srebrna obudowa 
jasna brzozowa szer200 gl66 wys236 
rozłożona odbior 5km za białymstokiem  
1.500 zł szt. 696-566-169  BIAŁ 

SZAFA, komoda z nadstawką, stolik, półka 
wisząca, bardzo ciemny brąz. 400 zł ca-
łość do uzg. 531-540-521  BIAŁ 

SZAFKA biała 1m55cmx45cm z półkami w 
dobrym stanie bardzo pakowna i funkcjo-
nalna niezbędna w każdej np.łazience lub 
innym dowolnym pomieszczeniu. 94, 99 
zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

SZAFKA pod telewizor 64x40, na kółkach. 
70 zł  511-240-244  SOK 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, dowóz 
gra  s. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA ubraniowa, metalowa. 100 zł szt. 
509-156-418  BIAŁ 

WERSALKA +2 fotele. 950 zł  602-240-
972  EŁK 

WERSALKA 3 osobowa, poszycie czer-
wone, nieużywana. 540 zł  694-714-016  
BIAŁ 

WERSALKA w kolorze brązowym na sprę-
żynie powierzchnia spania 195x115 z 
pojemnikiem na pościel-dowóz gratis 
na terenie Białegostoku. 500 zł  731-785-
420  BIAŁ 

WERSALKA w kolorze brązowym na sprę-
żynie z pojemnikiem na pościel, dowoź 
gratis na terenie Białegostoku. 500 zł  
518-424-186  BIAŁ 

WERSALKA, 2 fotele, brązowe, razem lub 
osobno, 200-800 zł. 797-862-982  BIAŁ 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak nowa, 
dowóz gra  s. 100 zł  694-175-685  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa mebli, miedzy 
innymi: meble, szafy, wersalki, lodówki, 
stoły, stoliki, sza  i RTV, sprzęt RTV, itp, 
dowóz gra  s, oglądanie osobiste. 534-
174-908  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI

PRZEPROWADZKI drobne z pracownika-
mi do noszenia bagazowki transport bu-
sami towarowymi bialystok podlasie cala 
polska 7-dni 795-013-099  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport bagazowy 
-realizujemy nie typowe zlecenia -wno-
szenie znoszenie przestawianie-posia-
damy wolne terminy 731-785-420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, ekspresowo, tanio. 
508-403-959  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, przewóz mebli, ma-
teriałów budowlanych Białystok-cała 
Polska. 785-556-050  BIAŁ 

ANTYKI

ANTYKI drobne, od 10zł. 508-789-456  
BIAŁ 

ANTYKI starocia (żelazka, lampy, radia, 
walizki itp.) radiostacja frontowa z lat 
50-tych, cena od 10zł do 100zł. 661-841-
996  WYS 

ANTYKI, meble dawne, skup, sprzedaż, 
renowacja. 602-717-353  BIAŁ 

BIURKO z nadstawką. 3.000 zł  510-060-
081  BIAŁ 

CHEŁMY stare. 70 zł  508-789-456  BIAŁ 
CIERLICA do tarcia lnu i konopi 120-letnia. 
100 zł  503-149-773  OLE 

DRZWI i blaty do pieca, różne. 50 zł szt. 
508-789-456  BIAŁ 

KOŁOWROTEK do przędzenia sprawny. 
250 zł  503-149-773  OLE 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  694-
175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 90 zł  508-
789-456  BIAŁ 

KOWADŁO 200kg przed wojenne, z 
osprzętem, kontakt wieczorem. 2.000 
zł  514-033-989  WYS 

KREDENS 100 letni, po renowacji. 1.700 
zł do uzg. 500-215-526  BIAŁ 

KREDENS pokojowy antyk, do renowacji: 
2 szufl ady, drzwiczki skrzydłowe na dole, 
górne drzwiczki, witraże z kolorowego 
szkła. 1.500 zł  601-320-276  BIAŁ 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 694-
175-685  BIAŁ 

KUFER. 300 zł  662-593-789  SUW 
LADA ręczna do załadunku drewna dłuży-
cowego. 400 zł  504-384-780  HAJ 

LAMPY na  owe, 20-50zł. 508-789-456  
BIAŁ 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 70-
tych, stacjonarna, dowóz gra  s, stan ide-
alny, sprawna, do dowodnej aranżacji. 
600 zł do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

MASZYNKA do golenia Harkiew 109. 110 
zł  511-240-244  SOK 

MENAŻKI i manierki. 30 zł szt. 508-789-
456  BIAŁ 

OBRĘCZE żelazne kół wozu drewnianego 
7szt. 25 zł szt. 504-384-780 

PŁUG pod konia zabytkowy. 500 zł  661-
544-158  BIAŁ 

PIANINO czarne przedwojenne. 1.100 zł  
793-017-585  BIAŁ 

SIECZKARNIA bentalówka, stan bdb. 600 
zł  500-215-526  BIAŁ 

SIECZKARNIA Niemiecka zabytkowa 600 
zł  661-544-158  BIAŁ 

SIERPY. 20 zł szt. 508-789-456  BIAŁ 
SIEWNIK, pod konia, zabytek 700 zł  661-
544-158  BIAŁ 

STARE radio lampowe. 110 zł  508-789-
456  BIAŁ 

STARE zegary ścienne i kominkowe, 300-
450zł. 692-353-273  BIAŁ 

TARY stare do prania. 3, 50 zł szt. 508-
789-456  BIAŁ 

DESKI do prasowania z pokrowcami 2 szt, 
60-80 zł 605-962-475  BIAŁ 

DREWNO sosnowe, grube, opałowe 
sprzedam, cięte, rąbane z dowozem. po-
siadam 20mp 140 zł mp 667-617-984  HAJ 

OKNA, naprawa, regulacja, montaż okien, 
sprzedaż. 20 zł do uzg. 728-162-916  BIAŁ 

SPRZEDAM butle gazową 3kg z palnikiem, 
i 11 kg do domu stan b. dobry 80 zł do 
uzg. 668-159-970  BIAŁ 

WYKASZARKA s  hl 410 stan jak nowa. 
1.800 zł do uzg. 573-098-251  MOŃ 

USŁUGI
REMONTY

GLAZURA, terakota, gres. 516-775-079  
BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty, wykończenia 
wnętrz, tanio, solidnie. 518-303-018  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE wykonanie domowych 
instalacji gazowych.  604-992-882  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowa-
nie, panele, ekspresowe terminy, niskie 
ceny. 508-403-959  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tapeto-
wanie, panele, płytki. 882-698-490  BIAŁ 

REMONTY: szpachlowanie, malowanie, 
glazura. 668-318-271  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, para-
pety, montaż drzwi. 512-723-562  BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: malowa-
nie, szpachlowanie, tynkowanie, panele, 
glazura, terakota, panele. Montaż okien, 
drzwi, parapetów. 512-723-562 

USŁUGI remontowo-budowlane i wykoń-
czeniowe. 536-709-700  BIAŁ 

WYKONAM remont mieszkania, podlasie. 
513-914-328  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE
KOMPLEKSOWE usługi remontowo-bu-
dowlane. 502-065-033  BIAŁ 

 » SOLIDNE PRACE OGÓLNO WY
KOŃCZENIOWE. 796-058-865  BIAŁ 

 Tynki cementowo- wapienne 
z agregatu. 530-074-900  BIAŁ 

WODNO-KANALIZACYJNE
HYDRAULIK, naprawy, przeróbki, wy-
miana baterii, tanio, ekspresowo. 508-
403-959  BIAŁ 

INSTALACJE wod-kan, montaż sedesów, 
wanien, umywalek, kabin prysznicowych, 
pralek, kranów, bojlerów, zlewów itp. 
535-966-422  BIAŁ 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana grzałek 
w bojlerach, piece c.o. na paliwo stałe, 
serwis pogwarancyjny, montaż i doradz-
two. 507-627-924  BIAŁ 

PRZYŁĄCZA wodno- kanalizacyjne, ope-
raty wodnoprawne, oczyszczalnie ście-
ków, projekty organizacji ruchu. 663-
369-341  BIAŁ 

ELEKTRYCZNE
ELEKTRYK ekspresowo, naprawy, prze-
róbki, tanio. 508-403-959  BIAŁ 

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

INSTALACJE elektryczne, tanio. 516-775-
079  BIAŁ 

MONTAŻ domofonów i wideodomofo-
nów serwis. 507-627-924  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZNE, ODBIOR
CZE, OŚWIETLENIA, UPRAW

NIENIA 510-686-001  BIAŁ 
STOLARSKIE

KUCHNIE szafy w systemach przesówny-
nych i inne meble na wymar  733-886-
429  WYS 

STOLARSTWO artystyczne, meble do 
przedpokoju, renowacja, rzeźba, inkru-
stacja. 504-418-652  BIAŁ 

STOLARZ, naprawy, przeróbki mebli. 508-
403-959  BIAŁ 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 

SZAFY garderoby kuchnie i inne meble na 
wymiar, pomiar na terenie Białegostoku 
za darmo. 733-886-429  BIAŁ 

SZAFY kuchnie i inne meble na wymiar  
733-886-429  MOŃ 

WYKONAM schody układane na beton. 
Dąb, jesion, buk i inne. Doświadczenie, 
konkurencyjne ceny 350 zł szt. 697-685-
852  ŁOM 

NAPRAWA AGD

 » MONTAŻ I USTAWIANIE ANTEN 
SATELITARNYCH CYFROWEGO 
POLSATU I TELEWIZJI NC PLUS W 
BIAŁYMSTOKU I OKOLICACH 50 zł 
całość do uzg. 666-384-975  BIAŁ 

NAPRAWA pralek, lodówek, kuchenek 
gazowych i elektrycznych, ekspresowe 
terminy, niskie ceny. 508-403-959  BIAŁ 

DEKORATORSKIE

 Firma Minimar, Poleca, ża-
luzje, rolety, plisy, moskitie-

ry. 501-047-400  BIAŁ 

POZOSTAŁE
KOWAL wykona ogrodzenie, balustradę, 
meble z kutego żelaza 501-545-296  BIAŁ 
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»

Kanapaza zł

ZA ZAKUP PŁYTEK
KANAPA LUB 
FOTEL ZA 1 zł

Szczegóły promocji 
w salonie Akcess 

ul. Radzymińska 14
Białystok
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