
Ultra Sonata to kompleks dwóch budynków 
mieszkalnych. Apartamenty usytuowane 
są w dynamicznie rozwijającej się części osiedla 

Nowe Miasto, która doskonale skomunikowana jest 
ze śródmieściem oraz innymi dzielnicami Białegostoku. 
Bogata infrastruktura – liczne sklepy, lokale 
gastronomiczne i usługowe, dostępność obiektów oświaty 
i szkolnictwa, sprawiają, że jest to przestrzeń, w której 
energiczne, miejskie życie staje się przyjemniejsze.

Oferta fi rmy Rutkowski Development zadowoli nawet 
najbardziej wymagających klientów. W Ultra Sonacie zaprojek-
towane zostały mieszkania o różnym metrażu. Są i niespełna 
30-metrowe kawalerki jak i apartamenty ponad 90-metrowe. 
Tak więc swoje miejsce na Ziemi mogą znaleźć tu zarówno single 
jak i rodziny z dziećmi.

– Duże zainteresowanie pierwszym etapem Ultra Sonaty 
(Budynek E) spowodowało, że rozpoczęliśmy budowę i sprze-
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 BIA YSTOK, 1225m², pr d, os. Zielone 
Wzgórza, w planie przeznaczona pod us ugi i 

produkcj . Szeroko  30m 370 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   

 L  

K   
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 54 miliony zło-

tych dofi nansowania z RPO na projekty rewitalizacyjne. Jest ich 
łącznie 10. 29 czerwca zostały podpisane umowy na realizację 
pięciu z nich. W ramach konkursu z działania 8.5 Rewitalizacja 
zostało zgłoszonych 15 projektów. Pozytywnie ocenionych zostało 
12 z nich, ale budżet konkursu (55 mln zł) pozwolił na wybranie 
do dofi nansowania 10 projektów. Ich łączna wartość to 89,2 mln zł, 
dofi nansowanie wynosi 53,8 mln zł. Pozostałe dwa projekty otrzy-
mają dotacje, jeśli pojawią się oszczędności.

– Cieszę się, że możemy podpisać kolejne umowy w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Widzimy, ze kontrak-
tacja wynikająca z założeń programu mocno przyspieszyła, 
praktycznie na każdym zarządzie akceptujemy wyniki konkursu 
na wielomilionowe kwoty – podkreśla Jerzy Leszczyński, Marszałek 
Województwa Podlaskiego. – Dzięki podpisywanym dzisiaj umo-
wom, na 10 projektów w miastach powiatowych przeznaczonych 
zostaje 89 mln zł, z czego dofi nansowanie wynosi 53 mln zł. Te 
kwoty dają możliwość zagospodarowania obiektów, bądź budynków 
które nie były dobrze wykorzystywane do tej pory. Myślę, że to bar-
dzo ważny projekt dla rozwoju miast i powiatów to bardzo ważne.

Konkurs był skierowany do różnych podmiotów, m.in. sa-
morządów, organizacji pozarządowych, Kościołów i związków 
wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Ale pod 
pewnymi warunkami: projekty muszą być realizowane wyłącznie 
na obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, w ośrodkach 
subregionalnych i powiatowych. Oprócz tego, gmina, na terenie 
której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, musi mieć za-
twierdzony lokalny program rewitalizacji.

O  S
28 czerwca wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno 

podpisali z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem Suwałk umo-
wę dotyczącą modernizacji opraw 2225 szt. oświetlenia ulicznego 
w mieście Suwałki. Celem głównym projektu jest poprawa stanu 
środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powie-
trza w mieście Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla 
jakości życia ludzi (jak choćby emisja dwutlenku wegla) przyczyni 
się do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta Suwałki oraz 
w regionie północno-wschodniej Polski.

Działania modernizacyjne przyczynią się do poprawy efek-
tywność energetycznej oświetlenia ulicznego w Suwałkach. Stare 
oprawy niespełniające najnowszych norm generują zwiększone 
zapotrzebowanie na energię, przyczyniają się do zwiększenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, podnoszą koszt utrzymania oświetle-
nia i tworzą niepożądane zjawiska np. „zanieczyszczenie światłem”.

www.wrotapodlasia.pl

N   
Jeszcze w tym roku dzieci z oddziałów przedszkolnych i ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 42 w Białymstoku będą mogły korzystać 
z nowego placu zabaw. Miasto ogłosiło przetarg na tę inwestycję.

Nowy plac zabaw został zaprojektowany na potrzeby oddziałów 
przedszkola i edukacji klas wczesnoszkolnych. Teren przeznaczo-
ny na plac zabaw podzielony został na dwie strefy: przy wejściu 
ma powstać strefa dla maluchów, a w głębi – strefa dla starszaków. 
Pozostała część terenu będzie wolna od urządzeń, ma być wyko-
rzystywana na zabawy ruchowe oraz imprezy okolicznościowe.

www.bialystok.pl

J      ?J      ?

Kilka słów o hipoteceKilka słów o hipotece
Hipoteka jest prawem rzeczowym związanym 

nie tylko z konkretną nieruchomością ale 
także zabezpiecza określoną w umowie, bądź 

oświadczeniu o jej ustanowieniu wierzytelność. Z uwagi 
na rzeczowy charakter tego prawa, a także fakt jego 
wpisu w księdze wieczystej wygaśnięcie – np. poprzez 
spłatę – zabezpieczonej wierzytelności, nie oznacza 
automatycznego wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Aby hipoteka została wykreślona, właściciel nieruchomości 
obciążonej musi wystąpić z wnioskiem o jej wykreślenie. Co waż-
ne, do wniosku tego powinien załączyć oświadczenie wierzyciela 
zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki, bądź potwierdzające 
fakt dokonania pełnej spłaty zabezpieczonej hipoteką wierzytel-
ności. Należy przy tym pamiętać, że wpis w księdze wieczystej, 
a za taki uważane jest również wykreślenie, może być dokonany 
na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, 
jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. 
Uzasadnieniem wniosku dłużnika hipotecznego o wykreślenie 
hipoteki jest zatem pisemne oświadczenie wierzyciela hipotecz-
nego o spłaceniu wierzytelności lub o wygaśnięciu wierzytelności 
z innych przyczyn, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wskazana powyżej forma dotyczy również oświadczeń skła-
danych przez banki. Uprzywilejowany charakter dokumentów 
bankowych przewidziany jest bowiem tylko we własnych sprawach 
banku, w których jest stroną (wierzycielem), ale nie ma znaczenia 
powszechnego, wywołującego skutek erga omnes na podobień-
stwo uprawnień władzy publicznej. Na marginesie należy wskazać, 
że wierzyciel wydający oświadczenie w formie szczególnej, w tym 
przypadku z podpisem notarialnie poświadczonym, może żądać 
od właściciela nieruchomości zwrotu poniesionych z tego tytułu 
kosztów.

Po otrzymaniu stosownego oświadczenia w przepisanej 
prawem formie, właściciel nieruchomości może złożyć wniosek 
na formularzu KW-Wpis. Wniosek podlega opłacie sądowej 
w wysokości 100 zł.

Niekiedy zdarzyć się wszakże może, że wierzyciel odmawia 
wydania wskazywanego oświadczenia, bądź też kontakt z nim 
jest utrudniony. W takim przypadku właścicielowi nieruchomości 
pozostaje wytoczenie powództwa o uzgodnienie stanu prawnego 
nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym. Jak podkreśla się bowiem w orzecznictwie, zda-
rzeniem, które w obrocie najczęściej pociąga za sobą wygaśnięcie 
hipoteki jest zapłata, czyli właściciel, będący zarazem dłużni-
kiem osobistym, zaspokaja wierzyciela hipotecznego. Z chwilą 
wygaśnięcia wierzytelności wygasa – jak stanowi art. 94 ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h.) – hipoteka, a treść 
księgi wieczystej, w której taka hipoteka formalnie nadal fi guruje, 
jest – od chwili wygaśnięcia wierzytelności – niezgodna z rzeczy-
wistym stanem prawnym. W tej sytuacji właściciel może żądać 
od wierzyciela usunięcia tej niezgodności (art. 100 u.k.w.h.). Jeżeli 
wierzyciel hipoteczny nie wyrazi zgody na wykreślenie hipoteki, 
dłużnik może wytoczyć powództwo o uzgodnienie treści księgi 
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u.k.w.h.).

Ze względu na fakt, że postępowanie wywołane ww. powódz-
twem może trwać przez dłuższy czas, a uwzględniwszy możliwość 
wystąpienia z apelacją, nawet kilkunastu miesięcy, wprowadzono 
dodatkową instytucję tzw. ostrzeżenia.

I tak, roszczenie o usunięcie ww. niezgodności może być ujaw-
nione przez ostrzeżenie wpisywane w dziale IV księgi wieczystej. 
Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu 
zapadłe w sprawie w I instancji lub wydane w jej toku postano-
wienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia. Co ważne, do udzielenia 
zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma inte-
res prawny w udzieleniu zabezpieczenia, tak jak ma to miejsce 
w innych postępowaniach cywilnych. Wystarczające jest zatem 
uprawdopodobnienie zasadności roszczenia. W praktyce zatem 
uprawdopodobnienie, że hipoteka wygasła. Fakt ten potwierdzać 
będą w szczególności wszelkie dokumenty, z których wynikać 
będzie, że wierzytelność zabezpieczona hipoteką wygasła.

Opieszałość wierzyciela hipotecznego nie wyklucza jego 
odpowiedzialności odszkodowawczej względem właściciela nieru-
chomości. Może ona powstać w szczególności w tych przypadkach, 
gdy właściciel nieruchomości zwracał się do wierzyciela o wydanie 
stosownego oświadczenia.

Michał Koralewski 

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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 DZIA KA Z DOMKIEM 
UKI, 60m², dzia ka 3720, ceg a 275.000 z   

 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 45.80m², 9p., ul. Zwyci stwa, 
os. M odych 185.000 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, 53.50m², 1p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, w as. 361.783 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 60m², 4p., ul. wi tego Jerze-
go, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, ceg a, okna PCV 345.000 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   

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

 SIEDLISKO 
GÓRA, 30m², dzia ka 4500 299.000 z   



8  OFERT Y AGENCJI NIERUCHOMOŚCI 

 reklama

C      C      
??

Pewny zyskPewny zysk
Zakup nieruchomości to jedna z najpewniejszych 

i najtrafniejszych inwestycji. Oczywiście musimy 
wszystko dokładnie zweryfi kować – co kupujemy, 

od kogo, w jakiej lokalizacji i ile na tym zyskamy. 
Sposobów na inwestowanie na tym rynku jest wiele, 
od kupna mieszkań i lokali biurowych. Jednym 
z nich, jeszcze dosyć mało popularnym w Polsce, jest 
zakup i wynajem garażu. Może on się stać źródłem, 
co prawda niewielkiego, ale pewnego zysku.

BOOM W MIESZKANIÓWCE

Garaż czy miejsce parkingowe nie kojarzą się z reguły z nie-
ruchomościami, które wynajmujemy w celach zarobkowych. 
W Polsce przy tego typu inwestycji często wskazuje się na niepew-
ny popyt i mało rozbudowany rynek. Jednak z drugiej strony część 
ekspertów przewiduje, że ogromne zapotrzebowanie na miejsca 
parkingowe nie zmaleje, co wiąże się z obecnym boomem dewe-
loperskim w mieszkaniówce.

ILE MOŻEMY ZYSKAĆ?

Inwestycja w garaż wiąże się ze stopą zwrotu nawet w wyso-
kości 5-10% rocznie. Jest ona wyższa niż w przypadku inwestycji 
w rynek mieszkań, gdzie ta wartość jest na poziomie 3-5%. Mimo 
to, nadal jest to niewielki zysk. Gdy porównamy się do rynku 
w USA czy Europie Zachodniej, gdzie wynajmem garaży zajmują 
się wyspecjalizowane fi rmy wypadamy mniej korzystnie. Zarabiają 
one nawet 2 razy więcej od właścicieli lokali mieszkaniowych.

Niemniej jednak inwestor posiadający garaż na wynajem 
w dobrej lokalizacji może liczyć na dodatkowe kilkaset złotych 
miesięcznie. Takie ceny oczywiście pojawiają się w najwięk-
szych miastach w kraju, gdzie brakuje miejsc do parkowania. 
Dotyczy to też mniejszych miejscowości, ale gęsto zaludnionych, 
np. Legionowa, Piastowa czy Świętochłowic. I tak za samodzielny 
garaż możemy otrzymać 150-500 zł, naziemne miejsce parkin-
gowe 50-300 zł, a miejsce parkingowe w garażu podziemnym: 
100-450 zł. Dla wynajmującego oznacza to, że jeśli ponosimy 
miesięcznie opłaty rzędu ok. 100 zł, możemy zarobić kwotę nawet 
dwa razy większą.

Przeciętny garaż w dużym polskim mieście kosztuje blisko 25 
tys. zł, i taki jest wynajmowany za 200-300 złotych miesięcznie. 
Na przedmieściach kupimy tego typu nieruchomość już za ok. 10 
tys. zł, kiedy w śródmieściu, np. Warszawy jest to już zwykle 
30-40 tys. złotych. Najwyższe ceny to 50-60 tys. zł., dla garaży 
znajdujących się pod rewitalizowanymi kamienicami lub pod 
bardzo luksusowymi apartamentowcami.

ZOBLIGOWANI DO ZAKUPU

Zdarza się również sytuacja, gdzie jesteśmy zobligowani 
do zakupu garażu czy miejsca postojowego, które nie są nam po-
trzebne. Ma to miejsce głównie w większych aglomeracjach, gdzie 
powstaje sporo nowych inwestycji deweloperskich posiadających 
podziemne hale garażowe. Czasami również, w zależności od na-
bywanej powierzchni nieruchomości, przyszły lokator musi się 

liczyć z koniecznością kupna dwóch miejsc postojowych. Wtedy 
idealnym rozwiązaniem wydaje się właśnie wynajem.

WARTO?

Biorąc pod uwagę duży popyt na miejsca parkingowe oraz 
fakt, że deweloperzy, budując inwestycję, planują liczbę garaży, 
duża grupa chętnych może nie mieć szans na ich nabycie. Często 
współczynnik ten wynosi 1:1 w stosunku do liczby mieszkań. 
Warto również dodać, że część lokatorów kupuje więcej niż 
jedno miejsce garażowe, a zdarzają się przecież inwestycje, 
w których liczba miejsc postojowych jest znacznie mniejsza niż 
lokali mieszkalnych.

Jak przy zakupie każdej nieruchomości niezwykle istotne 
jest, aby przede wszystkim zwracać uwagę na lokalizację. Jeżeli 
kupimy garaż tanio, w dodatku słabo zlokalizowany, to będziemy 
mieli niskie zwroty. Nie jest to jednak łatwa inwestycja, ponieważ 
charakteryzuje się średnim i podwyższonym ryzykiem. Dzieje 
się tak, dlatego, że trudno jest przewidzieć popyt, a to właśnie 
od niego zależy wysokość czynszu.

POLSKA A USA

W USA opłaca się inwestować w garaże, ponieważ prawie 
każdy ma swój samochód. Dodatkowo komunikacja miejska 
przeważnie jest ograniczona i w zasadzie trudno się nią się po-
ruszać. Wziąć pod uwagę należy również dochody Amerykanów, 
które są znacznie wyższe, niż nasze, co wiąże się z tym, że jeżdżą 
lepszymi samochodami. W niektórych stanach zdarzają się także 
bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące parkowania. Jeśli nie 
mamy miejsca postojowego lub garażu, często równa się to z tym, 
że nie mamy gdzie trzymać samochodu.

U nas natomiast w ciągu 10 lat liczba samochodów zwiększyła 
się prawie o 50%. W poprzedniej dekadzie 400 aut posiadało 
1000 mieszkańców. Dziś taka liczba pojazdów przypada na około 
600 osób. Przewiduje się natomiast zatrzymanie tego trendu, 
ponieważ mamy już więcej samochodów na 1000 Polaków, niż 
Francuzi, Szwajcarzy czy Hiszpanie. Ale raczej dopiero po tym 
jak minie boom deweloperski, czyli za jakieś 3-5 lat.

Aneta Filipczak

 L  

W    
Rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą własność za-

stąpi użytkowanie wieczyste gruntów zajmowanych w celach 
mieszkaniowych.

Ustawowe, stopniowe przekształcenie użytkowania wieczy-
stego we własność będzie korzystne dla mieszkańców budynków 
wielorodzinnych, którzy starali się o prawo własności, jednak 
sprzeciwiali się temu właściciele innych mieszkań zlokalizowanych 
w tym samym budynku.

Dzięki tej propozycji, odpowiadamy na potrzeby naszego spo-
łeczeństwa. Na potrzeby tysięcy Polaków, którzy mieli problemy 
z przekształceniem swojego prawa wieczystego do nieruchomo-
ści – do działek leżących pod budynkami jednorodzinnymi, pod 
budynkami wielolokalowymi – w prawo własności – powiedział 
minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Z punktu widzenia właścicieli lokali, jedną z zalet takiego 
rozwiązania jest to, że opłaty przekształceniowe są możliwe 
do przewidzenia, natomiast koszty użytkowania wieczystego 
zmieniają się w czasie. Dzięki temu właściciele nieruchomości 
unikną sytuacji, w których konieczne wydatki nagle i znacząco 
rosną. Poza tym mniej pracy będą miały Samorządowe Kolegia 
Odwoławcze, które aktualnie rozstrzygają, czy zmiana opłaty 
rocznej jest słuszna, a jej wysokość odpowiednia.

Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 r. wszyscy, którzy w Polsce 
posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. 
To ok. 2,5 mln domów i mieszkań. Jesteśmy na to przygotowani, 
zabezpieczyliśmy również środki na potrzeby ksiąg wieczystych 
i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie – zapewnił 
wiceminister Artur Soboń.

Jednym z rezultatów ustawy ma być większe poczucie 
stabilizacji wśród właścicieli nieruchomości mieszkaniowych 
zlokalizowanych na publicznych gruntach.

Źródło: KRN.pl

U  K  –  
Nowa jezdnia, ścieżki rowerowe i wiadukty kolejowe – tak 

będzie wyglądała ulica Klepacka. Miasto Białystok rozstrzygnęło 
przetarg na tę inwestycję. Dzięki przebudowie poprawi się ruch 
w tej części miasta, sąsiednie ulice zostaną odciążone, także 
autobusy komunikacji miejskiej będą miały łatwiejszy przejazd.

Do przetargu na budowę i przebudowę ulicy Klepackiej zgłosi-
ło się pięć fi rm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 
Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku, które zaproponowało 
cenę 40 mln 315 tys. zł.

W ramach inwestycji ul. Klepacka zostanie przebudowana 
i wybudowana od powstającej Alei Niepodległości aż do granic mia-
sta. Prace na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Barszczańskiej 
będą realizowane głównie na zamkniętych terenach kolejowych. 
Pod ulicą Klepacką zaplanowano budowę dwóch tuneli. Zostanie 
tam także zbudowana nowa nawierzchnia jezdni, powstaną 
chodniki, drogi dojazdowe i zjazdy. W projekcie przewidziano 
też budowę ścieżek rowerowych i oświetlenia ulicznego, a także 
podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią 
i urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych. Z kolei na od-
cinku od ul. Barszczańskiej do granic miasta powstanie ścieżka 
rowerowa, chodnik wraz ze zjazdami i ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestycja ma być zrealizowana w czasie 18 miesięcy od prze-
kazania placu budowy.

NP

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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RynekPierwotny.pl – największy portal no-
wych mieszkań i domów, posiadający w swojej bazie 
ponad 2.000 inwestycji i 61.000 ofert.

 reklama

L  

M   
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku będą 

miały nowy, większy plac zabaw. Miasto ogłosiło przetarg 
na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę ist-
niejącego placu.

Miasto szuka fi rmy, która zaprojektuje oraz wykona dwie 
nowe części istniejącego placu zabaw. Obok Szkoły Podstawowej 
nr 15 przy ul. W. Broniewskiego 1 powstaną osobne place dla 
dzieci młodszych i starszych. Plac dla maluchów ma mieć 
powierzchnię 170 m2. Będzie wyposażony w bujaki na sprę-
żynach, huśtawkę „bocianie gniazdo”, piaskownicę. Zostanie 
tam także ustawione urządzenie wielofunkcyjne składające się 
ze zjeżdżalni, wieży z daszkiem, ścianki wspinaczkowej i dra-
binki z balustradą.

Na powierzchni 550 m2 powstanie plac dla dzieci starszych. 
Tu też będzie kompleks zręcznościowo-zabawowy ze zjeżdżalnią, 
wieżą, ścianką wspinaczkową. Ponadto zostanie tam ustawiona 
piramida wspinaczkowa czyli tzw. linarium, huśtawki, spręży-
nowy tor przeszkód, powstanie mini boisko. Obok stanie wiata 
ze stojakami rowerowymi, a oba place zabaw zostaną ogrodzone.

– Przy okazji tych prac chcemy też uporządkować teren 
przyszkolny, urządzić tam estetyczne trawniki – powiedział 
zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Zależy nam 
na tym, aby dzieci miały nie tylko dobre warunki do nauki, ale 
także do zabawy i odpoczynku.

Cała inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 3,5 miesiąca 
od podpisania umowy z wykonawcą. Oferty można składać do 4 
lipca w Departamencie Inwestycji Urzędu Miejskiego przy ul. 
Składowej 11. Szczegółowe informacje o przetargu są dostępne 
na stronie www.bip.bialystok.pl.

B  
Wkrótce rozpocznie się jedna z najbardziej wyczekiwanych 

przez białostoczan inwestycji drogowych – rozbudowa skrzy-
żowania ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Aleją Jana Pawła II. 
Miasto Białystok podpisało dziś (27 czerwca) umowę z wyko-
nawcą na realizację tego przedsięwzięcia.

Inwestycja dotyczy przebudowy kilkuset metrów ulicy 
Narodowych Sił Zbrojnych tak, by na całej długości ulica była 
dwujezdniowa i miała po dwa pasy ruchu, a także budowy duże-
go skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Narodowych Sił Zbrojnych 
i odcinka prowadzącego do przebiegu drogi ekspresowej S8 
w stronę Warszawy. Powstanie tam nowa nawierzchnia, wyspa 
centralna, chodniki, droga rowerowa. Zostanie wybudowana 
infrastruktura techniczna, oświetlenie uliczne i sygnalizacja 
świetlna.

Robotami zajmie się fi rma Unibep, która wyceniła swoją 
ofertę na 52 mln 350 tys. zł. Przedstawiciel tej fi rmy Sławomir 
Moczydłowski oraz Przemysław Tuchliński, zastępca prezy-
denta Białegostoku, podpisali we środę umowę na realizację 
inwestycji.

Przebudowa skrzyżowania ma zakończyć się w połowie 
2019 roku. Inwestycja będzie prowadzona w ramach projektu 
pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Białegostoku 
od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej numer 
8”, który zawiera także budowę węzła drogowego w Porosłach. 
Dofi nansowanie unijne, jakie na ten projekt Miasto pozyskało 
z programu Polska Wschodnia, wynosi 172 mln zł.

www.bialystok.pl

TIS P  20   5 TIS P  20   5 

Kocioł Kocioł 
certyfi kowanycertyfi kowany
Flagowy produkt polskiej fi rmy TIS z Lipska – kocioł 

TIS Pellet 20 przeszedł pomyślnie proces badań 
otrzymując certyfi kat 5 klasy a dodatkowo znak 

EcoDesing. To ważna informacja w kontekście rozporządzenia 
Ministerstwa Rolnictwa, które przewiduje, że od lipca 
br. w przydomowych kotłowniach można instalować 
wyłącznie kotły C.O. spełniające unijne normy – czyli 
posiadające właśnie certyfi katy tego rodzaju.

Proces certyfi kacji kotła TIS Pellet 20 przeprowadziło łódz-
kie laboratorium Instytutu Energetyki Cieplnej z Warszawy. 
Przyznało producentowi z Podlasia certyfi kat 5 klasy i EcoDesign. 
Co to oznacza dla użytkowników? 5 klasa jest zarezerwowana dla 
systemów cieplnych nowej generacji, bardziej zaawansowanych 
technologicznie w stosunku do urządzeń klasy 3 i 4, dopuszczo-
nych do użytku.

Dyrektywa 
EcoDesign, która 
ustawowo wejdzie 
w życie  dopiero 
w 2020 roku, jeszcze 
bardziej podwyższa 
standardy dotyczące 
ekologii. Takie ozna-
czenia na kotle C.O. 
informują, że jest on 
bardziej efektywny, 
a sam proces spalania 
jest zdecydowanie 
czystszy, emituje 
mniej niż 10 proc. 
zanieczyszczeń.

Kocioł TIS Pellet 
20 przystosowany 
jest do zasilania paliwem stałym typu pellet. Urządzenie zostało 
wyposażone w palnik z automatycznym zapłonem oraz elek-
tronicznie sterowany system precyzyjnego dozowania paliwa. 
Komory wykonano z innowacyjnych materiałów kumulujących 
ciepło. Posiada też ruchomy ruszt ze stali nierdzewnej, który służy 
do efektywnego i w pełni automatycznego czyszczenia pozostałości 
ze spalanego paliwa.

„Dwudziestka” należy do jednych z najchętniej wybiera-
nych urządzeń grzewczych TIS. Ze względu na swoje parametry 
to szczególnie popularne rozwąizanie instalowane w budynkach 
jednorodzinnych. W związku z tym, że jest bardziej wydajny, 
jego zapotrzebowanie na paliwo jest też automatycznie mniejsze 
co generuje znaczne oszczędności eksploatacyjne.

Wiele regionów wprowadziło uchwały antysmogowe, a sa-
morządy realizują projekty dopłat w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych lub Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji. O dofi nansowanie mogą strać się osoby, które zamontują 
w swoim gospodarstwie kocioł, spełniający unijne normy, czyli 

5 klasy. Kwoty dopłat są zróżnicowane, w zależności od decyzji 
poszczególnych samorządów, ale wahają się od 50 do nawet 
80 proc. całej inwestycji.

– Zakup wysokiej klasy kotła jest inwestycją, ale też wy-
mogiem czasu – mówi Tomasz Mańczuk. – W perspektywie 
najbliższej dekady przyniesie to korzyści, których nie da się 
przeliczyć na pieniądze, ale przecież nic cenniejszego od zdrowia 
nie ma. Poza tym, spacerując w okresie grzewczym pomiędzy 
domkami jednorodzinnymi będziemy mogli wreszcie cieszyć się 
świeżym powietrzem, a nie wdychać gryzące spaliny.

O FIRMIE

Firma TIS Sp. 
z o.o. działa na pol-
skim rynku od 2007 
roku. Początkowo 
firma TIS zajmo-
wała się handlem 
międzynarodowym 
w zakresie hydrau-
liki i ogrzewnictwa. 
W bardzo szybkim 
tempie uruchomio-
na została produkcja 
kotłów c.o. na pali-
wa stałe takie jak 
drewno,  węgie l , 
ekogroszek czy pel-

let, na terytorium Białorusi w specjalnej strefi e ekonomicznej 
gdzie na dziś zatrudnionych jest kilkadziesiąt osób. Z uwagi 
na ciągle rosnące zapotrzebowanie i zainteresowanie kotłami 
na rynku polskim, została uruchomiona produkcja kotłów 
w Polsce, a konkretnie w Lipsku nad Biebrzą. Doświadczenie, 
gwarancja jakości zdobyta na wschodnich mroźnych rynkach, 
pozwala nam przedstawić Państwu produkt pewny i solidnie 
przetestowany właśnie na tych terenach, gdzie eksploatacja 
naszych kotłów jest nieporównywalnie bardziej oddającą 
prawdę o solidności tych produktów, niż na terenach Polski, 
czy Europy.

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

zabudowy, balkon, piwnica 269.000 z   

 BIA YSTOK, 47m², ul. Trawiasta, os. Wygoda, 
ceg a, okna PCV, zamkni te osiedle, ceg a 2007, 
2 pokoje, kuchnia, balkon, piwnica, podjazd dla 

osób niepe nosprawnych 249.000 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. w. Rocha, os. Centrum, lokal 
30, 3m² I pi tro w kamienicy z 2000r. Obecnie 
gabinet medyczny, idealy równie  jako biuro, 

siedziba firmy, us ugi 166.650 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 225.000 z   

M  M  

Deweloperzy śpią spokojnieDeweloperzy śpią spokojnie
Pod koniec ubiegłego roku analitycy rynku prognozowali 

wzrosty cen mieszkań w całej Polsce. Już w I kw. 
2018 r. prognozy te zaczęły się sprawdzać. Również 

w województwie podlaskim widać tendencję wzrostową.

Mimo oddziaływania czynników, które mogą spowodować 
pewne załamanie na rynku, wciąż bardzo stabilny popyt pozwala 
deweloperom spać spokojnie. Z perspektywy nabywców sprawa 
wygląda inaczej. Tendencja wzrostowa w przypadku cen jest 
wyraźna, dlatego podejmując decyzję o zakupie mieszkania w tym 
roku, trzeba liczyć się z wyższymi kosztami.

WYGASZENIE PROGRAMU 

„MIESZKANIE DLA MŁODYCH”

Pierwszym czynnikiem, któ-
ry wpływa na wzrost średnich 
stawek metra kwadratowego, 
jest ograniczenie poda-
ży najtańszych mieszkań. 
Mniejsza oferta w tym 
segmencie stanowi kon-
sekwencję wygaszenia 
programu „Mieszkanie dla 
Młodych”, który stymulował 
rynek. Już na początku roku, 
po zaledwie kilku dniach, wy-
czerpano ostatnią transzę (381 
mln zł) na programowe dopła-
ty do wkładu własnego. Zmiana 
widoczna jest przede wszystkim 
w miastach, które miały wysokie limity 
cenowe kwalifi kujące do programu. Przykład 
stanowi Łódź, gdzie większość oferty rynkowej 
obejmowały mieszkania w programie „MdM”.

Wygaszenie rządowego wsparcia może zupełnie odwrócić 
strukturę podaży nowych inwestycji w tym mieście. W porówna-
niu do I kw. 2017 r., w ciągu pierwszych miesięcy bieżącego roku 
ceny w Łodzi wzrosły aż o 7,37 proc. Jak wynika z danych ronin24.
pl, w I kw. 2017 r. wynosiły ok. 4017 zł/mkw., a w analogicznym 
okresie bieżącego roku już 4754 zł. Większe podwyżki w tym sa-
mym okresie odnotowano tylko w Gdańsku (o 9,4 proc.) – z 6158 
do 7098 zł/mkw., i Katowicach (o 7,49 proc.), w których ceny 
warunkuje m.in. stosunkowo niedaleka odległość od Krakowa.

DEFICYT DZIAŁEK BUDOWLANYCH

Kolejnym czynnikiem powodującym zmiany ceny mieszkań 
są wysokie koszty działek budowlanych, co stanowi dowód, 
że powoli kończy się pula niezagospodarowanych gruntów. Niska 
dostępność terenów pod budowę, przy bardzo dużym zapotrze-
bowaniu ze strony deweloperów, bezpośrednio przekłada się 
na średnie stawki. Wysokie koszty budowlane inwestorzy rekom-
pensują sobie wyższymi cenami metra kwadratowego. Problem 
dotyczy głównie największych rynków nieruchomości, takich jak 
Warszawa, Kraków czy Wrocław. Atrakcyjne działki, zwłaszcza 
w centrach tych miast, sprzedawane są za astronomiczne kwoty. 

Po tego rodzaju grunty sięgają deweloperzy realizujący inwestycje 
w segmencie premium.

Mniejszy dostęp do gruntów inwestycyjnych na początku 
roku spowodował spowolnienie aktywności budujących. Z ra-
portu opracowanego przez Centrum AMRON wynika, że liczba 
wydanych pozwoleń na budowę mieszkań oraz liczba budów 
rozpoczętych w Krakowie w styczniu i lutym to odpowiednio 23,05 
i 31,35 proc. wartości wskaźników z analogicznego okresu 2017 r.

Czy trudności na etapie pozyskiwania gruntów pod zabudowę 
znajdują odzwierciedlenie w podwyżkach cen? Okazuje się, że tak. 

Na podstawie danych ronin24.pl możemy stwierdzić, 
że średnie ceny w stolicy Małopolski w I kw. 

2018 r. wzrosły o 3,96 proc. W okresie 
styczeń-marzec 2017 r. kształtowały 

się na poziomie ok. 6447 zł/mkw. 
Rok później sięgnęły 6843 zł.

W grupie największych 
miast pod względem oferty 
rynku nieruchomości znaj-
duje się także Wrocław. 
W analizowanym okre-
sie średnie ceny wzrosły 
t u  o  p o n a d  5  p r o c . 
(z 5902 do 6411 zł/mkw.). 
Tendencję wzrostową moż-

na zaobserwować również 
na przykładzie Warszawy. 

W I kw. bieżącego roku w stoli-
cy podwyżki średnich cen wyniosły 

7,37 proc. (do 8661 zł/mkw.).
Należy pamiętać, że o cenach decy-

duje specyfi ka rynku. Wyższe średnie ceny 
metra kwadratowego na warszawskim rynku 

mogą być także następstwem wprowadzania do sprzedaży 
większej liczby inwestycji w wysokim standardzie.

WYSOKIE KOSZTY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zmiany cen nieruchomości są również skutkiem podwyżek 
ustalanych przez producentów materiałów budowlanych. Wyższe 
koszty inwestycyjne przekładają się na ostateczną ofertę cenową 
deweloperów. Na koniec I kw. 2018 r. (w stosunku do analogicz-
nego okresu ubiegłego roku) ceny wzrosły w 18 grupach towarów, 
w tym aż o ponad 39 proc. drewna, o 11 proc. ścian i kominów 
oraz o 8,6 proc. izolacji termicznych – podała grupa PSB. Cennik 
materiałów budowlanych zależy od regionu. Tam, gdzie koszty 
budowy i wykończenia są najniższe, nie odnotowano dużego 
wpływu na ceny mieszkań.

Problem podwyżek cen jest równoważony przez niskie stopy 
procentowe, które ułatwiają zaciągniecie kredytu hipoteczne-
go, dlatego zainteresowanie ofertą deweloperów nie słabnie. 
Przewiduje się, że wskaźniki ogłaszane przez Radę Polityki 
Pieniężnej pozostaną na obecnym poziomie do końca bieżącego 
roku.

Źródło: KRN.pl

 L  

I  B
Białystok w rankingu miesięcznika „Forbes” zajął 9. miejsce 

wśród najbardziej innowacyjnych miast w Polsce. We wtorek (26 
czerwca) prezydent Tadeusz Truskolaski odebrał nagrodę podczas 
Kongresu Regionów we Wrocławiu.

We Wrocławiu, w trakcie IX Kongresu Regionów, ogłoszono 
10 najbardziej innowacyjnych polskich miast. Białystok uplaso-
wał się na 9. pozycji zdobywając tyle samo punktów, co Poznań 
i Olsztyn (64,5).

Ranking najbardziej innowacyjnych miast „Forbes” zorgani-
zował po raz pierwszy. Zestawienie powstało w oparciu o ankietę 
przeprowadzoną wśród 20 największych miast. Zapytano w niej 
o rozwiązania świadczące o wysokim poziomie innowacyjno-
ści, m.in. programy rozwoju, systemy informatyczne ułatwiające 
kontakt z mieszkańcami, serwisy internetowe, elektroniczny sys-
tem informacji przestrzennej, sms-owe przesyłanie informacji 
lub ostrzeżeń, miejskie aplikacje mobilne. Najwięcej punktów 
przyznawano za najciekawsze rozwiązania i projekty.

– Białystok znalazł się w ekskluzywnym gronie miast sta-
wiających na innowacyjność. Staramy się wykorzystywać nowe 
technologie do usprawniana życia mieszkańców – powiedział 
prezydent Tadeusz Truskolaski. – Miejsce w pierwszej dziesiątce 
to także potwierdzenie, że Białystok rozwija się w szybkim tempie, 
a ostatnie lata to czas wyjątkowo dynamicznych zmian.

Kongres Regionów to doroczne spotkanie liderów samorządu, 
biznesu i organizacji pozarządowych. Tegoroczny odbywa się pod 
hasłem „Megatrendy w miastach i regionach”. 

N    
Miasto ogłosiło przetarg na budowę drogi dojazdowej do żłobka 

przy ul. Oriona w Białymstoku. Na Bacieczkach powstaje nowa 
miejska placówka na ok. 200 dzieci.

Miasto Białystok szuka wykonawcy, który zajmie się budową 
drogi do nowo budowanego żłobka oraz ulicy Dworskiej. Zakres 
prac na Bacieczkach – na przedłużeniu ul. Komisji Edukacji 
Narodowej i fragmentu ul. Oriona – obejmuje m.in. budowę 
nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, placów manewrowych, 
zatok postojowych. Wykonawca założy także zieleńce.

Prace związane z budową drogi dojazdowej do placówki powinny 
zakończyć się do końca czerwca 2019 r. Pierwotnie Miasto planowało 
zrealizować tę inwestycję wcześniej (w tym roku), jednak decyzją 
radnych została ona wykreślona z budżetu na 2018 rok i przesunięta 
na późniejsze lata. Niedawno Miasto pozyskało na żłobek pieniądze 
z programu „Maluch+” (3 mln 840 zł), a na czerwcowej sesji radni 
zdecydowali o przywróceniu tej inwestycji.

Nowy żłobek na Bacieczkach będzie miał 8 oddziałów na 192 
miejsca. Budynek ma składać się z dwóch połączonych ze sobą 
brył. Część główna będzie miała dwie kondygnacje o powierzchni 
1700 m2. Na drugim piętrze zostaną zaaranżowane dwa tarasy, 
na zewnątrz dwa place zabaw. Budynek będzie wyróżniał się cieka-
wymi rozwiązaniami architektonicznymi, m.in. zaakcentowanym 
głównym wejściem, zadaszeniem rampy wjazdowej i zielenią 
umieszczoną na elewacji.

Miasto szuka także wykonawcy ulicy Dworskiej. Prace obejmą 
budowę drogi dla pieszych i samochodów, miejsc postojowych, 
zieleńców oraz infrastruktury technicznej. Będzie to realizacja 
zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2017. W trakcie 
głosowania mieszkańców otrzymał on 850 głosów. Oferty można 
składać do 27 lipca.

Www.bialytsok.pl
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MIESZKANIA

 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. 

 JUCHNOWIEC Ko cielny, 1216m², pr d, 
kanalizacja, os. ródlesie, przeznaczona jest pod 
zabudow  jednorodzinn  wolnostoj c , w pobli u 

nowa zabudowa jednorodzinna 325.000 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, 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. 

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

warsztatem, dom po kapitalnym remoncie, 
atrakcyjna okolica. 400.000 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. 

 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. 

 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. 

DOMY

 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. 

DZIA KI



KUPIĘ
MIESZKANIA

BIAŁYSTOK, cegła, Kupię bezpośrednio 
mieszkanie 3 pokojowe w Białymstoku 
do 270.000zł, Blok z cegły, do 2 piętra lub 
blok z windą.  516-979-193  BIAŁ 

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 bezpośrednio 3-pokojowe miesz-
kanie w Białymstoku. Blok z cegły. Do 
2-piętra lub blok z windą.  270.000 zł 
całość 516-979-193  BIAŁ 

K U P IĘ  kawalerkę  do 130 t yś . ,  w 
Białymstoku lub w Wasilkowie. 502-
124-973  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 lub dom, 
Białystok obrzeża, w rozsądnej cenie.  
3.000 zł do uzg. 503-391-530, 518332401  
BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie do remontu lub po 
remoncie 2-3 pokojowe w Suwałkach. 
130.000zł-140.000zł. 511-817-942  SUW 

KUPIĘ mieszkanie w promieniu 2km od 
centrum, najlepiej do remontu, ale nie-
koniecznie. Płatność gotówką. 517-899-
453  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 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 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 

KUPIE siedlisko w Sztabinie lub Suchowoli 
z domem+działka do zamieszkania. 
80.000 zł  518-424-186  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 z blachy trapezowej  
797-309-199  BIAŁ 

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

KUPIĘ domek w Augustowie lub niedużą 
działkę. 515-017-011  AUG 

KUPIĘ działkę, blisko zalewu Siemianówka. 
504-322-490  BIAŁ 

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

KUPIĘ las z gruntem lub bez. 516-299-093 

KUPIĘ ziemię łąki, również zalewowe, las, 
teren po wyciętym lesie, położenie nie 
ma znaczenia wyślij nr.działki i miejsco-
wość sms-em. 600-588-666  BIAŁ 

KUPIĘ ziemię na terenie powiatu biało-
stockiego. 694-426-665  BIAŁ 

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 

PODLASKIE, 1000m², Kupię działkę po by-
łym SKR woj podlaskie 797-360-747  BIAŁ 

PRZYJMĘ w dzierżawę lub kupię ziemię 
rolną, gm. Szepietowo, Klukowo lub Wys-
Maz. 603-839-557  WYS 

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

BIAŁYSTOK, 20m², ul. Lipowa, z balko-
nem, miejsce postojowe, +opłaty i kaucja. 
1.000 zł  602-306-578  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, 23m², 2p., ul. Pułaskiego, os. 
Nowe Miasto, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, po remoncie, spółdz. 
włas., Mieszkanie 1-pokojowe ciepłe, 
przytulne. 130.000 zł do uzg. 504-757-
062  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 

BIAŁYSTOK, 39m², 1p., ul. Lipowa, os. 
Centrum, cegła, Mieszkanie z poten-
cjałem na Ip, do częściowego remontu. 
185.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

 » BRAŃSK, 27.80M², 1P., CEGŁA, 
OKNA PCV, SPÓŁDZ. WŁAS., WIN
DA 106.000 zł  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 

EŁK, 26.50m², sprzedam lub zamienię 
mieszkanie bez czynszowe. 62.000 zł do 
uzg. 502-109-221  EŁK 

GRĄDY Woniecko, 30m², 2p., gmina. Rutki 
położone pomiędzy Rutkimi a Wizna ist-
nieje możliwość sprzedaży ewentualnie 
pierwokupu w czasie wynajmu 450 zł  
600-588-666  ŁOM 

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

POM BIAŁOSTOCZEK K./ Kurian, 30m², 
3p., Mieszkanie do remontu w 4 piętro-
wym ładnym bloku z cegły, duży pokój, 
kuchnia, łazienka, piwnica, CO, tylko zim-
na woda  85.000 zł  515-481-902  BIAŁ 

2-POKOJOWE
B STOK, 28m², 3p., os. Bema, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., AGD w cenie, balkon, piwnica, 
funkcjonalne, nowoczesne, CEN-MS-1192 
205.000 zł  507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 32.70M², 2P., UL. MAGAZYNOWA, ULTRA 
SONATA, BALKON, STAN DEWELOPERSKI. 176.600 

zł  721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 32m², 5p., os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, umeblowane, po remon-
cie, włas., sprzęt AGD, wyposażenie w ce-
nie, niski czynsz, blisko las, CEN-MS-1170 
221.000 zł  507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 33.26m², 4p., os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas., AGD w cenie, funk-
cjonalne, spokojna okolica, blisko cen-
trum, CEN-MS-1193 254.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 37.05m², os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., niski czynsz, piwnica, mieszkanie 
dwustronne, cicha okolica, CEN-MS-1190 
199.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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. 
180.000 zł  507-397-447, (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 
z aneksem kuchennym, CEN-MS-909 
195.000 zł  507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 40m², 6p., os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
AGD w cenie, nowoczesne budownic-
two, niski czynsz, komórka lokator-
ska, CEN-MS-1156 274.000 zł  531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 43m², 3p., os. Dzisięciny, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., idealny 
rozklad pomieszczeń, mieszkanie dwu-
stronne, spokojna okolica, CEN-MS-1161 
207.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 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, 48.36m², 2p., os. Zawady, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
pralka i zabudowy stałe w cenie, piwni-
ca, balkon, cicha okolica, CEN-MS-1185 
255.000 zł  507-397-447, (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. 249.000 zł  531-790-
1 3 4,  (8 5)3 07- 0 9 -74  C EN T RUM 
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 

B STOK, 54m², 1p., os. Zielone Wzgórza, 
do wprowadzenia, płyta, spółdz. włas., 
niski czynsz, dobra lokalizacja, piwnica, 
duży balko, do odnowienia, CEN-MS-1166 
219.000 zł  531-790-133, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 34.40m², 5p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas. 219.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 37.60m², 2p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV 199.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 37m², 1p., ul. Sowlańska, 
os. Przemysłowe, ks. wieczysta, płyta, 
okna PCV, dobry układ pomieszczeń, 
dwustronne, oddzielna kuchnia, balkon 
do remontu. 160.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica. 336.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 40.20m², ul. Bema, os. Bema, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 2 
pok, ustawne mieszkanie usytuowane na 
parterze w trzypiętrowym bloku z 1998r 
229.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS 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., nowa niższa 
cena! 182.000 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, 1p., ul. Orzeszkowej, 
os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, po 
remoncie, okna PCV, kameralny blok, do 
zamieszkania lub na działalość. 219.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 42.60m², 4p., os. Zielone 
Wzgórza, do wprowadzenia, płyta, okna 
PCV, Ciepłe, widne mieszkanie w bardzo 
dobrej lokalizacji 179.000 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 

BIAŁYSTOK, 44.80m², os. Przydworcowe, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 
balkon, piwnica. 219.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Andrukiewicza, 
os. Skorupy, ks. wieczysta, cegła 245.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 46m², 5p., ul. Jana Pawła 
II, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta 
350.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 
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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 220.000 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, 47m², ul. Trawiasta, os. 
Wygoda, cegła, okna PCV, zamknięte 
osiedle, cegła 2007, 2 pokoje, kuchnia, 
balkon, piwnica, podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych 249.000 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. 295.000 
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 192.900 zł do uzg. 
516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 49.20m², 4p., ul. Fabryczna 
8, os. Centrum, do wprowadzenia, 2 
pok apartament o pow. 49, 2m², po-
łożony na IVp w nowym apartamen-
towcu z 2014r, z garażem 390.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 50m², 1p., ul. Zielonogórska, 
os. Zielone Wzgórza, Wynajmę M2 w 
pobliżu Carrefoura, dogodny dojazd do 
centrum, I piętro, 1200 + woda i energia 
1.200 zł  600-764-773  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 50m², 4p., ul. Witosa, os. 
Słoneczny Stok, do remontu lub odświe-
żenia, dzwonić po 20:00, bez pośredni-
ków. 190.000 zł  511-718-615  BIAŁ 

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, 55m², 4p., ul. Pułaskiego, os. 
Nowe Miasto, do wprowadzenia, dwu-
pokojowe, funkcjonalne mieszkanie o 
pow.55, 4m² usytuowane na IVp w bloku 
210.000 zł  574-737-543, (57)473-75-43  
IMPULS 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 

BIALYSTOK, 39m², ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, po remoncie, spółdz. włas. 
200.000 zł  798-419-964  BIAŁ 

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

KAMIENNY Dwór, 42m², centralne ogrze-
wanie, balkon. 52.000 zł  511-521-228  
BIEL 

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 

PROSTKI, 36m², ul. Konopnicka, parter, 
kuchnia łazienka, bez, CO, umeblowane 
po remoncie. 75.000 zł  502-748-904  EŁK 

 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 

SUWALKI, 40m², 1p., ul. Wojska Polskiego 
23, ks. wieczysta, do wprowadzenia, okna 
PCV, Czesciowo po remoncie, opalac trze-
ba samemu.Czynsz 210 zl.miesiecznie. 
75.000 zł do uzg. 514-362-505  SUW 

WASILKÓW, 33m², 4p., os. Wasilków, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., dobra lokalizacja, bli-
sko rzeka, cisza, piwnica, CEN-MS-1179 
150.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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 

3-POKOJOWE
ŁOMŻA, 70m², +50m² tarasu, 3 garaże 
lub zamiana na dom. 500.000 zł  729-
389-825  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. 
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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, 48.06M², 1P., UL. MAGAZYNOWA, ULTRA 
SONATA, BALKON, STAN DEWELOPERSKI. 250.000 

zł  721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 48.20m², 3p., os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., dobra lokalizacja, piw-
nica, balkon, nowoczesne, CEN-MS-1182 
215.000 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, 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, 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, 53.51M², 2P., UL. TRANSPORTOWA, 
ULTRA SONATA, OGRÓD ZIMOWY, STAN 

DEWELOPERSKI. 283.600 zł  721-999-721  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, 54.30m², 2p., os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., niezalżne pokoje, duży balkon, 
piwnica, niski czynsz, CEN-MS-1159 
269.000 zł  531-790-133, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 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, 54m², 4p., os. Przydworcowe, 
do wprowadzenia, cegła, okna drewnia-
ne, włas., teren ogrodzony, cicha okoli-
ca, piwnica, niski czynsz, CEN-MS-1168 
270.000 zł  531-790-139, (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, 59.40m², 7p., os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas., 
winda, duży balkon, piwnica i bokówka, 
do odświeżenia, CEN-MS-1187 259.000 zł  
507-397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 59.80m², 6p., os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas., 
piwnica, spokojna okolica, dobre połą-
czenie komunikcyjne, CEN-MS-1172 
229.000 zł  507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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, 59.92M², 2P., UL. MAGAZYNOWA, ULTRA 
SONATA, DWA BALKONY, STAN DEWELOPERSKI. 

317.600 zł  721-999-721  BIAŁ 

 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. Gajowa, . 199.000 zł  
600-900-969  BIAŁ 

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, 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, 62.40m², 4p., ul. Mieszka I, os. 
Piasta, do zamieszkania, oddzielne poko-
je, balkon. 249.000 zł  507-062-057  BIAŁ 

B STOK, 62m², 1p., ul. Mickiewicza, 

os. Mickiewicza, ceg ła 250.000 zł  

665-367-868, 603-704-771  FORUM 

NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 63.89M², 4P., UL. ANTONIUK FABRYCZNY, 

APARTAMENTY ANTONIUK, TARAS, WINDA, STAN 

DEWELOPERSKI. 381.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 63.97M², 1P., UL. BOTANICZNA 9A, 

BUDYNEK A, MIESZKANIE NR.3,  351.835 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
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 B STOK, 63.97M², 4P., UL. BOTANICZNA 9A, 
BUDYNEK A, MIESZKANIE NR. 15. 332.644 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

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, 63m², 6p., os. Słoneczny Stok, 
do wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
okna PCV, włas., dobra lokalizacja, piw-
nica, gustownie urządzone, CEN-MS-1184 
340.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 64.28M², UL. ANTONIUK FABRYCZNY, 
PARTER, TARAS, STAN DEWELOPERSKI. 321.000 zł  

721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 64m², ul. Magnoliowa, . 280.000 
zł  602-493-645  BIAŁ 

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, 3p., os. Słoneczny Stok, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., szafy prze-
suwne, słoneczne, przestronne mieszka-
nie, balkon, cicha okolica, CEN-MS-1176 
250.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 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, os. Młodych, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica. 266.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 47.70m², 4p., ul. Wesoła, os. 
Piaski, płyta, spółdz. włas., Dwustronne, 
funkcjonalne mieszkanie. Bardzo do-
bra lokalizacja, blisko uczelni. 219.000 
zł  576-070-704, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 47m², 11p., ul. Gajowa, os. 
Dziesięciny, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., okazja 3 pokoje oddzielna kuch-
nia bez balkonu 2 bokówki do remontu  
140.000 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

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 

BIAŁYSTOK, 48m², 10p., ul. Wyszyńskiego, 
os. Przydworcowe, płyta, Funkcjonalne, 
trzy oddzielne pokoje, kuchnia w zabu-
dowie, ładny widok z okna na panoramę 
miasta 195.000 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. 239.000 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 

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. 261.900 
zł  576-070-703, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54m², 2p., ul. Armii Krajowej, 
os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, ce-
gła, 3 pok mieszkanie o pow. 54, 30m² 
usytuowane na IIp w bloku z 2004r, z 
cegły 269.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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 

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 
179.000 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, 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, 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, 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 

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 

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 357.000 
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, 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 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 19



20  OFERT Y DEWELOPERÓW 

daż kolejnego. Na 7 piętrach Budynku D rozmieszczone zostaną 193 lokale mieszkalne od 30 
do 90 mkw. Dzięki zróżnicowanym metrażom spełnią one wymagania zarówno rodzin szukających 
większych przestrzeni jak i osób ceniących kameralny klimat mniejszych mieszkań. Do każdego 
z nich przynależy balkon lub taras, a do części lokali usytuowanych na parterze także ogródek – 
mówi przedstawiciel fi rmy.

Na entuzjastów wschodów i zachodów słońca czeka natomiast kilka apartamentów z prze-
szklonym zimowym ogrodem.

Szeroki wybór miejsc postojowych oraz komórek lokatorskich zapewni aż 6 hal garażowych, 
które usytuowane zostaną na dwóch poziomach – parterze i piwnicy.

Do dyspozycji mieszkańców oddany będzie wewnętrzny monitorowany dziedziniec, zago-
spodarowany różnorodną roślinnością. Będzie tam również raj dla najmłodszych – nowoczesny 
i kolorowy plac zabaw.

STANDARD WYKOŃCZENIA

Trzyszybowa stolarka okienna, parapety wykonane z kamienia naturalnego, wideodomofony 
w każdym z mieszkań, wykończone z dbałością o każdy szczegół powierzchnie wspólne czy cichobież-
ne windy to standard, który na stałe wpisuje się w realizacje Rutkowski Development.. Projektanci 
tworząc unikalne budynki mieszkalne kierują się ideą, aby wszystkie składające się na nie elementy, 
kreowały spójną całość, co w konsekwencji przekłada się na komfort i wygodę życia mieszkańców.

STANDARD WYKONANIA LOKALU MIESZKALNEGO OBEJMUJE:

 Stolarkę okienną PCV – trzyszybową
 Drzwi wejściowe,
 Posadzki betonowe,
 Parapety granitowe,
  tynki cementowo- wapienne kat. III,
 ciepła i zimna woda z opomiarowaniem,
  instalację elektryczną z przystosowaniem do zamontowania kuchenki elektrycznej,
  instalację teletechniczną,
  instalację wideodomofonową,
  instalację kanalizacyjną,
  instalację centralnego ogrzewania z urządzeniami pomiarowymi centralnego ogrzewania 
indywidualnych mieszkań, tj. ciepłomierzy.

A MOŻE NA ANTONIUKU FABRYCZNYM?

Apartamenty na Nowym Mieście to jedna z wielu realizowanych aktualnie inwestycji fi urmy 
Rutkowski Development. Kolejna to Apartamenty Antoniuk. Osiedle na Antoniuku to miejsce, 
w którym wszystko podporządkowano komfortowi mieszkańców. Na nabywców czekają trzy 
budynki, w których będzie ponad 200 różnorodnych mieszkań, a wszystko zaledwie 5 minut 
od ścisłego centrum miasta.

– Mieszkańcy tej części Białegostoku są w tej kwestii prawdziwymi szczęściarzami. Drzewa 
produkują tutaj tlen w naprawdę sporych ilościach. Miłośnicy spacerów i aktywnego spędzania 
czau na świeżym powietrzu – trafi li pod dobry adres – mówi przedstawiciel fi rmy i dodaje, że tym, 

C.D. ZE STR. 1
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co odróżnia osiedla od innych inwestycji są charakterystyczne detale: kaskadowe tarasy oraz 
ogromne przeszklenia nadające budynkom fantastycznej, wizualnej lekkości.

Same budynki nie czynią jeszcze osiedla. Dlatego też przestrzeń wokół budynków została 
zagospodarowana tak, by mieszkańcy mieli jak najlepszy komfort.

Do użytku mają wspaniały dziedziniec z urokliwymi alejkami spacerowymi i placem zabaw 
przeznaczonym dla dla najmłodszych mieszkańców.

Atutem tego miejsca jest również położenie. Stąd blisko jest naprawdę wszędzie – dojazd au-
tobusem do centrum miasta zajmuje zaledwie kilka minut. Nieopodal są sklepy, galeria handlowa, 
przedszkola, szkoły i przychodnie.

EŁK, GIŻYCKO, WĘGORZWO…

W tych miastach także fi rma Rutkowski Development oferuje w sprzedaży mieszkania i aparta-
menty. W Ełku powstaje obecnie kameralny i nowoczesny Modern House, a ku ukończeniu jest 
kilku etapowy Komfort House. Projekty realizowane przez fi rmę są gwarancją idealnie rozpla-
nowanych mieszkań położonych na nowoczesnych, komfortowych osiedlach. Budynki wznoszone 
są w tradycyjnej technologii, zapewniającej, poza bezpieczeństwem i trwałością, ekonomiczne koszty 
utrzymania. Wykończenie zewnętrznej elewacji i klatek schodowych stanowią wyłącznie szlachetne 
materiały, a gustowna kolorystyka podkreśla elegancki charakter obu inwestycji.

Apartamenty Przystań to najnowsza inwestycja fi rmy Rutkowski Development w Giżycku.
Budynek powstanie w symbiozie z okolicą, wzbogacając ją architektonicznie. Unikalny charakter 

budynku oddawać będą kaskadowe tarasy oraz duże przeszklenia, nadające wizualnej lekkości. 
Na sześciu kondygnacjach znajdziemy 83 apartamenty o powierzchni od 36 m2 do 100 m2.

W Giżycku do sprzedaży są jeszcze apartamenty z antresolami w bardzo eleganckim i prestiżo-
wym Centrum House. Jak sama nazwa inwestycji wskazuje – to ścisłe centrum pięknego miasta, 
jakim jest Giżycko. Unikalność inwestycji płynie bezpośrednio z lokalizacji przy ulicy 3 maja, 
gdzie wszystko jest w zasięgu ręki. Udogodnienia infrastruktury miejskiego centrum połączone 
są z bliskością terenów rekreacyjnych. Każdy odnajdzie tutaj bajeczne jeziora, tętniące życiem lasy 
i słoneczny, wakacyjny klimat.

Nova Port to najnowsza inwestycja w Węgorzewie. Budynek powstanie w symbiozie z okolicą, 
a jednocześnie wykorzystuje wszelkie, nowoczesne rozwiązania. Niesamowity charakter budynku 
oddawać będą duże przeszklenia, sprawiające, że mieszkania są wyjątkowo pięknie i przyjemnie 
doświetlone. W środku znajdziemy 88 mieszkań na pięciu kondygnacjach mieszkania o powierzchni 
od 33,65 m2 do 74,26 m2. W inwestycji przewidziane są również lokale usługowe.

NP

O FIRMIE

RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. z suk-
cesem realizuje inwestycje budowlane na terenie 
zarówno województwa podlaskiego jak i na Warmii 
i Mazurach od 1990r. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom rynku oraz opierając się na wieloletnim 
doświadczeniu, spółka zrealizowała kilkadziesiąt 
inwestycji deweloperskich.

Władze spółki z siedzibą w Ełku starannie wybierają miejsca dla nowych projektów de-
weloperskich, szczególną wagę przywiązując do walorów krajobrazowych i funkcjonalności, 
dążąc do harmonijnego wkomponowania inwestycji w otoczenie przyrodnicze oraz istniejącą 
już zabudowę miejską. Jako priorytet przy realizacji każdego etapu przedsięwzięcia, stawiamy 
zadowolenie klienta a detal, często lekceważony, jest naszym znakiem fi rmowym. Wymienione 
działania połączone z nieprzerwanie doskonalonym systemem zarządzania wykwalifi kowaną 
kadrą, daje efekt końcowy w postaci wysokich standardów mieszkań o niepowtarzalnym cha-
rakterze w bardzo konkurencyjnych cenach.

Bezpieczeństwo fi nansowe kupujących zapewnia stabilna pozycja ekonomiczna, wysoki 
kapitał spółki oraz silna pozycja na rynku budowana od wielu lat. Deweloper zdobył markę 
fi rmy solidnej i wymagającej, zaś zrealizowane obiekty uznawane są za niezwykle atrakcyjne. 
Dodanie tych walorów wyznacza szybkie tempo wzrostu wartości zakupionych mieszkań i gwa-
rancję udanej inwestycji.

SALON SPRZEDAŻY EŁK

UL. Armii Krajowej 7B lok. 6,
19-300 Ełk

TEL.: 87 621 70 70

GODZINY Pracy Salonu:
PON.-PT.: 7-17 

SOB.: 8-14

ZAPRASZAMY do kontaktu

SALON SPRZEDAŻY BIAŁYSTOK

UL. Antoniuk Fabryczny 11
15-762 Białystok

TEL.: 721 999 721

GODZINY Pracy Biura:
PON.-PT.: 8-18 

SOB.: 9-14

ZAPRASZAMY do kontaktu

SALON SPRZEDAŻY SUWAŁKI

UL. Utrata (teren inwestycji)
16-400 Suwałki

TEL.: 723 313 723

GODZINY pracy biura:
PON.- Pt.: 9-17

SOB.: 8-14

ZAPRASZAMY do kontaktu
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Yuniversal Podlaski to fi rma doskonale znana 
na deweloperskim rynku nie tylko w Białymstoku, 
ale też w Warszawie, Pruszkowie, Suwałkach czy 

Ełku. Ilość realizowanych inwestycji świadczy tylko o tym, 
że to absolutny lider wielorodzinnego budownictwa. Dziś 
prezentujemy kolejną inwestycję i zapraszamy na historyczne, 
białostockie osiedle Bojary, a dokładnie na ulicę Piasta 35.

– Od lat wybieramy najlepsze lokalizacje, by nasze inwestycje 
zawsze miały w sobie coś wyjątkowego, dlatego też ciągle poszerza-
my obszar naszych działań. Poza Białymstokiem, gdzie mieści się 
główna siedziba fi rmy, budujemy obecnie w Warszawie, Pruszkowie, 
Ełku i Suwałkach, ciągle szukając nowych gruntów pod realizacje 

mieszkaniowe i usługowe. Chcemy, by przyszli Mieszkańcy naszych 
osiedli mieli absolutną pewność, że decydując się na zakup nie-
ruchomości w Yuniversalu Podlaskim, stawiają przede wszystkim 
na jakość, która od zawsze jest dla nas absolutnym priorytetem. 
Zachęcamy do zapoznania się z mapą naszych inwestycji. Dziś 
szczególnie polecamy bloki zlokalizowane przy ulicy Pista 35 – 
mówi Hubert Piekut z Yuniversalu Podlaskiego.

W CENTRUM I Z DALA OD ZGIEŁKU

To miejsce, które na pewno urzeknie tych, którzy cenią sobie 
ciszę i spokój a jednocześnie lubią mieć wszystko w zasięgu ręki. 
Inwestycja łączy w sobie styl z wyjątkowymi formami architek-
tonicznymi. W jej skład wchodzą dwa budynki.

– Nasi architekci i projektanci zadbali o to, by miejsce to było 
osłonięte od ruchu ulicznego i tworzyło spokojny zaułek, który 
stanie się dla przyszłych mieszkańców idealnym miejscem do ży-
cia. Tu znajdą ukojenie i relaks – mówi Hubert Piekut.

W zamkniętej enklawie znajdzie się miejsce na plac zabaw 
dla dzieci i strefę wypoczynku dla osób starszych. Pomyślano 
również o kojącej zieleni w postaci drzewek i krzewów.

O INWESTYCJI

Deweloper planuje zakończyć ją w drugim kwartale 2019 roku. 
Każdy z budynków jest trzykondygnacyjny. W sumie w ofercie 
będzie 60 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu.

Najmniejsze z mieszkań ma 33 m², największe 76 m². 
Dodatkowo w ofercie znajdują się komórki lokatorskie w cenie 
mieszkania.

Właściciele aut również powinni być zadowoleni. W garażu 
podziemnym znajduje się 59 miejsc postojowych. Cena jednego 
to 30 tysięcy zł.

Cena mieszkań w tej nieruchomości wahają się od 5800-
6100 zł/m2. Istnieje możliwość wybrania mieszkania z windą 
lub bez windy.

Lokalizacja przy ulicy Piasta na osiedlu Bojary daje wiele 
możliwości. Stąd najzwyczajniej w świecie jest wszędzie blisko. 
W zasięgu ręki są sklepy, osiedlowy bazarek, przedszkola, szkoły 
i przychodnie. Od centrum mieszkańców tego osiedla dzielą 
zaledwie dwa – trzy przystanki autobusowe. Również w drugą 
stronę, gdy chce się wyjechać za miasto pooddychać zdrowym, 
podlaskim powietrzem, również jest blisko.

O FIRMIE

Firma Yuniversal Podlaski Sp. 
z o.o. została powołana do życia 
przez Antoniego Piekuta- dotych-
czasowego współwłaściciela spółki 
Wersal Podlaski działającej na rynku 
od ponad 26 lat.

Grupa specjalistów tworząca Yuniversal Podlaski całe swo-
je dotychczasowe życie zawodowe związała z budownictwem, 
a pasja i doświadczenie, z jaką tworzą nowe inwestycje jest 
zauważalna przy oglądaniu efektów ich pracy.

– Dbając o jakość naszych budynków, dbamy także o oso-
by, które korzystają z nich na co dzień. To one są powodem, 
dla którego nieustannie poszukujemy optymalnych środków 
i rozwiązań. Nasze budynki powstają z materiałów wysokiej 
jakości, a lokale i domy wykończone „pod klucz” łączą w sobie 
precyzję i nowoczesność, by mogły sprostać oczekiwaniom 
przyszłych mieszkańców – mówi Hubert Piekut. – Wiemy, 
jak ważnym wyborem jest zakup nowego domu, mieszkania, 
czy lokalu, w którym mieścić się będzie ich fi rma, dlatego 
nasi profesjonalni. Doradcy dokładają wszelkich starań, by 
oferta była elastyczna i spełniała oczekiwania oraz potrzeby 
przyszłych mieszkańców.

Biuro sprzedaży mieszkań w Białysmtoku
tel.: 85 747 30 30

e-mail: bialystok@yp.com.pl
Białystok, ul. Piękna 3

Dział sprzedaży pracuje w godzinach:
pn. – pt.: 8.00 – 18.00

sob.: 9.00 – 14.00



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 

 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, 107.55M², 2P., UL. BIAŁOSTOCKA 
NADAWKI, DOLINA CISÓW, ETAP II, BUDYNEK 2 II, 
MIESZKANIE NR. 11, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

470.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 WASILKÓW, 111.90M², 2P., UL. BIAŁOSTOCKA 
NADAWKI, DOLINA CISÓW, ETAP I, BUD. I1, 

MIESZKANIE NR. 6, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 
460.000 zł  (85)747-30-30  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, 137.01M², 5P., UL. BOTANICZNA 9A, 
BUDYNEK A, MIESZKANIE NR. 64, APARTAMENT 

LUKSUSOWO WYKOŃCZONY POD KLUCZ. 989.854 
zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

733-900-723  BIAŁ 

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

733-900-723  BIAŁ 

 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, 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, 83m², 3p., os. Bojary, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, 
okna PCV, atrakcyjna lokalizacja, centrum, 
duży salon, AGD w cenie, CEN-MS-1150 
399.000 zł  531-790-133, (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, 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, 68m², 11p., ul. Towarowa, 
os. Piasta, do wprowadzenia, po remon-
cie, okna PCV, spółdz. włas., sprzedam 
komfortowe dwustronne nowoczesne 
mieszkanie 340.000 zł do uzg. 698-669-
906  BIAŁ 

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 

BIAŁYSTOK, 96.10m², 1p., os. Skorupy, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, NOWA 
INWESTYCJA**SKORUPY!**TARAS 
I  G A R AŻ  DWUS TA NOWISKOW Y!  
398.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

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

OSOWIEC Twierdza, 72m², 4p., włas., 
mieszkanie położone w samym sercu 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, w 
miejscowości Osowiec Twierdza. 119.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

 WASILKÓW, 107.55M², 2P., UL. BIAŁOSTOCKA 
NADAWKI, DOLINA CISÓW, ETAP III, BUDYNEK 

1 III, MIESZKANIE NR. 7 334.543 zł  (85)747-30-30  
BIAŁ 

5-POKOJOWE I WIĘKSZE

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

ŁUŻANY, dom 90m² drewniany do re-
montu, działka 34a 85.000 zł do uzg. 
602-363-284  BIAŁ 

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

 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, 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 
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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.



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 
389.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 170m², działka 1300m², os. 
Dojlidy, 6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, sau-
na, kominek, garaż, możliwość podziału 
działki, może być na działalność. 685.000 
zł  664-786-810  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 170m², działka 535, os. 
Wygoda, cegła, po remoncie, Dom urzą-
dzony ze smakiem, wykończony mate-
riałami wyższej jakości, z 2004r 750.000 
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, 173.30m², działka 617, 
os. Bacieczki, cegła, murowany, wol-
no stojący, rok bud. 2013. 925.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

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, 68m², działka 260m², ul. 
Dziesięciny, drewniany 230.000 zł  737-
456-609  BIAŁ 

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

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, 126m², os. Centrum, . 
499.000 zł  (25)781-42-19  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. 
400.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-
66-87  AREA 

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 
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CHOROSZCZ, 50m², działka 4800, wolno 
stojący, siedlisko położone w malowni-
czej i zadbanej wsi w gminie Choroszcz 
w odległości ok 16km od Białegostoku. 
120.000 zł  602-364-496  BIAŁ 

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 

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 

DZIKIE, 250m², działka 1000, po remon-
cie, wolno stojący, Wysoki standard wy-
kończenia: dom nie był zamieszkały, wy-
kończony został w maju 2018r. 890.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

FASTY, 141m², działka 164, szeregowy, 
Dom do remontu, lub lekkiego odświe-
żenia, okna trzyszybowe drewniane 
(Sokółka). Na posesji murowany garaż. 
325.000 zł  602-335-999  BIAŁ 

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.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 

GRABARKA, 140m², działka 1500m², ok. 
Siemiatycz, po remoncie. 260.000 zł  600-
694-567  SIEM 

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, 162m², działka 1100m², wy-
kończony, do wprowadzenia 5-pokoi, 
2-łazienki garaż w otulinie lasu, lub wy-
najmę. 530.000 zł  606-282-188  BIAŁ 

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 

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 

KREWIATYCZE Gmina Orle, 80m², dział-
ka 4000m², staw na placu, sprzedam lub 
zamienię na mieszkanie w Białymstoku, 
lub w Bielsku Podlaskim. 120.000 zł  606-
282-188  BIAŁ 

KROPIEWNICA  Racibory, 200m², dział-
ka 6756, murowany, wolno stojący, 
Nieruchomość zabudowana domem 
mieszkalnym i budynkami gospodarczy-
mi  269.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

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 

KRYNKI, 54m², działka 800, drewniany, 
wolno stojący, łazienka po remoncie, 
reszta do remontu i aranżacji, woda prąd 
kanalizacja, budynek gospodarczy, ga-
raż.  150.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

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

KRÓLOWY Most, 80m², działka 1850, 
drewniany 245.000 zł  600-525-899, 
(85)742-21-94  HOME-SERVICE 
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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

IV 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

Gotowe do 
odbioru.

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

I kwartał 
2019 roku

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
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MĄT WIC A, 90m², działka 0, 40 ha 
230.000 zł do uzg. 519-781-465  ŁOM 

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

zł  507-482-372  BIAŁ 

MONIUSZKI, 150m², działka 3, 3ha, mu-
rowany. 210.000 zł  507-624-393  MOŃ 

NIEWODNICA Kościelna, 197m², działka 
697, ul. Zaułek, róg Granicznej i Zaułek, 
możliwość powiększenia nieruchomo-
ści, po obu stronach 700m, 750m, cena 
140złm². 250.000 zł  506-356-000  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 

OLISZKI, 145m², murowany, stan suro-
wy zamknięty, wolno stojący, . 399.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

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 

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 

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 

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 

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

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

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, 139m², działka 400, cegła, 
po remoncie, wolno stojący, Dom parte-
rowy z poddaszem użytkowym położony 
w Wasilkowie, urządzony ze smakiem. 
529.000 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 

WYCZÓŁKI, 72m², działka 0, 34, muro-
wany, wolno stojący, do sprzedaży. 80 zł  
693-295-533  SIEM 

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 

ZABŁUDÓW, 250m², działka 5000m², z 
garażem, na dużej działce. 380.000 zł  
518-581-437  BIAŁ 

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 

ZBUCZ, 140m², działka 5400m², drewnia-
ny, wolnostojący z garażem oraz 3 budyn-
kami gospodarczymi.Siedlisko zadbane, 
zagospodarowane z licznymi nasadzenia-
mi. 190.000 zł  690-194-900  HAJ 
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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 

Osiedle Nowe Bojary to ekskluzywny zespół budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych u zbiegu uli-

cy Łąkowej i Towarowej w Białymstoku. Obecnie w 
sprzedaży mieszkania z 3 i 4 etapu – budynek D i E. W 
budynku A, D i E lokale usługowe o pow. 50-120 mkw. 

2018 r Mieszkania od 
4.800 zł/mkw., 
lokale od 8.000 
zł/mkw., miejs-
ca parkingowe 

od 18 tys. zł.

Wierzbowa Park to projekt mieszkaniowy skrojony 
na miarę potrzeb ludzi szukających komfortowych 

mieszkań w doskonałej lokalizacji. Inwestycja reali-
zowana jest u zbiegu ulicy Antoniukowskiej i Wierz-

bowej w Białymstoku. Mieszkania o powierzchni 
27-92mkw. Lokale usługowe o pow. 35-177 mkw.

2020 r Mieszkania od 
5.400 zł/mkw., 
lokale od 9.000 
zł/mkw., miej-
sca parkingo-

we od 18 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 budynek w centrum miasta u zbiegu 
ulic Gen. Józefa Bema i Jana Kochanowskiego. W po-
bliżu Dworzec PKS i PKP, sklepy, przychodnie, szko-

ła, Politechnika Białostocka i hala sportowa. W cenie 
przestronne balkony i tarasy z widokiem na panora-
mę miasta. Dwupoziomowy parking, budynek wy-

posażony w windy. Rekreacyjne zaplecze budynku z 
placem zabaw oraz urządzeniami gimnastycznymi.

Realizacja I eta-
pu- IV kw. 2019 r

Od 5 300 zł/m2 

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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B STOK, 26.60m², ul. Legionowa, przemy-
słowo- usługowy, budynek z windą i ram-
pą, monitoring, całodobowa ochrona, 
możliwość przystosowania na magazyn, 
po remonc. 32.900 zł  509-336-099  BIAŁ 

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

B STOK, lokal wolno stojący w centrum. 
9.500 zł  576-020-062, 504-330-212  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, UL. BEMA 11, LOKAL 
W PAWILONIE HANDLOWYM 
RZEMIEŚLNIK, PARTER LUB WYNAJ
MĘ. 100.000 zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, ul. Legionowa, lokal 13.3m² prze-
mysłowo- usługowy, budynek z windą i 
rampą, po remoncie, możliwość przysto-
sowania pod magazyn. 17.900 zł  509-
336-099  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. Św. Rocha, os. Centrum, 
lokal 30, 3m² I piętro w kamienicy z 
2000r. Obecnie gabinet medyczny, ide-
aly również jako biuro, siedziba firmy, 
usługi 166.650 zł  660-474-444  BEWE 

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. Kopernika, Wynajme 
warsztat samochodowy wiencej info te-
lefonicznie. 531-323-555  BIAŁ 

 » 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 

B IAŁYSTOK, 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 

BIAŁYSTOK, ul. Rocha, os. Przydworcowe, 
18m², na usługi lub biuro. 59.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

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 blaszak bez miejsca, rozkręcany 
podwyższony, 5mx2, 90mx2, 5m. 1.450 
zł do uzg. 602-655-234  BIAŁ 

GARAŻ do wynajęcia ul. Sybiraków 4 od 
sierpnia. 250 zł do uzg. 570-299-000  
BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, B-stok, 
ul. Pogodna. 250 zł  510-192-176  BIAŁ 

GARAŻ w bloku ul. Żyzna 20, B-stok. 
15.000 zł  609-405-958  BIAŁ 

GARAŻ w nowym bloku przy ul. Bitwy 
Białostockiej 37, os. Białostoczek. 26.900 
zł  509-336-099  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 

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, Bielsk Podlaski, ul. 
Kowalska 33, dzwonić po 18:00. (85)661-
68-14  BIEL 

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 
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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.

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.

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

MAPO DOM

8 domów w zabudowie bliźniaczej. Biały-
stok ul. Św. Jana Chrzciciela 152m2

 Koniec 2018r 459.000zł



 » ŚRÓDLESIE, 540M², UL. MY
ŚLIWSKA, OK. BIAŁEGOSTOKU 
600-281-816  BIAŁ 

ŻÓŁTKI, 1028m², . 100.000 zł  696-279-
662  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 

AUGUSTOW, 1500m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę 240.000 zł szt. 698-955-677  AUG 

 » 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, 1000m², os. Dojlidy 250 zł m² 
(85)650-65-37  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, 710m², os. Nowe Miasto, wynaj-
mę działkę. 500 zł  884-691-250  BIAŁ 

B STOK, 984m², ul. Wydmowa, os. 
Zagórki, prąd, WZ w trakcie, dobry do-
jazd, kształtna. 195.000 zł  793-932-155  
REMAX PARTNERS 

BAKAŁARZEWO, 1345m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, Działka budowlana z 
sosenkami i maślakmi 50.000 zł szt. 660-
713-301  SUW 

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, 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, 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, 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 (li-
nia 1), niecałe 100 m od drogi asfaltowej  
80.000 zł szt. 604-777-961  BIEL 

BIELSK Podlaski, 702m², ul. Obozowa, 
dom drewniany do remontu, budynek go-
spodarczy. 140.000 zł  798-820-427  BIEL 

B I E L S K Podlaski , 713m², ul . Róg 
Warzywnej Chmielnej, uzbrojona, z wa-
runkami zabudowy. 130 zł m² 504-301-
898  BIEL 

BOŻA Wola k. Błonia, 5700m², prąd, siła, 
woda miejska, studnia, mały dom cało-
roczny, bud. gospodarcze, zagospodaro-
wana, zalesiona, w pobliżu sklepy, szkoła. 
350.000 zł  571-398-457 

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 

CHOROSZCZ, 2500m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę, Sprzedam działkę siedlisko, budow-
lana, bdb miejsce. 150 zł do uzg. 501-
072-358  BIAŁ 

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, 10500m², prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę, ul. Kunawina, działkę inwestycyjną, 
dojazd drogą asfaltową. 35 zł m² do uzg. 
510-049-608  SOK 

DĄBROWA Białostocka, 830m², uzbro-
jona, pod zabudowę. 60 zł m² (85)712-
81-32  SOK 

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 
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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.

Salon Sprzedaży Ełk (Komfort Ho-
use i Modern House w Ełku oraz 

Nova Port Węgorzewo i Apar-
tamenty Przystań Giżycko)
ul. Armii Krajowej 7B lok. 6,

19-300 Ełk
tel.: 87 621 70 70

www.rutkowskidevelopment.pl

Salon Sprzedaży Białystok (Apar-
tamenty Antoniuk i Ultra Sonata)

ul. Antoniuk Fabryczny 11
15-762 Białystok
Tel.: 721 999 721

www.rutkowskidevelopment.pl

Antoniuk Fabryczny 11, w sprzedaży etap A, gdzie 
zostały ostatnie apartamenty - termin oddania 

do użytku. Wkrótce do sprzedaży etap B i 60 apar-
tamentów umiejscowionych na 4 piętrach o po-
wierzchni od 30 m2 do 87 m2. Dostępne gara-

że i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

KWIECIEŃ 2019

Ultra Sonata (etap D i E) Białystok. Transporto-
wa/Magazynowa w dwóch etapach przygotowa-
no ponad 300 apartamentów o powierzchni od 32 

do 90 m2, mieszczące się na siedmiu piętrach.
Dostępne garaże i miejsca postojo-

we oraz komórki lokatorskie.

E - GRU-
DZIEŃ 2019 
D - KWIE-
CIEŃ 2021

Nova Port Węgorzewo. W środku znajdziemy 88 
mieszkań na pięciu kondygnacjach mieszkania o po-

wierzchni od 33,65 m2 do 74,26 m2. W inwestycji 
przewidziane są również lokale usługowe. Dostępne 
garaże i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

CZERWIEC 2019

Komfort House Ełk (etap D) . Osiedle Tuwima 
w Ełku. W sprzedaży 80 apartamentów od po-
wierzchni od 30 m2 do 90m2. Dostępne gara-

że i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

CZERWIEC 2020

Modern House Ełk . Bora-Komorowskiego. W sprze-
daży 80 mieszkań od 40m2 do 93m2 położone w 

4-piętrowym budynku mieszkalnym. Dostępne ga-
raże i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

WRZESIEŃ-GRU-
DZIEŃ 2020

Apartamenty Przystań Giżycko. Al. 1 Maja / 
ul. Królowej Jadwigi. Na sześciu kondygna-

cjach znajdują się 83 apartamenty o powierzch-
ni od 36 m2 do 100 m2. Dostępne garaże i miej-

sca postojowe oraz komórki lokatorskie.

CZERWIEC 2020
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Bacieczki czy ścisłe centrum? Bacieczki czy ścisłe centrum? 
Gdzie chciałbyś zamieszkać?Gdzie chciałbyś zamieszkać?
Jedni lubią ciszę, spokój i za nic w świecie nie chcą 

mieszkać w centrum. Inni wręcz przeciwnie, w zasięgu ręki 
muszą mieć kina, sklepy i galerie handlowe. Spełnieniem 

oczekiwań zarówno jednych jak i drugich jest oferta 
Przedsiębiorstwa Budowlanego Szeliga. Znaleźć w niej można 
mieszkania w sercu Białegostoku czyli na Bojarach, a także 
szeregówki na peryferiach miasta – na osiedlu Bacieczki.

– Budownictwo wielorodzinne to nasz priorytet, stąd też 
tworzymy miejsca do zamieszkania dla ludzi młodych, u których 
istotnym czynnikiem wyboru jest bliskość centrum – opowiada 
Rafał Szeliga, deweloper. – Adres Piasta 5 na Bojarach to inwesty-
cja rozpoczęta w sierpniu 2016 roku, którą do użytku oddaliśmy 
w grudniu 2017 roku. Mamy jeszcze kilka wolnych mieszkań.

Na budynki mieszkalne przy ulicy Piasta składają się 33 
mieszkania o zróżnicowanej wielkości, od 39 do 77 mkw., dzięki 
czemu każdy potencjalny nabywca ma szansę znaleźć lokal do-
pasowany do indywidualnych potrzeb. 

Aktualnie zostało pięć mieszkań o powierzchni od 54 do 62 
mkw. Każde mieszkanie ma własne miejsce parkingowe w pod-
ziemiach, a jego wykupienie to koszt 25 000 zł. Dodatkowo 
do każdego mieszkania jest dedykowana komórka lokatorska.

Oprócz mieszkań, przy Piasta 5 można kupić także lokale. 
Cena tych pierwszych zawiera się w przedziale 5250 – 5500 zł/
mkw., ceny lokali są wyższe i zaczynają się od 6 100 zł/mkw netto.

– To doskonała lokalizacja na sklepy, gabinety i lokale usłu-
gowe – zapewnia deweloper.

Powierzchnia dostępnych lokali jest różna i wynosi od 94 
do 129 mkw (aktualnie zostały trzy lokale o powierzchni 112 – 
129 mkw.)

ZABUDOWA SZEREGOWA

Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga ma bardzo zróżnico-
waną ofertę i nie zamyka się jedynie na inwestycje w centrum. 
Doskonałym adresem do zamieszkania może stać się także ulica 
Produkcyjna, przy której powstaje zabudowa szeregowa oraz 
bliźniak.

– Inwestycję na osiedlu Bacieczki rozpoczęliśmy w 2016 roku 
– mówi Rafał Szeliga. – Stworzyliśmy 4 domki w zabudowie 
szeregowej oraz 1 bliźniak, a głównym atutem tych budynków 
jest ich powierzchnia – ok. 100 mkw. oraz doskonały, bardzo 
funkcjonalny rozkład. Właściciele budynków otrzymają także 
dostęp do przydomowych ogródków o powierzchni od 34 
do 172 mkw.

Co sprawia, że inwestycja przy ulicy Produkcyjnej jest tak 
atrakcyjna? To bliskość przedszkoli, szkół, przychodni oraz bo-
gato wyposażonej, pobliskiej galerii handlowej. Dużym atutem 
lokalizacji jest także korzystne skomunikowanie z centrum miasta.

A jak kształtują się ceny inwestycji prowadzonych 
na Bacieczkach?

– Koszt domu w zabudowie szeregowej to 395 – 420 tysięcy zł, 
bliźniaka o powierzchni 84 mkw. z ogrodem o wielkości 200 
mkw. – 430 tysięcy – mówi Rafał Szeliga.

Każdy dom jest wyposażony w piec gazowy oraz wiatę gara-
żową. Klienci otrzymują klucze do domu, do którego można się 
od razu wprowadzić.

CIĄGŁY ROZWÓJ TO PODSTAWA SUKCESU

Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga wciąż inwestuje 
i tworzy nowe, atrakcyjne lokalizacje na mieszkaniowej mapie 
Białegostoku. Tu wspomnieć należy o nowej inwestycji.

– Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jana Pawła II na 
osiedlu Młodych ma być nowoczesną, 8-kondygnacyjną budowlą, 
z garażami i miejscami postojowymi w podziemiach – opowiada 
Rafał Szeliga. – Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z ko-
mórek lokatorskich na piętrach, a dodatkowym plusem inwestycji 
pozostaje świetna lokalizacja przy samym parku. Docelowo w tym 
miejscu powstać ma 220 komfortowych mieszkań.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Szeliga” Sp. z o.o. rozpoczęło 
swoją działalność w 1995 roku. Zrealizowane przez nas obiekty 

można spotkać w Białymstoku, Łomży, Suwałkach oraz Bielsku 
Podlaskim.

– Przez cały czas działalności Przedsiębiorstwa śledzimy 
nowości na rynku budowlanym i staramy się w każdej realizacji 
stosować najlepsze materiały i sprawdzone systemy, dlatego 
możemy zagwarantować, że budowane przez nas budynki są 
wykonywane solidnie i spełnią oczekiwania najbardziej wyma-
gających klientów – kończy Rafał Szeliga.

Dodatkowo przedsiębiorstwo budowlane ma w swojej ofer-
cie miejsca parkingowe i z garaże, które znajdują się przy ulicy 
Zachodniej na osiedlu Nowe Miasto. Dostępne garaże można 
zarówno kupić jak i wynająć. Cena garażu: to 18.000 zł (przy 
płatności do miesiąca)

Aby obejrzeć mieszkanie, lokal lub garaż przedstawiciele 
przedsiębiorstwa proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
tel.: 664 055 772, 85 741 22 91 (do godziny 15.30)
e-mail: sprzedaz@pbszeliga.pl

EKSPERT FINANSOWY 

DORADZI BEZPŁATNIE

Chcąc zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę przy 
zakupie nieruchomości Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga 
oddaje do ich dyspozycji Eksperta Finansowego, który bezpłatnie:

 Spotka się w dogodnym miejscu i terminie
 Wyliczy zdolność kredytową w kilkunastu bankach
 Porówna aktualne oferty banków i pomoże wybrać 
najkorzystniejszą
 Wynegocjuje atrakcyjne warunki fi nansowania
 Przeprowadzi całą procedurę kredytową i pomoże w przy-
gotowaniu formalności

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu oraz komplek-
sowej obsługi transakcji deweloper podjął współpracę z OPEN 
FINACE EXPERT – niezależnym ekspertem finansowym 
w zakresie kredytów i pożyczek hipotecznych. To jedna z naj-
większych i najwyżej ocenianych fi rm ekspertów fi nansowych 
w Polsce. Siłą fi rmy jest, m.in. bardzo wysoka jakość obsługi 
klienta, skuteczność, profesjonalizm doradców, bezstronność 
oraz bogata oferta produktów hipotecznych, ubezpieczenio-
wych i inwestycyjnych.

NP



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 

FILIPÓW Czwarty, 5191m², prąd, Studnia, 
Wraz z budynkiem dawnej strażnicy o 
powierzchni 222m² 115.000 zł  516-787-
698  SUW 

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. Rutka Taratak, wieś Jałowo, podla-
skie, 4500m², prąd, woda, pozwolenie 
na budowę 20 zł m² 502-060-699  SUW 

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 

GOLUBIE Welżewskie, 6800m², budow-
lano- rolna. 35.000 zł  511-928-792  OLE 

GRABARKA, 1200m², ok. Siemiatycz, 
działka z dwoma budynkami gospodar-
czymi. 60.000 zł  600-694-567  SIEM 

GRABÓWKA, 1400m², budowlana. 90 zł 
m² 783-833-802  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 

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 

HORNOWSZCZYZNA, 1600m², otoczona 
z trzech stron lasem. 30.000 zł  511-928-
792  SIEM 

HRYNIEWICZE, 914m², prąd, woda, kana-
lizacja 120.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

IGNATKI, 890m², działki budowlane 
890m² i 806m². 100 zł m² 781-447-502  
BIAŁ 

JAŁÓWK A  Kondratki, 1900m², gm. 
Michałowo, działka budowlana 13.000 
zł  606-881-066  BOMAR 

JUCHNOWIEC Kościelny, 1216m², prąd, 
kanalizacja, os. Śródlesie, przeznaczona 
jest pod zabudowę jednorodzinną wol-
nostojącą, w pobliżu nowa zabudowa 
jednorodzinna 325.000 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

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 

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 

KOĆMIERY, 6700m², prąd, woda, Działka 
rolno-budowlana o pow. 6700m² 
Koćmiery. Na działce znajduje się drew-
niany dom do rozbiórki. Podłączenie do 
wody i padu. 198.000 zł do uzg. 690-
920-022  BIEL 

KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, ul. -, 
os. Kolonia Grabówka, działka przy dro-
dze asfaltowej. 192.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

KONIEC Produkcyjnej początek Fast, 
750m², 811m², 1150m² 210 zł m² 793-
117-885  BIAŁ 

KURIANY, 3099m², pozwolenie na 
budowę 110.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

LEWICKIE Stacja, 1000m², prąd, woda, 
Warunki zabudowy na jednorodzinny 
dom mieszkalny. Okolica spokojna, do-
bry dojazd do Białegostoku. Działki 1000 
- 3000 m² 75 zł m² 600-452-525  BIAŁ 

LEWICKIE, 1483m², prąd, woda, gm. 
Juchnowiec 133.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

MĘŻENIN, 0.35m², rolno- budowlana, 45 
km od B-stoku, kierunek Zamrów. 43 zł 
m² 508-997-598  ZAM 

 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 

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 

MOŃKI, 10000m², ul. Ełcka, przy drodze 
krajowej 65, działki każda po 1000m². 70 
zł m² 575-529-418  MOŃ 

MOŃKI, 820m², ogrodzona, z drzewami 
owocowymi. 46.000 zł  500-580-330  
MOŃ 

NIEWODNICA Kościelna, 1132m², prąd, 
woda, gaz, pozwolenie na budowę, ul. 
Łąkowa 165 zł m² 793-668-889  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, 850m², prąd, 
woda, gaz 119.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

NIEWODNICA Nargilewska, 1739m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, za-
ledwie 5km za Białymstokiem nowa z ak-
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tualnymi w z na dom dojazd utwardzony 
sucha kształtna 130.000 zł do uzg. 696-
566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1903m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
kszałtna aktualne w z dojazd utwardzo-
ny media bezpośrednio sucha, budow-
lana obok domy nowość! 142.000 zł do 
uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 2555m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
kształtna 5km za białymstokiem nowa 
aktualne w z, media bezpośrednio, su-
cha miejsce idealne 75 zł m² 696-566-
280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 7540m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
gm.j.koscielny dojazd utwardzony aktu-
alne w z dzialka bdb za wsią w sąsiedz-
twie nowych domów 75 zł m² do uzg. 
696-566-280  BIAŁ 

N OWA Łuka, 900m², ko ło zalewu 
Siemianówka, akt notarialny, wodociąg. 
45 zł m² (85)732-41-96  BIAŁ 

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, 8512m², prąd, gaz, 
ul. Kwiatowa, uzbrojenie w ulicy, wokół 
nowa zabudowa 820.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

OBRUBNIKI G Dobrzyniewo Duże, 
1680m², 10km od Białegostoku, z war. 
zab., domu jednorodzinnego asfalt, szko-
ła, sklep.  66.900 zł  509-336-099  BIAŁ 

OK. Giżycka, 1600m², z dostępem do je-
ziora i plaży. 130 zł m² 507-960-008  GIŻ 

 Oliszki, 1000m², ok. B-stoku, 
3 działki budowlane, każda po 

ok. 1000m², piękna okolica, las, 
rzeka, dogodny dojazd. 100 zł 
m² do uzg. 664-132-772  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, 1500m², działki budowlane, 
plan zagospodarowania, prąd, woda, 
kanalizacja, teren płaski, suchy, nasło-
neczniony, blisko lasek. 130 zł m² 884-
691-250  BIAŁ 

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 

 » 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 1, 27ha po byłym pgr w miej-
scowości na trasie Bielsk Podlaski-Narew, 
1200m² budynków po byłej tuczarni. 
120.000 zł szt. 507-720-570  BIEL 

PRZEROŚL, 3240m², gm. Dubeninki typu 
7UT, nad jeziorem, przy drodze nr. 651, 
szlak Green Velo. 35 zł m² 788-611-863  
GOŁ 

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 

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 

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, 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, 1100m², rolno-budowlana z 
wydanymi warunkami zabudowy domu 
jednorodzinnego, z garażem, działka 
ogrodzona, nowe ogrodzenie. 65.000 zł  
731-785-420  BIAŁ 

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, 3000m², sprzedam 3-działki 
rolno budowlane z wydanymi warunkami 
zabudowy 3-domków jednorodzinnych z 
garażami. 130.000 zł  696-774-177  BIAŁ 

SOFIPOL, 700m², z warunkami zabudo-
wy, dużo zieleni, w kształcie kwadratu. 
29.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOWLANY, 1300m², dwie działki 1300m² 
i 2200m². 140 zł m² 506-073-680  BIAŁ 

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 

TOŁCZE Turośń Kościelna, 1000m², prąd, 
woda, działki z pozwoleniem na budowę.  
70 zł  724-540-876  BIAŁ 

TOŁC ZE, 1366m², prąd, woda, gaz, 
Budowlana z WZ. 100.000 zł  698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

TOŁCZE, 920m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, tylko 8 km od Białegostoku,  
58.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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 225.000 
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 

ZAŚCIANKI, 7208m², ul. Usługowa, in-
westycyjna z warunkami zabudowy na 
halę inwestycyjną. 1.180.000 zł  501-
455-195  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 1000m², 3 działki: 600m², 
1000m², 2100m², warunki zabudowy, 
media. 65 zł m² 518-581-437  BIAŁ 

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 

ZABOROWO, 12000m², prąd, woda, ka-
nalizacja, w drodze.Na siedlisku znajduje 
się stary dom i budynek gosp.oraz łąkę.
cała powierzchnia 1, 2ha.nr działek 325 i 
214 73.000 zł  519-706-616  KOL 

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 

REKREACYJNE

 » BALIKI, 500M², GM. NOWOGRÓD, 
NAD RZEKĄ PISA. 600-588-666  ŁOM 

BIAŁYSTOK, 360m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, Ogródek działkowy 
ROD Jasna Polana zadbana, duża działka 
(360m²), z dwoma dojazdami. 23.000 zł  
602-705-763  BIAŁ 

MOŚCISKA, 1574m², prąd 55 zł m² 698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

ROŻYŃSK Wielki, 700m², ogrodzona 
100.000 zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

SIEMICHOCZE, 2200m², prąd, woda, 
działka 20x110m położona w malowni-
czym regionie puszczy mielnickiej we wsi 
siemichocze, możliwość budowy domu 
rekreacyjnego 16.000 zł szt. 507-720-
570  SIEM 

SIEMICHOCZE, 2200m², prąd, woda, w 
okolicach Puszczy Mielnickiej o wymia-
rach 20x120 ładnie sytuowana. 16.000 
zł szt. 507-720-570  SIEM 

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 

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.  49.000 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 

BARGŁÓW Dworny, 83000m², gospo-
darstwo rolne, możliwość sprzedaży 
ziemi oddzielnie - 7, 8 ha - cena 40.000 
ha  415.000 zł  787-601-391, 668-356-
755  AUG 

BARSZCZE, 6.30m², z własną linią brze-
gową. 95.000 zł m² do uzg. 516-507-
803  AUG 

BIAŁASZEWO Gmin Grajewo, 0.50ha, 
łąka.  8.000 zł  660-006-425  GRAJ 

BIAŁYSTOK, 6019m², ul. Generała 
Maczka, 1000-lecia PP. 230 zł m² 798-
615-099  BIAŁ 

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 

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 

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 

DOBRZYNIEWO Kościelne, 4700m², . 
35.000 zł  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 

 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 

GRABARKA, 3000m², ok. Siemiatycz. 
15.000 zł  600-694-567  SIEM 

GROŹIMY Gmina Grajewo, 1.50ha, 1ha 
lasu, kilkudziesięcioletni.  35.000 zł  660-
006-425  GRAJ 

 HAJNÓWKA, 1.70ha, Działak rolna, grunt rolny o 
powierzchni o 1, 70 powiat hajnowski 22.000 zł do 

uzg. 731-373-377  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 

KOL. Baciuty, 1500m², dwie działki z wa-
runkami zabudowy, każda po 1500m². 50 
zł m² (85)650-44-30  BIAŁ 

LEWICKIE, 4500m², . 70 zł m² do uzg. 
664-972-116  BIAŁ 

MARKOWSZCZYZNA, 3300m², 9km od 
Białegostoku przy drodze. 26 zł m² 531-
905-089  BIAŁ 

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 

OLMONTY, 12370m², prąd, os. Izabelin, 
przy ul. Herbowej. 500.000 zł  884-691-
250  BIAŁ 

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 

SAMUŁKI Małe, gm. Wyszki, 3858m², wa-
runki zabudowy, dojazd droga asfaltową, 
w pobliżu woda, prąd, telefon, nr geod. 
255-2. 50.000 zł  603-456-433  BIAŁ 

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 
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STRADUNY Gmina Ełk, 0.50ha, centrum 
miejscowości, z własną linią brzegową 
o dł. 150m, nad rzeką. 95.000 zł  660-
006-425  EŁK 

WASILKÓW, 10.05m², ogrodzona, prąd, 
woda, ul. Nadawki, część wydzielona pod 
działalność 602-363-284  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 Stare gm. Poświętne, 1.50ha, 
Sprzedam - Działka rolna klasa IV 145.000 
zł  501-574-507  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 

BIELSK Podl., 4000m², przemysłowo- han-
dlowa. 80 zł m² (25)781-42-19  BIEL 

GM. Korycin, 10855m², warunki zabudowy 
pod motel, trasa Białystok-Augustów. 25 
zł m² 606-944-841  SOK 

DOBRZYNIEWO Kościelne kol., 3975m², 
siedliskowa, bud. gospodarczy, siła. 
160.000 zł  570-939-465  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. Bakałarzewo, 6ha, wydzierżawię 6ha 
ziemi ornej w jednym kawałku. 1.500 zł  
725-427-718  SUW 

 Gm. Juchnowiec, 2600m², 
15km od Białegostoku, sie-

dlisko z domem murowanym. 
40 zł m² 501-757-856  BIAŁ 

GM. Knyszyn, 0.35ha, działka leśna. 7.000 
zł  501-836-380  MOŃ 

GM. Nurzec Stacja, 1.50ha, las materiało-
wy: sosna, brzoza, wiek 30-60 lat. 25.000 
zł  729-650-668  SIEM 

GM. Suraż, 9.10a, można podzielić na 
mniejsze działki, blisko lasu, rzeka Narew. 
65.000 zł  508-789-456  BIAŁ 

GM. Wieliczki, 32ha, gospodarstwo rol-
ne. 1.400.000.000 zł  606-903-227  OLE 

JEŃKI 114, 10ha, gm. Sokoły, gospodar-
stwo rolne, budynki gospodarcze muro-
wane, dom drewniany. 950.000 zł  696-
642-096  WYS 

KLEJNIKI, 1.20m², gm. Czyże, łąka Natura 
2000. 18.000 zł  517-759-934  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 

 » KRASNE K. LIPSKA, 50HA, 
ŁĄKI WYDZIERŻAWIĘ 5 000 
ZŁ ROCZNIE. 513-028-823 

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 

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, dobry dojazd. 110.000 zł do 
uzg. 795-016-613  ZAM 

 » OK CZEREMCHY, 3.50HA, POD 
INWESTYCJĘ, NA TERENIE PRZY
GRANICZNYM, UZBROJONA Z 
PRAWEM ZABUDOWY, PLUS LAS. 
80.000 zł  667-304-347  BIEL 

OK. Suraża, 1.70ha, dwie łąki 1ha i 0.70ha, 
Natura 2000. 26.000 zł  534-934-601  
BIAŁ 

PLEWKI, 5900m², 4km od Wysokiego 
Mazowiecka. 240.000 zł do uzg. 795-
505-775  WYS 

RADULE Gm. Tykocin, 1ha, siedlisko z bu-
dynkami gospodarczymi, domem, oborą 
i stodołą. 500.000 zł  666-500-989  BIAŁ 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, dział-
ka na wynajem, nieruchomość grun-
towa. 3.800 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

SUCHOWOLA, 0.31ha, siedlisko z domem, 
wszystkie media, stodoła, możliwość za-
kupu drugiej takiej samej działki. 150.000 
zł  607-358-344  SOK 

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 

ZABOROWO, 12000m², siedlisko w pełni 
uzbrojone, łąka ze stawem, nr. 325 i 214. 
73.000 zł  519-706-616  KOL 

ZAPIECZKI, 1ha, pod stawy łowne, ustron-
ne, spokojne miejsce. 35 zł m² do uzg. 
694-175-685  BIAŁ 

ZIEMIA ROLNA
GM. Filipów, 6ha, ziemia orna lub wy-
dzierżawię-300zł ha. 28.500 zł ha 605-
663-252  SUW 

GM. Klukowo, 1.44ha, ziemia rolna. 
145.000 zł  572-103-812  WYS 

GRYZY Gmina Świętajno, 14.30ha, pozwo-
lenie na budowę, nad jeziorem, częścio-
wo zalesiona, z pięknym widokiem. 4 zł 
m² 514-250-338  OLE 

KOL. Zofiówka, 4.60ha, gm. Knyszyn, 
0.6ha lasu 20 letniego, 2.7ha ziemi or-
nej, 1.3ha łąki, klasa IV, przy rzeczce 
Jaskrance. 125.000 zł  513-618-253  MOŃ 

MONIUSZKI Gmina Jaświły, 9ha, gospo-
darstwo rolne, budynki, dom murowany 
150m². 519.000 zł  507-624-393  MOŃ 

ODDAM ziemię w dzierżawę 16 ha w 
dwóch kawałkach. 1.500 zł ha 536-771-
068  ZAM 

OK. Augustowa, 9000m², działka rolno-
-budowlana, możliwość podziału, lub 
zamiana na mieszkanie w bloku. 25 zł m² 
518-457-738  AUG 

OK. Choroszczy, 6.70ha, jedna działka. 
600.000 zł  696-437-754  BIAŁ 

OK. Grajewa, 5ha 30.000 zł ha 733-653-
595, (86)273-21-02  GRAJ 

PIEKUT Y Nowe, 4ha, ziemia orna.  
400.000 zł  606-620-037  WYS 

POPŁAWCE Gmina Kuźnica, 4ha, +0, 5ha 
działka z magazynem. 180.000 zł  500-
238-245  SOK 

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 

 » ROGOWO, 4.25HA, GM. 
CHOROSZCZ. 30.000 zł ha 
661-077-514  BIAŁ 

SOKÓŁKA, 2.25ha, Nr działki 416; 655 1 
30.000 zł ha do uzg. 600-968-039  SOK 

TUROŚŃ Kościelna, 5ha, . 50.000 zł ha 
661-827-517  BIAŁ 

WASILKÓW, 3500m², las 3500m² + 
20392m² ziemi, okolice Sanktuarium 
Święta Woda. 10 zł m² 790-713-063  BIAŁ 

WASILKÓW, 8400m², ul. Nadawki, łąka, 
ok. osiedla Cisów. 12 zł m² 790-713-063  
BIAŁ 

WIERZBOWO, 5ha, Sprzedam 5ha ziemi 
rolnej klasa III (gm. Zambrów). 510-935-
841  ZAM 

WYK, 85100m², prąd, woda, Sprzedam 
lub wydzierżawię Gospodarstwo rolne 8, 
51ha Wyk Zbójna, Gospodarstwo składa 
się z 4 działek. Ogłoszenie właściciela 
350.000 zł  698-501-173  ŁOM 

ZDRODY Stare, 1.50ha, Sprzedam zie-
mię rolną  145.000 zł  501-574-507  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA

 » B STOK, 2 POKOJE, UL. WESOŁA, 
2 POKOJE DO WYNAJĘCIA 
W MIESZKANIU 2 POKOJO
WYM. 694-866-466  BIAŁ 

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. Wygoda, umeblowany pokój 
w domu, 200zł kaucja zwrotna. 500 zł  
695-974-308  BIAŁ 

 B-stok, pokój panu, pani, 
tv, oddzielnie, umeblowa-
ne, 430zł +światło. 430 
zł  693-160-490  BIAŁ 

B STOK, ul. Magnoliowa, pokój do wyna-
jęcia, studentom, uczniom lub pracują-
cym. 500 zł  602-493-645  BIAŁ 

B STOK, ul. Waszyngtona, pokój do wy-
najęcia w mieszkaniu 2 pokojowym, 2 
piętro, umeblowany. 450 zł  (85)721-
90-35  BIAŁ 

B STOK, ul. Zielonogórska. 400 zł  (85)661-
68-14  BIAŁ 

B STOK, wynajmę umeblowany pokój w 
domku jednorodzinnym, solidnej pani lub 
studentce, blisko centrum. 450 zł  501-
812-412  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, pokój umeblowany wygodny, 
sprzęt AGD.  350 zł  694-050-657  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, pokój z kuchnią, umeblowa-
ny, studentom. 400 zł  508-996-487  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, wynajmę pokój. 300 zł +licz-
niki 796-186-541  BIAŁ 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia. 20 zł 
doba 660-636-023  GRAJ 

 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 

SUWAŁKI, 2 pokoje do wynajęcia, 
uczniom. 300 zł pokój (87)567-91-47  
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. Dziesięciny, 3 piętro. 
1.300 zł całość 601-320-276  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Piasta, mieszkanie 
do wynajęcia, umeblowane, samotnej 
osobie. 1.100 zł  515-167-315  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Wygoda, mieszkanie 
do wynajęcia na parterze. 700 zł +liczniki 
501-710-149  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. 1000-lecia, II pię-
tro, 41m², umeblowane, parking, plac 
zabaw, przy technikum elektrycznym, 
kaucja 1200zł, 1200 +prąd. 1.200 zł  519-
552-208  BIAŁ 

 B-stok, 2 pokoje, ul. Pro-
wiantowa, parter, umeblo-
wane, wyposażone (prócz 
pralki) ogrzewanie pieco-

we, ogródek, możliwość wy-
najęcia garażu. 750 zł +licz-

niki 668-433-258  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, ul. Sybiraków, . 850 zł 
+opłaty 606-699-536  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, ul. Waszyngtona, stu-
dentom, 1 piętro, obok Opałka. 400 zł 
pokój 515-189-959, (85)682-34-87  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, 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, 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, wy-
soki standard, panorama miasta, taras z 
oranżerią (50m²). 2.500 zł +opłaty 501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Sybiraków, do 
wprowadzenia, z 2016r., aneks 1.350 
zł +opłaty 501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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. 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. Oliwkowa, os. 
Dziesięciny, Wyposażone, umeblowane, 
komfortowe. 1.100 zł +opłaty do uzg. 
511-744-196  BIAŁ 

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. Piłsudskiego, os. 
Centrum, balkon. 1.200 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, 2 pokoje, ul. Wyszyńskiego, 
os. Przydworcowe, ATRAKCYJNE, zadbane 
2 pokoje+kuchnia+łazienka+WC, ogró-
dek, balkon, piwnica, SUPER lokalizacja 
1.000 zł +opłaty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. 1000-lecia P.p, 
os. Białostoczek, Wynajmę osobom sa-
motnym, uczącym się lub pracującym 
3 niezależne pokoje.  1.000 zł +liczniki 
794-422-431  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Bema, os. Bema, 
cegła, 50m², I piętro, osobne pokoje, 
widna kuchnia, łazienka i osobno WC, 
atrakcyjna lokalizacja! 900 zł +opłaty 
660-474-444  BEWE 

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. 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, 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, 60m², ul. Transportowa, os. 
Nowe Miasto, do wprowadzenia, ume-
blowane, okna PCV, włas., Wynajmę 
mieszkanie umeblowane 60m² dla ro-
dziny. 1.500 zł do uzg. 729-437-475, 
88888  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Pułaskiego, kawalerka 
umeblowana. 650 zł +opłaty 600-671-
462  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, wynajem 
ze współlokatorem (dziewczynie) kawa-
lerka umeblowana, wyposażona w sprzęt 
AGD, 2 piętro.  450 zł osoba (85)721-
90-35  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 1 pokoje, wynajmę 
mieszkanie pow. 34m², nieumeblowane, 
parter, od zaraz. 650 zł  797-722-256  BIEL 

CHOROSZCZ, samodzielne 2-pokojowe, 
skromnie umeblowane, małżeństwu lub 
parze po 50-tce. 430 zł +liczniki 783-
645-444  BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 2 pokoje, 3 piętro, 
mieszkanie do wynajęcia. 850 zł  508-
403-959  BIAŁ 

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 

OK. Augustowa, wynajmę dom, nie tylko 
na wczasy dla pani lub pary, 2 łazienki, 
ciepła woda, wiata, grill, piękna okoli-
ca, 50-60 doba, proszę o sms. 600-438-
712  AUG 

 » STAWINO, OK. TYKOCINA, 
DOM DO WYNAJĘCIA, LETNIA 
KUCHNIA, STODOŁA, CHLEWY. 
1.000 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

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 
I 100M², TANIO. 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
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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, 16m², urządzony zakład fryzjer-
ski. 30 zł m² 606-411-588  BIAŁ 

B STOK, 20m², ul. Św. Rocha, wynajmę 
urządzone biuro, I piętro. 450 zł  535-
094-802, 602-437-034  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, 50m², ul. Owsiana, os. Antoniuk, 
lokal po sklepie spożywczym +zaplecze. 
1.500 zł  502-290-885  BIAŁ 

B STOK, 60m², 2 lokale, na salon fryzjer-
ski, kosmetyczny. 1.000 zł  606-411-588  
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, 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, ul. Nowy Świat, os. Ścisłe 
Centrum, bardzo niski czynsz wejscie z chodnika 

wysoki standard lokalu, gotowe na biuro, kancelarię, 
notariusza 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, 50m², lokal biu-
rowy w hotelu Turkus wy-
najmę, cena do negocja-
cji.  601-155-556  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, 95m², ul. Tysiąclecia 21, dobra lo-
kalizacja, lokal na parterze, duży parking, 
idealnie na zakład kosmetyczny i fryzjer-
ski, sklep odzieżowy lub bank. 1.650 zł 
+opłaty +VAT do uzg. 502-395-020  MOŃ 

WYNAJMĘ Hale na usługi lub produkcję, 
położona 20km od Białegostoku. 10 zł m² 
+VAT do uzg. 500-669-916  BIAŁ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

CZTERO  osobowa rodzina poszuku-
je domu lub mieszkania do wynajęcia, 
Krypno, Knyszyn i okolice. 572-297-731  
MOŃ 

 » DOMEK Z DZIAŁKĄ NA TERENIE 
BIAŁEGOSTOKU. 693-409-776  BIAŁ 

EMERYT bez nałogów poszukuje kawa-
lerki na os. Antoniuk. 666-911-485  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 pokoju w Białymstoku w 
zamian za prace przy domu. Mam 31 lat. 
519-384-737  BIAŁ 

POSZUKUJE domu na wsi do wynajęcia 
okolice Grajewa i Ełku, pracujący męż-
czyzna. 781-095-800  GRAJ 

PRZYJMĘ grunty rolne w dzierżawę w 
obrębie Sokolany-Nowowola-Bogusze, 
rozważę każdą propozycję. 796-728-
359  SOK 

 Rodzina 6 osobowa wy-
najmie mieszkanie 3-4 po-

kojowe w Białymstoku, na ul. 
Pogodnej, os. Bema, Nowe 
Miasto. 786-997-973  BIAŁ 

STARSZY, spokojny, bez nałogów Pan, wy-
najmę 1-pokojowe mieszkanie lub aneks, 
za nie wielka opłatą w Białymstoku. 513-
874-253  BIAŁ 

SZUKAM do wynajmu od sierpnia miesz-
kania do 1200zl calosc najlepij umeblo-
wane 1 osoba do 1 pietra  1.200 zł całość 
798-037-345  BIAŁ 

SZUKAM mieszkania bądź kawalerki, 
umeblowanej, z kuchnią, balkonem, 
najlepiej żeby ze wszystkim wychodziło 
maksymalnie 1200 zł.proszę o kontakt.  
1.200 zł całość do uzg. 690-517-624  BIAŁ 

SZUKAM mieszkania bądź kawalerki, z 
umeblowaną kuchnią, balkonem, maksy-
malnie 1200 zł. z możliwością rozłożenia 
kaucji na raty. 690-517-624  BIAŁ 

SZUKAM mieszkania minimum 3 pokoje 
lub domu w Grajewie ewentualnie do 
15km od Grajewa, może być na wsi.  796-
460-325  GRAJ 

W dzierżawię grunty rolne łąki.  514-272-
392  WYS 

 Wynajmę lokal pod sa-
lon kosmetyczny najchęt-

niej na dużym osiedlu. Bia-
łystok 784-647-656  BIAŁ 

ZAMIANA
63M² parter z ogródkiem plus garaż i dział-
ka ogrodnicza.7km od Grajewa.po gener.
remoncie zamienię na mieszkanie w oko-
licach Białegostoku lub domek do30km 
509-524-301  GRAJ 

DZIAŁKA 8278m² 5km za Białymstokiem 
w Niewodnicy Nargilewskiej rolną z moż-
liwością przekształcenia na budowlaną 
zamienię na dom 5-pok w Białymstoku 
media p w. 570.000 zł  696-566-169  BIAŁ 

M I E S Z K A N I E  27m ²,  2  p ię t ro  w 
Białymstoku na podobne, na parterze 
lub z windą na każdym innym piętrze. 
510-812-082  BIAŁ 

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 

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
KUPIĘ blachę używaną z rozbiórki. 514-
951-580  BIAŁ 

KUPIĘ drzwi metalowe do garażu, szer. 
3.20, wys. 2.30. 518-457-738  AUG 

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 krąg betonowy fi  90 w środku, wys. 
ok. 100cm. 518-609-506  MOŃ 

KUPIĘ ok. 20 m² blachy trapezowej z 
rozbiórki, która będzie się nadawała do 
ponownego użycia. Najlepiej okolice 
Białegostoku 6 zł m² 510-415-281  BIAŁ 

KUPIĘ wypalane stare cegły i dachówki 
693-809-044  BIAŁ 

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 

ZBIORNIK hydroforowy ocynkowany 
poziomy o pojemności 300 l. 600-307-
048  BIAŁ 

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100 zł szt. 607-
940-357  ŁOM 

BALE sosnowe suche 16% wilgotności 
7mx25cmx65mm, 10m³ 950 zł m³ 503-
939-342  BIAŁ 

BALE wysuszone świerk gr. 9.5, szer. 25, 
dł. 5, 10m. 600 zł m³ do uzg. 510-192-
176  BIAŁ 

BALIKI jesionowe. gr. 5cm. 1 zł do uzg. 
783-297-418  WYS 

BALUSTRADY balkonowe, ładny wzór, ze 
szkłem, mb. 170 zł mb 668-178-073  ŁOM 

BARAKOWÓZ bez podwozia 6, 20mx2, 
40m 850 zł  500-361-185  MOŃ 

BECZKA metalowa 200 l. 100 zł  795-
999-550  BIAŁ 

BECZKA na wodę fabryczna, ocynkowana, 
500 litrów. 100 zł  600-944-921  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 

BLOCZKI silikatowe, pozostałość po budo-
wie. 2 zł szt. 795-999-550  BIAŁ 

BOJLER elektryczny 120l, używany. 300 
zł  (86)271-38-53  ZAM 

BRAMA szer. 4m, wys. 1.5m, z bramką. 
750 zł  792-057-615  BIAŁ 

BRAMA z bramką 4m. 300 zł  661-841-
996  WYS 

BRODZIK z kabiną. 150 zł  793-309-050  
BIAŁ 

BRODZIK, kabina, natrysk, komplet, stan 
db. 540 zł do uzg. 602-655-234  BIAŁ 

CEGŁA pełna czerwona, klinkierowa, 
400szt. 3 zł szt. 511-384-278  WYS 

 » 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 

DACHÓWKA po Niemiecka, czerwona. 0, 
90 zł szt. 733-843-716  EŁK 

DACHÓWKA, stan idealny. 0, 20 zł szt. do 
uzg. 502-958-563  BIAŁ 

DESKI Jesionowe suche gr. 4cm, gmina 
Janów. dzwonić wieczorem. 1.200 zł m³ 
(85)721-67-55  BIAŁ 

 » DESKI SOSNOWE, SEZONOWA
NE DŁ.4.5M, GR. 20MM, SZER. 
12, 16, 18, 20MM 4, 60M³ . 2.500 
zł całość 609-495-296  BIAŁ 

 Deski tarasowe - modrzew 
syberyjski, legary, więcej infor-
macji na: www.a-and-a.pl. 79 zł 
m² +VAT 503-640-446  SUW 

DESKI wysezonowane 50. 1.100 zł m³ 
515-017-011  BIAŁ 

DOMY drewniane, całoroczne, letnisko-
we. 500-556-625 

DRUTY zbrojeniowe na strop 2t. 3.000 zł 
całość 500-334-600  BIEL 

DRZWI 100 drewniane, używane, 3szt. 
150 zł  668-178-073  ŁOM 

DRZWI 84 z szyba, 2szt., nowe. 100 zł  
884-691-250  BIAŁ 

DRZWI 90, nowe 2szt. pełne. 150 zł szt. 
884-691-250  BIAŁ 

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 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 wejściowe do mieszkania w bloku. 
200 zł  507-624-393  BIAŁ 

DRZWI wejściowe fi longowe, nowe, fu-
tryna, próg i uszczelka, różne wymiary, 
850-1250zł. 503-939-342  BIAŁ 
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DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor jesion, 
2szt. 40 zł szt. (86)271-38-53  ZAM 

DRZWI wewnętrzne używane, 80P, 2 szt, 
łazienkowe 60p, kuchenne 70N od 50 do 
70 zł. 511-240-244  SOK 

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 

GNIAZDA elektryczne, przełączniki, ro-
zetki, wyłączniki siłowe, różne, 3-5 zł szt. 
511-240-244  SOK 

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 340 zł  
510-498-527  BIAŁ 

GRZEJNIKI elektryczne, różne, stojące i 
do zawieszenia, nowe i używane, 15-95zł. 
602-655-234  BIAŁ 

IMPREGNAT 20l do drewna 160 zł  531-
865-030  BIAŁ 

KAFLE piecowe białe 360szt. 2.000 zł  570-
954-071  MOŃ 

KAFLE z rozbiórki. 5 zł szt. 884-691-250  
BIAŁ 

KAMIENI i głazy 30szt. grabowo 10 zł t 
603-702-300  SOK 

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 

 KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 

KONSTRUKCJE pod poręcze na scho-
dy zewnętrzne, 9mb. 290 zł całość 602-
655-234  BIAŁ 

KONTENER budowlany 2.5x2.5x6.1m, 
do remontu 1.200 zł  602-655-234  BIAŁ 

KROKWIE 20szt 6x12 7 zł mb (85)715-
45-33  BIAŁ 

KROKWIE 60szt 6x18. 7 zł mb (85)715-
45-33  BIAŁ 

KROKWIE świerkowe, dł. 5.10, 14x6. 50 
zł szt. 606-419-285  SOK 

LINA stalowa fi  16, polska, dł. 40m. 12 zł 
mb 500-067-949  SOK 

LUKSFERY 20 x 20, 32 szt. 3 zł szt. (86)271-
38-53  ZAM 

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 

 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 drewniane używane 240x1.50m, 
3szt. 100 zł  668-178-073  ŁOM 

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 

OKNA plas  kowe w różnych wymiarach 
w tym drzwi balkonowe 12szt. cena od 
100zł do 300zł. 788-882-649  BIAŁ 

OKNO drewniane trzy szybowe 118x144x 
3szt 400 zł szt. 884-691-250  BIAŁ 

 » PŁYTA AŻUROWA MEBA, WYM. 
60X40X8, CZERWONA I SZARA, 
I GATUNEK, PŁYTA PAKOWANA 
NA PALETACH ZWROTNYCH PO 
36SZT. DO OBEJRZENIA I ODBIO
RU BRUK BUD HRYNIEWICZE 7C. 
6, 15 zł szt. 604-105-629  BIAŁ 

PŁYTKA elektryczna indukcyjna i cera-
miczna, na 4 garnki, do zabudowy, spraw-
ne, stan db. 290 zł  602-655-234  BIAŁ 

PALETY 18szt., 80 100 m i 3 sztuki eur 100 
120 stan dobry.  6 zł  534-138-856  ZAM 

PANELE ścienne 130m, nowe. 20 zł  696-
642-096  WYS 

POJEMNIKI 1000l na palecie, 2szt. 230 zł 
szt. 883-058-952  BIAŁ 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowników 
2.30x1.50, 4szt. 40 zł szt. (86)271-38-
53  ZAM 

PUSTAKI lewkowo Lpw25 wymiary 38 
25 24cm Około 200 szt ponad trzy pale-
ty 3.80 sztuka 4 zł szt. 509839161  BIAŁ 

RURA kanalizacyjna pvc 110x2000, nowa. 
22 zł  694-714-016  BIAŁ 

RURKI chromowane 10mm, 30mb. 3 zł 
mb (86)271-38-53  ZAM 

RURKI dł. 1.5m. 10 zł szt. (85)661-68-
14  BIAŁ 

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. 1t, Orzysz. 
1, 10 zł kg 609-499-004  PISZ 

SŁUP elektryczny. 250 zł  668-178-073  
ŁOM 

SŁUPKI betonowe, 150szt, 10x8 wys. 2m., 
2, 2m 70szt cena 18zł za szt 16 zł szt. 788-
882-649  BIAŁ 

SŁUPKI ogrodzeniowe, rury fi  65, dł. 2.2m, 
140. 120 zł szt. 511-384-278  WYS 

SŁUPKI typu ogrodzenie betonowe, 
300szt, wys. 220cm. 18 zł szt. 607-121-
301  BIAŁ 

SŁUPKI typu ogrodzenie betonowe, 50szt, 
wys. 250cm. 18 zł szt. 607-121-301  BIAŁ 

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 wewnętrze bez futryn od 25zł 602-
655-234  BIAŁ 

SKRZYDŁA okienne drewniane brązowe 
Sokółka- 2-szybowe z żaluzjami, 60x132, 
114x132, balkonowe 80x205, 80-120zł.  
602-655-234  BIAŁ 

SKRZYNKA na rozdzielnię zewnętrznym. 
60x40, gł. 20 250 zł  501-294-691  BIEL 

SPICHLERZ drewniany do przeniesienia, 
z dyla zdrowego, wym. 4.5x6. 3.800 zł  
698-828-535  WYS 

SPRZEDAŻ kominów, od producenta, do-
wóz gra  s. (85)717-12-34  BIAŁ 

SPRZEDAM parkiet jesionowy nowy 48 
m². Wymiary klepki 350x70x22 mm 2.500 
zł całość 692-784-491  WYS 

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 700szt. dł. 2, 50m 
2, 50 zł szt. 692-150-616  HAJ 

STEMPLE budowlane nowe i drewno opa-
łowe kominkowe, sezonowane. 2, 50 zł 
mb do uzg. 786-987-937  BIAŁ 

STEMPLE pod strop, dł. 2.65m, 150szt. 4 
zł szt. 504-081-886  BIEL 

STODOŁA z bali 22mx8m, kryta dachów-
ką, 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 do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-922-
569, (85)652-10-84  BIAŁ 

SZTACHETY olchowe suche, szer. 9.5cm, 
300szt. 3, 50 zł mb 536-959-562  BIAŁ 

SZTACHETY olszynowe, owalne, zaokrą-
glone końcówki, dł. 1.50m. 5 zł szt. 512-
278-797  BIAŁ 

SZTACHET Y półokrągłe, dł. 150cm, 
400szt. 2, 50 zł szt. 698-580-099  BIAŁ 

TANIE deski tarasowe, modrzew syberyj-
ski. Suwałki. 503-640-446  SUW 

TERAKOTA jasny brąz 32x32, 15m. 13 zł 
m² 725-427-718  SUW 

TOPOLA dł.16m, średnica 50cm, 1szt., 
Olcha śr. 62cm, dł. 15m. 3szt. 800 zł szt. 
(85)681-31-57  HAJ 

UCHWYT do płotków śnieżnych, 20szt. 
15 zł szt. 604-595-157  BIAŁ 

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 70x140, z baterią. 80 zł  795-
155-088  BIAŁ 

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, prawe 
do frezarki wrzecionowej, 100 szt. 4 zł 
szt. (86)271-38-53  ZAM 

WKŁAD kominkowy. 500 zł  514-230-
316  BIAŁ 

ZAMKI do drzwi wewnętrznych mieszka-
niowych i garażowych, również garażo-
wych, z kluczykami i klamkami, 15 kpl, 
20-30 zł. 511-240-244  SOK 

ZAWIASY kowalskie do drzwi garażowych, 
dł. 120cm, 4szt. 100 zł całość (85)650-
15-59  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 

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 

STANY surowe, budynki inwentarskie i go-
spodarcze. Tanio i solidnie. wolne terminy 
na sierpień 518-462-267  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 

TYNKI tradycyjne z agregatu cementowo-
-wapienne. Solidna ekipa z wieloletnim 
doświadczeniem. Kompleksowe usługi.  
691-655-384  BIAŁ 

WYKONAM stany surowe domów, garaży, 
przybudówki, ogrodzenia-także z klinkie-
ru. 727-483-509  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE

 » USŁUGI KOPARKO ŁADO
WARKĄ JCB 4CX, BIAŁYSTOK I 
OKOLICE. 786-987-937  BIAŁ 

OKNA I DRZWI
KONSTRUKCJE dachów: domy, obory, 
stodoły. 537-061-488  WYS 

POZOSTAŁE
BUDOWA saun na wymiar w pomieszcze-
niach mieszkalnych. 518-462-267  BIAŁ 

DACHY, więźby, krycie. Naprawa dachów, 
likwidowanie przecieków. Obróbka komi-
nów okna dachowe, wyłazy. 570-070-
375  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 880-
392-195  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 880-
392-195  BIAŁ 

DOCIEPLENIA wełną i styropianem, mon-
taż szalówki. przystępne ceny. 518-462-
267  BIEL 

GLAZURA, terakota, malowanie, szpa-
chlowanie, oraz inne prace wykończe-
niowe.  517-810-569  BIAŁ 

 » KRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ, 
OBRÓBKI BLACHARSKIE, DACHY, 
TARASY BALKONY ITP. NAPRAWY, 
BIAŁYSTOK. 507-369-290  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowa-
nie, panele, expresowe terminy, niskie 
ceny. 508-403-959  BIAŁ 

 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 

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 

OFERUJEMY profesjonalne docieplenia 
budynków oraz kompleksowe wykoń-
czenie wnętrz K G zabudowy wnętrz, 
terakota glazura, gładzie, malowanie. 
530-861-890  ZAM 

POSADZKI agregatem, balkony, papo ob-
róbki. 604-595-157  BIAŁ 

ROZBIÓRKA domów i altanek. 536-709-
700  BIAŁ 

ROZBIÓRKA pieców kafl owych, c.o, ga-
zowych, rozbieramy i wywozimy na wy-
sypisko. 508-403-959  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 

SZPACHLOWANIE agregatem, docie-
plenie poddaszy, remonty 664-198-801  
BIAŁ 

TYNKOWANIE, szpachlowanie, malo-
wanie, układanie paneli podłogowych. 
Jestem solidny bez nałogów 884-381-
925  BIAŁ 

USŁUGI glazurnicze, remonty i wykoń-
czenia wnętrz chętnie przyjmę zlecenia. 
518-151-633  BIAŁ 

USŁUGI z zakresu, malowanie, szpachlo-
wanie, układanie płytek, W pracy stronie 
od alkoholu i papierosów, nie piję i nie 
palę. Zapraszam do kontakt. 730-316-
067  BIAŁ 

WANNY, brodziki, zlewozmywaki- odna-
wiam. Stare i współczesne. 720-007-016 

WYKONAM remont pokoju, kuchni i tp  
600-876-505  KOL 

ZABUDOWA poddaszy, szpachlowanie, 
remonty, malowanie. 794-414-634  BIAŁ 

KUPIĘ
KAMERY, zestaw do monitoringu z nagry-
warką. 507-627-924  BIAŁ 

SPRZĘT AGD
BOJLER e 100l 3kv elektryczny 310 zł  796-
335-325  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 duża, nowa. 300 zł  (85)653-
47-20  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 

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 

PIEC 1, 5kw akumulacyjny 230 zł  794-
290-227  BIAŁ 

PRALKA frania. 120 zł  661-841-996  WYS 

PRALKA typu frania bez wirowania spraw-
na 110 zł szt. 696-566-169  BIAŁ 

PRALKA wiatka, stan db. 290 zł  791-897-
978  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 

ZAMRAŻARKA Polar 3-szufl ady mało uży-
wana, stan db. 220 zł  608-857-468  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA skrzyniowa 300l,  300 zł  
693-406-140  BIAŁ 

ZLEW jednokomorowy uzywany okragly 
głeboki z kranem retro srebry 100 zł ca-
łość 696-566-169  BIAŁ 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
ŻYRANDOL mosiężny 8 ramienny, waga 
11kg, żarówki na mały gwint. 1.000 zł  
660-636-023  GRAJ 

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 
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BOJLER biawar do co z grzałką 140l 380 
zł  508-073-762  BIAŁ 

BRODZIK głęboki nowy 180 zł  794-290-
227  BIAŁ 

DYWAN 1, 9x1, 40m, mało używany. 70 
zł  504-352-084  BIAŁ 

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

DYWAN 3x4, kolor bordo ze wzorami. 100 
zł do uzg. 602-107-045  BIAŁ 

DYWAN jasny rózgowy 3x4. 120 zł  510-
812-678  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 

KOMPLET wypoczynkowy : wersalka na 
sprężynach, 2 fotele, 2 pufy stan. bdb. 
400 zł całość 510-812-678  BIAŁ 

KRATA metalowa na drzwi 120 zł  508-
073-762  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 kanapę i 2 fotele, ręcznie 
tkane. 100 zł  795-155-088  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę, kolor brąz-bordo, 
używana. 20 zł  503-902-859  BIAŁ 

OBRAZ nowoczesny ikea duzy bialo czar-
ny Audrey hepburn 79 zł szt. 696-566-
169  BIAŁ 

OKNO duże, szyba z ramą z werandy, 
masywne, 2, 48x2, 30. 450 zł  792-760-
617  BIEL 

PIEC 2, 2kw akumulacyjny 260 zł  531-
865-030  BIAŁ 

PIECYK na gaz butlowy 150 zł  531-865-
030  BIAŁ 

WANNA akrylowa narozna 68 73z syfo-
nem 210 zł  796-335-325  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa: lodówki, zam-
rażarki, szafy, stoliki, kurtki z lisa, futra, 
kożuchy, dywany, pościel, kołdra pucho-
wa, książki, drobiazgi, 3-150zł. 664-786-
810  BIAŁ 

ZASŁONY czerwony i bordowe. 50 zł  602-
107-045  BIAŁ 

ZLEW 2komorowy z ociekaczem 130 zł  
794-290-227  BIAŁ 

ZLEW emaliowany 60 80 70 zł  604-922-
094  BIAŁ 

ZLEW kuchenny uzywany 70 zł  604-922-
094  BIAŁ 

ZLEW nowy 110 zł  796-335-325  BIAŁ 

MEBLE
ŁÓŻKO dziecięce używane, f irmy 
Piętrus, typu Karol mini na antresoli 
wraz z materacem dwustronnym kokos 
160cmx80cm., stan bdb. 300 zł  664-
939-533  BIAŁ 

ŁÓŻKO polowe, leżak. 37 zł  508-461-
400  BIAŁ 

BIURKO duże pod komputer jasne. Stan 
bdb. 250 zł całość 510-812-678  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 Relaks, skórzany, nowy, z salonu. 
1.100 zł do uzg. 502-958-563  BIAŁ 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50 zł szt. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

FOTELE skórzane, ciemny brąz 2szt, stan 
bdb.  600 zł całość 509-184-476  MOŃ 

FOTELE, 50-70zł. 692-922-569, (85)652-
10-84  BIAŁ 

KANAPA 2 osobowa, stan bdb. 300 zł  
507-676-101  BIAŁ 

KANAPY 2szt, bordowe, z pojemnikiem 
na pościel, 2 i 3 osobowa. 600 zł całość 
602-107-045  BIAŁ 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 

KOMODA niemiecka, stan bdb, po reno-
wacji. 2.500 zł  662-593-789  SUW 

KOMODA+ szafka stojąca, kolor olcha 
miodowa. 160 zł  696-774-177  BIAŁ 

KRZESŁO obrotowe, ciemne. 80 zł  791-
897-978  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 kuchenne zabudowa, jasno zielone 
w bdb stanie. 490 zł  798-625-292  BIAŁ 

MEBLE z kutego żelaza - łóżka, stoły, krze-
sła, inne 100 zł do uzg. 501-545-296  BIAŁ 

REGAŁ metalowy do złożenia. 65 zł szt. 
791-897-978  BIAŁ 

REGAŁ pokojowy 4 częściowy + szafa dwu-
drzwiowa, ława rozkładana, stolik pod 
telewizor-kolor wiśnia, stan bdb. 550 zł 
całość 510-812-678  BIAŁ 

REGAŁ typu witryna 3-segmenty, 2-części 
przeszklone podświetlane. 450 zł  798-
625-292  BIAŁ 

REGAŁ z biurkiem, kolor grafi t, używa-
ny, stan bdb. 150 zł  503-902-859  BIAŁ 

SEGMENT z regału, ciemny orzech, uży-
wany, stan db. 100 zł  503-902-859  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 rozkładana stan idealny kupiona w 
Vega meble 500 zł szt. 694-175-685  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 

STOLIK pod telewizor +szafa narożna ja-
sna +3 regały. 200 zł do uzg. 602-107-
045  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 

SZAFA 3 drzwiowa, jasna sosna. 300 zł  
694-175-685  BIAŁ 

SZAFA biurko komoda, zestaw młodzieżo-
wy. 230 zł  731-785-420  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 ubraniowa 2 drzwiowa. 140 zł  795-
013-099  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 

WERSALKA 2 osobowa z pojemnikiem na 
pościel, używana, boczki drewniane. 100 
zł  503-902-859  BIAŁ 

WERSALKA 3 osobowa, poszycie czer-
wone, nieużywana. 540 zł  694-714-016  
BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie nowa, kolor-
brązowy z pojemnikiem na pościel. 500 
zł  884-774-233  BIAŁ 

WERSALKA używana z boczkami, stan 
bdb, kolor kawa z mlekiem. 160 zł  732-
851-469  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, przewóz mebli, sprzę-
tu, materiałów budowlanych .Białystok-
cała Polska. 785-556-050  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne z pracownika-
mi do noszenia bagażówka realizujemy 
nietypowe zlecenia wolne terminy- za-
dzwoń podlasie. 731-576-519  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport mebli agd 
rtv itp szybko i tanio 576-261-240  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport towarów 
mebli, agd, cały kraj 7dni, 24h tanio. 888-
641-541  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z ekipą-bagażówki 
transport mebli, agd-rtv, sprzęt sporto-
wy, materiały budowlane-1, 5t cześci sa-
mochodowe motocykle, quady, skutery. 
731-785-420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport do 1.5t, me-
ble, rtv i wiele innych. 517-414-152  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 

CHEŁMY stare. 70 zł  508-789-456  BIAŁ 

DRZWI i blaty do pieca, różne. 50 zł szt. 
508-789-456  BIAŁ 

KANAPA, stół, 2 krzesła, antyki. 3.000 zł  
507-624-393  BIAŁ 

KOŁOWROTEK do przędzenia. 80 zł  504-
352-084  BIAŁ 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  694-
175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 90 zł  508-
789-456  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 

SIERPY. 20 zł szt. 508-789-456  BIAŁ 
STARE radio lampowe. 110 zł  508-789-
456  BIAŁ 

STÓŁ, kanapa, 2 krzesła. 3.000 zł  507-
624-393  BIAŁ 

SZAFA 100-letnia. 1.900 zł  668-178-
073  WYS 

TARY stare do prania. 3, 50 zł szt. 508-
789-456  BIAŁ 

TELEWIZOR Ametyst, sprawny. 800 zł  
501-294-691  BIEL 

KIELISZKI różne, 30szt. 30 zł całość 508-
461-400  BIAŁ 

WYKŁADZINA dywanowa 150x240cm. 
30 zł  508-461-400  BIAŁ 

USŁUGI
REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, kompleksowe pra-
ce wykończeniowe, glazura, terakota, sza-
lówka, docieplenia, rabaty na materiały, 
gwarancja jakości. 511-718-942  BIAŁ 

ELEWACJE, docieplenia kompleksowo, 
własne rusztowania. 509-517-923  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowa-
nie, panele, ekspresowe terminy, niskie 
ceny. 508-403-959  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tapeto-
wanie, panele, płytki. 882-698-490  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, tynki 
ozdobne. 511-718-942  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

 » SOLIDNE PRACE OGÓLNO WY
KOŃCZENIOWE. 796-058-865  BIAŁ 

 Tynki cementowo- wapienne 
z agregatu. 530-074-900  BIAŁ 

USŁUGI remontowo budowlane. Szybko 
czysto i solidnie. Białystok i okolice.  12 
zł m² 502-065-033  BIAŁ 

WODNO-KANALIZACYJNE
HYDRAULIK, naprawy, przeróbki, wy-
miana baterii, tanio, ekspresowo. 508-
403-959  BIAŁ 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana grzałek 
w bojlerach, piece c.o. na paliwo stałe, 
serwis pogwarancyjny, montaż i doradz-
two. 507-627-924  BIAŁ 

UDRAŻNIANIE, przepychanie kanalizacji, 
wuko. 789-271-772  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 

MONTAŻ domofonów i wideodomofo-
nów serwis. 507-627-924  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZNE, ODBIOR
CZE, OŚWIETLENIA, UPRAW
NIENIA 510-686-001  BIAŁ 

STOLARSKIE

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 

ZABUDOWY na wymiar. (85)722-28-59  
BIAŁ 

NAPRAWA AGD
MONTAŻ, naprawa, hydrauliczne, gaz, 
elektryczne. 80 zł do uzg. 790-636-521  
BIAŁ 

CZYSZCZENIE DYWANÓW
PRANIE dywanów, dywaników, odbiera-
my i dowozimy gra  s. 508-403-959  BIAŁ 

DEKORATORSKIE

 Firma Minimar, Poleca, ża-
luzje, rolety, plisy, moskitie-

ry. 501-047-400  BIAŁ 

POZOSTAŁE
KOMINKI, montaż, zabudowa 511-718-
942  BIAŁ 

KOWAL wykona ogrodzenie, balustradę, 
meble z kutego żelaza 501-545-296  BIAŁ 
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