
Piękna przyroda za oknem, śpiew ptaków o świcie 
i komfortowe warunki mieszkania. Czy te 
wszystkie elementy można ze sobą połączyć? Jak 

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

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

Deweloper stawia na przestrzeń, stąd też mieszkańcy osie-
dla będą mieli do dyspozycji nie tylko duże domy, ale równie 
przestronne ogrody. Dodatkowo każdy ogród wyposażony został 
w praktyczne pomieszczenie gospodarcze o metrażu blisko 3 
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To jest Twoje miejsce To jest Twoje miejsce 
na ziemina ziemi
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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  

U  K   
Nowa jezdnia, ścieżki rowerowe i tunele pod torami kolejo-

wymi – tak będzie wyglądała ulica Klepacka. Miasto Białystok 
podpisało już umowę z wykonawcą na realizację tej inwestycji. 
Dzięki przebudowie poprawi się ruch w tej części miasta, sąsiednie 
ulice zostaną odciążone, także autobusy komunikacji miejskiej 
będą miały łatwiejszy przejazd.

Przebudową ulicy Klepackiej zajmie się Przedsiębiorstwo 
Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku. W ramach inwe-
stycji ul. Klepacka zostanie przebudowana i wybudowana 
od powstającej Alei Niepodległości aż do granic miasta. 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 przewidzia-
no też budowę ścieżek rowerowych i oświetlenia ulicznego, 
a także podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z przepom-
pownią i urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych. 
Z kolei na odcinku 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, co nastąpi 3 sierpnia. Będzie kosztować 
40 mln 315 tys. zł.

Przebudowa ul. Klepackiej jest jednym z zadań realizowanych 
przez Miasto Białystok w ramach projektu „Rozwój infrastruktury 
transportu miejskiego”. Wśród inwestycji, które zaplanowano 
w tym projekcie, jest także m.in. przebudowa ul. Legionowej, 
Wiosennej, R. Kaczorowskiego, A. Mickiewicza, a także zakup 
20 nowych autobusów komunikacji miejskiej. Miasto pozyskało 
na realizację całego projektu dofi nansowanie unijne w wysokości 
ponad 105 mln zł.

www.bialystok.pl

O       
Program „Mieszkanie na start” ruszy od nowego roku. Ustawa 

warunkująca dopłaty do czynszów została podpisana przez pre-
zydenta Andrzeja Dudę. Ostateczna wersja dokumentu zakłada, 
że dopłaty do czynszów będą mogły być udzielane przez 15 lat 
najmu. W grupie, która może na nie liczyć, znajdują się przede 
wszystkim rodziny z dziećmi, niepełnosprawni, seniorzy, a także 
ludzie młodzi.

Pomoc w opłatach czynszowych będzie przysługiwać bez 
względu na to, czy mieszkanie pochodzi z zasobów TBS, spółdziel-
ni mieszkaniowej czy rynku komercyjnego. Istotna za to będzie 
sytuacja materialna potencjalnego beneficjenta. Dokument 
przewiduje dofi nansowania jedynie dla osób, których dochód 
nie przekracza 60 proc. średniej krajowej (według danych GUS), 
w zależności od liczby członków w rodzinie – im więcej osób, tym 
próg jest wyższy.

Jak wyjaśnia wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, 
dopłaty mają odciążyć budżet mieszkańców w pierwszych latach 
najmu, dzięki czemu zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą 
mogli przeznaczyć na inne wydatki. Wiceminister podkreślił, 
że otrzymywanie pomocy państwa w opłatach czynszowych nie 
wyklucza najmu z opcją wykupu lokalu.

Źródło: KRN.pl

R     R     

Likwidacja użytkowania Likwidacja użytkowania 
wieczystego w praktycewieczystego w praktyce
Z dniem 01 stycznia 2019 roku rozpocząć się 

ma ostateczne wygaszanie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów przeznaczonych 

na cele mieszkaniowe, a wszystko za sprawą ustawy 
nad którą prace trwają obecnie w Sejmie.

Rządowy projekt tego aktu prawnego zakłada, że z dniem 01 
stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności 
tych gruntów. Natomiast w przypadku, gdy po dniu 1 stycznia 2019 r. 
na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym 
na cele mieszkaniowe, budynek mieszkalny zostanie oddany do użyt-
kowania, prawo użytkowania wieczystego gruntu przekształci się 
z mocy prawa we własność tego gruntu z dniem oddania budynku 
mieszkalnego do użytkowania. Ustawa zakładać zatem będzie całko-
wity automatyzm. Do przekształcenia prawa użytkowania w prawo 
własności dojdzie bowiem bez konieczności składania jakiegokolwiek 
wniosku, bądź oświadczenia w tym przedmiocie przez obecnego 
użytkownika wieczystego gruntu.

Jednakże, aby wpisać w księdze wieczystej nowego właściciela 
nieruchomości gruntowej, będzie on musiał legitymować się specjal-
nym dokumentem. Zgodnie z projektem omawianej ustawy będzie 
nim zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Zaświadczenie 
takowe wydawać będzie, co do zasady, starosta – w odniesieniu 
do gruntów, których właścicielem był Skarb Państwa, albo wójt, 
burmistrz bądź prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd 
województwa– w odniesieniu do gruntów będących dotychczas 
własnością jednostki samorządu terytorialnego. Zaświadczenie 
wydawane będzie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia prze-
kształcenia, bądź też w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku 
o jego wydanie. Wniosek takowy podlegał będzie opłacie skarbowej 
w wysokości 50 zł.

Osoba ubiegająca się o zmianę wpisu w treści księgi wieczystej 
zobowiązana będzie również do poniesienia opłaty sądowej od wnio-
sku wieczystoksięgowego. Planuje się, że wynosić ona będzie 75 zł, 
a w przypadku wniesienia opłaty łącznej, o której będzie mowa 
w dalszej części artykułu – 250 zł.

Chociaż zasadą będzie, iż przekształcenie użytkowania wie-
czystego w prawo własności odbywać się będzie z mocy prawa 
(automatycznie), to nie będzie ono wolne od opłat ponoszonych z tego 
tytułu przez dotychczasowych użytkowników wieczystych. Przewiduje 
się, że opłata roczna z tego tytułu równa będzie dotychczasowej 
opłacie rocznej uiszczanej na podstawie przepisów o użytkowaniu 
wieczystym. Opłata ta będzie uiszczana przez okres dwudziestu lat.

Ustawodawca przewiduje jednakże możliwość jednorazowej 
spłaty opłaty należnej za przekształcenie. Tego typu jednorazowa 
płatność nazwana została opłatą łączną. Co ważne, spłata pozostałych 
opłat rocznych możliwa będzie w dowolnym czasie. Możliwe zatem 
będzie dokonanie spłaty pozostałej części świadczenia po kilku, 
a nawet kilkunastu latach od przekształcenia.

Zgodnie jednakże z założeniami projektu ustawy, preferowane 
będzie dokonanie możliwie najwcześniejszej spłaty. Służyć ma temu 

możliwość udzielenia bonifi katy przez dotychczasowego właściciela 
gruntu. Bonifi kata wprowadzana będzie zarządzeniem wojewody 
albo uchwałą właściwej rady lub sejmiku – w zależności od tego, kto 
dotychczas był właścicielem przedmiotowego gruntu.

W przypadku natomiast gruntu stanowiącego przed dniem prze-
kształcenia własność Skarbu Państwa, osobom fi zycznym będącym 
właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługiwać będzie 
bonifi kata z mocy prawa, w wysokości:

  60% w przypadku, gdy opłata łączna zostanie wniesiona 
w roku, w którym nastąpiło przekształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntu,
  50% w przypadku, gdy opłata łączna zostanie wniesiona 
w drugim roku po przekształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego gruntu,
  40% w przypadku, gdy opłata łączna zostanie wniesiona 
w trzecim roku po przekształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego gruntu,
  30% w przypadku, gdy opłata łączna zostanie wniesio-
na w czwartym roku po przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego,
  20% w przypadku, gdy opłata łączna zostanie wniesiona w pią-
tym roku po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego,
  10% w przypadku, gdy opłata łączna zostanie wniesiona w szó-
stym roku po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego.

Rzecz jasna ww. bonifi kata przysługująca z mocy ustawy nie 
będzie wykluczała możliwości skorzystania z bardziej korzystnych 
warunków przewidzianych w zarządzeniu wojewody, jeżeli takowe 
zostałoby wydane.

Zachętą do jak najwcześniejszego uiszczenia opłaty łącznej jest 
nie tylko możliwość skorzystania z bonifi katy. Ustawa wprowadza 
bowiem mechanizm waloryzacji opłat rocznych, co może powodo-
wać coroczny wzrost tego obciążenia. Wcześniejsza spłata wykluczy 
natomiast to ryzyko.

Na zakończenie należy wskazać, że co prawda dotychczasowi 
użytkownicy wieczyści zobowiązani będą do uiszczania ww. opłat, 
niemniej nie będzie to miało wpływu na zmieniony ustawą status ich 
nieruchomości. Prawo własności powstanie bowiem w dniu wskaza-
nym w pierwszej części artykułu i nie będzie zależne od sposobu spłat 
należnych z tego tytułu opłat.

Projekt ustawy znajduje się obecnie w Sejmie, odbyło się już jego 
pierwsze czytanie (tryb legislacyjny przewiduje trzy czytania). Z uwagi 
na szybkie tempo prac nad tą ustawą, której projekt trafi ł do Sejmu 
w ostatnich dniach czerwca, a także planowany termin jej wejścia 
w życie, można się spodziewać uchwalenia ustawy w najbliższych 
miesiącach.

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 279.000 z   

 DOM BLI NIAK 
BIA YSTOK, 110m², dzia ka 622, os. 
Dziesi ciny, ceg a, bli niak 550.000 z   

 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 44.39m², 3p., ul. Andrukie-
wicza, os. Skorupy, ks. wieczysta, ceg a 
245.000 z   

 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 47m², 2p., ul. Towarowa, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
okna PCV 220.000 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, 62.53m², 1p., ul. Aleja Józe-
fa Pi sudskiego, os. Centrum, ks. wieczysta, 
ceg a, okna PCV 268.879 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, 64m², 1p., ul. Wary skiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia 389.000 z   

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

 DZIA KA 
BIA YSTOK, 965m², os. Antoniuk 579.000 
z   

 SIEDLISKO 
GÓRA, 30m², dzia ka 4500 299.000 z   
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A  H  BA  H  B

Kiedy skończy się hossa Kiedy skończy się hossa 
na rynku mieszkaniowym?na rynku mieszkaniowym?
Choć rok do roku notujemy jeszcze wzrost 

cen mieszkań, w niektórych miastach nawet 
dwucyfrowy, to pojawiają się już pierwsze sygnały, 

które mogą wróżyć zbliżanie się końca hossy.

Od lutego 2009 r. Indeks Cen Transakcyjnych Home Brokera 
i Open Finance nie był na tak wysokim poziomie jak obecnie. 
Najnowszy odczyt wskaźnika bazującego na transakcjach doko-
nanych przez klientów obu fi rm to 915,52 pkt. Przez ostatnich 
12 miesięcy wzrósł on o 7,9 proc. Skala wzrostów jest w poszcze-
gólnych miastach zróżnicowana, spośród głównych ośrodków 
obniżki zanotowaliśmy tylko w Lublinie i Poznaniu.

WARSZAWSKIE CENY DYNAMICZNIE ROSNĄ

W Warszawie, która jest najważniejszym rynkiem miesz-
kaniowym w Polsce, przeciętna cena metra kwadratowego 
mieszkania wzrosła przez ostatni rok o ponad 9 proc. i wynosi 
obecnie 7974 zł, pierwszy raz od zimy 2011 r. przekraczając poziom 
7900 zł. Najtańsze mieszkania w stolicy to 5-5,5 tys. zł za mkw., 
po drugiej stronie znajdziemy stawki zbliżające się do 20 tys. zł 
za mkw., jednak są to zawsze lokale w wyjątkowych budynkach 
i lokalizacjach. Stołeczny rynek jest mocno zróżnicowany zarówno 
pod kątem lokalizacji czy standardu mieszkań, jak i jeśli chodzi 
o profi l kupujących. Obok osób kupujących nieruchomość po to, 
by zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe, dużo do powiedzenia 
mają tu inwestorzy, kupujący lokale na wynajem. Kierują ich tam 
niskie stopy procentowe pociągające za sobą słabe oprocentowanie 
depozytów i obligacji skarbowych.

Oprócz Warszawy, ponadprzeciętny wzrost cen zanotowali-
śmy w Gdańsku, Katowicach, Szczecinie i Wrocławie. Spośród 
głównych rynków najbardziej dynamicznie średnie stawki urosły 
w ostatnim roku w stolicy Górnego Śląska, o prawie 18 proc.

POCZĄTEK KOŃCA HOSSY MIESZKANIOWEJ?

Kilkunastoprocentowy 
s p a d e k  l i c z b y  k u p o w a n y c h 
od deweloperów mieszkań, czy-
li najnowsze dane firmy doradczej 
REAS, to pierwsza od dłuższego cza-
su ogólnokrajowa informacja, która 
pokazuje, że dynamiczne ożywienie 
na rynku nieruchomości nie będzie 
trwało wiecznie. Jeśli podobne od-
czyty pokażą następne kwartały, 
to będzie to oznaczało, że obserwowa-
na od lat hossa przechodzi w kolejną 
– prawdopodobnie ostatnią – fazę.

Jest to związane z rosnącymi kosz-
tami budowania mieszkań. W górę 
idą stawki dla podwykonawców, ceny 
materiałów, a i o tanie działki jest 
coraz trudniej. Ten wzrost kosztów 
deweloperzy przerzucają oczywiście 

na klientów, a nie każdy kupujący jest w stanie to zaakceptować. 
Bardzo prawdopodobne, że dotyczy to szczególnie inwestorów, 
którym przy wyższych stawkach zakupu wynajem przynosi po prostu 
niższe profi ty.

Dla nich decyzja o zakupie kolejnego mieszkania na wynajem 
podyktowana jest prostą kalkulacją rentowności. W efekcie wzrost 
ceny zakupu mieszkania na wynajem o 10 proc., na wynajmie nie 
zarobią już np. 6, ale 5,4-5,5 proc. Niby zmiana nie jest diame-
tralna, ale bez wątpienia obniża premię za ryzyko, której oczekują 
inwestorzy wybierając mieszkanie zamiast na przykład bezpiecz-
nej lokaty bankowej. Warto przy tym pamiętać, że nie tylko cena 
metra rośnie. Drożeją też materiały wykończeniowe i usługi ekip 
remontowych, co jest kolejnym (choć znacznie mniejszym) ciosem 
w rentowność. Kolejne miesiące pokażą na ile rynek mieszkaniowy 
zacznie kusić inwestorów spekulacyjnych wierzących w dalszy 
wzrost cen nieruchomości.

W KREDYTACH JESZCZE SPOKÓJ

Póki co nie widać natomiast zawirowań na rynku kredytów 
mieszkaniowych. Trzyosobowa rodzina, w której oboje rodzice 
pracują i zarabiają po średniej krajowej, przynosząc do domu 
łącznie ponad 6 tys. zł netto, może pożyczyć na mieszkanie kwotę 
bez mała 500 tys. złotych. Problem w tym, że zadłużenie się 
na taką kwotę wymaga nie tylko posiadania zdolności kredytowej, 
ale też sporego zapasu gotówki na wniesienie wkładu własne-
go (minimum 10-20 proc. wartości nieruchomości) opłacenie 
wszelkich prowizji, opłat czy wynagrodzeń osób zaangażowanych 
w transakcję. W sumie – żeby mieć spokojną głowę – warto 
mieć w kieszeni 70-80 tysięcy. Kwota ta może jednak wzrosnąć 
zależnie od tego, jak dużo pieniędzy trzeba będzie zainwestować 
w mieszkanie w ramach wykończenia i wyposażenia.

Marcin Krasoń, Home Broker, marcin.krason@homebroker.pl 

Bartosz Turek, Open Finance, bartosz.turek@open.pl

 L  

R   
Gotowa jest już koncepcja architektoniczna dwóch nowoczesnych 

hal handlowych, które powstaną na Targowisku Miejskim przy ul. 
Kawaleryjskiej w Białymstoku. Po oddaniu ich do użytku przybędzie 
ponad 150 miejsc pracy. Będzie można robić zakupy w atrakcyjnych 
warunkach. Zmieni się też komfort pracy oraz obsługi klientów.

Targowisko Miejskie przy ul. Kawaleryjskiej to największy tego 
typu obszar handlowy w Białymstoku i województwie. Swoją dzia-
łalność prowadzi tu ok. 1 tys. lokalnych przedsiębiorców. Obiektem 
zarządza spółka miejska PUHP LECH. W najbliższych latach tar-
gowisko zacznie zmieniać swój dotychczasowy charakter. Oprócz 
istniejących punktów handlowych powstaną dwie nowoczesne hale 
targowe – każda o powierzchni handlowej do 2 tys. m2.

– To będzie prawdziwy renesans targowiska – zapowiada 
prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Kompleks stanie 
się bardziej atrakcyjny dla odwiedzających. Zależy nam na tym, 
by to miejsce zyskało na estetyce, bo odwiedzają je mieszkańcy 
całego regionu, a także bardzo dużo osób zza wschodniej granicy.

Na początku tego roku Spółka LECH ogłosiła konkurs architek-
toniczny na opracowanie koncepcji rozbudowy targowiska. Planiści 
mieli do dyspozycji obszar o powierzchni 1,7 ha we wschodniej 
części kompleksu, sąsiadującej ze Stadionem Miejskim. Wygrała 
koncepcja stworzona przez białostocką fi rmę projektową Cad Plan. 
Według niej na targowisku mogą powstać dwie hale o powierzchni 
do 2 tys. m2. W środku znajdą się wydzielone punkty handlowe, 
z możliwością łączenia modułów w celu stworzenia większych 
lokali. W każdej hali może znaleźć się ok. 80 wydzielonych boksów.

W halach będzie mógł być prowadzony handel o szerokim 
asortymencie: odzież, artykuły gospodarcze, itp. Przewidziano też 
możliwość funkcjonowania lokali spożywczych i małej gastronomii.

Obok hal koncepcja przewiduje urządzenie zadaszonej części 
handlowej, gdzie będą mogły być sprzedawane spożywcze produkty 
regionalne. Architekci przygotowali też plan zagospodarowania 
terenów wokół hal: ciągi piesze, zieleń, ławki i miejsce rekreacyjne, 
a także parkingi.

Pracownia, która wygrała konkurs, zawarła umowę na przygo-
towanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Ta część procesu inwestycyjnego ma być gotowa 
do końca 2018 r. Rozpoczęcie budowy możliwe będzie w 2019 r. 
Otwarcie obiektów planowane jest w 2020 r.

Rozbudowa Targowiska Miejskiego będzie fi nansowana przez 
spółkę LECH. Wstępne koszty szacowane są na kwotę ok. 12 mln zł.

O  
Jeszcze w tym roku na terenie Białegostoku zostaną zbu-

dowane i rozbudowane kolejne ulice. Nowe drogi powstaną 
na osiedlach Jaroszówka, Młodych i Mickiewicza. Miasto wybrało 
wykonawców tych inwestycji.

Rozbudową ulic Marczukowskiej i Spokojnej zajmie się B.K. 
Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz. Natomiast ul. Czerwonego 
Kapturka i drogę łącznikową pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. 
Ciołkowskiego wybuduje fi rma BBGM Gryko Kamila.

Zadaniem wykonawców będzie przede wszystkim budowa no-
wych nawierzchni, chodników, zjazdów, zieleńców, a w przypadku 
inwestycji na osiedlu Mickiewicza również budowa kablowych 
linii oświetlenia i sieci telekomunikacyjnej.

Na realizację inwestycji wykonawcy mają czas do końca listo-
pada 2018 roku. Koszt budowy nowych ulic to 5 mln 449 tys. zł.

www.bialystok.pl

Indeks Cen Transakcyjnych Home Broker i Open Finance 
Źródło: Home Broker i Open Finance; na podstawie transakcji przeprowadzonych przez klientów fi rm.
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Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyznało nominacje dla 

członków Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości. 
Organ opracuje nowe wytyczne.

Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości 
zajmie się opracowaniem nowych zasad wyceny nieruchomości. 
Wiceminister Artur Soboń przyznając nominacje podkreślił, 
że rada musi sprostać dużym wymaganiom, bo takie nakłada 
na nią społeczeństwo. W związku z tym ważne jest, by przyjęte 
rozwiązania były transparentne, zrozumiałe i nie rodziły proble-
mów interpretacyjnych, a przede wszystkim przyczyniały się dla 
dobra rynku.

Nominowani w ostatnim czasie członkowie organu w 2 ze-
społach będą pracować nad standardami. W pierwszym z nich 
grono specjalistów podejmie się ich przygotowania i właściwej 
oprawy merytorycznej. Prace zespołu będą nadzorowane, by po-
dejmowane kwestie podążały w odpowiednim kierunku. Oprócz 
tego drugiej z komisji powierzone zostanie opiniowanie standar-
dów zawodowych. Następnie rozwiązania ocenią rzeczoznawcy 
majątkowi.

Radę Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości 
tworzą osoby mające wiedzę w zakresie gospodarowania nieru-
chomościami, a także ich wyceną. Dodatkowo członkowie muszą 
posiadać umiejętność szacowania wartości nieruchomości popartą 
doświadczeniem.

Podstawowym celem opracowania nowych standardów jest 
ujednolicenie zasad kierujących wyceną nieruchomości i likwida-
cja rozbieżności, na które można obecnie natrafi ć. Regulacje mają 
również chronić przed błędami w określaniu wartości szacowa-
nych obiektów oraz ułatwić pracę rzeczoznawcom majątkowym.

Źródło: KRN.pl

G  T    
30 lipca oficjalnie poświęcono i oddano do użytku drogi 

gminne w miejscowości Turośl. Inwestycja została zrealizowana 
przy wsparciu funduszy unijnych i objęła roboty o łącznej długości 
ponad 2 km, o wartości blisko 1 826 261,00 zł. W uroczystym prze-
cięciu wstęgi uczestniczył m.in. Członek Zarządu Województwa 
Stefan Krajewski.

W wyniku przeprowadzonych prac wykonano modernizację 
ulic: Juliusza Słowackiego, Stacha Konwy, Adama Mickiewicza, 
Jana Kochanowskiego, Aleksandra Fredry, Mikołaja Reja oraz 
Juliana Tuwima. Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwo-
cie 1 879 496,63 zł, w tym koszty kwalifi kowalne wyniosły 1 828 
030,83 zł. Gmina Turośl na to zadanie otrzymała dofi nansowanie 
ze środków „EFRROW” w kwocie 1 163 176,00 złotych.

Realizacja projektu pod nazwą „Budowa dróg gminnych 
w miejscowości Turośl w ramach umowy o przyznaniu pomocy 
Nr 00030-65151-UM1000191/16 zawartej pomiędzy Samorządem 
Województwa Podlaskiego a Gminą Turośl współfi nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energią”, w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, została zakończona 29 czerwca br.

www.wrotapodlasia.pl

K   …K   …

Wybudować Wybudować 
wymarzony domwymarzony dom
Budowa wymarzonego domu to ogromne wyzwanie 

logistyczne, organizacyjne i fi nansowe, w które 
każdy inwestor indywidualny wkłada wiele 

pracy. Niejednokrotnie trudno jest uchronić się przed 
popełnieniem błędów, zwłaszcza jeżeli to pierwsza tak 
poważna inwestycja budowlana. Jednak nawet początkujący 
inwestor ma szansę właściwie bez kłopotów poradzić sobie 
z tym zadaniem. Poznaj 7 kroków, dzięki którym Twój 
dom będzie idealnym odwzorowaniem Twoich marzeń!

TWÓJ DOM = TWÓJ STYL ŻYCIA

Ta porada może wydawać się banalna, jednak w natłoku inter-
netowych inspiracji i gotowych projektów łatwo można zapomnieć 
o tym, że dom musi być przede wszystkim odzwierciedleniem 
potrzeb jego mieszkańców. Jeżeli masz lub planujesz mieć dużą 
rodzinę, ważne jest wygospodarowanie osobnego pomieszczenia 
na suszarnię, pralnię czy rodzinną garderobę. Jeżeli uwielbiasz 
gotować, pomyśl o funkcjonalnej spiżarce przy kuchni, w której 
możesz przechowywać zapasy i konfi tury. Jeżeli Ty i Twoja ro-
dzina lubicie aktywnie spędzać czas, wygospodarujcie w garażu 
przestrzeń na rowery, a jedno z pomieszczeń niech przerodzi się 
w domową mini siłownię. Uwielbiasz zapraszać rodzinę i zna-
jomych? Pomyśl o połączeniu ze sobą salonu, kuchni i jadalni 
w jedno większe pomieszczenie, a w ogrodzie niech znajdzie się 
miejsce na grilla. Dom ma być jak najbardziej funkcjonalny i jak 
najlepiej odpowiadać stylowi życia, jaki prowadzi mieszkająca 
w nim rodzina.

WYBIERZ ODPOWIEDNI PROJEKT

Po przeanalizowaniu potrzeb mieszkańców domu, nadszedł 
czas na wybranie odpowiedniego projektu. Pamiętaj, że każdy m2 
to nie tylko cena robocizny i materiału, ale także koszty później-
szej eksploatacji. Dobrze przemyśl ilość pomieszczeń – pamiętaj, 
że każde 15 m² kosztuje około 35-40 tys. zł. Jeżeli wiesz już, ile 
dom będzie mieć pomieszczeń i jakie będą ich funkcje, oszacuj, 
jaką powierzchnię powinno mieć każde z nich. Jak to zrobić? Zrób 
pod tym kątem audyt mieszkania lub domu, w którym miesz-
kasz obecnie. Odwiedź z miarką także sąsiadów czy znajomych 
i zorientuj się, jaka jest wielkość i rozkład ich pokoi. Pomoże Ci 
to oszacować, jaka wielkość pomieszczeń będzie odpowiednia 
dla Ciebie i Twojej rodziny. Warto pamiętać, że życie rodziny 
skupia się zazwyczaj wokół kuchni i salonu – to tu spędzamy 
najwięcej czasu. Możesz zlecić stworzenie projektu w oparciu 
o Twoje wytyczne lub poszukać gotowego, który najłatwiej bę-
dzie zmodyfi kować pod Twoje oczekiwania (każda modyfi kacja 
to jednak dodatkowy koszt).

ZAPLANUJ PRACE WYKONAWCZE Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM

Naprawdę nie warto czekać z tym na ostatnią chwilę! Przy 
obecnej koniunkturze, kiedy z roku na rok wydaje się coraz 
więcej pozwoleń na budowę i termomodernizuje się coraz więcej 

domów, najlepsze ekipy i fachowcy często mają zajęty kalendarz 
na kilka miesięcy do przodu. Oszczędź sobie niepotrzebnego 
stresu czy wyrzuconych w błoto pieniędzy i wstępnie porozmawiaj 
o współpracy, gdy tylko będziesz mieć gotowy projekt i zagospo-
darowaną działkę.

PAMIĘTAJ O ODPOWIEDNIEJ TERMOIZOLACJI

Każdy inwestor indywidualny ma świadomość tego, że dzi-
siaj budowa domu to nie tylko wzniesienie ścian, ale także ich 
docieplenie. Z najnowszego Raportu „6 paliwo” wynika, że jeśli 
zaizolujemy ściany, dach i poddasze domu, a potem zamontujemy 
nowoczesny kocioł na ekogroszek, to koszty ogrzewania spadną 
do 1060 zł na rok. Dobra izolacja to spore oszczędności – w za-
leżności od rodzaju stosowanych paliw, mogą sięgać one rocznie 
nawet kilku tysięcy złotych! Odpowiednio wybrany materiał 
termoizolacyjny powinien być trwały i niepalny – bezpieczeństwo 
pożarowe Twojego domu jest bardzo ważną kwestią, której nie 
można pominąć. Materiał ociepleniowy powinien też chronić 
dom przed powstawaniem pleśni czy zagrzybienia – ważne, 
by Twój dom był domem zdrowym, o dobrym mikroklimacie 
w pomieszczeniach.

– Źle zaizolowana przegroda to utrapienie dla mieszkańców. 
W wyniku wykraplania się pary wodnej na ścianach może pojawić 
się grzyb, a walka z nim pochłania dużo czasu i pieniędzy, nie 
pozostając obojętna dla zdrowia, przede wszystkim dla układu 
oddechowego. Można się przed tym uchronić stosując odpowiedni 
materiał izolacyjny, taki jak np. wełna skalna. Jest ona w pełni 
paroprzepuszczalna, trudnozwilżalna i hydrofobowa – woda 
spływa po jej powierzchni, nie wnikając do wnętrza, materiał 
ten nie chłonie także wilgoci z powietrza. Wełna skalna spełnia 
wszystkie obowiązujące normy nasiąkliwości, a badania udowad-
niają, że tego typu materiał zachowuje swoje właściwości nawet 
przez kilkadziesiąt lat – mówi Tomasz Kwiatkowski, ekspert fi rmy 
ROCKWOOL Polska.

FUNKCJONALNOŚĆ WNĘTRZA

Gdy uporasz się już z fundamentami, murami, izolacją, 
dachem, oknami i wszelkimi niezbędnymi instalacjami, pozo-
stanie Ci ta najprzyjemniejsza część, czyli urządzanie wnętrza. 
Skup się przede wszystkim na tym, by było jak najbardziej 
funkcjonalne, a szczególną uwagę zwróć na kuchnię – kuchnia 
to serce domu, warto więc dobrze przemyśleć jej projekt. Blaty 
powinny być dostosowane do wzrostu dorosłych domowników, 
a miejsca takie, jak palniki czy piekarnik zabezpieczone, jeśli 
w domu są małe dzieci. Warto też pomyśleć o drobiazgach – 
na przykład miejscu na kosz na śmieci. Czy musi stać zawsze 
pod zlewem? A może lepiej umieścić go przy blacie roboczym, 
gdzie kroimy i obieramy, rozpakowujemy produkty? Z pozo-
ru mało istotne kwestie często decydują o naszym poczuciu 
komfortu w domu..

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 950.000 z  +VAT do uzg. 

 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   

K  K  

Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej 
w ofercie AGASw ofercie AGAS
Każdy z nas w ciągu dnia potrzebuje 

chwili prywatności. Spokój 
za zamkniętymi drzwiami 

pozwala w pełni cieszyć się strefą 
komfortu. W ofercie fi rmy AGAS 
znajdziemy okucia ze stali 
nierdzewnej, które pomogą nam 
stworzyć trwałe i estetyczne 
kabiny sanitarne. To rozwiązanie 
dla pomieszczeń użyteczności 
publicznej, gdzie niezbędne jest 
wygrodzenie oddzielnych toalet, 
przebieralni czy pryszniców.

Okucia do pomieszczeń sanitarnych sto-
sowane są przede wszystkim w obiektach 
użyteczności publicznej o dużej przepustowo-
ści – w galeriach handlowych, szkołach, klubach 
sportowych, itp. Dobrze zaprojektowana kabina 
z wykorzystaniem materiałów najwyższej jako-
ści daje gwarancję dobrego zagospodarowania 
przestrzeni i odporności na zużycie. W miejscach 
takich jak siłownie czy baseny, przy dużym obciąże-
niu wilgocią i częstej eksploatacji – okucia muszą 
charakteryzować się trwałością, wodoodpornością 
oraz zapewniać stabilne mocowanie.

MOCNA KONSTRUKCJA NA LATA

Okucia do kabin sanitarnych dostępne 
w ofercie fi rmy AGAS przeznaczone są do pane-
li 13 mm, ale wszystkie akcesoria można również 
montować z 10 mm płytami. Szeroki wybór pro-
duktów pozwoli nam stworzyć kabinę sanitarną, 
która będzie stabilna i odporna. W zależności od projektu panele 
można zamontować używając różnych łączników kabiny. Modele 
111, 112 i 113 z oferty AGAS pozwolą przytwierdzić je do ściany, 
a 100, 101 i 201 – połączyć płytę z relingiem. Korzystając z takich 
okuć możemy skonstruować nie tylko standardową kabinę WC, ale 
również wykorzystać je przy zabudowie targowej czy przebieralni.

Mając do dyspozycji profesjonalne okucia możemy zdecydo-
wanie poprawić trwałość naszej kabiny. W ofercie AGAS dostępne 
są kątowniki, relingi i zawiasy ze stali nierdzewnej, które będą 
odporne na działanie wilgoci i środków do czyszczenia. To bardzo 
ważne w pomieszczeniach, które są intensywnie używane, ponie-
waż ze względów sanitarnych kabiny codziennie są narażone na 
stosowaną podczas sprzątania chemię, a czasami – na celowe 
uszkadzanie przez użytkowników.

PRYWATNOŚĆ POD KONTROLĄ

W kabinie sanitarnej priorytetową kwestią jest prywatność. 
Drzwi osłaniające nas przed otoczeniem, by spełnić tę najważ-

niejszą funkcję, powinny być nie tylko stabilnie 
zamontowane, ale również umożliwiać za-

mknięcie od wewnątrz. Gałka kabiny 
model 300 z oferty AGAS pozwoli nam 
przyciągnąć drzwi do siebie od środka, 
a blokada WC model 5 może uchro-
nić nas przed krępującą sytuacją. 
Dodatkowym udogodnieniem w ka-
binie sanitarnej może być wieszak 
na odzież wierzchnią lub torebkę oraz 

nóżka model 110, by uniknąć kontaktu 
paneli z wodą i wilgocią na podłodze.

KABINA PRYSZNICOWA NA ZAMÓWIENIE

Produkty dostępne w ofercie fi rmy AGAS 
pomogą nam stworzyć nie tylko funkcjonalną 
i estetyczną łazienkę z wydzielonymi toaletami, 
ale również zamontować wyjątkową kabinę 
prysznicową. Specjalne okucia do szyb umoż-
liwiają stabilne mocowanie szklanych drzwi 

i ścianek okalających brodzik. Łączniki i zawia-
sy będą trwałym wsparciem dla paneli o wadze 

do 35 kg. Dodatkowo AGAS oferuje gałkę do kabiny, 
która pozwoli kontrolować ruch drzwi.

Każda kabina sanitarna musi być stworzo-
na ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo 
i higienę. W zależności od charakteru budyn-
ku, w którym jest zamontowana, powinna 
zapewniać dostęp do odpowiednich warun-
ków i spełniać różne wymagania techniczne. 

W ofercie fi rmy AGAS możemy znaleźć okucia 
do kabin ze stali nierdzewnej, które mogą być 

stosowane zarówno w prywatnych łazienkach, jak 
i pomieszczeniach o intensywnym użytkowaniu.

Przybliżone ceny poszczególnych okuć 
dostępnych w ofercie fi rmy Agas:

Zawias 650, Agas, sklep.agas.pl, cena 49 zł
Zawias 651, Agas, sklep.agas.pl, cena 58 zł
Blokada kabiny, Agas, sklep.agas.pl, cena 117 zł
Gałka do kabiny 300, Agas, sklep.agas.pl, cena 59 zł
Kątownik do kabin 100, Agas, sklep.agas.pl, cena 12 zł
Łącznik relingu 100, Agas, sklep.agas.pl, cena 64 zł
Łącznik relingu 101, Agas, sklep.agas.pl, cena 64 zł
Łącznik 111, Agas, sklep.agas.pl, cena 29 zł
Łącznik 112, Agas, sklep.agas.pl, cena 25 zł
Łącznik 113, Agas, sklep.agas.pl, cena 17 zł
Łącznik 201, Agas, sklep.agas.pl, cena 53 zł
Reling 800, Agas, sklep.agas.pl, cena 227 zł
Nóżka do kabiny WC, Agas, sklep.agas.pl, cena 151 zł
Reling 800, Agas, sklep.agas.pl, cena 227 zł
Wieszak 12, Agas, sklep.agas.pl, cena 50 zł
Wspornik relingu 114, Agas, sklep.agas.pl, cena 67 zł

NP
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Już wkrótce rozpoczną się prace polegające na moderni-
zacji i rozbudowie oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej 
nr 65 tj. ulicy Szosa Baranowicka w Zaściankach, Grabówce 
i Sobolewie.Gmina Supraśl podpisała umowę z wykonawcami tej 
inwestycji tj: fi rmą Elbor Eugeniusz Borowik oraz Białostockim 
Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznych sp. z o.o.

Zakres robót przewidzianych do wykonania przewiduje budowę 
dwóch etapów kablowych sieci elektroenergetycznych NN 0,4 kV 
wraz ze słupami oraz oprawami oświetleniowymi. Wykonawcy 
uzyskali niezbne zgody i mogą przystąpić do prac.

Prace podzielono na dwa etapy. Etap I, którym zajmie się 
Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o. 
obejmuje wykonanie robót na odcinku od ronda im. Powstańców 
Styczniowych do ulicy Afrykańskiej. Drugim etapem: od ulicy 
Afrykańskiej do ronda im. Ks. W Pełkowskiego zajmie się fi rma 
Elbor Eugeniusz Borowik.

Prace obejmą m.in. wykonanie elektroenergetycznej kablowej 
linii oświetleniowej nN, przejść metodą przewiertu z linią kablową 
pod drogą krajową, budowę jedenastometrowych słupów stalowych 
z wysięgnikami ocynkowanych o podwyższonej wytrzymałości.

Inwestycja kosztować będzie Gminę Supraśl ponad sześćset 
dwadzieścia tysięcy złotych.Prace mają zakończyć się z końcem 
października br.

P   
Sposób na ochronę zwierząt i środowiska. Na Stawach 

Marczukowskich zostało zamontowanych dziewięć specjalnych 
platform. Będą nie tylko służyły ptakom, ale też przyczynią się 
do oczyszczania wody. Ponadto jeszcze w tym roku wokół stawów 
pojawią się nowe drzewa, krzewy i byliny. Zostaną tam także 
założone łąki kwietne.

Każda z zamontowanych na Stawach Marczukowskich pły-
wających platform składa się z dwóch elementów obsadzonych 
specjalną kompozycją roślin wodnych i jednego elementu po-
krytego żwirem. Zostały zamocowane w oddaleniu od brzegu, 
by zapewnić spokój i bezpieczeństwo wypoczywającym ptakom 
– m.in. łabędziom, kaczkom. Nasadzone na specjalnym podłożu 
z włókna kokosowego rośliny z czasem wykształcą gęsty system 
korzeniowy, który będzie oczyszczał wodę z nadmiaru związków 
azotowych. Umożliwi też rozwój zwierząt bezkręgowych – m.in. 
mięczaków, skorupiaków, owadów, pajęczaków. Nadwodna część 
roślin – oprócz funkcji ozdobnych – pozwoli ptakom zakładać 
gniazda. Platformy wypełnione żwirem są przeznaczone dla mew 
i rybitw jako miejsca lęgowe.

W tym celu Miasto zaplanowało kolejne działania wokół sta-
wów. Jeszcze w tym roku ma się tam pojawić 129 drzew i 695 
krzewów liściastych. Nasadzenia obejmą także blisko 5,5 tys. bylin, 
traw, roślin zielnych, które wypełnią ponad 600 m2 powierzchni 
oraz 2 220 roślin miododajnych. Na powierzchni prawie 2,5 tys. 
m2 powstanie łąka kwietna. Rośliny mają być posadzone do po-
łowy października.

Renowacja Stawów Marczukowskich rozpoczęła się w grudniu 
2015 r. i trwała ponad rok. W miejscu, które od lat było zaniedbane, 
powstał atrakcyjny teren do rekreacji oraz edukacji przyrodniczej. 
Stawy zostały oczyszczone i pogłębione. Powstały na nich wyspy 
lęgowe dla ptaków, wybudowano dwa dodatkowe stawy do rozrodu 
płazów, a fragment Bażantarki został oczyszczony i odmulony.

www.bialystok.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. 

 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. 

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

wspania y ogród,  690.000 z  do uzg. 

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

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

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

KREDYTY hipoteczne i ubezpieczenia mająt-
kowe. 500-841-661  BIAŁ 

KUPIĘ bezpośrednio mieszkanie 2, 3-poko-
jowe, za gotówkę w centrum Białegostoku 
(okolice Akademii Medycznej), może być do 
remontu. 602-693-836  BIAŁ 

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

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

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

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku, 3 poko-
jowe, os. Mickiewicza. 505-103-220  BIAŁ 

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

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

KUPIE mieszkanie lub dom w Białymstoku 
do remontu. 3.000 zł do uzg. 503-391-530, 
518332401  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie od 45 do 65m² rynek wtór-
ny rok budowy od 2010r najchętniej cen-
trum, do wprowadzenia, spółdz. włas., włas  
600-780-144  BIAŁ 

W Y N A J M Ę  k aw a l e r kę  w  c e n t r u m 
Białegostoku ( ul: Piłsudskiego, Ge  a, Żabia 
) 800 zł całość 511709426  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 

JESTEM zainteresowany kupnem domu 
jednorodzinnego (szeregowy) na terenie 
Białegostoku o powierzchni do 220 m², rok 
budowy od 2005r, do wprowadzenia. 668-
159-970  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, SPICHLERZ, W 
ROZLICZENIU AUTO. 600-588-666  ŁOM 

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

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

KUPIĘ mały, parterowy dom, murowany, 
jednorodzinny, do 100m², Białystok, obrze-
ża lub okolice, do 15km od Białegostoku, 
bezpośrednio, do 190.0000zł. 694-897-
532  BIAŁ 

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

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

DZIAŁKI
DUŻĄ działkę budowlaną Białystok lub obrze-
ża miasta 503-045-007  BIAŁ 

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

KUPIĘ działkę budowlaną, Niewodnica 
Korycka, Księżyno, Kleosin, B-stok- Nowe 
Miasto. (86)275-59-16  WYS 

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

KUPIĘ las, do 500.000zł. 502-787-601  BIAŁ 
KUPIĘ siedlisko na podlasiu, zadbane, do 
wprowadzenia, do 80.000zł. 728-860-389 

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

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

. podlaskie ).  513-017-847 
PRZYJMĘ w dzierżawę lub kupię ziemię rol-
ną, gm. Szepietowo, Klukowo lub Wys-Maz. 
603-839-557  WYS 

ZIEMIĘ rolną , gm. Czyże, Milejczyce, 
Hajnówka. 666-528-681  WYS 

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

B STOK, 28m², ul. Piłsudskiego, os. Centrum, 
okna PCV 163.000 zł do uzg. 530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

B STOK, 37m², ul. Piłsudskiego, do wprowa-
dzenia, cegła, okna drewniane 155.000 zł 
do uzg. 530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 20m², ul. Lipowa, kawalerka, 
z balkonem, miejsce postojowe, +opłaty i 
kaucja. 1.000 zł  602-306-578  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 21.45m², ul. Przędzalniana, po 
remoncie, okna PCV, włas., Okazja ceno-
wa! 128.000 zł  530-444-540, (85)654-53-
83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 21.90m², 4p., os. Przydworcowe, 
ks. wieczysta, okna PCV, włas., Atrakcyjne 
mieszkanie w dobrej lokalizacji. Niski 
czynsz. 125.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 25.80m², 1p., os. Sienkiewicza, 
ks. wieczysta, okna PCV, cegła, do aranżacji, 
duży balkon, idealne na wynajem 143.000 zł  
501-738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 25m², os. Antoniuk, cegła, okna 
PCV, Przytulne mieszkanie na spokojnym 
osiedlu. 164.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 26.40m², 1p., ul. Nowogródzka, 
do wprowadzenia, okna PCV, w łas., 
Ekskluzywna kawalerka z dużym balko-
nem w Centrum. 150.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 26.90m², 2p., os. Antoniuk, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, balkon, ni-
ski czynsz, na inwestycję 136.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 31.80m², os. Dziesięciny, cegła, 
okna PCV, Przyjemne mieszkanie na spo-
kojnym osiedlu. 172.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 34m², 1p., ul. Pileckiego, okna 
PCV, włas., Przytulna kawalerka na spo-
kojnym osiedlu. 166.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 34M², SPRZEDAM MIESZ
KANIE + PIWNICA, 1P 170.000 zł do 
uzg. 605-821-459, 507-715-374  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 34m², ul. Piłsudskiego, okna 
PCV, włas., Idealna inwestycja w sercu mia-
sta. 246.000 zł  530-444-540, (85)654-53-
83  BIAŁ 

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

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

EŁK, 28m², centrum. 80.000 zł do uzg. 602-
240-972  EŁK 

KRYNKI, 28m², +domek rekreacyjny z komin-
kiem antresolą, do zamieszkania, wyposażo-
ny. 80.000 zł  601-320-276  BIAŁ 

RAJGRÓD, 26.50m², ul. Warszawska, do 
zamieszkania, umeblowane, po remoncie. 
80.000 zł  570-206-766  GRAJ 

SZEPIETOWO Wawrzyńce., 17.50m², parter, 
środkowe, ogrzewanie z kotłowni. 60.000 zł 
do uzg. 516-313-556  WYS 

2-POKOJOWE
B STOK, 28m², 3p., os. Bema, do wprowa-
dzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, włas., 
AGD w cenie, balkon, piwnica, funkcjonal-
ne, nowoczesne, CEN-MS-1192 205.000 
zł  531-790-139, (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 remoncie, 
włas., sprzęt AGD, wyposażenie w cenie, ni-
ski czynsz, blisko las, CEN-MS-1170 221.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 33.26m², 4p., os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., AGD w cenie, funkcjonalne, spokoj-
na okolica, blisko centrum, CEN-MS-1193 
254.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 36m², 3p., os. Sienkiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, piwnica, idealna lokalizacja, niski 
czynsz, blisko centrum, CEN-MS-1212 
204.000 zł  531-790-133, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 37m², 4p., os. Bojary, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., winda, piwnica, miejsce 
parkingowe, blisko centrum, CEN-MS-1210 
285.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 38.42m², 3p., os. Antniuk, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
Balkon, piwnica, mieszkanie nowocze-
sne, wymienione instalacje, CEN-MS-1169 
210.000 zł  531-790-130, (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, 39.30m², 4p., os. Młodych, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
spółdz. włas., idealna lokalizacja, balkon, 
niski czynsz, piwnica, CEN-MS-1215  190.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², 1p., os. Dziesięciny, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., niski 
czynsz, duża piwnica, widny i słoneczny sa-
lon, CEN-MS-1205 229.000 zł  531-790-133, 
(85)307-09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², 1p., ul. Zachodnia, os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
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 dwustron-
ne, spokojna okolica, CEN-MS-1161 205.000 
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, 45m², 1p., os. Bojary, cegła, okna 
drewniane, włas., blisko centrum, cicha 
spokojna okolica, piwnica, niski czynsz, 
do remontu, CEN-MS-1216 196.000 zł  
531-790-133, (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, 47M², UL. SŁONIMSKA, APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 47 51 M², 2POK, IIIP, 

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

B STOK, 48.36m², 2p., os. Zawady, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., pralka 
i zabudowy stałe w cenie, piwnica, bal-
kon, cicha okolica, CEN-MS-1185 255.000 
zł  531-790-133, (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, 49.24m², 4p., os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po remon-
cie, okna PCV, włas., winda, niski czynsz, 
AGD w cenie, CEN-MS-1209 380.000 zł  
531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.50m², 4p., os. Słoneczny Stok, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, włas., 
idealna lokalizacja, spokojne otoczenie, AGD, 
balkon, piwnica, CEN-MS-1157 225.000 zł  
531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 50m², 2p., os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., piwnica, 
duży balkon, ścisłe centrum, blok odno-
wiony z zewnątrz, CEN-MS-1177 240.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 53.75m², os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., piwnica, balkon, idealna lokaliza-
cja, niski czynsz, CEN-MS-1201 240.000 zł  
531-790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 56.47m², 1p., os. Młodych, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., duży balkon, piwnica, niski 
czynsz, AGD w cenie, CEN-MS-1175 330.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 31.50m², 3p., ul. Aleja 
Niepodległości, os. Zielone Wzgórza, 
do wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
okna PCV, spółdz. włas., włas., Sprzedam 
Mieszkanie 140.000 zł do uzg. 664-632-
863  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 32m², 1p., do wprowadzenia, 
po remoncie, okna PCV, 2 pokoje, os. Piasta, 
wyremontowane, cena do negojacji 168.000 
zł do uzg. 883-128-778  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 33.30m², 4p., ul. Czysta, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, włas., Dwupokojowe miesz-
kanie, dla pary, dla studenta 253.000 zł  883-
972-723, 576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 34.40m², 5p., ul. Nowy Świat, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, po remoncie, okna PCV, włas. 239.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 34m², 10p., ul. Sikorskiego, 
os. Słoneczny Stok, okna drewniane, włas. 
149.000 zł  789-308-621  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 35.60m², 3p., os. Dziesięciny, 
okna PCV, włas., 2 oddzielne pokoje na 
Dziesięcinach. 199.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 35.70m², 1p., ul. Porzeczkowa, 
ks. wieczysta, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
do remontu. 180.000 zł  502-308-792  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 35m², 1p., ul. Porzeczkowa, os. 
Dziesieciny, Do remontu 180.000 zł  502-
308-792  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 37.50m², 1p., ul. Antoniukowska, 
os. Antoniuk, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, po remoncie, włas. 209.000 zł  
576-070-702  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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, dwustron-
ne, oddzielna kuchnia, balkon do remontu. 
160.000 zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 37m², 1p., ul. Zwierzyniecka, 
os. Piaski, cegła 198.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

BIAŁYSTOK, 38.71m², 2p., ul. Bukowskiego, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Klimatyczny loft w kameralnym miejscu. 
299.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 38m², os. Antoniuk, cegła, okna 
PCV, Wygodne mieszkanie w dobrej loka-
lizacji. 249.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 39.70m², 1p., os. Piasta, okna 
PCV, spółdz. włas., Mieszkanie na lubianym 
osiedlu. 219.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 40.20m², 4p., os. Nowe Miasto, 
cegła, okna PCV, 2 oddzielne pokoje na 
Nowym Mieście. 187.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 40.20m², ul. Bema, os. Bema, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 2 pok, 
ustawne mieszkanie usytuowane na parte-

rze w trzypiętrowym bloku z 1998r 229.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 40m², 4p., os. Bema, płyta, okna 
PCV, 2 pokoje w dobrej lokalizacji. 185.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 41.40m², 4p., os. Antoniuk, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, Wygodne 
mieszkanie po remoncie.  199.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 42.25m², 3p., ul. Pułaskiego, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, płyta, spółdz. włas., 43m² oraz 
oddzielna piwnica (opc. garaż) 235.000 zł 
do uzg. 501-736-636  BIAŁ 

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 wpro-
wadzenia, płyta, okna PCV 185.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 42.80m², 1p., os. Wygoda, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Mieszkanie w nowym budownictwie w no-
woczesnym stylu. 255.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 43.20m², os. Kleosin, do remon-
tu. 200.000 zł  501-588-240  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 43.30m², 2p., os. Mickiewicza, 
cegła, okna PCV, włas., 2 pokoje w dosko-
nałej lokalizacji. 239.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 43m², 2p., ul. Kraszewskiego, 
do wprowadzenia, okna PCV, włas., Dwa 
pokoje w doskonałej lokalizacji. 285.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Narewska, os. 
Antoniuk, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 
179.000 zł  883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Zagórna, os. 
Dziesięciny, do wprowadzenia, ceg ła 
220.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 44.39m², 3p., os. Sybiraków, 
cegła, okna PCV, włas., Idealne 2 pokoje 
pod inwestycje bądź dla rodziny.  260.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 44.80m², 1p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, można na 3-po-
kojowe, oddzielna kuchnia, idealne na inwe-
stycje 234.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Transportowa, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, okna PCV, włas., Dwupokojowe na 
Nowym Mieście, blok z 2008 roku. 249.000 
zł  796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, włas., Dwa pokoje na Nowym 
Mieście, blisko Politechniki. 249.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 45.60m², 3p., ul. Zwierzyniecka, 
os. Centrum, cegła, okna drewniane, spółdz. 
włas. 219.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 45m², 2p., ul. Wesoła, os. 
Tysiąclecia, ks. wieczysta, cegła, okna PCV 
239.000 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 46.09m², 5p., os. Wysoki 
Stoczek, do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
włas., Pięknie wykończone nowe mieszkanie 
w świetnej lokalizacji.  355.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 46.20m², 3p., ul. Magnoliowa, 
do wprowadzenia, ceg ła, okna PCV, 
Komfortowe mieszkanie w dobrej lokali-
zacji. 223.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 46m², 2p., os. Bacieczki, cegła, 
okna PCV, włas., Przestronne mieszkanie w 
zacisznej okolicy . 169.500 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 46m², 5p., ul. Jana Pawła II, os. 
Wysoki Stoczek, ks. wieczysta 350.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 47.80m², 3p., os. Wygoda, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, Przytulne 2 
pokoje w nowym budownictwie. 240.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYS TOK, 47.90m², 2p., os. Bema, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, pły-
ta, okna PCV, oddzielne pokoje, 5 min do 
Politechniki Białostockiej 230.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., os. Nowe Miasto, ce-
gła, okna PCV, włas., Przytulne mieszkanie w 
dobrej lokalizacji. 250.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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, komfortowe, 
dwustronne, ciche zielone centrum, ele-
gancie 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, piwni-
ca, podjazd dla osób niepełnosprawnych 
249.000 zł  660-474-444  BEWE 

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

BIAŁYSTOK, 48.80m², ul. Łagodna, do wpro-
wadzenia, okna PCV, włas., Mieszkanie na 
popularnym osiedlu gotowe do wprowa-
dzenia. 215.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48.90m², 3p., os. Wysoki 
Stoczek, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, włas., Mieszkanie w nowej cegle na 
zamkniętym osiedlu. 260.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., os. Wysoki Stoczek, 
płyta, okna PCV, Przestronne mieszkanie na 
lubianym osiedlu. 229.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Gajowa, os. 
Dziesięciny, duży balkon. 190.000 zł  506-
516-818  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Sybiraków, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, włas., Świeżo wykończone. Bez 
PCC. Kuchnia wyposażona. 295.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Swobodna, os. 
Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, spółdz. 
włas., dwustronne, do zamieszkania, z balko-
nem 189.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Waszyngtona, 
cegła, okna PCV, Mieszkanie w doskona-
łej lokalizacji. 250.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Palmowa, okna 
PCV, Mieszkanie z potencjałem w dobrej 
cenie. 163.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Szarych Szeregów, 
os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna drewniane, 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 apar-
tament o pow. 49, 2m², położony na IVp w 
nowym apartamentowcu z 2014r, z garażem 
390.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49m², 2p., ul. Piłsudskiego, os. 
Centrum, do wprowadzenia, cegła 295.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

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., balkon 
+ piwnica.. 210.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50m², 3p., ul. Słonimska, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas. 355.000 
zł  576-070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51.30m², 4p., os. Zielone 
Wzgórza, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
loggia, dwustronne 194.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51m², 11p., ul. Sikorskiego, okna 
PCV, Przestronne mieszkanie z pięknym wi-
dokiem. 180.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 51m², 2p., os. Centrum, cegła, 
włas., Atrakcyjne mieszkanie w Centrum 
299.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 52.20m², ul. Boh. Getta, os. 
Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, 
w łas. 245.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, os. 
Bojary, do wprowadzenia, cegła, włas., 
Dwupokojowe mieszkanie, parter, po re-
moncie. 240.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, os. 
Centrum, ks. wieczysta, cegła, włas. 240.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 53.30m², 2p., ul. Szarych 
Szeregów, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, włas., 2 przestronne pokoje w nowym 
budownictwie. 239.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 55.40m², 4p., os. Nowe Miasto, 
cegła, okna PCV, Przestronne 2 pokojowe 
mieszkanie w dobrej cenie. 212.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 55.40m², 4p., os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 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, dwupo-
kojowe, 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 pomieszczeń. 232.000 zł  
535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 57m², 1p., os. Bojary, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., Eleganckie 
mieszkanie w doskonałej lokalizacji. 345.000 
zł  530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Młodych, częściowo wy-
remontowane, umeblowane. 175.000 zł  
602-842-987  BIAŁ 

BIALYSTOK, 50m², 1p., ul. Konopnicka, os. 
Mickiewicza, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, okna PCV, włas. 295.000 zł do uzg. 
510-576-266  BIAŁ 

BONDARY, 48m², 2 pokoje, balkon, loża, 
5mkw, budynek gospodarczy nadający się 
na garaż, działka 0, 33 ha. 70.000 zł do uzg. 
727-272-899  BIAŁ 

BONDARY, 48m², parter +bud. gospodarczy, 
działka ogrodnicza 3000m². 50.000 zł  576-
394-168  BIAŁ 

BRAŃSK, 81m², 1p., ul. Błonie, os. Piaski, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., włas. 
300 zł m² +VAT do uzg. 692-375-904  BIEL 

C Z A R N A Bia łostocka, 48m², 2p., ul. 
Ogrodowa, ks. wieczysta, cegła, okna PCV, 
włas. 139.900 zł do uzg. 530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 48m², 4p., do wprowa-
dzenia, okna PCV, Przestronne mieszkanie z 
dużym balkonem. 108.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

IGNATKI OSIEDLE, 40m², 1p., do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, Wykończone 2 
pokoje w nowym budownictwie. 225.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 
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JUCHNOWIEC Kościelny, 46m², 3p., os. 
Ignatki Osiedle, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica, niski czynsz, CEN-MS-1197 
239.000 zł  531-790-130, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

KRYNKI, 56.40m², włas., Mieszkanie w ma-
lowniczej okolicy. 95.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

KRYNKI, 56m², 2p., os. Bema, ks. wieczysta, 
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 

RÓŻANYSTOK, Gm. Dąbrowa Białostocka, 
52m², parter, po remoncie, z wyposażeniem. 
110.000 zł  662-767-257  SOK 

 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 
WARSZAWA, 38.50m², 2p., os. Stare Miasto, 
. 680.000 zł  515-088-847 

WASILKÓW, 33m², 4p., os. Wasilków, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., dobra lokalizacja, blisko 
rzeka, cisza, piwnica, CEN-MS-1179 140.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 46.10m², ul. Czysta, 2 niezależ-
ne pokoje i kuchnia, w bloku z nowej cegły, 
częściowo umeblowane, do zamieszkania. 
193.000 zł  509-784-724, (85)743-64-36  
AGEMA 

ZABŁUDÓW, 50.60m², 3p., do wprowadze-
nia, cegła, okna PCV, włas., Atrakcyjne 2 
pokoje w urokliwym miejscu. 175.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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

 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. 

470.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

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

430.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

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

460.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 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, ładne, 3 
niezależne pokoje i kuchnia, położone na 
IX piętrze w bloku z windą. Do zamieszka-
nia.  174.500 zł  509-784-724, (85)743-64-
36  AGEMA 

B STOK, 48m², 1p., os. Dziesięciny, płyta, 
okna PCV, spółdz. włas., piwnica, balkon, 
niski czynsz, mieszkanie do wykończenia, ci-
cha spokojna okolica, CEN-MS-1218 190.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 2p., os. Piasta, płyta, włas., 
mieszkanie do generalnego remontu, bal-
kon, piwnica, niski czynsz, idealna lokaliza-
cja, CEN-MS-1189 209.000 zł  531-790-133, 
(85)307-09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 2p., os. Wygoda, cegła, no-
tarialne, świeżo po remoncie, umeblowa-
ne, bez pośredników. 245.000 zł  606-944-
841  BIAŁ 

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

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

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

B STOK, 49m², ul. Piastowska, do wpro-
wadzenia, mieszkanie z dofi nansowaniem 
169.000 zł do uzg. 530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

B STOK, 51.20m², 3p., os. Piasta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna drewniane, spółdz. 
włas., mieszkanie dwustronne, piwni-
ca, niski czynsz, CEN-MS-684 229.000 zł  
531-790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
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, 53.60m², os. Sienkiewicza, do wpro-
wadzenia, płyta, okna PCV, włas., piwnica, 
idealna lokalizacja, niski czynsz, balkon, CEN-
MS-1188 259.000 zł  531-790-133, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 54m², 3p., os. Sybiraków, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., otwarta kuchnia, AGD, 
balkon, piwnica, niski czynsz, CEN-MS-1204 
299.000 zł  531-790-133, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 56m², os. Wysoki Stoczek, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV, spółdz. włas., do 
remontu, duży balkon, piwnica, niski czynsz, 
CEN-MS-1214 240.000 zł  531-790-133, 
(85)307-09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B S T O K , 57m², 2p.,  u l .  Wąska, os . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas., wys. standard; garaż 339.000 
zł  665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BEZCZYNSZOWE. 267.000 zł m² (85)743-56-31  BIAŁ 
B STOK, 59.60m², ul. Hallera, rozkładowe 
mieszkanie 3-pokojowe, IV piętro w IV-
piętrowym bloku z ocieplonej płyty. Do 
zamieszkania. 189.900 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

B STOK, 59.90m², ul. Rzemieślnicza, korzyst-
nie położone mieszkanie, 3 niezależne po-
koje 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, 60m², os. Mickiewicza, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, nowsza cegła, 
ogrodzony teren 339.000 zł  665-367-868, 
603-704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60m², ul. Gajowa, bez pośredników. 
199.000 zł  600-900-969  BIAŁ 

B STOK, 60m², ul. Gajowa, os. Dziesięciny, 
cegła, okna PCV, Przestronne mieszkanie na 
lubianym osiedlu. 180.000 zł do uzg. 530-
444-540, (85)654-53-83  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 mieszkanie z balko-
nem, w bloku z nowej cegły, do wprowa-
dzenia. 319.900 zł  509-784-724, (85)743-
64-36  AGEMA 

 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, 61m², ul. Waryńskiego, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, 2011r. 389.900 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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

B STOK, 62m², 6p., os. Wysoki Stoczek, do 
wprowadzenia, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., AGD w cenie, alarm, piwnica, 
wyposażenie w cenie, winda, CEN-MS-1203 
300.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 63.40m², os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, po remoncie, blisko las, balkon, duży 
salon, AGD, piwnica, CEN-MS-1213 282.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
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 

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

721-999-721  BIAŁ 
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B STOK, 65m², 2p., ul. Pogodna, os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
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 przesuwne, 
słoneczne, przestronne mieszkanie, bal-
kon, cicha okolica, CEN-MS-1176 250.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BAKAŁARZEWO, 61m², 1p., ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, umeblowane, płyta, po 
remoncie, okna PCV, włas., Możliwość do-
kupienia dwóch garaży 139.000 zł do uzg. 
512-443-315  SUW 

 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 wprowadze-
nia, 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 po-
koje, 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 wprowadzenia, 
cegła, okna PCV 240.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 44.80m², 1p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, oddzielna kuch-
nia, aktualnie 2 pokoje można na 3, na inwe-
stycję 234.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Gruntowa, os. 
Młodych, ks. wieczysta, cegła, okna drew-
niane, 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, do wprowa-
dzenia, po remoncie, okna PCV, Wygodne 3 
pokoje po generalnym remoncie. 266.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 46m², os. Młodych, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, włas., balkon, piwni-
ca.. 245.000 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 dobra lo-
kalizacja, blisko uczelni. 219.000 zł  576-070-
704, 576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 47m², 1p., os. Piasta, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., balkon, komórka lokator-
ska.. 289.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Parkowa, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
Mieszkanie w wysokim standardzie na osie-
dlu Mickiewicza. 299.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48.60m², 1p., os. Sienkiewicza, 
okna PCV, spółdz. włas., Mieszkanie do aran-
żacji blisko centrum. 199.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 10p., ul. Wyszyńskiego, 
os. Przydworcowe, płyta, Funkcjonalne, 
trzy oddzielne pokoje, kuchnia w zabudo-
wie, ładny widok z okna na panoramę mia-
sta 195.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Ukośna, os. 
Antoniuk, płyta, spółdz. włas. 220.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Mieszka I, os. 
Piasta, ks. wieczysta, po remoncie, okna 
PCV, włas., Do zamieszkania 229.000 zł  534-
786-090  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 49m², 4p., os. Leśna Dolina, 
cegła, okna PCV, 3 pokoje na Leśnej Dolinie. 
205.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 52.60m², 4p., ul. Pułaskiego, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Przestronne mieszkanie w atrakcyjnej lo-
kalizacji. 219.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 53.10m², 3p., ul. Andrukiewicza, 
os. Sybiraków, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, włas., Mieszkanie w blo-
ku z 2004 roku, w pożądanej lokalizacji. 
279.000 zł  576-070-703, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53.20m², ul. Nowogródzka, pły-
ta, okna PCV, 3 niezależne pokoje w centrum 
miasta. 229.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 53.30m², 4p., os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, balkon, piwnica.. 
262.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53.40m², 4p., ul. Broniewskiego, 
os. Przyjaźń, ks. wieczysta, okna PCV 
225.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 53.60m², ul. Nowogródzka, os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., oddzielne pokoje i kuchnia 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, 53m², 3p., ul. Waszyngtona, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, Luksusowe mieszkanie w pożądanej 
okolicy 290.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 53m², ul. Jurowiecka, cegła, po 
remoncie, okna PCV, Mieszkanie po remon-
cie w centrum miasta.  264.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 54.30m², 2p., os. Leśna Dolina, 
cegła, okna PCV, Przytulne mieszkanie w 
nowym budownictwie 269.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 54.30m², 2p., ul. Armii Krajowej, 
os. Leśna Dolina, cegła, umeblowane, włas., 
Funkcjonalne mieszkanie z jasną, oddziel-
ną kuchnią. 261.900 zł  576-070-703, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54.80m², 2p., os. Wygoda, ce-
gła, okna PCV, Przytulne 3 pokoje w nowym 
budownictwie. 279.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 54m², 2p., ul. Armii Krajowej, 
os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, cegła, 3 
pok mieszkanie o pow. 54, 30m² usytuowa-
ne 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 mieszkanie, 
wysoki komfort, do wprowadzenia się.  
367.000 zł  576-070-704, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 55.50m², 3p., os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, balkon, piwnica. 
272.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56.60m², os. Zielone Wzgórza, 
cegła, okna PCV, Funkcjonalne mieszkanie na 
zielonym osiedlu. 269.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 56.80m², ul. Wiejska, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Funkcjonalne wnętrze w doskonałej loka-
lizacji. 410.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 56m², Komfortowe, nowe miesz-
kanie, Ip, umeblowane, niski czynsz, wła-
sność notarialna, ul. Mickiewicza B-stok.  
345.000 zł  537-835-333  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 57.70m², 1p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV, włas., bal-
kon + piwnica.. 265.000 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, 58.10m², 4p., os. Przydworcowe, 
do wprowadzenia, ceg ła, okna PCV, 
Wykończone mieszkanie w nowym budow-
nictwie. 329.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 58.80m², 1p., os. Słoneczny Stok, 
do wprowadzenia, okna PCV, Przestronne 
mieszkanie w zacisznej okolicy. 269.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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, 59.14m², 10p., os. Dziesięciny, 
okna PCV, włas., Wygodne mieszkanie w po-
pularnej okolicy. 220.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 59.44m², 1p., os. Klepacze, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, Lokal mieszkalny 
w zabudowie bliźniaczej 265.000 zł  600-
325-453, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 59.70m², ul. Wiejska, cegła, 
okna PCV, Przestronne mieszkanie w dosko-
nałej lokalizacji. 295.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 59.76m², 7p., ul. Gajowa, okna 
PCV, włas., Funkcjonalne mieszkanie z du-
żym balkonem. 228.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 59.80m², 6p., os. Wysoki 
Stoczek, okna PCV, włas., Wygodne miesz-
kanie w popularnej okolicy. 234.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 59.90m², 3p., os. Wysoki 
Stoczek, do wprowadzenia, okna PCV, 
Przestronne mieszkanie w spokojnej oko-
licy. 259.000 zł  530-444-540, (85)654-53-
83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 59.90m², ul. Pu łaskiego, 
do wprowadzenia, ceg ła, okna PCV, 
Komfortowe mieszkanie w doskonałej lo-
kalizacji. 269.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 60.40m², 3p., ul. Radzymińska, 
os. Białostoczek, do wprowadzenia, 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, okna 
PCV, włas., Przestronne mieszkanie blisko 
Centrum. 239.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

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, 60.50m², 9p., ul. Fabryczna, 
okna PCV, Jasne mieszkanie blisko Centrum. 
219.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 60m², 1p., os. Skorupy, do wpro-
wadzenia, okna PCV, włas., Gustowne miesz-
kanie w dobrej lokalizacji. 365.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², 2p., os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, włas., Eleganckie miesz-
kanie w spokojnej okolicy.  266.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², 3p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Przyjemne mieszkanie na Nowym Mieście.  
339.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

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., ul. Rzemieślnicza, os. 
Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, okna PCV 
239.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Ciepła, do wprowa-
dzenia, okna PCV, Mieszkanie z ogródkiem 
blisko Centrum. 279.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 61.30m², 1p., os. Zielone 
Wzgórza, płyta, okna PCV, Mieszkanie do 
wejścia na zielonym osiedlu. 289.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 61.30m², 2p., ul. Niepodległości, 
do wprowadzenia, okna PCV, Przestronne 
mieszkanie w dobrej lokalizacji. 255.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, 61.41m², 2p., ul. Piasta 5, os. Bojary, 
mieszkanie w stanie deweloperskim, szpachlowane, 

klatka z windą. 664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 61.70m², 2p., os. Nowe Miasto, 
okna PCV, Wygodnie mieszkanie w spokojnej 
okolicy. 275.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 61.90m², 4p., os. Nowe Miasto, 
płyta, spółdz. włas., duży balkon, do za-
mieszkania, oddzielna kuchnia 247.300 zł  
501-738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 61m², 1p., os. Piasta, płyta, okna 
PCV, włas., umeblowane, z księgą wieczy-
stą, niezadłużone, garaż. 300.000 zł  668-
434-211  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 61m², ul. Zachodnia, cegła, okna 
PCV, włas., Mieszkanie w nowym budownic-
twie w świetnej lokalizacji. 320.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 62.30m², 1p., ul. Orzeszkowej, 
os. Mickiewicza, ks. wieczysta, włas., Duże 
mieszkanie w nowszej cegle, w bardzo do-
brej lokalizacji. 350.000 zł  576-070-703, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 62.30m², 4p., os. Bojary, do 
wprowadzenia, okna PCV, Przestronne 
mieszkanie w blisko centrum. 286.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 62.40m², 4p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV, 3 oddziel-
ne pokoje w dobrej lokalizacji. 249.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, 62.69m², 2p., ul. Piasta 5, os. Bojary, 
mieszkanie w stanie deweloperskim, szpachlowane, 

klatka z windą. 664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 62m², 2p., os. Nowe Miasto, pły-
ta, okna PCV, włas., Wygodnie mieszkanie w 
spokojnej okolicy. 259.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 
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mkw., a jego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie 
niezbędnych sprzętów.

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

Co ciekawe wnętrza podzielone są na pięć lub sześć pokoi, 
dwie garderoby oraz trzy lub cztery łazienki. Każdy ma garaż oraz 
użytkowe poddasze. Wyróżniają się segmenty brzegowe, które 
mają dodatkowy pokój z łazienką na półpiętrze.

Kolejnym atutem tego niezwykłego miejsca jest doskonała 
lokalizacja i komunikacja z centrum. Niedaleko osiedla Zielona 
Górka przebiega budowana obecnie Trasa Niepodległości. Ułatwi 
ona mieszkańcom komunikację z resztą miasta. Niebawem ruszy 
przebudowa ulicy dojazdowej do osiedla czyli ulicy Klepackiej. 
Powstanie tam tunel i nowa infrastruktura.

NAJLEPSZE MATERIAŁY

– Budujemy metodą tradycyjną z cegły ceramicznej 
z Lewkowa. Do ocieplenia ścian i poddaszy wykorzystujemy 
wełnę mineralną Isoroc (Isopanel) i Isover (Super-Mata), które 
doskonale zabezpieczają budynek przed stratami ciepła. W od-
różnieniu od styropianu, mają zapewniają ochronę akustyczną 
i ogniową oraz sprawiają, że ściany „oddychają”. Isover Vario 
XtraSafe jako jedyny na polskim rynku zapewnia optymalną 
temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach. Umożliwia ide-
alną szczelność zimą i zdolność oddychania latem. Warto także 
podkreślić, że wełna jest materiałem naturalnym, niewrażliwym 
na czynniki biologiczne – dodaje przedstawicielka dewelopera.

W budynkach na osiedlu Zielona Górka Montowana jest sto-
larka drewniana, takich producentów jak Sokółka (okna), Fakro 
(okna dachowe) oraz antywłamaniowe drzwi wejściowe Gerda. 
Drewno to materiał przyjazny człowiekowi i ekologiczny. Okna 
drewniane to większa elastyczność i więcej możliwości aranżacji 

wnętrza. Okna dachowe zapewniają dobre doświetlenie poddaszy 
oraz pasywne pozyskiwanie ciepła w słoneczne dni.

Domy pokryte są dachówką betonową Braas o wysokiej 
odporności na czynniki zewnętrzne, a jednocześnie przyjazną 
środowisku. Betonowy dach lepiej chroni przed hałasem i stratami 
ciepła. Podbitka jest wykonana z drewna.

Kominy do pieców gazowych oraz do kominków w salonach 
wykonane są w systemie cenionej fi rmy – Schiedel. Ogrzewanie 
podłogowe w kuchni, jadalni na parterze oraz w łazience na piętrze 
inwestor wykonuje gratis. Ponadto w każdym ogrodzie znajduje 
się praktyczne pomieszczenie gospodarcze o pow. 2,8 mkw.

– Jesteśmy elastyczni, zasady płatności ustalamy indywidu-
alnie. Nasi klienci mogą wybrać rozkład pomieszczeń spośród 
kilku wariantów, a dokonując zakupu w trakcie budowy istnieje 
możliwość wprowadzenia zmian w projekcie – mówi Anna 
Andrzejewska.

SZEREGÓWKI BRZEGOWE WARTE ZAINTERESOWANIA

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

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

– Na osiedlu Zielona Górka dysponujemy 3 takimi segmen-
tami. Jeden z nich jest już wybudowany (i oddany do użytku) 
– do sprzedaży praktycznie od ręki, wymaga jedynie kilku drob-
nych prac w obrębie działki – mówi Anna Andrzejewska.

Metraż każdego z tych domów jest taki sam, różnią się jedynie 
wielkością działek.

1) 216 m2 pow. użytkowej/działka 455 m2

2) 216 m2 pow. użytkowej/działka 558 m2

C.D. ZE STR. 1

www.osiedlezielonagorka.pl
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3) 216 m2 pow. użytkowej/działka 503 m2

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

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

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

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

OSIEDLE Z PRZEDSZKOLEM

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

Przedszkole Na Zielonej Górce to nowoczesna placówka 
położona przy ul. Weneckiej 1. Jak czytamy na stronie interne-
towej placówki:

„To idealne miejsce dla Twojego dziecka położone w pobliżu 
lasu i łąk. Wyróżnia nas: własna zdrowa kuchnia, ogród warzywny 
i sad, wysoko wykwalifi kowana kadra oraz szeroka oferta zajęć 
w ramach czesnego.

W placówce wyodrębnionych jest 6 funkcjonalnych sal dy-
daktycznych, w których znajduje się miejsce dla ponad 80 dzieci 
w grupach od ok. 12 do maksymalnie 18 osób. Zajęcia dodatkowe 
prowadzone są w sali gimnastycznej, sali do integracji sensorycz-
nej, gabinetach terapeutycznych oraz na placu zabaw i boisku 
do piłki nożnej.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku 
do piątku w godzinach 6:30 – 17:00 z moż-
liwością dopasowania godzin do potrzeb 
rodziców. Przyjmowane są dzieci w wieku 
od 2,5 do 6 lat z Białegostoku oraz sąsia-
dujących gmin.

Dzieciom z autyzmem i innymi trudno-
ściami, posiadającym orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego zapewniamy profe-
sjonalną terapię.”

Przedszkole znajduje się w nowym, 
dwukondygnacyjnym, przestronnym bu-
dynku o łącznej powierzchni ponad 900 m². 
Urządzony jest on zgodnie z europejskimi 
standardami. Budynek jest monitorowany, 
wszystkie wejścia do budynku są zabezpieczone 
wideodomofonem, dzięki czemu na teren pla-
cówki nie wejdzie nikt niepowołany.

NP
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K   J -BK   J -B

Spokój parku Spokój parku 
i energia miastai energia miasta
Doskonała lokalizacja, komfort, wygoda, wysoki 

standard wykończenia budynku i doskonale 
zaprojektowane mieszkania – tak w wielkim skrócie 

można opisać nową inwestycję białostockiej fi rmy Jaz – Bud.

Wierzbowa Park to budynek o nowoczesnej i niepowtarzalnej 
architekturze, gdzie naprawdę każdy, nawet najbardziej wyma-
gający klient znajdzie coś dla siebie.

Idea stworzenia budynku przyjaznego mieszkańcom, spełnia-
jącego najwyższe wymagania towarzyszy od początku realizacji 
projektu. Doskonale zaprojektowane mieszkania oraz przestronne 
i dopracowane w każdym szczególe części wspólne budynku 
(w tym wewnętrzne zielone patio) zaspokoją najwybredniejsze 
gusta.

Niewątpliwym walorem inwestycji jest jej położenie – u zbiegu 
ulicy Antoniukowskiej i Wierzbowej. Zapewnia ono wyśmienite 
połączenie drogowe z centrum oraz innymi częściami miasta 
oraz zapewnia doskonale rozwinięta sieć komunikacji miejskiej. 
Dzięki znakomitej lokalizacji inwestycji przyszli mieszkańcy będą 
cieszyć się dobrze rozwinięta infrastrukturą. W okolicy inwestycji 
można znaleźć sklepy spożywcze, punkty handlowo-usługowe, 
przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie, gabinety stomato-
logiczne czy apteki.

– Sprawna komunikacja z każdym zakątkiem Białegostoku, 
nowoczesna i ponadczasowa architektura, dogodne układy miesz-
kań i położenie przy parku – czy można chcieć czegoś więcej...? 
mówi Dariusz Jaszczuk z fi rmy Jaz-Bud.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

  Atrakcyjne i poszukiwane układy mieszkań – miesz-
kania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe 
oraz czteropokojowe
  Mieszkania od 27,11 m2 do 98,12 m2 w cenie już 
od 5 400 zł/m2

  Lokale usługowe od 36,23 m2 do 126,41 m2 w cenie 
już od 9 000 zł/m2

  Miejsca parkingowe pod budynkiem w cenie już 
od 18 000,00 złotych (w zależności od powierzchni)
  Wysoki standard wykończenia budynku oraz jego 
części wspólnych
  Niepowtarzalna architektura i położenie inwestycji

Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 
2020 roku.

KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE PRZY UDZIALE FIRMY JAZ–BUD.

Kupując mieszkanie w fi rmie JAZ–BUD klienci mogą liczyć 
na bezpłatną pomoc doświadczonego eksperta finansowego, 
który ułatwi wybór najkorzystniejszej, najlepszej oferty kredytu 
hipotecznego dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Ekspert 
fi nansowy bezpłatnie prowadzi klienta zainteresowanego zaku-
pem mieszkania przez wszystkie etapy kredytu mieszkaniowego, 
pokazując oferty z pośród wszystkich dostępnych na rynku 
banków.

FIRMA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

JAZ–BUD jest jedną z najprężniej działających firm bu-
dowlanych na Podlasiu, a swoim zasięgiem obejmuje również 
województwo mazowieckie. Realizuje kompleksowo obiekty 
budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty 
przemysłowe i inżynieryjne.

JAZ–BUD prowadzi głównie działalność developerską, pole-
gającą na budowie na gruntach własnych budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi i podziemnymi 
garażami wielostanowiskowymi. Inwestycje Jaz – Budu to pro-
jekty w doskonałych lokalizacjach.

Głównym celem Spółki jest realizacja obiektów budowlanych 
spełniających wymagania stawiane przez Klienta pod względem 
jakości i terminowości wykonania. Firma osiąga to dzięki profe-
sjonalizmowi, pasji budowania i wysokiej efektywności działania, 
a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami. 
Przez 20 lat działalności fi rma zdobyła uznanie zarówno klientów 
instytucjonalnych jak i indywidualnych.

Wysoki standard wykończenia, nowoczesne technologie i wy-
sokiej jakości materiały – tak w skrócie scharakteryzować można 
inwestycje mieszkaniowe fi rmy. To projekty skrojone na miarę 
potrzeb ludzi szukających wyjątkowych mieszkań w atrakcyjnych 
lokalizacjach.

Priorytetem działalności deweloperskiej fi rmy Jaz-Bud jest 
sprostanie indywidualnym wymaganiom każdego klienta. Stąd 
też każdy z kupujących, ma możliwość zaaranżowania wnętrza 
mieszkania tak, aby spełniało nawet najbardziej rygorystyczne 
wymagania estetyczne i funkcjonalne.

W początkowym okresie działalności firma zatrudniała 
kilkunastu pracowników – dzisiaj ponad 100 osób. W trakcie 
istnienia fi rmy nastąpił ogromny rozwój Spółki. Oprócz zwięk-
szenia liczby i wielkości realizowanych inwestycji poszerzono 
także profi le działalności otwierając min. Centrum Handlowe 
– Galerię Antoniuk.

JAZ–BUD przez cały okres działalności otrzymuje w nagrody 
i wyróżnienia w różnych konkursach min. „Bezpieczna Budowa”, 
„Budowa Roku” czy „Zasłużony dla budownictwa”.

JAZ–BUD wspomaga działalność charytatywną szeregu 
Fundacji i Stowarzyszeń. Sponsoruje również imprezy sportowe, 
rekreacyjne i kulturalne.

NP

JAZ–BUD

ul. Świętokrzyska 3

15 – 843 Białystok

tel. 85 651 49 49

fax. 85 652 62 22

e-mail: biuro@jaz-bud.pl

www: jaz-bud.pl
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BIAŁYSTOK, 62m², 3p., ul. Blokowa, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Nowoczesny apartamentowiec z zamknię-
tym podwórzem. 329.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 63m², 1p., os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, ceg ła, po remon-
cie, okna PCV, włas., balkon + piwnica.. 
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, 64.40m², 1p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, włas., balkon.Miejsce postojowe - 30 
tyś. zł. 440.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

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, umeblowane, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, piwnica.. 
284.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64m², 4p., ul. Swobodna, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, Przestronne 
mieszkanie na spokojnym osiedlu. 284.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 64m², 9p., os. Centrum, płyta, 
okna PCV, Mieszkanie w ścisłym Centrum. 
249.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 64m², ul. Zagórna, cegła, okna 
PCV, Zadbane mieszkanie na lubianym osie-
dlu. 355.000 zł  530-444-540, (85)654-53-
83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 65.20m², 1p., ul. Zachodnia, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, Mieszkanie 
z dwoma balkonami w atrakcyjnej lokali-
zacji. 319.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 65.87m², 2p., os. Bojary, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Przestronne 3 pokoje w nowym budow-
nictwie. 360.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 66.29m², os. Nowe Miasto, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, Dbałość o 
detale i wspaniała lokalizacja. 375.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 66.50m², 1p., ul. Wrocławska, 
os. Zielone Wzgórza, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, rozwinięta infrastruktura 
298.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 66m², 3p., os. Zielone Wzgórza, 
płyta, okna PCV, Przestronne i ustawne trzy 
pokoje wśród zieleni. 250.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 67.40m², 4p., os. Sybiraków, 
do wprowadzenia, ceg ła, okna PCV, 
włas., Komfortowe 3 mieszkanie na osie-
dlu Sybiraków 400.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 68.25m², 4p., ul. 1000-lecia, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Apartament w pres  żowy bloku. 469.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 68m², 1p., os. Bojary, ks. wieczy-
sta, cegła, okna drewniane, włas., balkon, 
piwnica. 339.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 69.30m², 3p., ul. Zielonogórska, 
do wprowadzenia, okna PCV, w łas., 
Przestronne mieszkanie w spokojnej oko-
licy. 279.000 zł  530-444-540, (85)654-53-
83  BIAŁ 

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, 71.29m², os. Bagnówka, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Przestronne mieszkanie w wysokim stan-
dardzie. 411.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72.30m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, okna PCV, Przestronne mieszka-
nie na lubianym osiedlu. 279.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72.80m², os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Apartament dla wymagających. 499.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 73.30m², 7p., os. Białostoczek, 
płyta, okna PCV, Duże mieszkanie na lu-
bianym osiedlu. 350.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 75m², 3p., ul. Pileckiego, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Mieszkanie idealne dla rodziny. 339.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 75m², os. Nowe Miasto, cegła, 
okna PCV, włas., Komfortowe mieszkanie na 
Nowym Mieście. 360.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 76.12m², 1p., ul. Kijowska, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Apartament dla koneserów wyjątkowych 
wnętrz. 949.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 76.89m², 4p., ul. Blokowa, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., Czy 
marzą Ci się trzy gustownie urządzone poko-
je blisko centrum? 530.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 76.97m², ul. Blokowa, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., Wygodny 
apartament na popularnym osiedlu. 399.000 
zł  530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 79.50m², 3p., ul. Zachodnia, 
do wprowadzenia, cegła, włas., Gustowne 
II-poziomowe mieszkanie w doskonałej lo-
kalizacji. 450.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 80.10m², 7p., ul. Wiadukt, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Szykowne mieszkanie dla wymagających. 
419.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 80.50m², 4p., os. Centrum, 
do wprowadzenia, ceg ła, okna PCV, 
Wyjątkowe mieszkanie dla lubiących prze-
strzeń. 365.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 81.82m², 6p., ul. Orzeszkowej, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., Apartament z widokiem na pa-
noramę miasta. 508.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 83m², 2p., ul. Antoniukowska, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po remoncie, włas., 
Duże i przestronne mieszkanie. 460.000 zł  
796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 95m², 15p., ul. 1000lecia, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Luksusowy Apartament „w chmurach”. 
699.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 48.20m², ul. Torowa, 
okna PCV, włas., Funkcjonalne mieszkanie w 
spokojnej okolicy. 119.900 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 72m², 3p., do wpro-
wadzenia, okna PCV, włas., Przestronne 
mieszkanie w spokojnej lokalizacji. 208.800 
zł  530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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

I G N AT K I O S I E D L E, 55.33m², 3p., do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Nowoczesne mieszkanie w spokojnej oko-
licy. 280.000 zł  530-444-540, (85)654-53-
83  BIAŁ 

IGNATKI OSIEDLE, 59m², 3p., do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, włas., Komfortowe 
mieszkanie na kameralnym osiedlu. 369.000 
zł  530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin odbioru Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

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

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

W  dwóch klatkach znajdzie się łącznie 169 mieszkań.

II kwartał 
2017 r.

Od 5100 
do 5700 zł/mkw.

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

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

kań o powierzchni od 25 do 86 mkw

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

gowy- parter 
pow. 131,97 m2, 

cena 6.500 zł/
netto/m2 .

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

styczeń 2018 r. Od 4550 do 
4800 zł/m2 

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

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

Gotowe do 
odbioru.

2 -pokojowe od 
4600 do 5050 zł/

m2 i  4 –poko-
jowe 4400-
5100 zł/m2 

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

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

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

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

Gotowe do 
odbioru

3.900-4.800 
zł/m2

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

egowe o pow. od 130 do 140 mkw.

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

grudzień 2018 r,

400.000,- środ-
kowa, 450.000 

zł – zewnętrzna 

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

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

III kwartał 2018 r. Od 4600 
do5150 zł/m2 

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

ra pow. 85,23 m2 od IV do X piętra

Gotowe do 
odbioru

4.200 zł/net-
to/m2.

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

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

Gotowe do 
odbioru

Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

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

lokatorskie: 63, garaże podziemne: 35

IV kwartał 2018r. Od 4500 m2

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

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

IV kwartał 2019 r. Od 4500 m2

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

ki lokatorskie w cenie mieszkania 

Budynki nr.1 i 
nr.2 IV kwar-

tał 2018r.

Od 4200m2.
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KRYNKI, 61m², 1p., 3 pokoje, własnościowe, 
umeblowane, agd, własne ogrzewanie, bez-
czynszowe, nowe okna, duża piwnica +bud. 
gospodarczy. 90.000 zł  798-906-407  SOK 

M I C H A ŁO W O ,  6 0 . 3 0 m ² ,  1 p . ,  u l . 
Swietojanska, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, 
włas. 120.000 zł do uzg. 737-566-613  BIAŁ 

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

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

STELMACHOWO, 75.70m², do wprowadze-
nia, okna PCV, włas., Wysoki standard w 
spokojnej okolicy. 159.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

SUWAŁKI, 62m², ul. Korczaka, os. Centrum, 
wynajmę mieszkanie studentom 601-811-
281  SUW 

WARSZAWA, 49m², 1p., ul. Al. Prymasa 
Tysiąclecia, róg ul. Obozowej, duży balkon, 
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 pię-
trze w bloku z nowej cegły, urządzone, do 
wprowadzenia. 260.400 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

ZAŚCIANKI, 63.30m², ul. Marcina, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, 
Mieszkanie w zabudowie szeregowej w wy-
sokim standardzie. 369.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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, 63m², 1p., os. Piasta, do wprowadze-
nia, umeblowane, płyta, po remoncie, okna 
PCV, włas., piwnica, balkon, niski czynsz, 

blisko centrum, CEN-MS-1199 326.000 zł  
531-790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 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, 80m², 1p., ul. Wiejska, os. Nowe 
Miasto, ceg ła, 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, 89m², 1p., os. Piasta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., bez PCC, winda, duży ta-
ras, niski czynsz, CEN-MS-1206 498.000 
zł  531-790-130, (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 wprowadzenia, 
cegła, okna drewniane 440.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K , 119.70m², os . Z ie lone 
Wzgórza, do wprowadzenia, okna PCV, 
Dwupoziomowe mieszkanie i biznes w jed-
nym miejscu.  380.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 57.80m², 8p., ul. Białostoczek, do 
wprowadzenia, okna PCV, włas., Przestronne 
mieszkanie z pięknym widokiem. 229.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 58m², ul. Wasilkowska 240.000 
zł  723-835-426  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60.20m², 4p., os. Białostoczek, 
lokal atrakcyjnie zaaranżowany, 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 

BIAŁYSTOK, 60.60m², 3p., os. Starosielce, 
okna PCV, włas., Wygodne mieszkanie w 
spokojnej okolicy. 219.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², 10p., ul. Broniewskiego, 
os. Antoniuk, p łyta, okna drewniane 
220.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 65m², 6p., ul. Pułaskiego, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, płyta, po remoncie, okna PCV 314.000 
zł  883-302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

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

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

5% na wybra-
ne mieszkania.

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



BIAŁYSTOK, 71.90m², 7p., ul. Gajowa, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, po re-
moncie, okna PCV, spółdz. włas., nowa win-
da, balkon, piwnica, bezpośrednio 278.000 
zł  535-270-183  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 71.90m², 7p., ul. Gajowa, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, po re-
moncie, okna PCV, spółdz. włas., z nową win-
dą, piwnica, balkon, bezpośrednio 278.000 
zł  535-270-183  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., os. Wygoda, płyta, 
okna PCV, Wygodne mieszkanie w atrakcyj-
nej cenie. 259.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Ciepła, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, Funkcjonalność i 
komfort w nowoczesnym wydaniu. 339.000 
zł  530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Swobodna, os. 
Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV 278.000 zł  883-
972-723  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 72m², 7p., os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, okna PCV, Przestronne 
mieszkanie dla rodziny. 289.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 73.20m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, cegła, okna PCV, włas., Komfortowe 
dwupoziomowe mieszkanie na spokojnym 
osiedlu. 365.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 73.80m², 3p., ul. Skrajna, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, Wyjątkowe 
mieszkanie na Słonecznym Stoku. 329.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 74.10m², os. Białostoczek, okna 
PCV, spółdz. włas., do odświeżenia, bez po-
średników. 239.800 zł do uzg. 607-855-
457  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 74.40m², 12p., ul. Tysiąclecia, 
os. Białostoczek, do wprowadzenia, cegła, 
okna drewniane, włas., dwustronne dwa ta-
rasy możliwość dokupienia garażu 439.000 
zł do uzg. 501-614-173  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 75.17m², 3p., os. Bojary, winda 
w podziemiach budynku zlokalizowane są 
miejsca postojowe oraz komórki lokatorski. 
413.435 zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

BIAŁYSTOK, 77m², ul. Kraszewskiego, okna 
PCV, włas., Idealne dla rodziny w dosko-
nałej lokalizacji. 320.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 78.10m², ul. Boboli, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, Dwa mieszkania na 
jednym poziomie. 320.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

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

BIAŁYSTOK, 80.96m², 1p., ul. 1000-lecia, ce-
gła, okna PCV, włas., Luksusowe mieszkanie 
w apartamentowcu. 515.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 80.96m², ul. 1000lecia, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., Luksusowe 
mieszkanie w apartamentowcu.  520.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 80.99m², os. Sybiraków, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Dwupoziomowe mieszkanie w doskona-
łej lokalizacji. 399.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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, 81.20m², ul. Wiejska, cegła, 
Przestronne mieszkanie w nowym budow-
nictwie. 333.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 81.60m², ul. Wiejska, cegła, 
okna PCV, Idealne dla rodziny bądź pod in-
westycje. 359.900 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

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, 84.30m², 1p., os. Wysoki 
Stoczek, do wprowadzenia, okna PCV, 
Eleganckie mieszkanie w zacisznej okoli-
cy. 390.000 zł  530-444-540, (85)654-53-
83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 84.30m², 4p., ul. Palmowa, okna 
PCV, Przestronne mieszkanie w atrakcyjnej 
cenie 2700 zł m²! 229.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 84.30m², 4p., ul. Palmowa, 
okna PCV, Mieszkanie na lubianym osiedlu 
w świetnej cenie. 229.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 84.71m², 2p., ul. Swobodna, 
do wprowadzenia, okna PCV, w łas., 
Komfortowe i gustownie wykończone miesz-
kanie. 359.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 84.72m², 2p., os. Nowe Miasto, 
okna PCV, Mieszkanie idealne dla rodziny na 
lubianym osiedlu. 285.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 85m², ul. Pułaskiego, ks. wieczy-
sta, okna PCV, spółdz. włas., dwa balkony 
typu loggia 280.000 zł do uzg. 530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 86.40m², 1p., ul. Jagienki, dwu-
poziomowe mieszkanie, całość gustownie 
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, 94m², ul. Łodzińskiego, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Ekskluzywne dwupoziomowe mieszkanie 
w doskonałej lokalizacji. 449.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 95.63m², 1p., os. Skorupy, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, NOWA 
INWESTYCJA**SKORUPY!**TARAS I GARAŻ 
DWUSTANOWISKOWY!  398.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 96.60m², 3p., ul. Sybiraków, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Dwupoziomowe mieszkanie w doskonałej lo-
kalizacji. 460.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 97.70m², 11p., ul. 1000lecia, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., Luksusowe mieszkanie na osie-
dlu Białostoczek. 599.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

OSOWIEC Twierdza, 72m², 4p., w łas., 
mieszkanie po łożone 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 

WASILKÓW, 62m², do wprowadzenia, okna 
PCV, Czteropokojowe mieszkanie na zie-
lonym osiedlu. 297.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  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 

BIAŁYSTOK, 84.20m², 2p., os. Wysoki 
Stoczek, płyta, okna PCV, Duże mieszkanie 
idealne pod inwestycję. 289.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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

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

DOLINA Cisów Wasilków, 107m², 15-po-
mieszczeń II poziomowe, wysoki standard 
wykończenia. 460.000 zł  606-221-885  BIAŁ 

DOLINA Cisów Wasilków, 111m², 2p., 13-po-
mieszczeń, nowe, wysoki standard wykoń-
czenia. 460.000 zł  606-221-885  BIAŁ 

ŁAPY, 110m², działka 1400, drewniany, do 
remontu. 350.000 zł  514-120-705  BIAŁ 
ŁOMŻA, 120m², działka 500m², piwnica+ 
dwie kondygnacje naziemne, do remontu, 
ogrzewanie paliwo stałe lub gaz, budynek 
gospodarczy, liczne nasadzenia. 250.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 
ŁO MŻA , 157m², dzia łka 249m², ul . 
Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. Zamknięte 
osiedle, pres  żowe sąsiedztwo. 600.000 zł  
690-365-666  REMAX PARTNERS 
ŁO MŻA , 165m², dzia łka 2156m², ul. 
Nowogrodzka, 5 pokoi, 2 garaże, możliwość 
prowadzenia biznesu. 400.000 zł  690-365-
666  REMAX PARTNERS 

ŁUŻANY, Dom drewniany do remontu, dział-
ka 34 a.  85.000 zł do uzg. 602-363-284  BIAŁ 

AUGUSTÓW, 110m², działka 600m², ul. 
Bluszczowa, zamiana na mieszkanie do 80m² 
400.000 zł  607-564-648  AUG 

 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 STOK, 110m², działka 600, os. Dojlidy, słu-
pek, tylko u nas! 421.000 zł  603-704-771, 
603-704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

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

 » B STOK, 120M², DZIAŁKA 716M², UL. 
ŁADNA, DOM, GARAŻ, BUDYNEK 
GOSPODARCZY, MOŻLIWA DZIAŁAL
NOŚĆ.  550.000 zł  (85)732-78-16  BIAŁ 

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

STAN DEWELOPERSKI. 495.000 zł  501-633-755  BIAŁ 
B STOK, 150m², działka 727m², ul. Wąska Od 
strony Andersa, os. Wygoda, bezpośrednio, 
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, 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 bliźniaka, 
kompletnie umeblowane, do zamieszkania, 
bezpośrednio. 330.000 zł  694-714-016  BIAŁ 

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

 » B STOK, 240M², DZIAŁKA 690M², OS. 
JAROSZÓWKA, MOŻLIWA DZIAŁAL
NOŚĆ, G. 450.000 zł  728-827-847  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, drewniany, 
wolno stojący, z 2012 roku całoroczny 150m 
od zalewu bachmaty, 200 m od dubicz cer-
kiewnych, ogrzewanie olejowe+kominek  
295.000 zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

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

BIAŁYSTOK / Grabówka, 138m², działka 195, 
os. Grabówka, kameralna szergówka seg-
ment środkowy, wysoka jakość materiałów i 
wykonania, ZAMIANA na mieszkanie -opcja! 
390.000 zł  660-474-444  BEWE 
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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, 100m², ul. Produkcyjna 77, os. Bacieczki, 
dom w zabudowie szeregowej z ogrodem, stan 

deweloperski, piec, gotowa do odbioru, stanowisko 
parkingowe. 395.000 zł  664-055-772  BIAŁ 

B I AŁYS TO K, 110m², dzia łka 622, os. 
Dziesięciny, cegła, bliźniak 550.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

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, 122m², działka 640m², os. 
Starosielce, wolno stojący, Przytulny dom 
w spokojnej okolicy. 590.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, 129.57m², działka 164m², ul. Pieczurki 7, 
kameralne osiedle na obrzeżach miasta, segment 

środkowy, stan deweloperski. 437.000 zł  508-111-344  
BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, 130.74m², działka 146m², ul. 
Zwierzyniecka 66, osiedle Przy Lesie Zwierzynieckim, 
blisko parku, zoo i centrum, segment środkowy, stan 

deweloperski. 495.000 zł  662-447-576  BIAŁ 
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, 135m², os. Zielone Wzgórza, 
wolno stojący, Dom wolnostojący na 
Zielonych Wzgórzach.  749.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 137m², działka 650m², os. 
Bagnówka, wolno stojący, Nowoczesny dom 
o wysokim standardzie. 875.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 137m², os. Przydworcowe, wol-
no stojący, Dom do własnej aranżacji w 
doskonałej lokalizacji. 380.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 139.18m², działka 752m², os. 
Dojlidy Górne, wolno stojący, Wygodny dom 
dla wymagających. 910.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 140m², os. Jaroszówka, wolno 
stojący, Komfortowy dom na spokojnym 
osiedlu. 535.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 142m², os. Przemysłowe, wolno 
stojący, Dom z optencjałem w dobrej loka-
lizacji. 480.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

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

B I AŁYS TO K, 150m², dzia łka 490, os. 
Białostoczek, cegła, po remoncie, muro-
wany, 5 pokoi 650.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁYS TO K, 151m², dzia łka 330, os. 
Dojlidy Górne, SEGMENT narożny 2017r., 
ELEGANCKA architektura, funkcjonalne wnę-
trza, 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, funkcjonalne wnętrza, 
solidne wykonanie, zamiana na mieszkanie! 
390.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 160m², os. Białostoczek, wolno 
stojący, Dom w świetnej lokalizacji. 459.000 
zł  530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, os. Dojlidy 
Górne, murowany, Wolno stojący 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, 166m², ul. Dworska, szerego-
wy, Reprezentacyjna szeregówka z klasą. 
899.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 170m², działka 535, os. Wygoda, 
cegła, po remoncie, Dom urządzony ze sma-
kiem, wykończony materiałami wyższej jako-
ści, z 2004r 750.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

B I AŁYS TO K, 170m², dzia łka 594, os. 
Jaroszówka, cegła, murowany, wolno sto-
jący, rok bud. 1999. 880.000 zł  690-124-
907, (85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 173.30m², działka 617, os. 
Bacieczki, cegła, murowany, wolno stojący, 
rok bud. 2013.. 925.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 180m², os. Nowe Miasto, wol-
no stojący, Dom w pres  żowej lokalizacji. 
470.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 181.30m², os. Wysoki Stoczek, 
szeregowy, Szeregówka z dużym ogrodem w 
dobrej lokalizacji. 695.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 184m², os. Starosielce, szerego-
wy, Przestronny dom dla rodziny. 559.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 186m², działka 1300m², os. 
Dojlidy, sauna, kominek, dwie kuchnie, 
jedna z nich z piecem chlebowym, zamiana 
na mieszkanie 3 pokojowe, 1 lub 2 piętro. 
675.000 zł  608-492-810  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 186m², działka 1300m², ul. 
Masztowa, os. Dojlidy, 6-pokoi, 2-kuchnie, 
2-łazienki, sauna, ewentualnie w rozliczeniu 
mieszkanie 2-3 pokojowe I, IIp. 675.000 zł  
664-786-810  BIAŁ 

BIAŁYS TO K, 200m², dzia łka 600, os. 
Jaroszówka, cegła, wolno stojący, Dom z 
1993r. do zamieszkania odświeżenia. 4 po-
koje, kuchnia, jadalnia, 2 łazienki+budynek 
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, generalny remont i 
modernizacja w 95r. 900.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 215m², os. Dojlidy Górne, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, Dom z po-
tencjałem do własnej aranżacji. 380.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 220m², działka 495m², os. 
Jaroszówka, wolno stojący, Dom na osie-
dlu Jaroszówka. 500.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 228m², działka 635, ul. Palmowa, 
wolno stojący, Wygodny i funkcjonalny dom 
na lubianym osiedlu. 995.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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-po-
koi, powierzchnia użytkowa 103m², ocieplo-
ny, woda z sieci, kanalizacja, gaz. 430.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 1700, os. 
Grabówka, Drewniane domy, wysoki stan-
dard, możliwość prowadzenia działalno-
ści 1.499.900 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 600m², os. 
Jaroszówka, wolno stojący, Duży dom w 
spokojnej okolicy. 440.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 820m², os. Nowe 
Miasto, cegła, murowany, wolno stojący, al-
tana, kominek z kamienia, ogrodzenie drew-
niane. 1.100.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 270m², działka 670m², os. 
Wyżyny, cegła, murowany, wolno stoją-
cy, podpiwniczony, garaż, łazienka, 2- po-
mieszczenia gospodarcze. 650.000 zł  509-
246-017  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 271.50m², działka 533m², os. 
Jaroszówka, wolno stojący, Przestronny dom 
w spokojnej okolicy. 650.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 300m², os. Jaroszówka, bliź-
niak, Dom dla rodziny w doskonałej loka-
lizacji. 560.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

B I AŁYS TO K, 320m², dzia łka 700, os. 
Grabówka, murowany, Fajny dom z kli-
matem. 560.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁYS TO K, 337m², dzia łka 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, ceg ła, wolno stojący, 
Nieruchomość do zamieszkania i do pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej. 
960.000 zł  576-070-709, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 
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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 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 4.816 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 4.872 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 BOAJRY to ekskluzywny zespół bu-
dynków mieszkalnych z usługami w parterze u 

zbiegu ulic Ryskiej, Łąkowej i Towarowej w Białym-
stoku. Pełna gama najatrakcyjniejszych na ryn-

ku metraży oraz funkcjonalne rozkłady zapewnią-
ją pełną swobodę twórczą i szereg indywidualnych 
aranżacji wnętrz. Obecnie w sprzedaży posiadamy 
mieszkania z 4 etapu – budynek D. Ostatnie lokale 
usługowe o pow. 50-120 mkw. w budynku A, D i E.

Gotowe do od-
bioru, 2019 rok

Mieszkania od 
4.900zł/mkw., 

lokale usłu-
gowe od 7.500zł/

mkw., miejs-
ca parkingowe 

15-30 tys. zł.

Apartamenty WIERZBOWA PARK to prestiżowy bu-
dynek mieszkalny u zbiegu ulicy Wierzbowej i Anto-
niukowskiej w Białymstoku. Doskonale zaprojekto-
wane mieszkania oraz przestronne i dopracowane 
w każdym szczególe części wspólne budynku za-

spokoją najwybredniejsze gusta. Mieszkania o po-
wierzchni o pow. 30-100 mkw, lokale użytko-

we o pow. 20-180 mkw. WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

II połowa 
2020 roku

Mieszkania od 
5.400zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

15-30 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, budynek 4 kondygnacyjny z windą, z piwni-
cami i miejscami postojowymi w podziemiach przy 
ul. Piasta 5 w Białymstoku. W ofercie zostały ostat-

nie dwa mieszkania o pow. 61 i 63 mkw. W ofer-
cie także lokale usługowe o pow. 111 – 130 mkw. 

Gotowe do 
odbioru

Ceny miesz-
kań – 5400 zł/
m2 – 5500 zł/
m2 , lokale – 
6.100 zł/m2, 

miejsca posto-
jowe 25.000 zł. 

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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BIAŁYSTOK, 40m², ul. Pozioma, os. Dojlidy, 
Mieszkanie komfortowe umeblowane dla 
2 osób z małym ogródkiem  750 zł  514 53 
53 44  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 68m², działka 260 m², ul. 
Dziesięciny, drewniany, wolno stojący, dom 
drewniany z garażem. 250.000 zł  604-799-
559  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 78.45m², os. Skorupy, bliźniak, 
Dom w stanie deweloperskim z ogrodem w 
cenie mieszkania.  245.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, wolno sto-
jący, Doskonała lokalizacja, idealna inwe-
stycja.  549.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Pieczurki, wolno stojący, 
Przytulny dom w spokojnej okolicy. 430.000 
zł  530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 110m², murowany, parte-
rowy +bud. gospodarczy, kuchnia i łazienka 
podgrzewane podłogi, taryfa i siła. 340.000 
zł  691-922-549  BIEL 

BIELSK Podlaski, działka 641m², wolnostojący 
dom 1-rodzinny w stanie surowym otwar-
tym 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, cegła, 
wolno stojący, z budynkiem gospodarczym 
oraz warsztatem, dom po kapitalnym re-
moncie, atrakcyjna okolica. 400.000 zł do 
uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BUDNO, 75.13m², działka 2900, drewniany, 
wolno stojący, gospodarstwo, możliwość 
zakupu dodatkowej działki tuż obok. 99.000 
zł  535-956-000  SOK 

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, wolno 
stojący, instalacja elektryczna, 4 pokoje, 2 
łazienki, garaż, ogrodzony  378.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

 » CHOROSZCZ, 140M², DZIAŁKA 1200M², 
PRĄD, STUDNIA GŁĘBINOWA, ŚWIA
TŁOWÓD, DO WYKOŃCZENIA WE
WNĄTRZ, OGRODZONY, NASADZANIA. 
379.000 zł do uzg. 693-409-776  BIAŁ 

CHOROSZC Z, 140m², działka 450, os. 
Choroszcz, cegła, wolno stojący, parter z 
poddaszem użytkowym 5 pok, ogrodzony, 
dachówka braas, stan sur. zamk.wszystkie 
media 415.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

CHOROSZCZ, 165m², działka 1200, cegła, 
wolno stojący, do remontu w spokojnej 
okolicy 185.000 zł do uzg. 530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

 » CZARNA BIAŁOSTOCKA, 102M², 
DZIAŁKA 556M², OCIEPLONY, PIĘ
TROWY, CICHA OKOLICA, 5 POKOI, 2 
ŁAZIENKI, DUŻA KUCHNIA, PODPIW
NICZENIE, BUDYNEK GOSPODARCZY. 
280.000 zł do uzg. 508-641-465  BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 160m², działka 685m², 
murowany, 4-pokoje, docieplony, całość 
podpiwniczona, elewacja siding, central-
ne ogrzewanie z piecem uniwersalnym. 
450.000 zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

CZARNA Białostocka, 440m², ul. Fabryczna, 
wolno stojący, Dom z możliwością prowa-
dzenia działalności. 339.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

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

DŁUGI Ług, 70m², działka 1600, drewniany, 
wolno stojący, siedlisko, do remontu, budyn-
ki gospodarcze. 69.000 zł  535-956-000  SOK 

DOŁUBOWO, 216m², działka 2600m², gm. 
Dziadkowice, murowany, piętrowy, do aran-
żacyjnego remontu, salon z kominkiem, 
wszystkie media, telefon 450.000 zł do uzg. 
517-667-608  SIEM 

D O B R Z Y N I E WO Duże, 150m², dzia ł-
ka 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, szeregowy, Przytulny dom blisko 
Białegostoku. 410.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

GM. Orla, wieś Krewiatycze, 80m², działka 
4000 m², ze stawem. 120.000 zł  606-282-
188  BIAŁ 

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

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

GMINA Michałowo, 120m², działka 2900m², 
drewniany, z 2012r, ocieplony wełną mi-
neralną, ogrzewanie kominkowe z rozpro-
wadzeniem ciepła, woda z własne studni. 
259.000 zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

GONIĄDZ, 80m², działka 558 m², murowany, 
Uroczy domek na terenie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. 179.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

GRABÓWKA, 119.70m², działka 151 m², sze-
regowy, Nowoczesna szeregówka z 2014 
roku. 650.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

G R A B ÓW K A , 207m², wolno stojący, 
Wymarzony dom w ustronnej okolicy. 
749.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

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

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

GRABÓWKA, wolno stojący, Dom w angiel-
skim stylu dla rodziny. 595.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

GRÓDEK, 153m², działka 1024m², budynek 
z połowy lat 70-tych, w (2003-2005)prze-
szedł gruntowna modernizację, w (2011)r., 
zainstalowano solary próżniowe. 290.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

HALICKIE, 60m², działka 5853m², murowany, 
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 wolnostojący, 
nowy, parterowy z poddaszem użytkowym, 
do wykończenia. 435.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

KARAKULE, 164.13m², wolno stojący, Idealny 
parterowy dom tuż za miastem. 1.099.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

K AR AKULE, 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 zabu-
dowie bliźniaczej, po generalnym remon-
cie, do wprowadzenia, działka ładnie zago-
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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 4900 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



spodarowana, z budynkiem gospodarczym 
50m². 450.000 zł  509-784-724, (85)743-
64-36  AGEMA 

KLEPACZE, 160m², działka 840 m², murowa-
ny, wolno stojący, parter-duży salon połą-
czony z jadalnią, kuchnia, na piętrze 4 sypial-
nie, ogrzewanie-olej, paliwo stałe 740.000 zł  
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

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

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

KRUPNIKI, 164m², działka 501, po remoncie, 
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, atrakcyjny, 
stan dewloerski, cisza, spokój, w pobliżu 
las, osiedle nowych domów jednorodzin-
nych 390.000 zł  695-968-443, (85)744-
50-60  BMJ 

 KRUPNIKI  B STOK, 98.42M², DZIAŁKA 420M², UL. 
RÓŻANA, PARTEROWY, KUCHNIA, JADALNIA, 

SALON, 2 SYPIALNIE, 2 ŁAZIENKI, GARDEROBA, 
GARAŻ. OSIEDLE ZAMKNIĘTE. 601-625-585, 

607-777-694  BIAŁ 

 KRUPNIKI  BIAŁYSTOK, 129.15M², DZIAŁKA 597M², 
UL. RÓŻANA, PARTEROWY, KUCHNIA JADALNIA, 
SALON, 3 SYPIALNIE, 2 ŁAZIENKI, GARDEROBA, 

GARAŻ, OSIEDLE ZAMKNIĘTE. 601-625-585, 
607-777-694  BIAŁ 

 KRUPNIKI  BIAŁYSTOK, 98.42M², DZIAŁKA 423M², 
UL. RÓŻANA, PARTEROWY, KUCHNIA, JADALNIA, 
SALON, 2 SYPIALNIE, 2 ŁAZIENKI, GARDEROBA, 

GARAŻ. OSIEDLE ZAMKNIĘTE. 601-625-585, 
607-777-694  BIAŁ 

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, wol-
no stojący, łazienka po remoncie, reszta do 
remontu i aranżacji, woda prąd kanalizacja, 
budynek gospodarczy, garaż.  150.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

KRYPNO, 204m², działka 2900m², os. 
Zastocze, wolno stojący, Przyjemny dom 
na wsi. 314.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

KSIĘŻYNO, 210m², działka 988, ul. Alberta, 
os. Księżyno, cegła, murowany, wolno sto-
jący, sprzedam dom  730.000 zł do uzg. 
662-889-335  BIAŁ 

KSIĘŻYNO, 210m², działka 988m², wolno 
stojący, Komfortowy dom w spokojnej oko-
licy  845.000 zł  530-444-540, (85)654-53-
83  BIAŁ 

MIĆKOWA Hać, 262m², działka 5100, muro-
wany, stan surowy otwarty, wolno stojący, 
cicha okolica, dobra komunikacja, nowa 
cena 99.000 zł  535-956-000  SOK 

MOŚCISKA, 127m², działka 3000 m², drew-
niany, wolno stojący, klimatyczny dom w sty-
lu podlaskim, z dyla, kryty gontem 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, murowa-
ny. 210.000 zł  507-624-393  MOŃ 

NAREWKA Stoczek, 100m², wolno stojący, 
Wyjątkowa okazja - dom na skraju Puszczy 
Białowieskiej. 365.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

NIEWODNICA Korycka, 160m², stan surowy 
zamknięty, wolno stojący, Dom w bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji. Wokół tereny zielo-
ne, 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, pełne uzbrojenie, blisko Białegostoku 
375.000 zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

NOWY Dwór, 900m², działka m², dom mu-
rowany z budynkiem gospodarczym w tym 
garaż, stan do zamieszkania zdjęcia na priv. 
159.000 zł  577-329-722  SOK 

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

OLMONTY, 125m², działka 796, ul. Łąkowa, 
cegła, murowany, bliźniak, stan dewelo-
perski, nowe osiedle, duża działka, gotowy 
do odbioru 369.000 zł  601-655-895  BIAŁ 

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

 OSOWICZE, 180.60m², działka 
407m², Zielona Dolina, osiedle 
domów wolnostojących, zostały 
2 bliźniaki. Segment A i B, stan 
surowy zamknięty + elewacja. 

602-102-041  BIAŁ 
PŁOCICZNO, 100m², działka 750m², ok. Ełku, 
stan surowy zamknięty, wszystkie media 
lub zamiana. 150.000 zł  503-608-340  EŁK 

PODOLANY, 50m², działka 1300m², wol-
no stojący, Perełka na skraju Puszczy 
Białowieskiej. 189.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

P O R O S ŁY,  1 20 m ²,  wo l n o s t o jąc y, 
Nowoczesny dom w zaciszu. 499.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

POROSŁY, 250m², działka 1930m², cegła, mu-
rowany, 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 

RADULE, 1300m², Dom Stan Surowy w 
Radulach 220.000 zł  606-481-060  BIAŁ 

RAFAŁÓWKA, 60m², działka 1424, drewniany 
160.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

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

SKRYBICZE, 160m², działka 3500m², wolno 
stojący, Wyjątkowy dom w otulinie lasu i 
zieleni 749.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

SOBOLEWO, 173.10m², działka 994m², wolno 
stojący, Parterowy dom, 1000 metrów dział-
ki i widok na łąki. 799.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

SOCHONIE, 360m², działka 9862, murowany, 
wolno stojący, przestronny, o podwyższo-
nym standardzie, materiały wykończenio-
we wysokiej jakości, wyposażenie w cenie 
1.500.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-
66-87  AREA 

SOFIPOL, 100m², działka 1900 m², drewnia-
ny, do remontu, 7.5x12.5 m, stodoła, teren 
uprzątnięty, nowe ogrodzenie. 130.000 zł  
784-465-730  BIAŁ 

SOKÓŁKA, 103m², działka 411, ul. Batorego, 
murowany, bliźniak, do remontu, spokojna 
okolica, dobry dojazd. 295.000 zł do uzg. 
535-956-000  SOK 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², Lokal użyt-
kowo- mieszkalny (kamienica piętrowa), 
zlokalizowany przy głównej drodze, obec-
nie znajduje się lokal handlowy. 180.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

SOKÓŁK A, 180m², działka 110m², ul. 
Białostocka, piętrowa kamienica parter 
użytkowy 90m² pod dowolną działalność 
piętro mieszkalne 2 mieszkania po 45m² 
każde 160.000 zł do uzg. 504-866-750  SOK 

SOKÓŁKA, 252m², drewniany, stan suro-
wy zamknięty, wolno stojący, Dom z drew-
na sosnowego położony na dużej dział-
ce. Dach kryty dachówką ceramiczną. 
309.000 zł  796-785-785, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

SOKÓŁKA, 420m², działka 2012, ul. Wodna, 
os. Zielone, po remoncie, murowany, wolno 
stojący, przestronny dom z widokiem na za-
lew, możliwość prow. działalności. 750.000 
zł  535-956-000  SOK 

S O K Ó L K A , 390m², dzia łka 698, ul . 
Białostocka, po remoncie, murowany, wol-
no stojący, drobne poprawki, budynki gosp. 
-mieszkania. 360.000 zł  535-956-000  SOK 

SUCHOWOLCE, 110m², działka 1800m², 
gm. Kleszczele, dom murowany, z 1965r, 
kryty blacha, prąd, woda. 135.000 zł  509-
287-064  HAJ 

 » SUPRAŚL, 130M², DZIAŁKA 490M², 
PRĄD 3 FAZOWY, PRZYŁĄCZE WODO
CIĄGOWE I KANALIZACYJNE Z SIECI 
KOMUNALNEJ, PARTEROWY, DREW
NIANY Z KAMIENNYM PODPIWNICZE
NIEM. 550.000 zł  603-702-370  BIAŁ 

SUPRAŚL, 139m², działka 477, wolno sto-
jący, Dom usytuowany w uzdrowisko-
wym miasteczku, położonym nad rzeką, 
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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

Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576, 508 111 344

biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

Białystok, Osiedle Przy Lesie Zwierzynieckim, ul. 
Zwierzyniecka 66. Blisko parku, zoo, centrum. 

Pow. domu 130m2, pow. działki 145 m2. Stan de-
weloperski.  Zostały 3 ostatnie segmenty

Gotowe do od-
bioru: B2, B6, B7.

Cena 495.000 zł.

Białystok, Kompleks Mieszkaniowy Pie-
czurki, ul. Pieczurki 7. Kameralne osie-

dle na obrzeżach miasta. Pow. domu 129m2, 
pow. działki 165m2. Stan deweloperski

Z I etapu budo-
wy który jest go-
towy do odbioru 
zostały do sprze-
daży 2 ostatnie 

segmenty: Nr 19, 
20. II etap budo-
wy rozpoczęty.

Cena 437.000 zł.

Osiedle Słoneczna Polana
ul. Różana 

Krupniki – Białystok
www.slonecznapolana24.pl

tel. 601 625 585, 607 777 694
biuro@slonecznapolana24.pl

Osiedle Domów Parterowych Słoneczna Pola-
na, ul.  Różana, Krupniki, (na granicy Białegosto-

ku). 3  OSTATNIE DOMY o pow. od 98 m2 do 129 m2, 
pow. działki od 420 do 597m2. Kuchnia, jadalnia, 
salon, 3 sypialnie, 2 łazienki, garderoba, kotłow-
nia ze spiżarnią, garaż. Stan deweloperski z pie-

cem i  grzejnikami, przyłącze gazowe, kanalizacja, 
instalacje elektryczne, światłowód. Istnieje moż-
liwość rozbudowania o poddasze użytkowe. Wy-
soka jakość wykonania. Nowoczesne i zamknię-

te osiedle. Dogodny dojazd (asfalt, polbruk).

Planowany II 
etap rozbudowy 
osiedla w 2019 r.
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I  E  K  –    I  E  K  –    

Szeregówki w centrum miasta Szeregówki w centrum miasta 
– tu warto zamieszkać– tu warto zamieszkać
Drogi Czytelniku! Dziś zapraszamy Cię 

na spacer po Białystoku, mieście gdzie tradycja 
łączy się z nowoczesnością, mieście które rozwija 

się i pięknieje z dnia na dzień, które naprawdę warto 
wybrać na swoje miejsce na Ziemi. Edward Krasowski, 
białostocki przedsiębiorca i deweloper dla tych, 
którzy jeszcze nie zdecydowali, gdzie chcą zamieszka, 
ma dwie niebanalne oferty. Pierwsza to gotowe domy 
jednorodzinne w zabudowie szeregowej na osiedlu przy 
Lesie Zwierzynieckim. Drugą stanowi kompleks szeregówek 
na osiedlu Pieczurki gdzie w I zrealizowanym etapie 
są do odbioru gotowe domy, zaś w II rozpoczynanym etapie 
wybudowanych będzie w 2019 roku 12 segmentów.

Inwestycje Edward Krasowski to firma deweloperska, 
która na białostockim rynku istnieje już przeszło dziesięć lat 
i ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych inwestycji.

– Specjalizujemy się w realizacji budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz niewielkich budynków wielorodzinnych 
– mówi właściciel fi rmy.

BLISKO DO PARKU, ZOO I CENTRUM

Może nie ścisłe, ale na pewno centrum – tak można po-
wiedzieć o lokalizacji szeregówek przy ulicy Zwierzynieckiej 66 
w Białymstoku.

Stąd jest naprawdę blisko do sklepów, szkół przedszkoli, 
centrów i galerii handlowych, urzędów.

Wszystkie szeregówki są już gotowe do zamieszkania i czekają 
na przyszłych właścicieli.

ATUTY TEJ INWESTYCJI TO:

  podłączenie do miejskiego kanału sanitarnego i wodocią-
gu oraz sieci gazowej
  kablowe podłączenie do sieci energetycznej;

  kontrolowany dostęp poprzez system domofonowo-bramo-
fonowego;
  instalacja światłowodowa z możliwością włączenia sygna-
łu internetowego, RTV i telefonu.

Przyszłym właścicielom zagwarantowany został utwardzony 
dojazd i dojścia zlokalizowane na nieruchomości wspólnej (dojazd 
wewnętrzny) oraz wydzielona działka pod segment mieszkalny.

Szeregówki zostały zaprojektowane tak, by zadowolić gusta 
nawet najbardziej wymagających klientów. I tak na parterze 
znajduje się kuchnia, przestronny salon z jadalnią i wyjściem 
na ogród. Właścicieli samochodów ucieszy na pewno wiadomość 
o tym, że w planach znalazło się oprócz garażu, również miejsce 
na drugi samochód przed nim.

Na poddaszu są trzy sypialnie, obszerna łazienka z oknem 
i garderoba. Bliskość parku zwierzynieckiego sprawi, że miłośnicy 
przyrody i przebywania na łonie natury, na pewno będą czuć się 
tu dobrze i swobodnie.

Projektanci osiedla zadbali również o jego kameralność. 
Jest ono ogrodzone i można na nie wjechać przez ogólną bramę 
wjazdową.

KAMERALNE PIECZURKI

Ulica Pieczurki 7 – to adres, który powinni zapamiętać ci, 
którzy cenią sobie ciszę, spokój i zdecydowaną odległość od ści-
słego centrum i miejskiego gwaru. Nowe, kameralne osiedle 
domów w zabudowie szeregowej powstaje właśnie na obrzeżach 
miasta. Firma Edwarda Krasowskiego już zrealizowała pierwsze 
segmenty, niebawem rusza kolejny etap inwestycji, który zakończy 
się w 2019 roku.

Budynki zostaną wykończone w standardzie do własnego 
zaaranżowania i wykończenia i będą wyposażone w pełną infra-
strukturę techniczną.

Na parterze większości z nich będzie: wiatrołap, WC, kuchnia, 
salon i garaż. Na użytkowym poddaszu są: trzy sypialnie, łazien-

ka, kotłownia i pralnia. Użytkowa powierzchnia poszczególnych 
szeregówek to ponad 112 m². Dodatkowo jest balkon 3,30 m² 
i taras – 4,0 m².

O Firmie

Firma powstała w wyniku wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej pod nazwą „Edward Krasowski” w 2011, aktual-
nie po zmianie wpisu działa pod nazwą „Inwestycje Edward 
Krasowski”. Początkowo działalność polegała na wynajmie 
lokali usługowych., które zostały zakupione w latach 2012 – 
2016. W 2015 roku fi rma poszerzyła swoją działalność o usługi 
deweloperskie.

Właścicielem jest Pan Edward Krasowski – posiada wy-
kształcenie budowlane oraz doświadczenie w prowadzeniu 
działalności gospodarczej w branży developerskiej, które 
zdobył jako założyciel spółki MARKED-BUD Krasowski, 
Rogowski Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku. Spółka 
prowadzi działalność w branży developerskiej.

SIEDZIBA FIRMY: UL. MAZOWIECKA 48 LOK. U2. BIAŁYSTOK

STRONA INTERNETOWA: 
HTTP://WWW.INWESTYCJEEKRASOWSKI.PL

INWESTYCJE EDWARD KRASOWSKI

INWESTYCJE EDWARD KRASOWSKI



w centrum Puszczy Knyszyńskiej.  420.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

SUPRAŚL, 139m², działka 477m², murowa-
ny, podpiwniczony, z początku lat 90-tych, 
4-pokoje, kominek z rozprowadzeniem cie-
pła, 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 

SUSZCZA, 180m², działka 3200, murowa-
ny, wolno stojący 120 zł do uzg. 695-637-
061  BIAŁ 

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

 » WŁOSTY OLSZANKA, 250M², DZIAŁKA 
3900M², MUROWANY, ZABUDOWA
NIA MUROWANE. 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 

WA S I L KÓ W, 130m², dzia łka 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 partero-
wy z poddaszem użytkowym położony w 
Wasilkowie, urządzony ze smakiem. 529.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 144m², wolno stojący, Uroczy 
dom blisko miasta. 800.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  BIAŁ 

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

WASILKÓW, 150.50m², wolno stojący, 
Komfortowy i tani w utrzymaniu. 710.000 
zł  530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

WASILKÓW, 160m², działka 660, Do sprze-
daży dom wolnostojący z 2010r położony w 
Wasilkowie. Dom murowany, 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 

WASILKÓW, 93m², działka 640m², ce-
gła, murowany, wolno stojący, rok 2010.. 
440.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

WOJNOWCE, 84m², działka 3841, drewniany, 
wolno stojący, siedlisko do remontu, stru-
myk w granicach działki, media. 85.000 zł  
535-956-000  SOK 

WYSZKI, 350m², działka 978m², usługowo-
-mieszkalny, pow. usługowa 180m², użyt-
kowa 170m², całość wykończona w dobrym 
standardzie, doprowadzone wszystkie me-
dia. 590.000 zł  505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

ZAŚCIANKI, 232.10m², ul. Rejtana, wolno 
stojący, Nowoczesny dom pasywny z luksu-
sowym wnętrzem.  1.173.000 zł  530-444-
540, (85)654-53-83  BIAŁ 

ZAŚCIANKI, 63m², szeregowy, Komfortowe 
2-poziomowe mieszkanie z ogródkiem. 
399.000 zł  530-444-540, (85)654-53-83  
BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 150.60m², wolno stojący, 
Dom do własnej aranżacji z urokliwą dział-
ką. 249.000 zł  530-444-540, (85)654-53-
83  BIAŁ 

 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, 200m², działka 740m², wol-
no stojący, Dom z potencjałem do własnej 
aranżacji. 155.000 zł  530-444-540, (85)654-
53-83  BIAŁ 

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

ZAGRUSZANY, wolno stojący, Nowoczesny 
dom niedaleko Białegostoku. 549.000 zł  
530-444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

ZAPIECEK, 54m², działka 642m², z bala drew-
nianego o grubości 8 cm, podpiwniczony, 
kominkiem spełniającym funkcję grzewcza 
i ozdobną, woda, brak kanalizacji. 199.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

AUGUSTOW, os. Danowskie, nowoczesny 
pensjonat nad jeziorem Danowskie, pod-
laskie.  1.700.000 zł  698-955-677  AUG 

AUGUSTOW, os. Danowskie, sprzedam re-
stauracje dobrze prosperujaca wraz z dzial-
ka budowlana 1500m², nad jeziorem blizno 
290.000 zł  698-955-677  AUG 

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

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

B STOK, os. Centrum, gabinet kosmetyczny 
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. 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, 
SPRZEDAM LOKAL USŁUGOWY O POW. 121, 99M², 

STANDARD DEWELOPERSKI. 728-817-371  BIAŁ 
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Rzeka, las, świeże powietrze Rzeka, las, świeże powietrze 
na krawędzi Białegostokuna krawędzi Białegostoku
Któż nie chciałby mieszkać w zacisznym, urokliwym 

miejscu, niemalże w lesie i nad rzeką, a dodatkowo 
na wyciągnięcie ręki mieć sklepy, szkoły, 

przychodnie i lokale usługowe? Wiele osób odpowie, 
że to nie możliwe, a jednak… Wystarczy prześledzić 
ofertę fi rmy Evenement Domy Jednorodzinne, 
która oferuje domy parterowe w Krupnikach.

To jedna z wielu tak zwanych sypialni Białegostoku. 
Miejscowość leży dosłownie poza granicami miasta i do naj-
bliższych obiektów usługowych jej mieszkańcy mają zaledwie 
500 metrów.

SŁONECZNA POLANA to kompleks sześciu nowocze-
snych domów parterowych zlokalizowanych przy ul. Różanej 
w Krupnikach. Lada moment do nowo powstającego osiedla 
będzie prowadziła nowa asfaltowa ulica, o którą zatroszczył się 
deweloper. Dodatkowym atutem tego miejsca będzie komuni-
kacja miejsca. Przystanki autobusowe będą zlokalizowane tuż 
obok osiedla.

– To nowoczesna inwestycja, którą tworzymy z myślą o ro-
dzinach ceniących sobie komfort mieszkania w bliskim otoczeniu 
przyrody, jednocześnie nie rezygnujących z szybkiego dojazdu 
do centrum miasta – mówi Marek Szmurło, właściciel fi rmy 
Evenement i dodaje, że aktualnie w ofercie posiada jeszcze 3 domy 
jednorodzinne do sprzedania z I etapu budowy osiedla. – Istnieje 
jeszcze możliwość indywidualnej adaptacji projektu.

Pierwotne projekty domów zakładają, że będą one partero-
we, jednak w każdym jest możliwość adaptacji i zaaranżowania 
mieszkalnego poddasza. Projektanci przewidzieli możliwość 
wkomponowania schodów wewnętrznych i powiększenia budyn-
ku o ergonomiczne i wygodne poddasze mieszkalne – od jednej 
do dwóch sypialni, zależnie od powierzchni.

Układ i wielkość działek oraz funkcjonalny podjazd umożli-
wia dobudowanie wiaty na parkowanie kolejnego samochodu. 
Do domów będzie prowadziła droga wewnętrzna wykonana 
z kostki brukowej.

– Co jeszcze nas wyróżnia? To, że nasze obiekty od począt-
ku do końca wykonane są najlepszych, dostępnych na rynku 

materiałów. Dotyczy to zarówno takich 
produktów jak cegły, kostki brukowe, 
tynki, ale też kominki, okna, drzwi po-
krycie dachowe, bramy garażowe i piece 
gazowe – dodaje Marek Szmurło.

I tak ściany murowane we wszyst-
kich domach są z pustaka szczelinowego 
LEWKOWO, okna PCV ciepłe 3 – szy-
bowe o współczynnikau przenikania 

0,5 W/m2K koloru Winchester, brama garażowa HORMANN, 
2 piloty, ogrzewanie podłogowe, piec gazowy dwufunkcyjny 
VIESSMANN VITODENS 100

Do każdej posesji doprowadzony jest światłowód fi rmy KOBA, 
co gwarantuje nieograniczony dostęp do Internetu. Oczywiście przy-
szli mieszkańcy mają zapewnione niezbędne media czyli: przyłącze 
gazowe, kanalizacją, instalacje elektryczne. Wnętrze wykończone 
jest w stanie deweloperskim, z piecem, grzejnikami, ale istnieje 
możliwość wykonania robót wykończeniowych „pod klucz”.

DOMY DOSTĘPNE W OFERCIE:

  działka pow. 595 m², dom z garażem na 1 samochód, pow. 
użytkowa 129,15 m²
◊ kotłownia ze spiżarnią, kuchnia, jadalnia, salon, 3 sy-

pialnie, dwie łazienki, garderoba + możliwość adaptacji 
poddasza

  działka pow. 423 m², dom z garażem na 1 samochód, pow. 
użytkowa 98,42 m²
◊ kotłownia ze spiżarnią, kuchnia, jadalnia, salon, 2 sy-

pialnie, dwie łazienki, garderoba + możliwość adaptacji 
poddasza

  działka pow. 420 m², dom z garażem na 1 samochód, 
pow. użytkowa 98,42 m²
◊ kotłownia ze spiżarnią, kuchnia, jadalnia, salon, 2 sy-

pialnie, dwie łazienki, garderoba + możliwość adaptacji 
poddasza

Położenie osiedla w malowniczej, zielonej okolicy oraz wśród 
innych, nowoczesnych domów jest niewątpliwą zaletą inwestycji 
i czyni ją idealną do zamieszkania.

Jeżeli oferta z wybudowanych domów nie spełni Państwa 
oczekiwań, istnieje możliwość indywidualnego zaprojektowania 
własnego domu w II etapie budowy osiedla Słoneczna Polana, 
gdzie nawet wymiary i powierzchnię działki można jeszcze wybrać 
indywidualnie. Istnieje również możliwość zarezerwowania domu 
w II etapie, który rozpocznie się jesienią.

NP

O FIRMIE

EVENEMENT to istniejąca ponad 
10 lat firma budowlana i deweloperska 
prowadzona przez p. Marka Szmurło, in-
żyniera budownictwa posiadającego bogate 
doświadczenie zawodowe, mająca dobrą 
opinię na rynku budowlanym, realizująca 
projekty budowlane własne i zlecone

ZNAJDŹ NAS NA: 
WWW.SLONECZNAPOLANA24.PL

DOMY PRZY UL. RÓŻANEJ W KRUPNIKACH TO:

  kameralna zabudowa w pięknej okolicy i zarazem 
w otoczeniu innych nowoczesnych domów
  elegancka architektura z wygodnymi rozwiązaniami 
architektonicznymi
  podwyższony standard wykonania dla wymagających
  możliwość adaptacji poddasza
  osiedle wyodrębnione eleganckim ogrodzeniem z do-
jazdem drogą z kostki brukowej do nowej, asfaltowej 
ul. Szmaragdowej (realizacja: październik 2018 r.)
  wysokie nasłonecznienie gwarantowane przez połu-
dniową ekspozycję
  świeże powietrze zapewnione przez południowo – za-
chodnią różę wiatrów



 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. Leśna Dolina, lokal użytkowy 
o pow. 30m² na Leśnej Dolinie doskonały 
na sklep, hurtownię lub usługi.Wiecej info 
i zdjęć na email lub tel 79.000 zł do uzg. 
609-911-477  BIAŁ 

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 prze-
znaczeniem na usługi medyczne, gastrono-
miczne, 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, idealy również 
jako biuro, siedziba fi rmy, usługi 166.650 zł  
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Świetego Rocha, os. Centrum, 
okazja 40m², niski parter, budynek z 2002 
roku na handel, usługi, biuro gabinet, nieza-
leżne 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, instalacja 
antywłamaniowa, podwójne drzwi, idealne 
na biuro, gabinet, siedzibę fi rmy. 1.500 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, ul. Kawaleryjska, tanio sprzedam 
lokal, okazja. 8.000 zł  506-367-375  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Legionowa, Idealna inwesty-
cja w Centrum. 180.000 zł  530-444-540, 
(85)654-53-83  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 

 BIAŁYSTOK, ul. Piasta 5, os. Bojary, pow. 111, 93, lok. 
Nr 6, parter, lokal usługowo-handlowy, standard 

deweloperski, parking przed budynkiem. 664-055-772  
BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, ul. Piasta 5, os. Bojary, pow. 118, 94, lok. 
Nr 5, parter, lokal usługowo-handlowy, standard 

deweloperski, parking przed budynkiem. 664-055-772  
BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, ul. Piasta 5, os. Bojary, pow. 129, 43, lok. 
Nr 1, parter, lokal usługowo-handlowy, standard 

deweloperski, parking przed budynkiem. 664-055-772  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Przędzalniana, os. Bacieczki, 
nieruchomość inwestycyjna, powierzchnia 
budynku 2110 m², dobrze skomunikowana, 
atrakcyjna lokalizacja 5.250.000 zł +VAT 698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

B I A ŁY S T O K ,  ul .  S i e nk i ew i c z a ,  o s . 
Sienkiewicza, KOMFORTOWY, 152m² IV 
piętro-winda, 2002r.kamienica, wspólno-
ta, na biuro, kancelarię, usługi medyczne, 
edukacyjne 950.000 zł +VAT do uzg. 660-
474-444  BEWE 

B I A ŁY S T O K , ul .  Wyszyńsk iego, os . 
Przydworcowe, 16, 6 m² 1 piętro, żaluzja 
na pilot, na handel, usługi 52.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

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

DĄBROWA Białostocka, ul. Armii Krajowej, 
Wiatrak Holender Z aby tek 1924r. 
Inwestycja-hotel, pensjonat, restauracja. 
80.000 zł  535-956-000  SOK 

DĄBROWA Białostocka, ul. Południowa, bu-
dynek pod handel usługi, sprzedaż wynajem 
lokali lub całości, dobra lokalizacja 1 zł +VAT 
do uzg. 535-956-000  SOK 

DOWNARY Gmina Goniądz, budynek handlo-
wy (kiedyś sklep spożywczy) 100m² działka 
600m² 55.000 zł  691-399-675  MOŃ 

HAJNÓWKA, ul. 3 Maja, Wynajmę 2 lokale 
usługowe o pow. 55, 72m² I piętro (50zł m²), 
47, 70m² parter(15zł m²). Lokale znajdują się 
w centrum miasta 15 zł m² 500-707-610  HAJ 

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

RYGOL, bar wraz z polem namiotowym z 
dostępem do rzeki Czarna Hańcza 350.000 
zł  691-585-258  AUG 

SIEMIATYCZE, ul. Wysoka, Lokal 40m² jest 
woda i kanaliza duże osiedle lub sprzedam 
19 tyś. 500 zł  600-588-666  SIEM 

SOCHONIE, ul. Monte Cassino, budynek han-
dlowo-usługowy, działka 486m². 95.000 zł  
793-932-155  REMAX PARTNERS 

SOKÓŁKA, ul. 1 Maja 13, Magazyn hala, 
nieuciążliwa produkcja, wynajem 3.690 zł  
535-956-000  SOK 

SOKÓŁKA, ul. Białostocka, 180m², działka 
110m², piętrowa kamienica parter użytko-
wy 90m² pod dowolną działalność i piętro 
mieszkalne 2 mieszkania po 45m² każde 
150.000 zł do uzg. 504-866-750  SOK 

STANKUNY, gm. Wiżajny, Hotel, Pensjonat, 
Agroturystyka, 35 pokoi, działka 12, 85ha, 
stajnia, linia brzegowa jeziora. 3.850.000 zł  
793-933-155  REMAX PARTNERS 

WYŁUDY, Sklep, handlowo-usługowy, na 
działce drewniany domek letniskowy. 
250.000 zł  535-956-000  SOK 

ŁOMŻA, garaż 20m² do wynajęcia od 1 wrze-
śnia Ks.Anny obok bloku 31 i 29 300 zł  514 
194 904  ŁOM 

 » 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 pod-
wyższony, 5mx2, 90mx2, 5m. 1.450 zł do 
uzg. 602-655-234  BIAŁ 

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

GARAŻE, najniższe ceny, różne wymiary. 
(85)733-60-26  BIAŁ 

 GARAŻE, najniższe ceny, różne wymiary. 
(85)733-60-26  BIAŁ 

KUPIE lub wynajmę garaż w okolicy ul. 
Wołodyjowskiego. 505-254-343  BIAŁ 

WYGODNE miejsce postojowe w garażu 
podziemnym. Apartamentowiec z 2014r. 
ul. Sobieskiego, wjazd na pilot 150 zł  660-
474-444  BEWE 

WYNAJMĘ garaż blaszak 100m² w Łomży. 
1.000 zł  600-588-666  ŁOM 

WYNAJMĘ garaż blaszak 100m², Łomża, baza 
WZGS. 1.000 zł  729-389-825  ŁOM 

WYNAJMĘ garaż z wentylacją, Różanystok, 
gm. Dąbrowa Białostocka.  100 zł  662-767-
257  SOK 

BUDOWLANE
ŁAPY, 1400m², ogrodzona, prąd, woda, kana-
lizacja, dom 8x17m, drewniany do remontu.  
340.000 zł  514-120-705  BIAŁ 
ŁAPY, 776m², plac z dostępem do wszystkich 
mediów wraz z gazem ziemnym. 70 zł m² do 
uzg. 797-862-982  BIAŁ 
ŁAPY, 900m², posiadłość z domem drew-
nianym, do remontu, plac 900m². 75.000 
zł  512-451-274  BIAŁ 

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

ŻÓŁTKI, 2000m², ogrodzona, wszystkie me-
dia, dobry dojazd. 65 zł m² 785-642-439  
MOŃ 
ŻÓŁTKI, 4000m², gm. Choroszcz, ogrodzona, 
wszystkie media. 85 zł m² 510-498-527  BIAŁ 

AUGUSTOW, 1500m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na budowę, 
os. Danowskie, przy jeziorze blizno; sama 
dzialka 240000zl, z barem 300000zl 240.000 
zł szt. 698-955-677  AUG 

 » B STOK OBRZEŻA UL. NADAWKI  
WASILKÓW, 820M², DZIAŁKA BU
DOWLANA, PRĄD, KLIENT NIE PŁACI 
PCC. 150.000 zł  691-028-004  BIAŁ 

B STOK, 1100m², ul. Zabłudowska, z do-
mem 40m² w rogu działki, media. 340.000 
zł  (85)743-15-42  BIAŁ 

B STOK, 1200m², os. Białostoczek, pod usłu-
gi, 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 zagospodarowania 
przestrzennego, pełne uzbrojenie w ulicy +- 
50m. 180 zł m² 517-652-557  BIAŁ 

B STOK, 5000m², . 100 zł m² 601-320-381  
BIAŁ 

B STOK, 710m², os. Nowe Miasto, wynajmę 
działkę. 500 zł  884-691-250  BIAŁ 

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

BARSZCZEWO, 1300m², gm. Choroszcz. 100 
zł m² 512-971-617  BIAŁ 

BARSZCZEWO, 1850m², gm. Choroszcz. 100 
zł m² 512-971-617  BIAŁ 

BARSZCZEWO, 733m², prąd, woda, kanali-
zacja, 23mx32m, gm Choroszcz.. 109.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 300m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, ul. Nowosielska, os. Starosielce, 
działka budowlana w Starosielcach. Działka 
uzbrojona.  120.000 zł  882-193-259  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1036m², prąd, woda, gaz, kana-
lizacja, os. Zagórki, rejon nowej zabudowy 
207.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1159m², prąd, gaz, os. Fasty 
127.490 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 1166m², ogrodzona, prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. 
Skorupy, pozwolenie na budynek jednoro-
dzinny lub zabudowę szeregową 320 zł m² 
do uzg. (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 120m², prąd, woda, gaz, kanali-
zacja, ul. Kujawska, os. Skorupy, działka pod 
garaże. 300 zł m² 504-322-490  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1500m², prąd, gaz, kanaliza-
cja, os. Dojlidy Górne, prostokątna, w za-
cisznej części dzielnicy, wśród nowych do-
mów 199.000 zł  603-704-771, 665367868  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1605m², ogrodzona, prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Klepacka, os. Starosielce, 
pod zabudowę wielorodzinną 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 

BIAŁYSTOK, 2028m², os. Złotoria, 12 km od 
Białegostoku, budowlana, WYJĄTKOWA, 
NIEPOWTARZALNA z własnym 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, trapez 
420.000 zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYS TOK, 30000m², os. Bia łystok-
zabłudów, OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, 
PIĘKNA, duża działka przy trasie Białystok-
Zabłudów, warunki zabudowy 26, 67zł m² 
770.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3099m², prąd, woda, gaz, kana-
lizacja, ul. Skidelska, os. Białostoczek, prze-
znaczenie: zabudowa jednorodzinna i tereny 
zielone, malowniczy zakątek; 1.022.670 zł 
do uzg. 516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3281m², prąd, woda, gaz, kana-
lizacja, os. Przemysłowe/skorupy, pod zabu-
dowę 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, kana-
lizacja, ul. Bystrzycka, os. Wyżyny 290 zł m² 
do uzg. 516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 644m², prąd, woda, gaz, kanali-
zacja, ul. -, os. Dojlidy Górne, prąd przy dział-
ce, gaz, kanalizacja woda 150m od działki. 
90.000 zł  535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, kanalizacja, 
os. Zagórki, 22 kształtne działki o powierzch-
ni od 784 m² do 1459 m², dojazd drogą as-
faltową. 109.760 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, kanaliza-
cja, os. Zagórki, 23 działki od pow.771 do 
1459m², oraz 4877m² pod zabudowę jed-
norodzinna, cena 140zł m². Warunki za-
budowy 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 loka-
lizacji, idealnie widoczna z ul. Branickiego, 
60% pow.zabudowy 730.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 901m², ul. Ul. Raginisa, uzbrojo-
na, z domem drewnianym 520.000 zł  662-
605-260  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 965m², os. Antoniuk 579.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 965m², ul. Ukośna, sąsiedztwo 
budynków jednorodzinnych. 600 zł m² do 
uzg. 511-083-730  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 984m², ul. Wydmowa, os. 
Zagórki, działka budowlana. 793-932-155  
REMAX PARTNERS 

BIELSK Podlaski, 1021m², prąd, woda, ka-
nalizacja, ul. Leśna, os. Studziwody, blisko 
przystanku MPK (linia 1), ok. 50 m od drogi 
asfaltowej, teren suchy, równy 80.000 zł do 
uzg. 604-777-961  BIEL 
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BIELSK Podlaski, 1490m², ogrodzona, woda, 
kanalizacja, sprzędam dom dręwniany z 
budynkiem gospodarczym lub zamienie na 
dom w Białymstoku z działką  170.000 zł do 
uzg. 505-576-163  BIEL 

BIELSK Podlaski, 702m², Sprzedam działkę 0, 
0702 ha, na której znajduje się dom drewnia-
ny do remontu i budynek gospodarczy na ul. 
Obozowa 30, 17-100 Bielsk Podla 140.000 zł  
798-820-427  BIEL 

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

BIELSK Podlaski, 713m², ul. Róg Warzywnej 
Chmielnej, lub 1350m² uzbrojona, z wa-
runkami zabudowy, . 125 zł m² 504-301-
898  BIEL 

CHOROSZCZ, 1320m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, ul. Rybacka, do sprzedania dwie 
działki o łącznej powierzchni 1320m kw. 
razem lub osobno.  180 zł m² do uzg. 662-
250-212  BIAŁ 

CHOROSZCZ, 2111m², ul. Narwiańska, prze-
znaczona w MPZP pod budownictwo, pełne 
uzbrojenie w ulicy. 199.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

CHOROSZCZ, 2500m², ogrodzona, prąd, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. 
Choroszcz, działka budowlana, siedlisko 
bardzo dobry miejscu. 140 zł m² 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 sąsiadują-
ce 100.000 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 jednoro-
dzinnej.  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 

CZEREMCHA, 672m², prąd, woda, kanaliza-
cja, ul. Sportowa, 11 działek z warunkami 
zabudowy o pow. od 672 do 1142 m² 32 zł 
m² 606-881-066  BOMAR 

CZUŻEW, 10a, os. Centrum, wszystkie media 
250.000 zł  699-793-603  WYS 

CZYŻEW, 1000m², wynajmę działkę na-
przeciw stacji cpn, przy drodze krajowej, 
na każdą działalność. 1.500 zł do uzg. 605-
561-435  WYS 

CZYŻEW, 581m², ul. Klonowa, media, asfalt. 
95.000 zł  793-968-285  WYS 

DĄBROWKI, 5200m², . 29 zł m² do uzg. 502-
701-906  BIAŁ 

DĄBRÓWKI, 5200m² 29 zł m² do uzg. 
502701966  BIAŁ 

DOBROWODA Gm. Turośń K., 1000m², wa-
runki zabudowy, dobra lokalizacja. 35 zł m² 
518-370-196  BIAŁ 

DOBROWODA, 2400m², warunki zabudowy. 
33 zł m² 518-370-196  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Duże, 1040m², ładnie poło-
żone, kształtne działki, częściowo uzbrojone, 
przeznaczone pod zabudowę 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 

DOBRZYNIÓWKA, 1715m², gm. Zabłudów, 
działka z warunkami zabudowy. 50.000 zł  
784-485-998  BIAŁ 

DOBRZYNIÓWKA, 2468m², gm. Zabłudów, 
z warunkami zabudowy. 65.000 zł  784-
485-998  BIAŁ 

EŁK, 3173m², prąd, os. Buczki, Działka nad 
jeziorem - Selmęt Wielki 239.000 zł  530-
444-540, (85)654-53-83  BIAŁ 

FA S T Y, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jednorodzinna z 
dopuszczeniem usług nieuciążliwych, dział-
ka położona w pobliżu nowej zabudowy 
jednorodz 121.000 zł do uzg. 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

FASTY, 932m², prąd, gaz, os. Fasty 93.200 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

G. Korycin, 363m², działka z możliwością po-
większenia, warunki zabudowy, uzbrojenie.  
20 zł m² 606-944-841  BIAŁ 

GĄSÓWKA Stara, 550m², wymiary 20m x 27, 
5m. 30.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

GM. Szepietowo, 9a, lub zamiana na samo-
chód osobowy, 18.00-20.00. 15.000 zł  572-
656-784  WYS 

 GM. Zbójna, 2000m², w prostokącie, z dostępem do 
mediów. 50 zł m² 781-213-829  ŁOM 

GNIŁA, 1000m², prąd, pozwolenie na budo-
wę 57.000 zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

GRABÓWKA, 1800m², oraz 3300m². 130 zł 
m² 606-831-247  BIAŁ 

GRAJEWO, 1250m², ul. Wojska Polskiego 
130.000 zł  660-006-425  GRAJ 

GRÓDEK, 1350m², prąd, woda, kanalizacja, 
pozwolenie na budowę, Działka położona 
przy zalewie. 59 zł m² do uzg. 502701966  
BIAŁ 

GRÓDEK Działka Nad Zalewem, 1100m², 
prąd, woda, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę 59 zł m² do uzg. 502-701-966  BIAŁ 

HALICKIE, 968m², prąd 58.800 zł  600-325-
453, (85)742-40-16  APOGEUM 

HENRYKOWO, 1743m², prąd, woda, budow-
lana 64.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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

J AŁÓ W K A  Kondratki, 1900m², gm. 
Michałowo, działka budowlana 13.000 zł  
606-881-066  BOMAR 

JUCHNOWIEC Kościelny, 1216m², prąd, ka-
nalizacja, os. Śródlesie, przeznaczona jest 
pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, 
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 

KLEPACZE, 1000m² 150 zł m² (85)663-64-
54  BIAŁ 

KLEPACZE, 1000m², działki budowlane, pła-
skie, suche. 150 zł m² (85)663-64-54  BIAŁ 

KLEPACZE, 808m², prąd, ul. Wodociągowa, 
pełne media ok 30m od działki w drodze as-
faltowej, 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 

 Kol. Porosły, 1000m², . 
139.000 zł  790-706-581  BIAŁ 
KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, ul. -, 
os. Kolonia Grabówka, działka przy drodze 
asfaltowej. 192.000 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

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

LEWKOWIEC, Gm. Trzcianne, 92a, woda, 
możliwość wykopu stawu 130.000 zł  
(85)651-46-99  BIAŁ 

LUBLIN, 128m², ogrodzona, prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Abramowice Prywatne, 
Doskonała okazja dla osób szukających 
ucieczki od miejskiego zgiełku. 500.000 zł  
733-054-328 

MĘŻENIN, 3500m², 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, ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. Sadowa, z 
domem drewnianym 155.000 zł  503-384-
610  SIEM 

MILEJCZYCE, 0.40ha, brzoza, prąd, woda. 
55.000 zł  728-860-389  SIEM 

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

MOŃKI, 670m², ul. Nowokościelna, osiedle 
jednorodzinne 55.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

N A R E W, 2706m², os. Centrum, gm. 
Hajnówka, dom drewniany do rozbiórki lub 
remontu, dojazd z obu stron. 40 zł m² 668-
556-970  HAJ 

NIEWODNICA Kościelna, 1132m², prąd, 
woda, gaz, pozwolenie na budowę, ul. 
Łąkowa 160 zł m² 793-668-889  BIAŁ 

NIEWODNIC A Kościelna, 1251m², os. 
Niewodnica Kościelna, pięknie położone, 
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, 1343m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, 5km za 
b-stok, gm.j.koscielny budowlana nowa z 
aktualnymi w z na dom jednorodzinny, do-
jazd utw. 100.000 zł  696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1739m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, 5km za b-stok 
od właściciela, w z aktualne na dom jedno-
rodzinny, ma prad wodociąg utwardz.dojazd 
130.000 zł do uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1903m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, nowa kształt-
na działka 5km za z aktualnymi w z na dom 
jednorodzinny, bezposrednio utwardz.dojaz 
142.000 zł do uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 2555m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, 5km za bia-
łystokiem dz.od wlasiciela nowa kształtna 
sucha z aktualnymi w z na dom jednoro-
dzinn 190.000 zł do uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 8278m², prąd, 
woda, 5km za b-stok gm.j.kocielny można 
za jakiś czas przekształcic na budowlaną 
szer50dł166 prad wodociąg utwardz.dojazd 
69 zł m² do uzg. 696-566-169  BIAŁ 

NOWODWORCE, 1020m², prąd, woda, gaz 
183.600 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

NOWODWORCE, 1388m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, media do 90m od działki, wy-
dane WZ 265.000 zł  516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

NOWODWORCE, 769m², prąd, woda, gaz 
153.800 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

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

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

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

OK. Suwałk, 30a, 150m od jeziora, 100m od 
lasu, z warunkami zabudowy. 990.000 zł  
507-035-141  SUW 

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, kanalizacja, 
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, media, 
plan zagospodarowania pod usługi i miesz-
kaniówkę, WYJĄTKOWA lokalizacja 85 zł m² 
660-474-444  BEWE 

OLMONTY, 1500m², działki budowlane, plan 
zagospodarowania, prąd, woda, kanalizacja, 
teren płaski, suchy, nasłoneczniony, blisko 
lasek. 130 zł m² 884-691-250  BIAŁ 

OLMONTY, 2030m², os. Olmonty, bardzo 
atrakcyjna działka budowlana przy drodze 
asfaltowej, media, miejscowy plan zagospo-
darowania, ŚWIETNY dojazd z Białegostoku 
140 zł m² 660-474-444  BEWE 

OSOWICZE, 839m², prąd, woda, gaz, kana-
lizacja, 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 OTULINIE 
NATURY 2000, 6KM ZA CHOROSZCZĄ, 
KSZTAŁTNA, PRZY LESIE, WODO
CIĄG, ŚWIATŁO, CICHA I SPOKOJ
NA OKOLICA, NA POSIADŁOŚĆ LUB 
BIZNES ITP. 602-717-353  BIAŁ 

PIEŃKI, 11036m², prąd 65.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

PILIKI, 1000m², prąd, Działka na nowo po-
wstającym osiedlu domów jednorodzinnych.
Malownicza okolica.W pobliżu boisko do 
piłki nożnej, plac zabaw. 60.000 zł do uzg. 
508-633-793  BIEL 

RAFAŁÓWKA, 1710m², z warunkami zabu-
dowy, 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 

SIEMIĄTKOWO Woj. Mazowieckie, 1100m², 
wszystkie media 66.000 zł  660-596-443 

SKRYBICZE, 2.30ha, inwestycyjna media przy 
drodze do podziału. 85 zł m² +VAT 663-372-
577, 0032499218592  BIAŁ 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, gaz, kanalizacja, 
ul. -, os. Sobolewo, rolna z warunkami zabu-
dowy, uzbrojenie 30 m od działki. 170.000 zł  
535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, woda, wymiary 
28x36 140.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie położona 
działka z warunkami zabudowy, blisko dro-
gi asfaltowej i przystanku, w otulinie lasu 
i działek zabudowanych 145 zł m² do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

SOBOLEWO, 1800m², prąd, woda, kanali-
zacja, z wydanymi warunkami zabudowy 
145 zł m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

SOBOLEWO, 3600m², prąd, woda, kanali-
zacja, dwie działki po 1800m², możliwość 
zakupu oddzielnie 145 zł m² do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA

SOCHONIE, 1100m², ul. Cicha, z projektem 
i pozwoleniem na budowę 130.000 zł  663-
460-468  BIAŁ 

SOCHONIE, 3017m², prąd, ul. Leśna, część 
lasu, warunki zabudowy, nowe domy jedno-
rodzinne, szybki dojazd do centrum. 225.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

SOFIPOL, 2300m², 20 km od B-stoku w 
kierunku na Bobrowniki, obok Królowego 
Mostu, warunki zabudowy, piękna. 90.000 
zł  784-465-730  BIAŁ 

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

SOKÓŁK A, 865m², woda, kanalizacja, 
sprzedam działkę budowlaną obok ulicy 
Konopnickiej, woda, kanalizacja, prąd w 
drodze. 110 zł m² do uzg. 884-966-158  SOK 

STUDZIANKI, 3000m², warunki zabudowy, 
możliwość podziału na 2, dwie drogi do-
jazdowe, ciche, spokojne miejsce. 95 zł m² 
694-175-685  BIAŁ 

STUDZIANKI, 921m², ładnie położona dział-
ka, w kształcie prostokąta. Wydane warunki 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
energia elektryczna i woda. 41.800 zł  509-
784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

T O ŁC Z E , 1366m², prąd, woda, gaz, 
Budowlana z WZ. 100.000 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, kanaliza-
cja, pozwolenie na budowę, blisko szkoła- 
100m 215.000 zł  721-287-032  BIAŁ 

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

TRYCZÓWKA, 5100m², 2-działki po 2500m² 
wszystkie media, w kształcie kwadratu. 20 
zł m² 668-642-782  BIAŁ 

WÓLKA Ratowiecka, 1000m², prąd, do-
bra inwestycja, możliwość wyboru dział-
ki 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, kanali-
zacja, pozwolenie na budowę, ul. Szlachecka, 
os. Zaścianki, zatwierdzony projekt budow-
lany na 11 budynków szeregowych 698.000 
zł +VAT do uzg. 885-850-247, (85)744-66-
87  AREA 

ZAŚPICE, 0.19ha, prąd, woda, gm. Sokółka, 
działka nr. 60, niezabudowana.  35 zł m² 
516-170-295  SOK 

ZAŚPICZE, 0.28ha, prąd, woda, gm. Sokółka, 
zabudowana, chata i stodoła. 35 zł m² 516-
170-295  SOK 

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 

ZA JEZIERCE, 2993m², prąd, woda, gm. 
Zabłudów 150.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

ZAJEZIERCE, 3183m², prąd, niezagospoda-
rowana, płaska, w kształcie prostokąta, z 
warunkami zabudowy na budynek miesz-
kalny 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, warunki 
zabudowy, media: kanalizacja, prąd, woda. 
125 zł m² do uzg. 504-936-730  BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 4644m², 
ogrodzona, prąd, woda, kanalizacja, pięk-
nie położona, graniczy z lasem, 5km od 
Białegostoku, warunki zabudowy 394.000 
zł do uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

ZDRODY Nowe, 3094m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, Działka z wjazdem z drogi asfal-
towej. 29.500 zł  501-574-507  BIAŁ 

ZOSIN K Łomża, 1500m², Sprzedam działkę 
budowlaną w Zosinie 1500m², ewentualnie 
zamiana na auto skrzyniowe. 99.000 zł  600-
588-666  ŁOM 

REKREACYJNE
B A K A ŁA R Z E W O, 2329m², ogrodzo -
na, prąd, woda 150.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

 » 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: od ulicy Sybiraków 23 
zł  602-705-763  BIAŁ 

BOKINY, 6600m², prąd, staw 38 zł m² 721-
287-032  BIAŁ 

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

PŁOCICZNO, 800m², ok. Ełku, z dostępem do 
jeziora, zadbana, w pełni zagospodarowana 
lub zamiana. 150.000 zł  503-608-340  EŁK 

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

STRAŻ Gmina Sokółka, 2000m², ogrodzona, 
Wiatka, Toy-toy, drzewa owocowe, w koło 
iglaki, 100m do rzeki, dojazd droga utwar-
dzona, działka podniesiona, trawa. 48.000 
zł  513-289-807  SOK 

SUWAŁKI, 330m², ogrodzona, prąd, ul. 
Sianożęc, ogródek działkowy z domkiem 
murowanym, działka znajduje się na terenie 
ROD Malwa. 11.000 zł  730-400-771  SUW 

SZCZECINOWO, 1542m², gm. Stare Juchy, 
pow. ełcki, kompleks 12-u działek położo-
nych nad Jez. Szóstak, różne powierzchnie, 
zabudowa rekreacyjna, dostęp do plaży 
50 zł m² 698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

ZAJEZIERCE, 6000m², gm. Zabłudów, bar-
dzo ładne położenie z niedużym wzgórzem, 
dostęp do wodociągu i prądu. 10 zł m² 692-
922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

ZELWA, 2005m², warunki zabudowy do zabu-
dowy letniskowej lub mieszkalnej 55.000 zł  
516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

ROLNE
ŁUBNIKI, 2500m², działki z warunkami zabu-
dowy więcej inf pod nr telefonu.  50 zł m² 
505-780-911  BIAŁ 

BŁASKOWIZNA, 60a, rolno-budowlana, gm. 
Jeleniewo, nad j.Hańcza lub zamiana na 
mieszkanie 3 pokojowe. 110.000 zł  662-
805-265, 694-931-158  SUW 

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

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 

BOKINY, 1.70ha, prąd 49.000 zł  721-287-
032  BIAŁ 

CHRABOŁY, 3000m², prąd, woda, kanaliza-
cja, os. gm. Dobrzyniewo, prostokąt 50x60, 
teren suchy, równy, bez nasadzeń, możliwa 
budowa domu z podpiwniczeniem,  99.000 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 0.50ha, pozwolenie 
na budowę, zjazd z głównej drogi asfaltowej, 
Ełk Augustów 35.000 zł  660-006-425  EŁK 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 1ha, pozwolenie 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 

DOBRZYNIÓWKA, 6.50ha, gm. Zabłudów. 
4, 50 zł m² 668-642-782  BIAŁ 

 » DZIKIE, 0.50HA, UROKLIWE MIEJ
SCE NA OSIEDLU DOMÓW JED
NORODZINNYCH, CICHA I SPO
KOJNA OKOLICA, ŚWIATŁO, 
WODOCIĄG. 602-717-353  BIAŁ 

DZIKIE, 5675m², rolno-leśna, wszystkie me-
dia przy działce. 15 zł m² 502-701-530  BIAŁ 

FOLWARKI Tylwickie, 1200m², oraz 5000m², 
gm. Zabłudów, możliwość przekształcenia. 
8 zł m² 511-273-647  BIAŁ 

 Gm. Mońki, 13.50ha, gospo-
darstwo rolne, ziemia z zabudo-

waniami. 665-530-912  MOŃ 
GM. Sokoły, 2.60ha 230.000 zł  608-818-
670  WYS 

GM. Zabłudów, 2.50ha, działka leśna znajduje 
się 700 m od szosy Białystok-Lublin. Dojazd 
drogą gminną w pobliżu prąd. 135.000 zł  
883-688-022  BIAŁ 

GM. Zabłudów, 6900m² 4 zł m² 668-642-
782  BIAŁ 

GM. Zabłudów, 9000m² 6 zł m² 668-642-
782  BIAŁ 

GRABOWIEC, 1.70ha, łąka z lasem 1.23ha i 
0.47ha, gm. Dubicze Cerkiewne. 35.000 zł 
do uzg. 663-691-430  HAJ 

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

36  OGŁOSZENIA DROBNE 



JUCHNOWIEC Dolny, 850m², prąd, kształtna, 
wymiary: 22x38 m, wokół nowa zabudowa 
79.000 zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

JUCHNOWIEC Kościelny, 3000m², Możliwość 
uzyskania warunków zabudowy. Obok dział-
ki woda, kanalizacja, prąd. Działka w kształ-
cie trapezu. 75.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

KLEPACZE, 2275m², ul. Niewodnicka, wnio-
sek o zmianę przeznaczenia; płaska, sucha, 
uzbrojenie w ulicy 136.500 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

KURIANY, 12000m², warunki zabudowy na 
dwie wydzielone działki, możliwość dalszego 
podziału, 500m od B-stoku. 68 zł m² 501-
658-083  BIAŁ 

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

MOSTOWL ANY Gmina Gródek, 2.20ha 
40.000 zł  (85)731-17-55  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 suchy, pła-
ski, bez nasadzeń, ciche urokliwe 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 nie-
użytki, od 1ha powierzchni, pow. siemia-
tycki, 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, wo-
dociąg, 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 

SOLNICZKI, 10220m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, os. Solniczki, rolna z możliwo-
ścią zabudowy, media w odległości 90m, 
kształtna 40x256 530.000 zł do uzg. 660-
474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 3300m², prąd, woda, gaz, kanali-
zacja, 35x94 możliwość zabudowy, wszystkie 
media w drodze asfaltowej ok.90m w oto-
czeniu zabudowa jednorodz.ATRAKCYJNA! 
227.000 zł do uzg. 660-474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 6920m², prąd, woda, gaz, kana-
lizacja, ATRAKCYJNA działka z możliwością 
zabudowy, wszystkie media w odległości 
ok. 180m, SUPER lokalizacja!!! 310.000 zł 
do uzg. 660-474-444  BEWE 

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

TARGONIE Wielkie, 1.14m², Las sosnowo-
-brzozowy, gm.Zawady 27.000 zł  570-406-
125  BIAŁ 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 4200m², 
prąd, Działka z WZ na dom mieszkalny, nr 
geod. 92, 4200 m². Równa ładnie położona 
w cichej i spokojnej okolicy.  12 zł m² 600-
307-048  BIAŁ 

WASILKÓW, 10.05m², ogrodzona, prąd, 
woda, ul. Nadawki, część wydzielona pod 
działalność. 10 zł  602-363-284  BIAŁ 

WYSZKI, 6.41ha, Wyszki - 6, 41 ha (w tym: 
łąka 14%, pastwisko 42%, grunty orne 44%) 
Wszystko w jednym kawałku, doskonały 
utwardzony dojazd.  299.000 zł szt. 535-
953-885  BIEL 

WÓLKA Gm. Juchnowiec K., 1.86ha, rolno-
-budowlana, przy drodze asfaltowej B-stok- 
Bielsk Podlaski, woda, prąd, kanalizacja, 
telefon. 10 zł m² 505-103-220  BIAŁ 

ZWIERKI, 2998m², w zacisznym miejscu przy 
lesie 7 km. od Białegostoku 130.000 zł  663-
460-468  BIAŁ 

ZWIERKI, 5000m², w zacisznym miejscu przy 
lesie 7 km. od Białegostoku, warunki zabudo-
wy 150.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
ŁAPY, 3989m², prąd, gaz, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Harcerska, pod działalność pro-
dukcyjną i usługową, w tym składy, maga-
zyny, budownictwo, zakłady produkcyjne. 
378.955 zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

GM. Korycin, 10855m², pod usługi komuni-
kacyjne, stacja paliw, motel, dom wesel-
ny, inne, trasa Białystok-Augustów, wjazd, 
woda, prąd. 20 zł m² 606-944-841  BIAŁ 

AUGUSTÓW, 2ha, łąka z dostępem do 
Kanału Augustowskiego. 200.000 zł  691-
585-258  AUG 

DĄBROWA Białostocka, 1200m² 15.000 zł  
603-702-300  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Kościelne kol., 3975m², sie-
dliskowa, bud. gospodarczy, siła. 160.000 zł  
570-939-465  BIAŁ 

FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka siedli-
skowa, niezabudowana, woda, prąd 29.000 
zł  606-881-066  BOMAR 

GM. Łomża, 3000m², wynajmę działkę, ogro-
dzona, 2 bramy przejezdne. 1.500 zł  729-
389-825  ŁOM 

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

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

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

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

GMINA Tykocin, 30a, siedlisko, dom, stodo-
ła, obora. 400.000 zł  573-011-928  BIAŁ 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z domem. 
87.000 zł  663-691-430  HAJ 

JEŃKI 114, 10ha, gm. Sokoły, gospodarstwo 
rolne, budynki gospodarcze murowane, dom 
drewniany. 950.000 zł  696-642-096  WYS 

 » KIEWŁAKI GMINA BRAŃSK, 2.66HA, 
LAS MIESZANY, BRZOZA, OLCHA, SO
SNA, KWALIFIKOWANY DO WYRĘBU 
PONAD 70 LETNI, PROSZĘ DZWONIĆ 
PO 18 EJ. 48.000 zł  517-864-231  BIEL 

KLEJNIKI, 1.20ha, 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 sie-
dliskowa do wynajęcia, z możliwością za-
mieszkania. 1.500 zł  729-389-825  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², przy trasie 61, siedlisko-
wa, ogrodzona, utwardzona, dom +bud. 
gospodarczy. 1.500 zł  600-588-666  ŁOM 

KOL. Lewickie, 3000m², siedlisko z budynka-
mi do doinwestowania, wokół las, na działce 
woda, prąd, szambo, do zamieszkania, rekre-
acji. 130.000 zł  570-177-769  BIAŁ 

KONARZYCE, 3000m², 1500m² lub 3000m², 
Działka do wynajęcia lub sprzedaży. 1.000 
zł  600-588-666  ŁOM 

KURIANY, 1130m², prąd, pozwolenie na bu-
dowę domu jednorodzinnego, woda w ulicy 
96.050 zł  698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

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 

MIELESZKI Gmina Gródek, 30a, las 30.000 
zł  788-742-900  BIAŁ 

MILEJCZYCE, 1ha, las sosnowy. 75.000 zł  
728-860-389  SIEM 

NOWE Zambrzyce 9, 8900m², gm. Rutki, sie-
dlisko, bud. mieszkalny i bud. gospodarcze, 
pod lasem, przy trasie S8, dobre miejsce 
również na inwestycję. 195.000 zł  795-
150-129  ZAM 

NOWODWORCE, 0.48ha, łąka, z dostępem 
do rzeki. 12.000 zł  662-605-260  BIAŁ 

 » 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 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, działka na 
wynajem, nieruchomość gruntowa. 3.800 zł  
690-365-666  REMAX PARTNERS 

SOKÓŁKA, 10855m², prąd, woda, pozwo-
lenie na budowę, Popiołówka gm.Korycin. 
217.100 zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 3500m², 
ogrodzona, prąd, woda, Sprzedam siedli-
sko zabudowane budynkiem mieszkalnym 
i budynkami gospodarczymi. 106.000 zł  
600-307-048  BIAŁ 

WALIŁY, 5200m², gm. Gródek, malowniczo 
położone siedlisko z domem i budynkami go-
spodarczymi.  150.000 zł  505-363-641  BIAŁ 

WOJNY Pogorzel, 60a, łąka, gm. Szepietowo, 
zamiana na samochód osobowy, 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 po-
bliżu szosy E-19 883-688-022  BIAŁ 

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

ZIEMIA ROLNA
BIERWICHA, 8.30ha, ziemia, pole i łąka 6, 3 
ha gm Sidra Bierwicha. 81.000 zł szt. do uzg. 
781-243-270  SOK 

BOBROWNIK, 2.60ha, bez obowiązku rejoni-
zacji, klasa 4 A i B, przy szosie Chomontowce 
18.000 zł ha 530-489-529  BIAŁ 

GM. Filipów, 6ha, ziemia orna lub wydzier-
żawię-300zł ha. 28.500 zł ha 605-663-252  
SUW 

GM. Janów, 2.20ha, przy asfalcie. 250.000 zł  
607-358-344  SOK 

GM. Nurzec Stacja, 1.50ha, obręb Zabłocie, 
las sosnowy 30-50 lat. 12.000 zł ha 729-
650-668  SIEM 

GMINA Zawady,, 2.50ha, Sprzedam 2, 5 hek-
tara ziemi w jednym kawałku, III i IV kla-
sa w miejscowości Konopki Kolonia gmina 
Zawady. Obecnie łąki.  100.000 zł ha 600-
953-252  BIAŁ 

GRABOWIEC, 0.31ha, zasadzona brzozą, 
gm. Dubicze Cerkiewne. 30.000 zł do uzg. 
663-691-430  HAJ 

GRABOWIEC, 3.10ha, ziemia orna z lasem, 
gm. Dubicze Cerkiewne. 70.000 zł do uzg. 
663-691-430  HAJ 

JAZIEWO, 6.30ha, gm. Sztabin, gospodar-
stwo rolne 6.3ha +siedlisko 0.80ha. 320.000 
zł  608-341-713  AUG 

KNYSZYN, 28a, . 24.000 zł  508-995-628  
MOŃ 

KNYSZYN, 60a 34.000 zł  508-995-628  MOŃ 
KOL. Mostowlany, 1.90ha, w tym 0.5ha lasu. 
100.000 zł do uzg. 601-323-135  BIAŁ 

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

MARKOWSKIE, 14ha, wydzierżawię łąki.  500 
zł ha 607-315-229  OLE 

MARKOWSKIE, 6ha, wydzierżawię pole orne 
na dłuższy okres. 500 zł ha 607-315-229  OLE 

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

NOWA Wola, 1ha, . 90.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

OK. Łap, 15ha, wydzierżawię grunty orne. 
300 zł  790-880-374  BIAŁ 

OK. B-stoku, 8ha, z dopłatami unijnymi, ideal-
na na inwestycję. 15 zł m² 607-121-301  BIAŁ 

OK. Choroszczy, 6.70ha, w jednej działce. 
600.000 zł  696-437-754  BIAŁ 

OK. Raczek, 2.32ha, wydzierżawię grunty 
orne oraz 4.68ha trawy. 3.000 zł do uzg. 
530-840-280  SUW 

OK. Zambrowa, 16ha, wydzierżawię ziemię 
rolną 16ha. 1.500 zł  603-839-557  ZAM 

POW. Giżycko, 5ha, w całości, częściowo 
uzbrojona, energia, woda, prawo zabudowy, 
atrakcyjne położona, z możliwością podziału 
na mniejsze działki. 120.000 zł ha do uzg. 
790-296-668  GIŻ 

POW. Wys-maz, 1.50ha, . 90.000 zł ha 795-
617-022  WYS 

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

SOFIPOL, 2.50ha, . 130.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

SOKOLANY, 3.50ha, gm. Sokółka 3, 5ha pole.  
400.000 zł do uzg. 516-855-655  SOK 

SUCHOWOLCE, 5.15ha, gm. Kleszczele, łąka- 
1ha, las-1ha, samosiew 3.15ha. 120.000 zł  
509-287-064  HAJ 

SZYNKI, 1ha 50.000 zł do uzg. 601-323-
135  BIAŁ 

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

WYSOKIE Mazowieckie, 1.06ha 100.000 zł 
ha 503-788-597  WYS 

ZDRODY Nowe, 3500m² 22.000 zł  501-574-
507  BIAŁ 

ZDRODY Stare, 1.50ha, Ziemia w dobrej kul-
turze IV klasa. Dogodny dojazd. 140.000 zł  
501-574-507  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA
B STOK, 2 pokoje, umeblowane. 400 zł pokój 
(85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, umeblowane, po remon-
cie. 400 zł pokój (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, os. Piaski, pokój w 3 pokojowym 
mieszkaniu, umeblowany. 400 zł  728-775-
100  BIAŁ 

B STOK, ul. Konopnickiej, 2 pokoje z kuchnią 
i łazienką, wynajmę studentom. 1.300 zł 
całość 537-835-333  BIAŁ 

B STOK, ul. Kraszewskiego, pokój umeblo-
wany, z balkonem, I piętro, dla ucznia lub 
studenta. 400 zł całość 506-986-316  BIAŁ 

B STOK, ul. Kraszewskiego, wynajmę pokój 
dla ucznia lub studenta, umeblowany. 400 
zł całość 519-798-201  BIAŁ 

B STOK, ul. Wasilkowska, Pokój uczniowi 
lub pracującemu. 500 zł całość 695-974-
308  BIAŁ 

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

 B-stok, wynajmę pokój z 
aneksem kuchennym, umeblo-
wany, tv Philips, 430zł +świa-

tło. 430 zł  693-160-490  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, os. Śródmieście, dwa pokoje do 
wynajęcia, samotnym Paniom lub Panom, 
wysoki standard cena od 500zł do 600zł. 
600-672-060  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, pokój zamykany na klucz, miesz-
kanie w okolicy Galerii Jurowieckiej. 420 zł 
całość 507-643-604  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 9, os. Centrum, Tanie 
pokoje na doby bądź na dłuższy okres czasu 
np. na cały rok akademicki.Cena na weekend 
35zł za dobę. 35 zł osoba 533-490-495  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Piastowska, 2-pokoje ume-
blowane, uczniom lub pracującym od 
1-września, 500zł +liczniki za pokój. 511-
627-417  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, Wynajmę 1 po-
kój dwuosobowy: 450 zł od osoby oraz pokój 
dla jednej osoby: 600 zł. Bez dodatkowych 
kosztów. Umeblowane. 516-192-213  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Wańkowicza, os. Kleosin, 
Stancja dziewczynom. Blisko politechniki w 
Kleosinie. Oddzielne wejście. Wyposażenie: 
łazienka, kuchnia, pralka, lodówka 500 zł 
całość 503-057-447  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka 64 E, os. 
Mickiewicza, Tanie pokoje na doby dla stu-
dentów, osób pracujących, brygad budow-
lanych. Ceny zaczynają się już od 25zł. 25 zł 
osoba 533-490-495  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Zwycięstwa, studentce, nie-
paląca. 400 zł  506-986-698  BIAŁ 

HAJNÓWKA, Wynajmę pokoje w domu pię-
trowym, dla fi rm i studentów dziennych i 
zaocznych. 30 zł doba 606-375-683  HAJ 

 Ok. Lomży, tanie poko-
je do wynajęcia, 2, 3, 4 oso-
bowe, możliwość wyżywie-
nia, utwardzony strzeżony 
parking, przy drodze krajo-

wej nr. 61. 606-393-617  ŁOM 
SUWAŁKI, pokój osobie lub uczącej się 300 zł  
505-400-358, (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. Śródmieście, . 350 zł 
pokój 785-598-168  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Dziesięciny, 3 piętro. 
1.300 zł całość 601-320-276  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Dziesięciny, 37m². 600 
zł +opłaty 733-905-621  BIAŁ 

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

B STOK, 2 pokoje, ul. 42 Pułku piechoty, I 
piętro, nowe, wyposażone, na dłuższy okres. 
1.300 zł +liczniki 508-587-660  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Antoniukowska 3, oso-
bom samotnym, wyposażone, ładnie urzą-
dzone, kaucja 1000zł. 1.300 zł całość 796-
700-660  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Antoniukowska, kaucja 
800zł, wynajmę jednej osobie. 800 zł +licz-
niki 576-150-471  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Dubois, . 1.200 zł całość 
606-701-998  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Gruntowa, 40m². 1.000 
zł +liczniki 508-858-213  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Kręta, 46m². 1.000 zł 
+opłaty 663-260-268  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. Waszyngtona, 39m², 
blok, I piętro. 1.500 zł  604-652-591  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, os. Nowe Miasto, 62m², 
umeblowane, 500zł +światło. 500 zł osoba 
516-711-335, (85)652-40-00  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, os. Przydworcowe, II pię-
tro, z windą, urządzone w stylu nowocze-
snym, internet, sprzęt agd, kaucja 1000zł, 
wolne od 1 pażdziernika 900 zł +opłaty 505-
646-159  BIAŁ 

B STOK, os. Fasty, przy Szosie Knyszyńskiej, 
domek, działka ogrodzona. 900 zł  (85)653-
47-20  BIAŁ 

B STOK, os. Nowe Miasto, kawalerka do 
wynajęcia, 26m², po remoncie, osobie nie-
palącej, kaucja 900zł. 900 zł +opłaty 720-
240-650  BIAŁ 

B STOK, ul. Antoniukowska, wynajmę ka-
walerkę, od 16.09, 1000zł +prąd. 1.000 zł  
664-090-487  BIAŁ 

B STOK, ul. Broniewskiego, 25m², kawalerka. 
1.000 zł całość 606-701-998  BIAŁ 

B STOK, ul. Dubois, os. Nowe Miasto, 2 poko-
je, 44m². 1.000 zł +liczniki 606-595-237  BIAŁ 

B STOK, ul. Malmeda, 34m², kawalerka. 
1.000 zł +opłaty 663-260-268  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Wesoła, os. 
Tysiąclecia, po remoncie 1.150 zł +liczniki 
883-302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

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. Aleja Jana Pawła II, 
os. Leśna Dolina, nowe budownictwo, apar-
tamentowiec 1.600 zł +opłaty 604-580-718, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Jarzębinowa, os. 
Dziesięciny, 37m², 3 piętro, duży balkon w 
nowszym bloku, odświeżone, 1000zł wraz 
z czynszem. 1.000 zł  504-322-490  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. LIPOWA, 
WYNAJMĘ APARTAMENT PO GEN. 
REMONCIE, NAJWYŻSZY STANDARD, 
W PEŁNI UMEBLOWANE I WYPOSAŻO
NE DO ZAMIESZKANIA OD ZARAZ NA 
MIN. ROK. 1.650 zł  502-621-872  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Młynowa, os. 
Centrum, Nowe, nie używane! 1.400 
zł +opłaty 504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Podleśna, 38m² 
1.200 zł +opłaty 784-075-106  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Podleśna, 43m², 
nowe budownictwo. 900 zł +liczniki 518-
993-799  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Pozioma, os. 
Dojlidy, mieszkanie komfortowe umeblo-
wane dla 2 osób z małym ogródkiem. 750 
zł do uzg. 514-53-53-44  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Proletariacka, os. 
Centrum, Wynajmę komfortowe w pełni 
umeblowane trzy pokojowe mieszkanie o 
powierzchni 39, 3 m². 1.100 zł +opłaty 690-
999-650  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Waryńskiego, os. 
Centrum, KOMFORTOWE, cegła, 50m², duża 
loggia i piwnica I piętro, w pełni wyposa-
żone, osobna kuchnia i pokoje, ŚLICZNE!!! 
1.400 zł +opłaty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Wiejska 4a, os. 
Bema, umeblowane i wyposażone, oddziel-
nie WC i łazienka 1.200 zł całość 509-516-
944  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Bohaterów Monte 
Cassino, wyposażone, internet, wolne od 
1 października. 900 zł +opłaty 692-973-
067  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiellońska, os. 
Mickiewicza, 2-stanowiskowy garaż, koszt 
najmy wynosi 4000zł + czynsz 143zł + opła-
ta 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. Stroma, os. 
Słoneczny Stok, Wynajmę mieszkanie 59m², 
1-piętro. Jasne, ciepłe i ciche. Pralka, lodów-
ka. 1200 + opłaty za prąd. 601-055-911  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 42m², 1p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, 2 oddzielne poko-
je, balkon typu loggia 1.300 zł  516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, mieszkanie 3-pokojowe, na par-
terze, na osiedlu Piasta w Białymstoku. 662-
833-118, (85)742-22-82  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka, 2 pokoje, 
32mkw, umeblowane, z balkonem, 1 lub 
2 osobom, czynsz plus prąd. 950 zł  791-
353-878  BIAŁ 

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

HENRYKOWO, 6 pokoje, os. Henrykowo, 
KOMFORTOWY dom do wynajęcia 6 pokoi, 
3 łazienki, kuchnia, jadalnia, sauna do za-
mieszkania lub na działalność, bardzo duża 
działka 3.500 zł +liczniki 660-474-444  BEWE 
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KLEOSIN, 3 pokoje, umeblowane, obok 
Politechniki, studentkom. 1.200 zł +opłaty 
608-155-871  BIAŁ 

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

 » STAWINO, WYNAJMĘ DOM, 
LETNIA KUCHNIA, SPICHLERZ, 
STODOŁA, CHLEWY, PRZY ULI
CY. 1.000 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

SUWAŁKI, 1 pokoje, ul. Szpitalna, os. Północ, 
kawalerka stan b.dobry zabudowy comado-
re częściowo umeblowane pokój z balko-
nem, kuchnia, łazienką.  1.000 zł +liczniki 
667-799-197  SUW 

SUWAŁKI, 3 pokoje, ul. Kowalskiego, os. 
Północ, Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, 
umeblowane od 1 września.Osobom nie-
palącym.Na dłuższy okres. 1.000 zł  667-
522-903  SUW 

WASILKÓW, 6 pokoje, os. Wasilków, DOM W 
WASILKOWIE do wynajęcia 482m², działka 
912m², również na działalność, przedstawi-
cielstwo.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 stylistki 
paznokci. 450 zł  694-175-685  BIAŁ 

 » B STOK, 155M², PARTER, DUŻE WITRY
NY OD STRONY UL. MICKIEWICZA, 
TRZY NIEZALEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 
50 zł m² +VAT 602-585-644  BIAŁ 

B STOK, 1600m², wynajmę budynek 3 kon-
dygnacyjny pod biura, hotel, hostel. 29 zł 
m² 600-900-969  BIAŁ 

B STOK, 16m², urządzony zakład fryzjerski. 
30 zł m² 606-411-588  BIAŁ 

B STOK, 20m², ul. Św. Rocha, wynajmę urzą-
dzone biuro, I piętro. 600 zł  535-094-802, 
602-437-034  BIAŁ 

B STOK, 30m², centrum, lokal pod usługi fry-
zjerskie. 1.300 zł  694-175-685  BIAŁ 

 » B STOK, 30M², UL. BEMA 11, WY
NAJMĘ LOKAL NA PARTERZE, 
PAWILON HANDLOWY RZEMIEŚLNIK. 
750 zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, 350m², ul. Skorupska, os. Bojary, 
działka oświetlona, ogrodzona, od 1 kwiet-
nia, cena za miesiąc. 750 zł  518-424-077, 
(85)716-47-53  BIAŁ 

B STOK, 60m², 2 lokale, na salon fryzjerski, 
kosmetyczny. 1.000 zł  606-411-588  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 pię-
trze budynku, pow.od 80 do 400m².Metraż d 
u, cena od 25zł m² z mediami! 25 zł m² +VAT 
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 13m², pomieszczenie do wyna-
jęcia na gabinety kosmetyczne lub inne w 
salonie fryzjerskim cena od 600 do 1000zł. 
692-531-248  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, na biuro, kancelarię usługi 
medyczne (są już w budynku), edukację. 
Kamienica 2002, prestiżowa lokalizacja 
5.000 zł +VAT 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 22m², ul. Bema 11, os. Bema, 
Wynajmę lokal nr 56 przy ul. Bema 11 w 
Rzemieślniku I Czynsz 500 zł miesięcznie + 
opłaty eksploatacyjne. 500 zł całość 602-
117-693  BIAŁ 

 Białystok, 23m², ul. Wy-
szyńskiego, pawilon Lider, lo-

kal usługowo- handlowy, 
700zł +prąd. 700 zł  500-801-

869, (85)710-88-11  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 30m², os. Centrum, wyremon-
towany lokal przy gabinecie kosmetycznym, 
dla fryzjerki, stylistki, itp, wszystkie media. 
800 zł +opłaty 534-174-908  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, 5223m², ul. 42 Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, Biuro magazyn, handel usługi, 
produkcja.Doskonała lokalizacja 18.000 zł 
+VAT do uzg. 535-956-000  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 56M², UL. LIPOWA, MAM 
DO WYNAJĘCIA LOKAL NA PARTERZE 
W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU PO 
REMONCIE . IDEALNY NA SKLEP, BIU
RO, USŁUGI, OD ZARAZ. ZDJĘCIA NA 

. 2.500 zł +VAT 502-539-739  BIAŁ 
CZYŻEW, 120m², na klub fi tness, zakład fry-
zjerski lub inne, ścisłe centrum, 1 piętro. 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 

KUŹNICA, 92m², ul. Grodzieńska, zadbany, 
winda, parking, bez wkładu. 920 zł +VAT 
535-956-000  SOK 

MOŃKI, 100m², os. Centrum, parter, na usłu-
gi handlowo-biurowe, cena plus prąd. 3.200 
zł do uzg. 503-399-247  MOŃ 

MOŃKI, 35m², os. Centrum, 1 piętro. 1.000 
zł całość 503-399-247  MOŃ 

SOKÓŁKA, 80m², ul. Białostocka, Na sklep ga-
stronomię.Możliwość podziału na mniejsze 
lokale 3.500 zł  535-956-000  SOK 

SOKÓŁKA, 80m², ul. Jana Pawła II, os. 
Zielone, Usługowo-handlowy, wejście od 
ulicy, parking, świeżo wykończony. 1.600 
zł  535-956-000  SOK 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

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

EMERYT bez nałogów poszukuje kawalerki na 
os. Antoniuk. 666-911-485  BIAŁ 

KOBIETA lat 71, bez nałogów szuka mieszka-
nia w B-stoku lub Dąbrowie Białostockiej, 
za dopilnowanie, posprzątanie, dzwonić po 
18:00. 507-793-730  BIAŁ 

KOBIETA pracująca poszukuje niedrogiej 
kawalerki w centrum B-stoku lub okolicach. 
792-520-377  BIAŁ 

PARA poszukuje mieszkania lub letniej kuch-
ni, w Białymstoku. (85)850-41-41  BIAŁ 

PARA z dwójką dzieci poszukuje mieszkania 
w Białymstoku lub okolicach do wynajęcia, 
minimum 2 pokoje, osoby szanujące cudzą 
własność. 1.000 zł do uzg. 531-326-561  BIAŁ 

PILNIE poszukuję kawalerki na os. Antoniuk, 
na dłuższy okres. 500-457-371  BIAŁ 

POSZUKUJĘ do wynajęcia małej kawalerki w 
centrum B-stoku, ul. Żabia, Ge  a do 850zł. 
511-709-426  BIAŁ 

POSZUKUJĘ do wynajęcia pokoju dla rodzeń-
stwa 18l i 17l od września  502-416-836  BIAŁ 

RODZINA 2 osobowa Poszukuje Mieszkania 
do Wynajęcia na dłuższy okres czasu 
Najchętniej os Mickiewicza, Piasta, Centrum, 
Bez nałogów 1-2 pok. 733-358-733  BIAŁ 

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

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

SPOKOJNA sympatyczna kobieta bez na-
łogów i dzieci poszukuję umeblowanej 
kawalerki do wynajęcia z internetem lub 
możliwością podłączenia. 1.000 zł całość 
725-515-487  BIAŁ 

 Wynajmę lokal pod sa-
lon kosmetyczny najchęt-

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

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

MIESZKANIE 3 pokojowe, 59m², umeblo-
wane w Białymstoku zamienię na dwie ka-
walerki w Białymstoku. 698-934-126  BIAŁ 

MIESZKANIE w B-stoku 57m², własne, 2 po-
kojowe, 2p, niski blok, duży balkon, piwnica, 
po remoncie, dwustronne, komfortowe, 
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 dom parterowy z poddaszem 
160m² na mieszkanie do 36mkw 440.000 
zł  797-444-732  BIAŁ 

ZAMIENIĘ dom wolnostojący Wasilków Na 
mieszkanie 2 pokojowe os.wygoda 440.000 
zł  797-444-732  BIAŁ 

ZAMIENIE działke rolną w Niewodnicy nargi-
lewskiej 8280m² z mozliwoscią przekształ-
cenia na dom 5pok w Białymstoku obok 
domow działek budowlanych media p w 
dr.utw 69 zł m² do uzg. 696-566-169  BIAŁ 

KUPIĘ
BLACHA na dach. 501-653-850  AUG 
KUPIĘ drzwi metalowe do garażu, szer. 3.20, 
wys. 2.30. 518-457-738  AUG 

KUPIĘ halę namiotową, wiatę do samodziel-
nego montażu lub kontener. 510-484-476 

KUPIE bloczki suporex 24x24x60 606-221-
885  BIAŁ 

PIEC CO może być używany. 515-076-758  
BIAŁ 

RURĘ metalową o średnicy około 30 cm. 
536-959-562  BIAŁ 

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

ŻWIR, pulpa, piasek, kamień, ziemia, czar-
noziem, kruszywa.Zapewniam transport 1 
zł +VAT do uzg. 792-019-810  BIAŁ 

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

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

BARAKOWÓZ mieszkalny, stan bdb, dł. 7.5m, 
szer. 2.50m. 8.000 zł  697-206-827  BIAŁ 

BECZKA do wody z podwoziem 3000l. 2.000 
zł  533-539-848  AUG 

BECZKA na wodę fabryczna, ocynkowana, 
500 litrów. 80 zł  600-944-921  BIAŁ 

BECZKA na wodę ocynkowana 1000l. 200 zł  
534-629-664  ŁOM 

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 

BETONIARKA 150l, BWE. 1.000 zł  506-
085-925  BIAŁ 

BOAZERIA świerkowa 14 x 121AB wykonaną 
ze świerku syberyjskiego. Jest to produkt 
suszony komorowo, pakowany w folię po 
8 desek. 29 zł m² +VAT 607-811-195, 609-
985-688  BIAŁ 

BOAZERIA świerkowa 19 x 146 AB wykonaną 
ze świerku syberyjskiego. Jest to produkt 
suszony komorowo, pakowany w folie po 
6 desek. 35 zł m² +VAT 607-811-195, 609-
985-688  BIAŁ 

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

BRAMA 3m z płaskownika, 2 przęsła z pła-
skownika po 3.70m. 400 zł całość 693-146-
788  WYS 

BRAMA dwuskrzydłowa ogrodzeniowa, me-
talowa, nowa. 450 zł  792-057-615  BIAŁ 

BRAMA szer. 4m, wys. 1.5m, z bramką. 400 
zł  792-057-615  BIAŁ 

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

BRODZIK akrylowy, narożny, głeboki z siedzi-
skiem 160 zł  794-290-227  BIAŁ 

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

CEGŁA klinkier brązowa 50szt  1, 50 zł  696-
642-096  WYS 

CEGŁA szczelinówka lewkowo, około 800 szt. 
1, 50 zł szt. (85)721-81-14  SOK 

 » CENTRUM FOLII BUDOWLANYCH 
I GEOSYNTETYKÓW GEOWŁÓK
NINY, MEMBRANY , NAJLEPSZE 
CENY W PÓŁ WSCH POLSCE, PEŁNY 
ASORTYMENT ZADZWOŃ DO
RADZIMY (85)653-92-34  BIAŁ 

CYNA do lutowania, 2kg. 100 zł kg (86)271-
38-53  ZAM 

DĄB na pniu bardzo duże średnica 1m, w 
od ziomku 1m³. 400 zł  502-787-601  BIAŁ 

DACH 3-letni. 510-914-693, (85)675-62-30  
BIAŁ 

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

DESKA elewacyjna (szalówka) płaska sprze-
dam. szerokość 18cm. gr, 2cm. dł.do od4 do 
6m. ok.170m² 45 zł m² 608-119-543  HAJ 

DESKA elewacyjna 20 x 195 ABC wykonaną 
ze świerku syberyjskiego. Jest to produkt 
suszony komorowo, pakowany w folie po 
4 deski. 40 zł m² +VAT 607-811-195, 609-
985-688  BIAŁ 

DESKA elewacyjna Loglap 21 x 120AB wy-
konaną ze świerku syberyjskiego. Jest to 
produkt suszony komorowo, pakowany w 
folię po 5 desek. 42 zł m² +VAT 607-811-195, 
609-985-688  BIAŁ 

DESKA podłogowa, sosnowa, dł. 4m, szer. 
15cm, gr. 3.1cm, 200m². 40 zł m² 792-057-
615  BIAŁ 

DESKA tarasowa świerk, 30m². 40 zł m² 792-
057-615  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 

DOM drewniany do rozbiórki 9x10m. 7.000 
zł  668-392-113  BIEL 

DOM poniemiecki do rozbiórki: dachów-
ka, cegła, drewno, na Mazurach. 600-214-
285  EŁK 

DOMEK do przeniesienia np. na altankę 3x2, 
boki blacha, ocynkowana, dach papa. 600 zł  
798-906-407  SOK 

DOMY drewniane, całoroczne, letniskowe. 
500-556-625 

DREWNO grusza tarcica gr. od 25mm do 
50mm. 1.600 zł m³ 502-787-601  BIAŁ 

DREWNO w dylach Dąb, Jesion. 1.000 zł m³ 
692-776-897  BIAŁ 

DRZEWO materiałowe jesion, I klasa. 900 zł 
m³ 502-787-601  BIAŁ 

DRZEWO z rozwalone stodoły. 1.500 zł  784-
335-097  WYS 

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

DRZWI 60, 70, 90, lewe, wewnętrzne. 50 zł  
606-204-483  SEJ 

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 PCV, MAHOŃ 100X214CM, 
OKNA 198X115CM 2SZT, 97X115CM 1SZT, 

119X117CM 1SZT. 601-183-177  BIAŁ 
DRZWI białe używane: 80 lewe duża szyba, 
80 prawe pełne, 70 prawe wc. Odbiór w 
Sokółce. 30 zł kpl 509-535-651  SOK 

DRZWI drewniane, nowe 210 zł  531-865-
030  BIAŁ 

DRZWI filongowe 80 prawe. 170 zł  604-
595-157  BIAŁ 

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

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor jesion, 2szt. 
40 zł szt. (86)271-38-53  ZAM 

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

DRZWI zewnętrzne i wewnętrzne nowe cena 
od 200zł 606-221-885  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, drewniane, używane, 
85x205, 1szt. 100 zł  (86)271-38-53  ZAM 

DYLE sosnowe dł. 4.70, gr. 5cm, ok 2m³. 800 
zł m³ 792-443-850  SOK 

ETERNIT głębokofalisty, nowy. 12 zł szt. 501-
647-161  GRAJ 

FRYZA, deska, dyl jesionowy. 1.300 zł m³ 
881-577-150  MOŃ 

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

GRYS czarny i biały, średni, ok 500kg. 0, 50 
zł kg 511-504-025  BIAŁ 

G R Z E J N I K  F a v i e r,  u ż y w a n y ,  d ł . 
2.10x0.40x0.15m 150 zł 602-655-234  BIAŁ 

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 

GRZEJNIKI panelowe, 5szt 120 zł szt. 796-
335-325  BIAŁ 

GRZEJNIKI warsztatowe, nowe, 3szt. 70 zł 
szt. 503-149-773  OLE 

HALA garaż wiata około 700m² konstruk-
cja metalowa okrągła z solidnych grubych 
ocynkowanych rur rozmiar 75x9, wysokość 
4.5metra. 49.000 zł  600-588-666  BIAŁ 

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

JESION na pniu 80cm średnicy w od ziomku 
1m³. 300 zł  502-787-601  BIAŁ 

KABINA prysznicowa narożna z brodzikiem, 
(90). 210 zł całość 508-073-762  BIAŁ 

KABINY prysznicowe od 350zł i brodzików 
od 150zł 606-221-885  BIAŁ 

KAFLE z rozbiórki. 5 zł szt. 884-691-250  BIAŁ 
KAMIEŃ budowlany gruby, 20t. 50 zł t 663-
356-758  WYS 

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 

KOMINEK ozdobny, stylowy, elektryczny. 
500 zł  606-204-483  SEJ 

 KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 
KONSTRUKCJE pod poręcze na schody 
zewnętrzne, 9mb. 290 zł całość 602-655-
234  BIAŁ 

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

KOSTKA z demontażu 20m²+ obrzeża gru-
bość 8cm. 1.800 zł całość 501-866-926  WYS 

KRĘGI betonowe fi  140cm. 150 zł szt. 697-
206-827  BIAŁ 

KROKWIE 5m + deski. 1.300 zł  602-240-
972  EŁK 

KROKWIE świerkowe, dł. 5.10, 14x6. 50 zł 
szt. 606-419-285  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, płyt-
ki, papa z wkładem aluminiowym pozosta-
łość 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 

OŚCIEŻNICE, futryny do drzwi, 90p -3szt, 
ocynkowane z uszczelką. 100 zł szt. 796-
335-325  BIAŁ 

 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 drewniane z ramami, 115cmx95cm 
15szt. 30 zł szt. 668-123-471  AUG 

OKNA kompletne Sokólskie 2-szybowe stary 
typ, nowe 87x116-1szt, 80x205-3szt, od 90zł 
do 200zł 602-655-234  BIAŁ 

OKNA pcv, 117x114, nowe, 2szt 410 zł szt. 
508-073-762  BIAŁ 

OKNA pcv, 2szt, ok.1, 5x1, 5,  390 zł szt. 531-
865-030  BIAŁ 

OKNA pcv, białe, nowe, 57x114, 2szt 270 zł 
szt. 531-865-030  BIAŁ 

OKNA pcv, nowe, 57x54, 3szt 190 zł szt. 508-
073-762  BIAŁ 

OKNA pcv, nowe, 87x54, 2szt 210 zł szt. 794-
290-227  BIAŁ 

OKNA plas  kowe 143x146cm, 5szt, 2 skrzy-
dłowe. 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 

OKNO pcv 180x162. 200 zł  510-060-081  
BIAŁ 

OKNO pcv, szer.147x114, 2-skrzydłowe, nowe 
794-290-227  BIAŁ 

OKNO pcv, szer.177x144, nowe, 2-skrzydłowe 
690 zł  508-073-762  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 ceramiczna, 
na 4 garnki, do zabudowy, sprawne, stan db. 
290 zł  602-655-234  BIAŁ 

PŁYTKI elewacyjne, ok. 400szt. 0, 50 zł szt. 
535-004-506  BIAŁ 

PŁYTKI PCV nowe 60x60, elektrostatyczne 
30szt. 6 zł szt. 508-461-400  BIAŁ 

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

PANELE podłogowe używane, stan bdb 23m². 
10 zł m² 508-461-400  BIAŁ 

PANELE prysznicowe od 150zł 606-221-
885  BIAŁ 

PIEC typu koza. 150 zł szt. 792-057-615  BIAŁ 
PIEC Zębiec 21KW, stan dobry. 1.000 zł do 
uzg. 795-200-991  BIAŁ 

POJEMNIK za stali nierdzewnej 40l. 65 zł  
727-935-297  BIAŁ 

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 

PRZEPŁYWOWY podgrzewacz wody, nowy, 
biały. 200 zł  505-302-976  KOL 

PRZEWÓD spawalniczy Fi 35, 40mb 12 zł mb 
512-238-250  BIAŁ 

RAMA 7m, z ceownika 120mm. 500 zł do 
uzg. 511-504-025  BIAŁ 

RAMY okienne drewniane, 2 szybowe, 
107x82 i 137x87. 20 zł szt. 515-689-651  
OMA 

ROLETY antywłamaniowe, aluminiowe, 2szt 
190 zł szt. 531-865-030  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 

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, 300szt, 20-25zł. 533-
539-848  AUG 

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 

SŁUPY telefoniczne, betonowe. 500 zł  696-
097-722  WYS 

SEDES kompakt z deską 140 zł  604-922-
094  BIAŁ 

SIATKA ogrodzeniowa 1.50m, 3mm gr, słup-
ki, cena za rolkę, okna 80x100-nowe, różne. 
120 zł szt. 501-647-161  GRAJ 

SIATK A ogrodzeniowa nowa. 10 zł m² 
(85)868-37-47  BIAŁ 

SIATKA ogrodzeniowa, używana, wys. 1.80m, 
dł. 300m. 1, 50 zł kg 609-499-004  PISZ 

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 

SKRZYNIA ładunków wraz z planetką 5, 50mx 
2, 5m. 1.600 zł  668-123-471  AUG 

SPICHLERZ drewniany do przeniesienia, z 
dyla zdrowego, wym. 4.5x6. 2.900 zł  698-
828-535  WYS 

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

SPRZEDAM daszki ogrodzeniowe. Kolor gra-
fi t. Cena tylko 10zł szt.Daszek jest dwuspa-
dowy wys. 7cm. długość 30cm, szerokość 
25cm 10 zł szt. 728-539-735  BIAŁ 

SPRZEDAM rusztowanie elewacyjne około 
100m². Używane dwa sezony. W bardzo 
dobrym stanie. Sprzedaje z powodu zmiany 
branży. 4.000 zł całość 728-539-735  BIAŁ 

SPRZEDAM stary dom drewniany z bala do 
rozbiórki.  3.000 zł  609-340-111, 669429199  
BIEL 

STAL dwuteownik 240mm, 340mm, 450mm. 
2 zł kg 511-504-025  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 100szt, 2.5 i 3.5, 4-5zł. 
606-282-188  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 3m. 4 zł szt. 600-768-
549  BIEL 

STEMPLE budowlane, dł. 2.65. 3, 50 zł szt. 
668-289-545  BIAŁ 

STEMPLE budowlane. 3 zł szt. 511-023-
253  BIEL 

STODOŁA z bali 22mx8m, kryta dachówką, 
do rozbiórki. 8.000 zł  500-714-043  BIAŁ 

STODOŁA, duża, 14x10x8, stan bdb, zdrowe 
drewno, pomoc w rozbiórce. 6.000 zł do uzg. 
694-175-685  BIAŁ 

SZAFKI umywalkowe nowe od 200zł i umy-
walki od 100zł oraz baterie od 80zł. 606-
221-885  BIAŁ 

SZKŁO 56.5x13.5x6. 3 zł szt. 602-240-972  EŁK 
SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-922-569, 
(85)652-10-84  BIAŁ 

SZTACHETY 120-150cm. 4, 80 zł szt. 515-
418-047  BIAŁ 

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

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

SZYNY kolejowe. 5.000 zł  697-206-827  BIAŁ 
TANIE deski tarasowe, modrzew syberyjski. 
Suwałki. 503-640-446  SUW 

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

UMYWALKA biała, używana, 45, pół-postu-
ment, kran. 130 zł  511-240-244  SOK 

WĄŻ ogrodowy 15m, mało używany, z koń-
cówkami. 15 zł  503-902-859  BIAŁ 

WANNA żeliwna 140cm. 80 zł  790-880-
374  BIAŁ 

WANNA akrylowa narożna 68(73)x150 z 
nóżkami i syfonem 190 zł całość 796-335-
325  BIAŁ 

WANNA akrylowa, nowa, 170cm 160 zł  508-
073-762  BIAŁ 

WANNY żeliwne 170cm i 140cm w stanie 
db. cena od 80zł do 100zł. 692-145-517  HAJ 

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

ZAMKI do drzwi wewnętrznych mieszkanio-
wych i garażowych, również garażowych, 
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 syfonem. 
80 zł  511-240-244  SOK 

ZLEW 2 komorowy, srebrny, z ociekaczem, 
mało używany. 50 zł  601-320-276  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK 1 komorowy z ociekaczem, 
bateria wyciągana, ceramiczny, piaskowy. 
220 zł  511-240-244  SOK 

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 2 komoro-
wy, rozm 60x80. 80 zł  (86)271-38-53  ZAM 

ZLEWOZMYWAK dwukomorowy z kwasów-
ki. 70 zł szt. 508-789-456  BIAŁ 
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ZLEWOZMYWAK z sza  ą, komplet łazienko-
wy, mało używany. 130 zł  531-552-525  ZAM 

USŁUGI BUDOWLANE
STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 506-210-160  
BIAŁ 

 » BOJLER ELEKTRYCZNY UŻYWANY 3KW 
100L 150ZL., DRZWI BALKONOWE 
PCV 1765X2295 NOWE Z DEMON
TAŻU. 450 zł  602-484-974  BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, sprzedaż 
wióra do samodzielnego montażu. 663-201-
446, 783-828-866 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 
TYNKI tradycyjne z agregatu cementowo-wa-
pienne. Solidna ekipa z wieloletnim doświad-
czeniem. Dowóz materiałów, pomiar me-
trów oraz wycena gra  s. 691-655-384  BIAŁ 

ZBROJARZ. 516-128-533  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE
KOMPLEKSOWE usługi remontowo-wykoń-
czeniowe. 516-716-274  BIAŁ 

PROFESJONALNIE ułożę kostkę brukową, 
chodniki, opaski itd. Więcej informacji pod 
telefonem. 10 zł m³ 726-297-750  BIAŁ 

TRANSPORT wywrotką 4 osiową.żwir, pia-
sek, ziemia, Wywóz odpadów z budowy, 
gruz itp 1 zł +VAT do uzg. 792-019-810  BIAŁ 

USŁUGI koparką od zaraz, wykopy i inne 
prace ziemne Białystok i okolice 698-329-
848  BIAŁ 

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

REGULACJA, serwis i naprawa okien i drzwi 
794-290-227  BIAŁ 

POZOSTAŁE
DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 880-
392-195  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 880-
392-195  BIAŁ 

FIRMA przyjmie zlecenia na prace wykończe-
niowe: malowanie szpachlowanie, gres, tera-
kota, panele, ściany i sufi ty gk szybko i solid-
nie, umowa, faktura vat. 507-760-403  BIAŁ 

MALOWANIE, tapetowanie 794-290-227  
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 
OFERUJEMY fachowe doradztwo, wycenę 
oraz kompleksowe wykonawstwo instalacji 
sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, cen-
tralnego ogrzewania, rekuperacji i innych  
1.000 zł całość +VAT do uzg. 533-180-100, 
662-961-956  BIAŁ 

OFERUJEMY profesjonalne docieplenia bu-
dynków oraz kompleksowe wykończenie 
wnętrz K G zabudowy wnętrz, terakota gla-
zura, gładzie, malowanie. Staranność, pro-
fesjonali 530-861-890  ZAM 

PIECE kafl owe, kominki z wkładem, nowe 
stawiam, a stare naprawiam, remontuję. 
575-821-537  BIAŁ 

POSADZKI agregatem, balkony, papo obrób-
ki. 604-595-157  BIAŁ 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. gospo-
darczych, wywóz złomu i gruzu. 788-882-
649  BIAŁ 

SPRAWDZONE i bezpieczne rozwiązania-na-
cinanie, frezowanie betonu i rusztów, FUH 
Nowak.  607-857-627 

STUDNIE wiercone. 120 zł mb 508-677-
029  HAJ 

TYNKOWANIE, malowanie, układanie paneli 
podłogowych. Jestem solidny, bez nałogów. 
884-381-925  BIAŁ 

UKŁADANIE kostki brukowej, chodniki i 
opaski na prywatnych posesjach . Więcej 
inforamcji pod telefonem  1 zł m³ 726-297-
759  BIAŁ 

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

WYKONAM balustrady balkonowe, różne 
wzory, kute. 790-296-668  GIŻ 

WYKONAM, naprawię wszelkie instalacje 
elektryczne, automatyka, programowanie 
sterowników PLC, modernizacja istnieją-
cych instalacji, naprawa maszyn 570-288-
411  GRAJ 

ZATRUDNIĘ stolarza do wykonywania mebli 
z płyty meblowej, MDF i drewna. Wymagane 
doświadczenie w zawodzie. 792-988-226  
BIAŁ 

SPRZĘT AGD
BLENDER 500vat 80 zł  727-935-297  BIAŁ 
CHŁODZIARKO - zamrażarka wymiary 1.70 
m x 55 cm. 200 zł szt. do uzg. 511-109-346  
BIAŁ 

GRZEJNIK elektryczny olejowy, energo-
oszczędny, stan bdb. 100 zł  888-501-191  
BIAŁ 

LODÓWKA duża, nowa. 300 zł  (85)653-
47-20  BIAŁ 

LODÓWKO  zamrażarka i zamrażarka 3 szu-
fl adowa. 100 zł szt. 518-260-168  MOŃ 

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 

MIKSER Zelmer, stan bdb. 30 zł  888-501-
191  BIAŁ 

OKAPY do kuchni z wyciągiem, kwasówka, 
nowy. 290 zł  602-655-234  BIAŁ 

PŁYTKA gazowa Miele, 5 palnikowa, nowa, 
nieużywana. 3.100 zł  601-320-276  BIAŁ 

PRALKA frania. 150 zł  602-240-972  EŁK 
PRALKA Frania. 120 zł  661-841-996  WYS 
PRALKA typu frania bez wirowania sprawna 
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 kra-
nem 50 gł40. 80 zł całość 696-566-169  BIAŁ 

WIRÓWKA do bielizny 150 zł  794-290-227  
BIAŁ 

ZAMRAŻARKA LG. 500 zł do uzg. 795-200-
991  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 głe-
boki z kranem retro srebry 100 zł całość 
696-566-169  BIAŁ 

ZMYWARKA Candy, 3 letnia. 700 zł  505-
302-976  KOL 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 80 zł  
(86)271-38-53  ZAM 
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramienne i kinkie-
ty, od 20 do 60 zł. 511-240-244  SOK 

BUTLA gazowa z palnikiem 60 zł  794-290-
227  BIAŁ 

DRZWI drewniane sosna 440 zł  508-073-
762  BIAŁ 

DRZWI harmonijkowe PCV 110 zł  794-717-
236  BIAŁ 

DRZWI metalowe 630 zł  508-073-762  BIAŁ 
DRZWI metalowe polskie  760 zł  508-073-
762  BIAŁ 

DRZWI techniczne70 290 zł  508-073-762  
BIAŁ 

DRZWI zewnętrznePCV 930 zł  531-865-
030  BIAŁ 

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

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 
DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, cegła, uży-
wany. 50 zł  503-902-859  BIAŁ 

FUTRYNA drewniana 130 zł  604-922-094  
BIAŁ 

FUTRYNA metalowa 100 zł  794-290-227  
BIAŁ 

LUSTRO kryształowe 50x60cm, 6szt. 20 zł 
szt. 604-595-157  BIAŁ 

LUSTRO krótko uzywane ikea rama brzozo-
wa ok 70x70 70 zł szt. 696-566-169  BIAŁ 

MATERACE 1 osobowe, stan bdb, białe. 280 
zł  694-714-016  BIAŁ 

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

NOWE drzwi wewnętrzne pełne CERES 80 
prawe kolor Akacja, z Castoramy, skrócone 
o 1 cm 190 zł  504-866-750  SOK 

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

PANELE podłogowe nowe 15 zł  508-073-
762  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa z umywalką, baterią 
z korkiem automatycznym i syfonem, kpl 
nowy gotowy do montażu, szafka kolor 
ciemny 220 zł całość 794-290-227  BIAŁ 

WANNA z hydromasażem prostokątną wy-
miary 700x1700mm, z pełnym osprzętem, 
instrukcja masażu prawie nowa. 300 zł  515-
843-903  BIAŁ 

WIATRAK sufi towy 3 zakresowy. 100 zł  606-
204-483  SEJ 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, wzory dzie-
cięce, szer. 4m. 50 zł mb 601-323-135  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa: ekran do wyświe-
tlania fi lmów, kurtki z lisa, futra, mop do 
dywanów i podług, dywany, pościel, kołdra 
puchowa, książki, drobiazgi, 3-150zł. 664-
786-810  BIAŁ 

ZASŁONY 3 bordowe, żakardowe, szer. 150 
cm, dł. 245 cm. 100 zł do uzg. 720-212-425, 
(85)652-16-42  BIAŁ 

ZASŁONY 4 białe, żakardowe, szer. 140 cm, 
dł. 230 cm. 100 zł  720-212-425, (85)652-
16-42  BIAŁ 

ZLEW kuchenny, nierdzewny, 2 komory i ocie-
kacz. 130 zł  794-290-227  BIAŁ 

MEBLE
ŁÓŻKO drewniane Swarzędz, ładne, jasny 
dąb. 150 zł do uzg. 531-540-521  BIAŁ 
ŁÓŻKO drewniane z materacem, wymiary 
220x95cm. materac grubości 20 cm dwu-
stronny lato zima. 400 zł  600-307-048  BIAŁ 
ŁÓŻKO z szufl adą na pościel, nowa tapicerka.. 
400 zł  662-767-257  SOK 

BIURKO czarne (137x67cm wys. 77cm) z fo-
telem skórzanym w kolorze czarnym, stan 
dobry. 100 zł  600-307-048  BIAŁ 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do szafek ku-
chennych, wym. 58x40x50, 2szt +2, wym. 
70.5x60x50x32 2szt+4+2. 700 zł całość 511-
240-244  SOK 

DWA fotele, boki czarne skaj, środek bordo, 
mało używane. 350 zł szt. 694-714-016  BIAŁ 

FOTEL obrotowy do komputera. 70 zł  662-
767-257  SOK 

FOTEL skórzany, kolor grafi towy. 250 zł  505-
302-976  KOL 

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

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

KANAPA +fotel. 1.000 zł  505-302-976  KOL 
KANAPA 2 osobowa, stan bdb. 300 zł  507-
676-101  BIAŁ 

KANAPA nowa, brązowa. 900 zł  508-587-
660  BIAŁ 

KANAPA rozkładana szer. 125. 400 zł  662-
767-257  SOK 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 
KOMODA rzeźbiona z lustrem 50x195cm 450 
zł  504-418-652  BIAŁ 

KOMODA z 4 szufl adami i witryną szklaną, 
stan bdb, kolor jasny brąz, wys. witryny 
116cm, szer. 96cm, wys. komody 92cm, szer. 
96cm. 200 zł kpl 517-183-320  BIAŁ 

KOMPLET mebli, stan bdb: szafa, regał, ko-
moda, biurko, półka wisząca, kolor jasny, 
płyta, bardzo ładne. 950 zł do uzg. 728-
216-513  BIAŁ 

KRZESŁA 4szt, kolor orzech, używane, stan 
bdb. 40 zł  503-902-859  BIAŁ 

KRZESŁA 4szt, kolor orzech, używane. 50 zł 
szt. 503-902-859  BIAŁ 

KRZESŁO dwu-funkcyjne, po obrocie 90 stop-
ni zmienia się w trzystopniowe schody. 300 
zł  504-418-652  BIAŁ 

KRZESŁO komputerowe 80 zł  604-922-
094  BIAŁ 

KRZESŁO obrotowe, ciemne. 80 zł  791-897-
978  BIAŁ 

MEBLE kuchenne nowe, kolor brąz cegla-
sty, 5 szafek, 1 oszklona +sza  a pod zle-
wozmywak, 2.20m. 750 zł do uzg. 791-897-
978  BIAŁ 

MEBLE młodzieżowe: szafa, komoda, stolik 
rtv, regał, obraz, żyrandol. 500 zł do uzg. 
602-107-045  BIAŁ 

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

NOWA wersalkę na sprężynie w kolorze brą-
zowym z pojemnikiem na pościel. 499 zł  
696-774-177  BIAŁ 

NOWOCZESNY regał do pokoju, salonu, dłu-
gość 2, 9m. można postawić w całości lub w 
dwóch częściach, praktycznie nowy, cena 
zakupu 1650 zł. 690 zł  696-999-330  BIAŁ 

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

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

SEGMENT 2 częściowy z szafą. 1.000 zł  662-
767-257  SOK 

SEGMENT 2.70m, 3-częsci po 90cm, czarny, 
wys. 2.10m. 350 zł  505-302-976  KOL 

SEGMENT olcha przeszklony 2, 8 600 zł  505-
302-976  KOL 

SEGMENT olcha przeszklony, 3 części, szer. 
2.80. 600 zł  505-302-976  KOL 

SEGMENT z regału, ciemny orzech, używany, 
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 dębo-
we, do drobnej naprawy  200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

SOFA rozkładana stan idealny kupiona w 
Vega meble 500 zł szt. 694-175-685  BIAŁ 

SPRZEDAM nowke wersalke na sprezynie w 
kolorze brazowym-dowoz gra  s na terenie 
bialegostoku- 500 zł  518-424-186  BIAŁ 

SPRZEDAM wersalkę w stanie bdb.Czysta, 
wygodna, funkcjonalna z boczkami na sprę-
żynach(wymieniona tapicerka).W rzeczywi-
stości wygląda lepiej.Polecam. 60 zł szt. do 
uzg. 604-626-296  BIAŁ 

SPRZEDAM NOWA wersalke na sprezynach 
w kolorze-szarym- 500 zł  795-013-099  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, rozkła-
dany 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 okolicznościowy, ława, 3 szufl ady, 
kolor dąb. 80 zł do uzg. 531-540-521  BIAŁ 

STOLIK RTV, niski wąski. 150 zł  515-843-
903  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 rozkładany, wysoki połysk, ciemny brąz 
75x110, po rozłożeniu 75x200 + 4 krzesła 
drewniane, żółto białe miękkie obicie, st. 
db. 500 zł całość do uzg. 512-835-515  MOŃ 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, szer. 65cm, 
wys. 70cm. 300 zł szt. (86)271-38-53  ZAM 

STÓŁ+4 krzesła zestaw używany. 250 zł  696-
774-177  BIAŁ 

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

SZAFA drzwi przesuwne, jedna część na wie-
szaki plus półka na górze, druga na wieszaki 
+półka na dole, stan bdb, wys. 2.02, szer. 
1.60, gł. 0.65, jasny brąz. 450 zł do uzg. 517-
183-320  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 

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 

WERSALKĘ nowa na sprężynach w kolorze 
szarym. 500 zł  731-785-420  BIAŁ 

WERSALKA +2 fotele. 950 zł  602-240-972  
EŁK 

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

WERSALKA 3 osobowa, poszycie czerwo-
ne, nieużywana. 540 zł  694-714-016  BIAŁ 

WERSALKA używana z boczkami stan b.do-
bry. 200 zł  731-785-420  BIAŁ 

WERSALKA, stan bdb. 60 zł  796-641-992  
BIAŁ 

WITRYNA przeszklona, szara. 450 zł  505-
302-976  KOL 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak nowa, dowóz 
gra  s. 100 zł  694-175-685  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa mebli, miedzy inny-
mi: meble, szafy, wersalki, lodówki, stoły, 
stoliki, sza  i RTV, sprzęt RTV, itp, dowóz gra-
 s, oglądanie osobiste. 534-174-908  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI
PRZEPROWADZKI, przewóz busem, przewóz 
mebli, materiałów budowlanych, sprzętu.7 
dni w tygodniu Białystok cała Polska 783-
786-886  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, przewóz mebli, sprzętu 
AGD, materiałów budowlanych, przewóz 
busem .24 h, Białystok-cała Polska 785-
556-050  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI bialystok-warszawa ba-
gazowki-transport-mebli sprzetow agd-r-
tv ubran rzeczy-osobiste sprzet-sportowy 
materialy budowlane-i inne rzeczy 518-
424-186  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne bagazowki trans-
port-mebli agd-rtv rzeczy osobiste sprzet 
sportowy-czesci samochodowe-quady sku-
tery motocyle-sprzet-materialy budowla-
ne-1, 5t 696-774-177  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne i srednie z pra-
cownikami do zaladunku rozladunku posia-
damy busy mniejsze i wieksze bialystok cala 
polska 795-013-099  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne z ekipa do no-
szenia bagazowki transport busami towa-
rowymi-bialystok podlasie cala polska 731-
785-420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI i bagazowki kierowca z 
busem dostawczym do wynajecia-do prze-
prowadzki lub przewozu rzeczy-i mozna 
pakowac swoje rzeczy z wlasna ekipa do 
noszenia 732-851-469  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI szybki transport busem 
mebli agd itp 7dni 24h tanio 888-641-541  
BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport do 1.5t, meble, 
rtv i wiele innych. 517-414-152  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI USLUGI transportowe 
busami dostawczymi do-1, 5t wywozimy na 
wysypisko-meble agd-rtv zelastwa elektro-
nike deski palety ksiazki gazety kartony-itp. 
884-774-215  BIAŁ 

ANTYKI
ANTYKI drobne, od 10zł. 508-789-456  BIAŁ 
ANTYKI starocia (żelazka, lampy, radia, wa-
lizki itp.) radiostacja frontowa z lat 50-tych, 
cena od 10zł do 100zł. 661-841-996  WYS 

ANTYKI, meble dawne, skup, sprzedaż, re-
nowacja. 602-717-353  BIAŁ 

BECZKA dębowa z obiciem ze skóry natu-
ralnej i okuciami, służąca jako barek na 
trunki. 350 zł do uzg. 516-598-405, 690-
412-585  BIAŁ 

BIURKO z nadstawką. 3.000 zł  510-060-
081  BIAŁ 

CHEŁMY stare. 70 zł  508-789-456  BIAŁ 
CIERLICA do tarcia lnu i konopi 120-letnia. 
100 zł  503-149-773  OLE 

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

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

KOŁA od motory wsm, 2szt. 300 zł  661-
841-996  WYS 

KOŁOWROTEK do przędzenia sprawny. 250 
zł  503-149-773  OLE 

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 

LAMPY na  owe, 20-50zł. 508-789-456  BIAŁ 
MASZYNA do szycia przed wojenna sin-
ger kompletna sprawna stan bdb. 250 zł  
504-347-921 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 70-
tych, stacjonarna, dowóz gra  s, stan idealny, 
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 

OBRAZ portret kobiety- Gro  gera. 30.000 
zł  531-540-521  BIAŁ 

PŁUG pod konia zabytkowy. 500 zł  661-
544-158  BIAŁ 

RADIOSTACJA frontowa z lat 50 tych. 661-
841-996  WYS 

SIECZKARNIA Niemiecka zabytkowa 600 zł  
661-544-158  BIAŁ 

SIERPY. 20 zł szt. 508-789-456  BIAŁ 
SIEWNIK, pod konia, zabytek 700 zł  661-
544-158  BIAŁ 

STARE radio lampowe. 110 zł  508-789-456  
BIAŁ 

STARE zegary kominkowe i ścienne, 280-
450zł. 692-353-273  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 

BOJLER 4 letni, 140 litrów pojemności, grzał-
ka plus wieszaki. 250 zł  785-983-260  MOŃ 

DESKI do prasowania z pokrowcami 2 szt, 
60-80 zł 605-962-475  BIAŁ 

DOSTALES w spadku mieszkanie lub kupiles-
-chcesz sie pozbyc wszystkich nie potrzeb-
nych rzeczy z mieszkania piwnicy garazu 
struchu zadzwon do naszej fi rmy 732-851-
469  BIAŁ 

KOCIOŁ vigas 40kw 2005r., sprawny. 1.900 
zł szt. do uzg. 530-266-330  BIAŁ 

MASZYNA łucznik z sza  ą z napędem elek-
trycznym. 290 zł  604-131-123  BIAŁ 

MASZYNA do szycia Łucznik, stan bdb 200 
zł  516-598-405  BIAŁ 

PIEC 24 KW plus boiler stan dobry 1.000 zł 
do uzg. 798-391-290  MOŃ 

PIEC kociol vigas 40 kw. 1.800 zł szt. do uzg. 
530-266-330  BIAŁ 

WANNA 70x140 z baterią. 50 zł  795-155-
088  BIAŁ 

USŁUGI
REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, kompleksowe prace 
wykończeniowe, glazura, terakota, szalów-
ka, docieplenia, rabaty na materiały, gwa-
rancja jakości. 511-718-942  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty, wykończenia 
wnętrz, tanio, solidnie. 518-303-018  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowa-
nie, panele, płytki, Łapy i okolice. 882-698-
490  BIAŁ 

SOLIDNIE wykonam prace w zakresie-malo-
wanie, tapetowanie, re-gipsy, panele pod-
łogowe, gładzie szpachlowe, glazura.  884-
313-886  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, tynki ozdob-
ne. 511-718-942  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, parapety, 
montaż drzwi. 512-723-562  BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: malowanie, 
szpachlowanie, tynkowanie, panele, glazu-
ra, terakota, panele. Montaż okien, drzwi, 
parapetów. 512-723-562 

WYKONAM remont mieszkania, podlasie. 
513-914-328  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE

 » SOLIDNE PRACE OGÓLNO WYKOŃ
CZENIOWE. 796-058-865  BIAŁ 

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

WODNO-KANALIZACYJNE
UDRAŻNIANIE, przepychanie kanalizacji. 
789-271-772  BIAŁ 

ELEKTRYCZNE
ELEKTRYK HYDRAULIK, montaż mebli, 
zamki, oświetlenia, awarie. Malowanie-
odświeżanie.  120 zł do uzg. 503-391-530, 
518-332-401  BIAŁ 

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZNE, OD
BIORCZE, OŚWIETLENIA, UPRAW
NIENIA 510-686-001  BIAŁ 

STOLARSKIE
KUCHNIE, szafy w systemach przesównych 
i inne meble na wymiar. 733-886-429  BIAŁ 

NAPRAWA, wymiana blatów, drzwiczek, 
frontów, inne usługi stolarskie. 514-921-
381  BIAŁ 

STOLARSTWO artystyczne, meble do przed-
pokoju, renowacja, rzeźba, inkrustacja. 504-
418-652  BIAŁ 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 
USŁUGI stolarskie meble na wymiar. 500-
575-020  BIAŁ 
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