
Słowo „hygge” ma wiele znaczeń. Praktyka duńskiego 
stylu życia w odniesieniu do architektury i budownictwa 
to tworzenie azylu, w którym panuje bezpieczeństwo, 

szczęście i harmonia. W oparciu o wspomnianą skandynawską 
fi lozofi ę powstała w Białymstoku fi rma Hygge Hus, która 
oferuje domy budowane technologią skandynawską.

Nowa marka na białostockim rynku istnieje zaledwie kilka 
miesięcy, zakończyła już swoją pierwszą inwestycję a dwie kolejne 
są w trakcie realizacji.

– Podjęliśmy się nietypowego zlecenia – wybudowa-
nia dwóch segmentów szeregówek przy ul. Skidelskiej. 

Wyzwaniem było dostosowanie konstrukcji szkieletowej 
do już budowanych pozostałych budynków w technologii 
tradycyjnej. Inwestorowi zależało aby budynki nie odróżniały 
się od siebie architekturą zewnętrzną. Wymagało to takiego 
zaprojektowania przegród zewnętrznych, aby zachowały wy-
miary, kształt i detale elewacji sąsiednich budynków. Efekt 
przerósł nasze najśmielsze oczekiwania – budynki na pierwszy 
rzut oka wyglądają identycznie. Jednak jak to mówią diabeł 
tkwi w szczegółach – mówi Tomasz Krysztopik, właściciel 
Hygge Hus.
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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   

 SKROBLAKI, 60m², dzia ka 1400, drewniany, 
wolno stoj cy, do remontu. Murowana letnia 

kuchnia.  65.000 z   

 STANIS AWOWO, 772m², pr d, woda, gaz, 
kanalizacja, Do sprzeda y równie :363mkw, 

454mkw i 603mkw. Cena 220z  mkw 

 L  

D  
Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o przyzna-

niu wsparcia dla lokalnych społeczności. Dotacje przyznane 
w ramach konkursów, organizowanych przez lokalne grupy 
działania, pomogą w rozwijaniu kompetencji przedszkolaków 
i zwiększeniu aktywności zawodowej mieszkańców.

Ponad 111 tys. dotacji (wartość  projektu: 119,4 
tys. zł) trafi do Przedszkola Samorządowego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu. Fundusze będą przezna-
czone na dodatkowe zajęcia i zakup materiałów dydaktycznych. 
Skorzysta z nich 80. dzieci oraz pięć nauczycielek. Przedszkolaki 
będą mogły rozwijać kompetencje kluczowe, np. językowe czy 
matematyczne, a kadra pedagogiczna – umiejętności potrzebne 
w pracy z dziećmi.

Podobny projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 2 
w Sokółce. Z dodatkowych zajęć „Odkrywcy i konstruktorzy”, 
„Matematyka pod lupą”, „Mam swój czas”, kształtujących kom-
petencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne 
czy umiejętność pracy w grupie i uczenia się skorzysta 98 dzie-
ci. Ośmiu nauczycieli weźmie udział w szkoleniach uczących 
nowatorskiego podejścia m.in. do nauki matematyki, twórczej 
aktywności, swobody działania, w tym podejmowania ryzyka. 
Wartość dofi nansowania to ok. 400 tys. zł.

Z kolei mieszkańcy gmin: Grajewo, Radziłów, Rajgród, 
Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny 
i miasto Grajewo, którzy mają ukończone 30 lat i są w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, będą mogli korzystać ze wspar-
cia w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów 
i staży zawodowych. Dla uczestników (34 osoby) przewidziane 
są również warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy. Wartość projektu 
to 419,4 tys. zł, dofi nansowanie – prawie 400 tys. zł.

Z takiego wsparcia skorzystają też mieszkańcy gmin: 
Hajnówka, Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, 
Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, Kleszczele 
oraz miasto Hajnówka), pozostający bez pracy. Ponad 30 osób, 
które ukończyły 30 lat może liczyć na staże, szkolenia i warsz-
taty, pomagające w znalezieniu zatrudnienia. Dotacja dla tego 
projektu wynosi niemal 400 tys. zł.

www.wrotapodlasia.pl

Z   B
Pola słonecznikowe, kwietne łąki i zielone ekrany to tylko 

niektóre pomysły na zieleń w miejskiej przestrzeni, które zosta-
ną zrealizowane w Białymstoku w 2019 r. Miasto opracowało 
koncepcję przyszłorocznych nasadzeń.

W przyszłym roku w białostockich parkach, na skwerach 
i rabatach, w pasach drogowych zostaną nasadzone setki 
tysięcy roślin. Miasto zrealizuje też wiele nowych pomysłów 
na zagospodarowanie zieleni.

Na samo obsadzenie donic i kwiatowych wież zostanie 
wykorzystanych 18 tys. roślin. Ponad 120 tys. kwiatów typu 
bratki, pelargonie i stokrotki oraz 60 tys. tulipanów, kroku-
sów i narcyzów pojawi się na placach, skwerach i wzdłuż ulic 
Białegostoku. W przyszłym roku przeprowadzimy też rewita-
lizację stawu przy ul. A. Mickiewicza, odnowimy główne alejki 
w Parku Planty.

www.bialystok.pl

P    NIK-P    NIK-

Banki nieuczciwie zarabiały Banki nieuczciwie zarabiały 
na frankowiczachna frankowiczach
Banki wykorzystywały bezsilność państwa, 

przez co prawa klientów nie były odpowiednio 
chronione. NIK skontrolował instytucje, 

które powinny chronić konsumentów.

Banki mogły swobodnie wprowadzać nieuczciwe rozwiązania, 
a praw kredytobiorców mało kto przestrzegał. Nie były one też 
właściwie chronione. Problem dotknął klientów banków, którzy 
zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego w obcej 
walucie w latach 2005-2017. Jak wynika z kontroli przeprowa-
dzonej przez NIK, nawet jeżeli interwencje były przeprowadzane, 
często odbywały się za późno. Tym, co w największym stopniu 
utrudniało odpowiednią ochronę interesów kredytobiorców, 
był brak jednoznacznie sprecy-
zowanych uprawnień Komisji 
Nadzoru Finansowego. Sprawy 
nie ułatwiało także to, że wykrycie 
nieprawidłowości ze strony banku 
wiązało się z długotrwałymi spra-
wami sądowymi.

Gdy okazało się, że kre-
dyt w szwajcarskiej walucie jest 
znaczniej niżej oprocentowany niż 
te zaciągane w polskich złotych, 
społeczeństwo wręcz masowo 
ustawiło się w kolejkach po kre-
dyt. Potwierdzają to dane z tego 
okresu. Za symboliczny uważa 
się rok 2011, kiedy to podpisane 
umowy kredytowe osiągnęły liczbę 
bliską miliona, a wynikającą z nich 
wartość zobowiązań fi nansowych 
wyliczono na ok. 200 mld zł.

Niestety pokłosie pierwotnie 
korzystnej metody na zapewnienie 
sobie praw do własnego mieszka-
nia dość szybko dało się we znaki. 
Kredytobiorcy nie tylko musieli bo-
rykać się z wciąż rosnącymi ratami, 
ale też mieli problem, by pozbyć 
się zadłużenia.

Kiedy wartość polskiej waluty spadała (w stosunku do franka), 
liczba zaciąganych kredytów wciąż rosła, aż doszło do sytuacji, 
w której wynikająca z nich suma przewyższyła cenę rynkową 
lokali, będących hipoteką. W ten sposób osoby, które chciały 
sprzedać mieszkanie fi nansowane kredytem, nie mogły w ten 
sposób pozbyć się zadłużenia. Do tego część kredytobiorców 
padła ofi arą nieuczciwości banków.

Kontrola NIK wykazała, że zawierane umowy kredytowe 
miały w swoich postanowieniach niedozwolone klauzule. Według 
nich zarówno wysokość oprocentowania, jak i kursy mogły być 
dowolnie kształtowane przez banki. Kolejną niezgodną z prawem 

praktyką były także zapisy o obowiązkowym ubezpieczeniu, 
przy niskim wkładzie własnym, i jego warunki, o których klienci 
w chwili podpisywania umowy nie wiedzieli.

Tym, co może budzić zastrzeżenia, jest też fakt, że wykonywa-
ne przez banki symulacje wysokości rat kredytów przy 20 proc. 
spadku wartości polskiej waluty w stosunku do obcych, nie 
oddawały faktycznego zagrożenia, jakie wynikało z zaciągnięcia 
wieloletniego zobowiązania kredytowego.

NIK podkreśla, że do sytuacji, kiedy eliminacja ryzyka 
kredytowego rzutuje na wzrost kosztów dla banków czy ich 
klientów, doprowadził przede wszystkim słaby system ochro-
ny konsumentów. Ponadto organy administracji publicznej 
ponoszące odpowiedzialność za ochronę konsumentów nie 

wykazały dostatecznej aktywno-
ści w tym zakresie, a jedynym 
zastosowanym antidotum było 
skłonienie instytucji kredytują-
cych do zaniechania podobnych 
działań w kolejnych umowach. 
NIK zaopiniował, że nawet 
pomimo nowych uprawnień (obo-
wiązujących od kwietnia 2016 r.) 
umożliwiających administracyj-
ną, a nie sądową formę ochrony 
klientów, UOKiK nie wykorzystał 
w pełni wynikających z przepisów 
nowych możliwości. Do tego po-
stawa banków stanowiła barierę 
dla prób podejmowanych przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organem, któremu NIK bacz-
nie przyjrzał się podczas badania 
całej sprawy, była także Komisja 
Nadzoru Finansowego. Brak 
precyzyjnego określenia zakresu 
czynności, jakie mogłaby prze-
prowadzić instytucja, sprawił, 
że działania przez nią podej-
mowane były niewystarczające. 
Najczęściej przyjmowały postać 

pewnych kryteriów, które choć sukcesywnie zaostrzane, nie po-
zwoliły usunąć nieprawidłowości, a co najważniejsze, nie dotyczyły 
podpisanych już umów.

Z kolei stopień skomplikowania spraw w połączeniu z mocno 
ograniczonym dostępem do wiarygodnych informacji sprawił, 
że lokalni rzecznicy nie zawsze rzetelnie wywiązywali się ze swo-
ich obowiązków. Pomijane były np. informacje o widniejących 
w umowach klauzulach czy niebezpieczeństwach przedawnienia 
roszczeń. Często też nie występowali z powództwem do sądu, 
chociaż sytuacja tego wymagała.

Źródło: KRN.pl
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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, 47m², 2p., ul. Towarowa, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
okna PCV 215.000 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   

 4 POKOJE 
BIA YSTOK, 58m², ul. Ciep a, os. Sienk-
iewicza, ks. wieczysta, p yta, okna PCV 
246.000 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 wprowadzenia, 
ceg a 440.000 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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Budować oszczędnieBudować oszczędnie
Budowa domu to nie lada wyzwanie, nie tylko 

fi nansowe, ale też logistyczne. W przypadku bramy 
garażowej, okien czy drzwi podejmujemy decyzje, 

które będą miały istotny wpływ na wiele czynników: 
od komfortu i fi nansowego aspektu użytkowania 
budynku po efekt wizualny. Możemy sobie pomóc 
i oszczędzić pieniądze, czas oraz nerwy kupując 
wszystkie te elementy u jednego producenta.

Sposób budowy wymarzonego domu zależy od możliwości 
fi nansowych i czasu, jakimi dysponuje inwestor. Jedni wybierają 
tzw. system gospodarczy. Jego atutem są niższe koszty budowy. 
Inwestor samodzielnie organizuje wszystkie prace, materiały, 
fachowców od poszczególnych etapów robót, załatwia formalności, 
negocjuje ceny. Jednak jest to rozwiązanie dla osób, które mają 
czas na samodzielne koordynowanie pracami oraz zmysł orga-
nizacyjny.Na budowę pod klucz decydują się zwykle inwestorzy 
z zasobniejszym portfelem, dla których to czas jest najcenniejszy.

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

W obydwu przypadkach można zaoszczędzić zarówno czas 
jak i pieniądze, dokonując zakupów u jednego producenta. Taką 
fi rmą jest NITUS z Drużkowa Pustego (woj. małopolskie), która 
dysponuje kompleksową ofertą bram garażowych, okien, para-
petów, rolet zewnętrznych, moskitier i drzwi, a nawet komórek 
lokatorskich.

– Nasza fi rma istnieje na rynku już od lat 90., oferujemy 
więc rozwiązania sprawdzone, które 
spełniają surowe normy jakości jak 
i posiadają wysoki współczynnik 
izolacji termicznej i akustycz-
nej. Jesteśmy producentem 
szerokiego wachlarza asor-
t y m e n t u ,  z a r ó w n o 
w zakresie parame-
trów technicznych 
oraz bogatej gamy 
kolorystycznej. 
W przypadku 
bram garażo-
wych klient 
ma do wy-
boru 10 
kolorów 
podstawo-
wych i aż 70 
różnych oklein 
oraz moż l iwość 
lakierowania w do-
wolnym kolorze palety 
RAL, 100 wzorów drzwi 
zewnętrznych pasujących 
zarówno do nowoczesnych 
budynków jak również do reno-
wacyjnej architektury, 25 kolorów 
pancerzy rolet zewnętrznych oraz 

ponad 40 różnych kolorów stolarki PVC. Do produkowanych 
przez nas bram garażowych, okien, rolet, drzwi oferujemy systemy 
automatyczne renomowanych producentów, których jesteśmy 
ofi cjalnym partnerem, m.in. fi rmy Somfy – wyjaśnia Paweł Orzeł, 
ekspert fi rmy NITUS.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Korzystając z oferty jednego producenta oszczędzamy czas, 
ponieważ kontaktujemy się z przedstawicielem jednej fi rmy, który 
koordynuje cały proces zakupowy. Znając nasze oczekiwania 
i możliwości jest w stanie zaproponować nam odpowiednie roz-
wiązania wraz z kompleksową obsługą montażową i transportem. 
Składając zamówienie możemy też wynegocjować rabat. Już samo 
to przynosi nam wymierne korzyści fi nansowe. Ponadto zamiast 
tracić czas na rozmowy z kolejną fi rmą i różnymi ekipami mon-
terskimi, zastanawiać się, czy uda nam się dobrać odpowiednie 
elementy tak, by do siebie pasowały, możemy zająć się następnym 
etapem prac.

GWARANCJA DOPASOWANIA

Diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Wybierając produk-
ty tego samego producenta mamy gwarancję dopasowania 
wszystkich elementów. Jest to istotne nie tylko w kwestiach 
kolorystyki, ale przede wszystkim w przypadku zastosowania 
napędów automatycznych w bramach i roletach, czy też elektro-
nicznych elementów kontroli dostępu w drzwiach wejściowych. 
Przede wszystkim wszelkiego rodzaju urządzenia i podzespo-

ły są ze sobą kompatybilne. Wiele 
ułatwia to podczas serwisowania 

poszczególnych elementów, bez 
konieczności ponownego uma-

wiania się z różnymi fi rmami.
Budowa wymarzonego 

domu to długotermino-
wa inwestycja, przede 

wszystkim w komfort 
i bezpieczeństwo 

jego mieszkań-
ców. Warto więc 

wybrać roz-
wiązania 

dosto-
sowane 

d o  i n d y -
widualnych 

potrzeb i możli-
wości, korzystając 

przy tym z kom-
pleksowej  oferty 

jednego, sprawdzonego 
producenta. Do korzyści 

z zaoszczędzonego czasu 
i pieniędzy nikogo przecież 

nie trzeba przekonywać.

NP

 L  

P     R
Azbest zniknie z domów mieszkańców Rajgrodu. Zarząd 

Województwa przyznał gminie Rajgród na ten cel 45,5 tys. zł
W ramach projektu zaplanowany jest odbiór zdemonto-

wanych pokryć dachowych z posesji mieszkańców gminy, ich 
transport oraz unieszkodliwienie (poprzez składowanie na wysy-
pisku). Dzięki temu poprawi się stan środowiska, a także zdrowie 
mieszkańców.

To nie pierwszy tego typu projekt wybrany do dofi nansowania. 
Tydzień temu Zarząd Województwa przyznał dotacje na usuwanie 
azbestu gminom Bielsk Podlaski, Szypliszki, Krasnopol, Zambrów, 
Szepietowo, Nowe Piekuty i Grajewo. Wartość tych inwestycji 
to 738 tys. zł, dofi nansowanie 580 tys. zł.

http://www.wrotapodlasia.pl

N     B
Jeszcze w tym roku dzieci z oddziałów przedszkolnych 

i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 42 w Białymstoku będą mogli 
korzystać z nowego placu zabaw. Miasto rozstrzygnęło przetarg 
na realizację tej inwestycji.

Nowy plac zabaw przy ul. Sokólskiej 1 został zaprojektowany 
na potrzeby przedszkolaków i dzieci z klas wczesnoszkolnych. 
Teren przeznaczony na plac zabaw podzielony został na dwie 
strefy: przy wejściu ma powstać strefa dla maluchów, a w głębi 
– strefa dla starszaków. Pozostała część terenu będzie wolna 
od urządzeń, ma być wykorzystywana na zabawy ruchowe oraz 
imprezy okolicznościowe organizowane dla dzieci przedszkolnych 
i klas wczesnoszkolnych.

Planowane na placu zabaw urządzenia również uwzględniają 
podział na dwie grupy wiekowe. Dla młodszych dzieci (3-6 lat) 
zostaną zainstalowane dwie piaskownice, zestaw zabawowy dla 
maluchów, cztery huśtawki – ważki oraz karuzela. Dla starszych 
dzieci (7-10 lat) przeznaczony będzie zestaw urządzeń do zabaw 
ruchowych. Plac zabaw wyposażony zostanie również w ławki 
z oparciem i kosze na odpadki. Prawie cała nawierzchnia placu 
pozostanie trawiasta. Tylko na części terenu pod zestaw zabawowy 
dla starszych dzieci zaplanowano nawierzchnię piaszczystą. Plac 
zabaw zostanie ogrodzony. Realizacją prac budowlanych zajmie 
się fi rma Hydros Plus Tomasz Kulesz. Koszt to ok. 421,3 tys. zł.

– Chcemy przy kolejnej białostockiej szkole utworzyć miejsce, 
w którym dzieci będą mogły w atrakcyjny i bezpieczny sposób 
korzystać ze świeżego powietrza – powiedział zastępca prezydenta 
Przemysław Tuchliński.

Budowa placu zabaw powinna zakończyć się do 31 paździer-
nika 2018 r.

www.bialystok.pl
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Białystok z certyfi katem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. 

Stolica Podlasia została wyróżniona w kategorii gmin do 500 tysięcy 
mieszkańców. Nasze miasto doceniono m.in. za promowanie, rozwój 
turystyki i infrastruktury rowerowej oraz działania uwzględniające 
potrzeby rowerzystów. Nagrodę wręczono na Międzynarodowych 
Targach Rowerowych – Kielce Bike-Expo.

Jury ogólnopolskiego konkursu „Gmina przyjazna rowe-
rzystom” doceniło także jakość białostockich szlaków i ścieżek 
rowerowych. Warto wiedzieć, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze corocznie przyznaje certyfi katy za „twórczy wkład 
w rozwój turystyki rowerowej”. Certyfi kat jest potwierdzeniem 
działań gmin na rzecz udogodnień dla miłośników rowerów 
– mieszkańców i turystów. Wspierane i nagradzane są m.in. 
inwestycje w infrastrukturę rowerową (szlaki, ścieżki, stojaki, 
wypożyczalnie rowerów), działania związane z organizacją imprez 
dla miłośników dwóch kółek oraz dotyczące bezpieczeństwa ro-
werzystów. PTTK w ten sposób promuje samorządy sprzyjające 
turystyce rowerowej i angażujące się w polepszenie infrastruktury.

Do konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” zgłosiło się 
ponad pięćdziesiąt gmin z całej Polski. Jury zwróciło uwagę 
na wysoki poziom kandydatów. Doceniło rzetelne zgłoszenia, 
z bogatą dokumentacją zdjęciowo-fi lmową, z wykazami szlaków 
rowerowych oraz ścieżek rowerowych.

– Z każdym kolejnym rokiem infrastruktura rowerowa w naszym 
mieście jest coraz lepsza. Możemy już się pochwalić ponad 123 km 
dróg dla rowerów – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew 
Nikitorowicz, który w imieniu Miasta odebrał certyfi kat. – Warto 
też wspomnieć o innych inicjatywach skierowanych do miłośników 
rowerów, jak np. BiKeR. To pierwszy w Polsce system roweru aglo-
meracyjnego, z którego korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób.

Sieć dróg rowerowych w Białymstoku jest systematycznie 
rozwijana. Nowe drogi rowerowe są budowane w taki sposób, aby 
łączyły się z tymi już istniejącymi w spójną sieć. W przestrzeni 
miejskiej montowane są stojaki rowerowe, przy szkołach – wiaty 
rowerowe. Ponadto o dobrej jakości infrastruktury rowerowej 
w mieście świadczy m.in. rosnąca z roku na rok popularność 
BiKeRa. W systemie zarejestrowanych jest około 75 tys. osób. 
W tym sezonie po miejskie jednoślady sięgano już ponad 590 
tys. razy, a od początku funkcjonowania – 2,4 mln. Warto też 
wspomnieć o cyklicznych akcjach Straży Miejskiej, podczas któ-
rych rowerzyści otrzymują kamizelki odblaskowe.

P    K .
Zakończyły się prace budowlane na Krywlanach. Obecnie 

trwają odbiory techniczne pasa startowego, a wkrótce rozpocznie 
się procedura związana z uzyskaniem certyfi kacji.

Budowa pasa startowego na Krywlanach rozpoczęła się 
w grudniu 2017 roku. Prace budowlane właśnie się zakończyły 
– zgodnie z planowanym terminem.

Powstała tam droga startowa o wymiarach 1350 m na 30 m 
(o nawierzchni utwardzonej z asfaltobetonu) i droga starto-
wa o wymiarach 840 m na 160 m (o nawierzchni trawiastej). 
Wybudowano także płytę do zawracania samolotów, drogi ko-
łowania, płyty postojowe. Jest także strefa lądowania skoczków 
spadochronowych oraz niezbędna infrastruktura techniczna 
wraz z oświetleniem. Koszt inwestycji to ponad 45 mln zł. 
Przedsięwzięcie zostało wsparte kwotą 16,1 mln zł z budżetu 
województwa podlaskiego.

www.bialystok.pl
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Zaproś jesień Zaproś jesień 
do swojego domu!do swojego domu!
Pomimo tego, że jesień często kojarzy 

nam się z szarą, deszczową aurą – jest 
to przecież pora roku o ciepłej kolorystyce. 

Złote, pomarańczowe, żółte i brązowe odcienie 
goszczą nie tylko w koronach drzew, ale 
również w domowych aranżacjach. Dorota 
Jaguś, ekspert Bonami.pl podpowie nam jak 
zaprosić jesień do naszych wnętrz i stworzyć 
ciepły, przytulny klimat w mieszkaniu.

Wrzesień, październik i listopad to dobry czas 
na zmiany. Po wakacjach wracamy do rzeczywistości – 
praca, szkoła i domowe obowiązki sprawiają, że więcej 
czasu spędzamy w pomieszczeniu. Kiedy pogoda nie 
sprzyja rodzinnym spacerom, warto zaangażować 
domowników w przeprowadzenie domowej meta-
morfozy. Już kilka drobiazgów w otoczeniu wystarczy, 
by zrekompensować deszczowy widok za oknem i za-
prowadzić ciepłą atmosferę w domu.

PRZYTULNY KĄCIK

Jesienne wieczory to dobry czas na powrót 
do ukochanych książek i długich seansów fi lmowych 
na kanapie. „Warto wyposażyć nasze pokoje w pusz-
yste dodatki” – radzi Dorota Jaguś, ekspert Bonami.
pl – „Jasnopomarańczowa poduszka ZicZac Pebble, 
koc Homing Terra w odcieniach beżu i oranżu, a może 
piękna, wełniana poszewka Fancy Beige. Już same 
tkaniny w jesiennej kolorystyce mogą ożywić nasz 
salon i nadać mu złocistego blasku”.

Musztardowa żółć jest w tym roku jedną z naj-
modniejszych barw – w sezonie jesiennym nie będzie 
inaczej. Dodatki w tym kolorze, takie jak dziergany puf 
ZicZac, będą hitem zwłaszcza w minimalistycznych, 
szarych wnętrzach, którym nadadzą charakteru. Jeśli 
lubimy dominujące dekoracje, warto wybrać jeden 
wyrazisty element – bordowa skóra owcza z długim 
włosiem Ptelja będzie nie tylko piękną ozdobą, ale 
i przyjemnym, puszystym dywanikiem bądź narzutą.

CHWILA DLA SIEBIE

Wrzesień, październik i listopad sprzyjają spo-
tkaniom przy ciepłej herbacie. Aromatyczne napary 
z miodem i cytryną zachwycą naszych gości w je-
siennych kubkach Chasing Rainbows Perfect Blend, 
Cherry Ducks lub w pięknych, ceramicznych fi liżan-
kach ze spodkiem Antic Line Cup Red z oferty Bonami. 
„Możemy też zorganizować wieczór tylko dla siebie – 
odprężyć się z ulubioną gazetą i świeżo zmieloną kawą 
w fi liżance Sagaform Dog, która po zniknięciu ciepłe-
go napoju zaskoczy nas porcelanową fi gurkę ukrytą 
na dnie” – mówi Dorota Jaguś, ekspert Bonami.pl.

Jesienią warto postawić na świece w pomiesz-
czeniach. Teraz możemy je dopasować nie tylko pod 
względem preferowanych kolorów, ale również za-
pachów. Może spodoba nam się któryś z aromatów 
w słoikach od Goose Creek – dyniowa bułeczka lub 
marchewkowe ciasto albo świeczka Ginger Tea o za-
pachu imbiru i trawy cytrynowej z oferty Bonami. 
Zwolennicy samych światełek mogą wybrać pojemnik 
z podgrzewaczami Total blackout lub postawić na cie-
kawe świeczniki HouseVitamin® Candle, które pięknie 
rozpraszają światło. Bardzo modnym dodatkiem 
są również girlandy Irislights Brownie – to dwanaście 
kul w odcieniach brązu i beżu, które podkreślą ciepły 
klimat jesiennych wieczorów.

SMAKI JESIENI

Aromaty w naszym domu podczas jesieni nie 
powinny się jednak opierać tylko na świecach zapa-
chowych. Wnętrza może wypełniać woń ciast i ciepłej 
czekolady. „Bambusowa miska z dziadkiem do orze-
chów Bambum Noce pomoże nam zręcznie łuskać 
ulubione laskowe i włoskie orzechy” – mówi Dorota 
Jaguś, ekspert Bonami.pl – „Możemy potem je dodać 
do wypieków na tradycyjnej blasze lub wciąż modnych 
muffi nków. Foremki Nordic Ware Autumn pozwolą 
nam przygotować babeczki w kształcie żołędzi i li-
ści, z kolei silikonowy zestaw Premier Housewares 
Pumpkin przypomina malutkie dynie”.

Ciepłe barwy jesieni mają pozytywny wpływ na nasz 
nastrój. Warto się nimi otoczyć, kiedy pogoda za oknem 
jest szara i przygnębiająca. Żółcie, pomarańcze i odcie-
nie złota w połączeniu z przebijającym się zza chmur 
słońcem stworzą w pomieszczeniu przytulny charakter, 
który doda nam poczucia przyjemnego ciepła. Wystarczy 
wprowadzić do naszego domu kilka drobiazgów w tych 
kolorach. W ofercie Bonami.pl możemy znaleźć na przy-
kład poduszkę Mistral Home z wzorem jesiennych liści, 
subtelne gałązki J-Line Berries Burgundy do złudzenia 
przypominające naturalną roślinność oraz dzbanki 
french press i czekoladowe fondue, które umilą nam dłu-
gie popołudnia i wieczory w domowym zaciszu. Jesień 
to czas, kiedy wszystko wkoło zwalnia – warto skorzy-
stać z jej zalet. Oprócz długich spacerów w kaloszach 
możemy się rozkoszować towarzystwem najbliższych 
w naszych czterech ścianach i oddać się ulubionym 
aktywnościom takim jak czytanie książek, oglądanie 
fi lmów czy granie w planszówki. Drobne dekoracje, 
poduszki, koce i świece z oferty Bonami sprawią, że bę-
dziemy czuli przyjemną błogość i spokój, której zwykle 
brakuje w codziennym pędzie.

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

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

 BIA YSTOK, 47m², 3p., ul. Sukienna, os. 
Centrum, ceg a, PRZEPI KNE, komfortowe, 

dwustronne, ciche zielone centrum, eleganckie 
zabudowy, balkon, piwnica, WARTO!!! 262.000 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, 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 215.000 z   

C   ..C   ..

Sprzedaż praw z umowy Sprzedaż praw z umowy 
deweloperskiejdeweloperskiej
Transakcja sprzedaży nieruchomości, chociaż zawierająca 

wiele niuansów oraz wymagająca dokładnego poznania 
sytuacji prawnej i faktycznej przedmiotu umowy, jest 

jednakże powszechna zarówno w obrocie profesjonalnym, 
jak i z udziałem konsumentów. Czy jednak możliwe jest 
dokonanie sprzedaży prawa do przyszłej nieruchomości, 
które to wynikać będzie z umowy deweloperskiej?

Chociaż transakcje tego 
typu zdarzają się stosunkowo 
rzadko, to jednak prawo ich 
nie zabrania. Należy wszakże 
pamiętać o konieczności speł-
nienia dodatkowych warunków. 
Wynika to z faktu, że co prawda 
w języku potocznym operuje-
my pojęciem sprzedaży praw 
z umowy, to od strony praw-
nej tego typu rozporządzenie 
jest cesją praw i obowiązków 
z umowy (przelewem praw 
i obowiązków), którą to Kodeks 
cywilny wyraźnie odróżnia 
od umowy sprzedaży.

W tym miejscu wspomnieć należy krótko o sklasyfi kowaniu 
umowy deweloperskiej na gruncie prawa zobowiązań. Jest to mia-
nowicie umowa, w której każda ze stron jest zarówno wierzycielem 
(przysługują jej roszczenia względem drugiej strony umowy), jak 
i dłużnikiem (ma obowiązki w stosunku do swojego kontrahenta). 
Ta cecha umowy deweloperskiej jest kluczowa, bowiem o ile prawa 
z danej umowy można przenieść bez zgody dłużnika, to zmiana 
dłużnika, a zatem przeniesienie obowiązków, wymaga już zgody 
wierzyciela. Skoro zaś każda ze stron umowy deweloperskiej 
jest zarazem wierzycielem, jak i dłużnikiem, to do pełnej zmia-
ny osobowej (wstąpieniem na miejsce dotychczasowej strony 
innej osoby, która przejmie zarówno jej prawa, jak i obowiązki) 
konieczna jest zgoda drugiej strony umowy. Inaczej zatem, niż 
ma to miejsce przy umowie sprzedaży nieruchomości, wola jednej 
ze stron umowy deweloperskiej nie jest wystarczająca do cesji.

Niemniej, zgoda na przelew praw i obowiązków z umowy 
deweloperskiej może zostać zamieszczona bezpośrednio w jej 
treści. Jeżeli natomiast umowa milczy na ten temat, konieczne 
jest uzyskanie takowej zgody w czasie późniejszym. Bez niej 
bowiem umowa cesji nie wywoła zamierzonego skutku, gdyż nie 
doprowadzi do zmiany dłużnika. Jeżeli zatem rozważamy doko-
nanie transakcji powszechnie zwanej sprzedażą praw z umowy 
deweloperskiej, to koniecznie zweryfi kujmy, czy deweloper wy-
raził na to zgodę w umowie, a jeżeli nie, to czy wyrazi ją w czasie 
późniejszym.

Dysponując zgodą dewelopera można zawrzeć umowę prze-
niesienia praw i obowiązków. Treść tej umowy nie będzie znana 

deweloperowi, stąd też wzajemne rozliczenia cedenta (zbywcy 
praw i obowiązków) oraz cesjonariusza (osoby wstępującej 
do umowy) zależne będą wyłącznie od ich uzgodnień. Przed za-
warciem przedmiotowej umowy warto uzgodnić także, kto ponosić 
będzie koszty związane ze zmianą wpisów w księdze wieczystej, 
a także ewentualnych aneksów do umowy deweloperskiej. Te 
ostatnie wymagają bowiem dla swojej ważności zachowania 
formy aktu notarialnego.

P a m i ę t a j  r ó w n i e ż , 
że skutkiem takiej umowy 
będzie wstąpienie nabywcy, 
na twoje miejsce, do umo-
wy deweloperskiej, która nie 
ulega rozwiązaniu. Dlatego, 
o ile nic innego nie będzie wy-
nikało z treści samej umowy 
deweloperskiej, bądź twoich 
późniejszych uzgodnień z de-
weloperem, ten ostatni nie 
będzie zobowiązany do zwrotu 
na twoją rzecz jakichkolwiek 
kwot dotychczas przez ciebie 
wpłaconych na poczet umowy 

deweloperskiej. Jak już bowiem to wskazano, sama treść tejże 
umowy nie podlega zmianie, na skutek zawarcia ww. cesji. Jeżeli 
cesjonariusz i deweloper zamierzać będą zmienić jej treść, to ko-
nieczne będzie zawarcie przez nich stosownego aneksu.

Czy taki aneks będzie potrzebny? Zazwyczaj tak, zmianie ulegać 
będą bowiem wnioski wieczystoksięgowe dotyczące praw z umowy 
deweloperskiej. W zależności od treści konkretnej umowy dewelo-
perskiej oraz uzgodnień stron, nie sposób wykluczyć konieczności 
dokonywania również innych zmian we wskazanej umowie.

Niezależnie od zawarcia umowy cesji, Kodeks cywilny wy-
maga zawiadomienia o fakcie jej zawarcia drugiej strony umowy 
deweloperskiej, w tym przypadku zatem dewelopera.

Co to oznacza w praktyce? To, że deweloper – do czasu 
powiadomienia – będzie swoje obowiązki wynikające z umowy 
deweloperskiej wykonywał względem ciebie, nie zaś osoby która 
formalnie wstąpiła na twoje miejsce. Jeżeli zatem deweloper 
miałby zwrócić określoną kwotę tytułem wzajemnych rozliczeń 
z umowy, to zwróciłby ją tobie, mimo iż nie byłbyś już stroną 
umowy. Nadto, nabywca nie mógłby występować do dewelopera 
z roszczeniem o wypłatę tej kwoty. Adresatem takiego roszczenia 
byłbyś ty, jako zbywca praw i obowiązków.

Michał Koralewski

 L  
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Zespoł Koordynacyjney Komisji Europejskiej, Bank Światowy 
oraz NFOŚiGW rozmawiali o efektywności energetycznej polskich 
domów i programie „Czyste powietrze”.

Celem programu „Czyste powietrze” realizowanego przez 
NFOŚiGW jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniej-
szenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń pochodzących z domów 
jednorodzinnych. Rozpoczęty w tym roku program będzie trwał 
do 2029.

Podczas dyskusji Wolfgang Münch, Przewodniczący Zespołu, 
Zastępca Dyrektora Polskiej Sekcji w Dyrekcji Generalnej Regionów 
w Komisji Europejskiej, zwrócił uwagę na problem jakości powietrza 
istniejący w kilku krajach UE. W lutym 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości 
UE w Luksemburgu orzekł, że Polska złamała prawo unijne, przekracza-
jąc przez wiele lat dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu. 
Dodał również, że Unia Europejska wesprze swoimi funduszami dzia-
łania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Piotr Woźny, zastępca prezesa NFOŚiGW przytoczył słowa 
Premiera Mateusza Morawieckiego z 12 grudnia 2017 r.: Czyste 
powietrze to wyzwanie cywilizacyjne, które pokaże, czy Polska jest 
dojrzałym krajem. Następnie zaprezentował stan prac w programie 
„Czyste Powietrze” oraz usytuowanie w nim programu prioryteto-
wego NFOŚiGW. Najważniejszymi punktami rządowego programu 
poprawy jakości powietrza są wymagania dla kotłów na paliwa stałe, 
normy jakościowe dla paliw stałych oraz wsparcie fi nansowe obywateli.

W czerwcu 2018 r. Prezes Zarządu NFOŚiGW podpisał poro-
zumienie w sprawie realizacji programu z prezesami zarządów 16 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
Prezesem Zarządu BOŚ S.A. Program został uroczyście zainauguro-
wany przez Premiera Mateusza Morawieckiego we wrześniu 2018 r.

Prezes Kazimierz Kujda na spotkaniu zaprezentował podstawy 
działania, potencjał, dotychczasowy dorobek, bieżące prace oraz 
planowany rozwój działalności NFOŚiGW. Przedstawił przed-
sięwzięcia wspomagane przez Fundusz tj.: instalacje odpylania, 
odsiarczania i odazotowania spalin w dużych elektrowniach sys-
temowych i dużych elektrociepłowniach, termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej, zakup i instalację kolektorów 
słonecznych, przedsięwzięcia energetyki geotermalnej, budowę 
elektrowni wiatrowych oraz domów energooszczędnych, instalację 
energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz zakup bezemisyjnych 
środków transportu publicznego. Efekty osiągnięte przez Fundusz 
to m.in.: oszczędność energii 3,4 TWh/r oraz termomodernizacja 
4,3 tys. obiektów użyteczności publicznej.

O    
  T  K

W niedzielę, 24 września marszałek Jerzy Leszczyński wziął 
udział koncercie inaugurującym obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę i otwarciu zmodernizowanej sali 
widowiskowej w Turośni Kościelnej.

Marszałek Jerzy Leszczyński wręczył wójtowi Turośni 
Kościelnej – Grzegorzowi Jakuciowi - okolicznościową plakietkę 
– replikę kafl a z 1928 roku przedstawiającą Orła Piastowskiego, 
którego oryginał z 1928 roku znajduje się w zbiorach Muzeum 
Podlaskiego. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-le-
cia istnienia samorządu wójt otrzymał też od marszałka plakat 
wydany przez samorząd województwa przedstawiający Marszałka 
Józefa Piłsudskiego z jednym z jego przemówień.

Źródło: KRN.pl

RynekPierwotny.pl – największy portal nowych mieszkań i domów, posia-
dający w swojej bazie ponad 2.000 inwestycji i 61.000 ofert.
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MIESZKANIA

 

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

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

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

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

z  do uzg. 

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

1025 m², 246z  m² 175.644 z  do uzg. 

 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. 

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

nowa zabudowa jednorodzinna 299.000 z  do 
uzg. 

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

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

 BIA YSTOK, 337m², dzia ka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno stoj cy, atrakcyjny, 

do wprowadzenia 599.000 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. 

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

wspania y ogród,  690.000 z  do uzg. 

DOMY

 BIA YSTOK, 2 pokoje, os. Tysi clecia, 
powierzchnia: 45, 70m², pi tro: 1, cena: 1100z + 

czynsz 410z  + pr d+ gaz, standard: do 
wprowadzenia. 1.510 z  do uzg. 

 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, 4 pokoje, os. Bojary, 
powierzchnia:71, 49m; 3 pi tro; 4 oddzielne 
pokoje; cena: 2700z +pr d+woda+gaz; 1-

stanowiskowy gara  w cenie 150z  miesi c. 2.700 
z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 57.90m², 3p., ul. Dziesi ciny, os. 
Dziesi ciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 

p yta, okna PCV, w as., czynsz ok.380z , piwnica 
oraz balkon. 220.000 z  do uzg. 

 KLEOSIN, 60.70m², 4p., p yta, okna PCV, w as., 
czynsz ok.400z , balkon oraz piwnica, dwustronne 

230.000 z  do uzg. 

DZIA KI



KUPIĘ
MIESZKANIA

BIAŁYSTOK, 1p., cegła, kupię miesz-
kanie na parterze do 50m² (cegła) w 
Białymstoku 510-082-002  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 65m², ks. wieczysta, cegła, 
płyta, spółdz. włas., włas., Kupię miesz-
kanie bez pośredników, rynek wtórny 
od 2008roku centrum lub pobliżu, trzy 
pokoje. 600-780-144  BIAŁ 

CHCESZ sprzedać mieszkanie? Możemy 
Ci w tym pomóc. Skutecznie i bez stresu, 
zadzwoń 3.500 zł do uzg. 574-737-543  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

KREDYTY hipoteczne i ubezpieczenia 
majątkowe. 500-841-661  BIAŁ 

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

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

KUPIĘ mieszkanie 2 lub 3 pokojowe, 
w blokach bez windy max 3p, w bu-
dynkach z winda piętro bez znaczenia. 
Tylko bezpośrednio 4.500 zł m² 668-
220-111  BIAŁ 

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

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

KUPIĘ mieszkanie do remontu, Białystok, 
Piasta-inne. 2.000 zł m² 503-391-530, 
518332401  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w B-stoku, os. nowe 
miasto, I-I I piętro, cegła, do 150.000zł. 
698-195-597  BIAŁ 

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

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

KUPIE mieszkanie w rozsądnej cenie, 
może być do remontu, bez pośredników. 
883-058-811  BIAŁ 

MIESZKANIE do 120.000zł, może być 
do remontu, w B-stoku. 698-195-597, 
(85)663-17-25  BIAŁ 

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

DOMY

 » B STOK, DO 160M² POW. UŻYTKO
WEJ, PODPIWNICZONY, DZIAŁKA 
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 wprowadze-
nia. 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 w Białymstoku do 260tys zl. 
Gotówka  260.000 zł  781-020-613  BIAŁ 

KUPIĘ dom w Białymstoku, ewentual-
nie pod miastem. 300.000 zł  781-020-
613  BIAŁ 

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

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

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

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

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

GARAŻE
KUPIĘ garaż blaszak. 696-950-525  HAJ 
K U P I Ę  garaż  murowany na os . 
Mickiewicza. 792-057-615  BIAŁ 

DZIAŁKI
ŁOMŻA, 1000m², Kupię ziemie rolną z 
lasem lub sam las w okolicy lub gmi-
nie Nowogród Zbójna Wizna Piątnica 
Miastkowo najlepiej proszę o wysłanie 
sms-a  690-330-990  ŁOM 

DUŻĄ działkę budowlaną. Białystok i 
obrzeża miasta 503-045-007  BIAŁ 

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

KUPIĘ działkę budowlaną 700-800m², 
gmina Wasilków 536-709-700  BIAŁ 

KUPIĘ działkę Krupniki, Klepacze 600-
1200 m² bezpośrednio. 507-062-555  
BIAŁ 

KUPIĘ działkę w Białymstoku pod dzia-
łalność gospodarczą. 791-966-660  BIAŁ 

 » KUPIĘ LAS MIESZANY Z ZIE
MIĄ LUB BEZ, WOJ. POD
LASKIE. 513-017-847 

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

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

KUPIĘ siedlisko, gmina Wasilków. 536-
709-700  BIAŁ 

KUPIĘ ziemię, las, nieużytki również te-
ren po wyciętym lesie, najlepiej kilka 
hektarów ale również małe i nietypo-
we działki mnie interesują. 690-330-
990  ŁOM 

KUPIĘ, ziemię, nieużytki, działkę w pobli-
żu rzeki, jeziora lub przy często uczęsz-
czanej trasie.  600-588-666  ŁOM 

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

. podlaskie ).  513-017-847 
KUPIE działke zalew siemianówka blisko 
wody 504-322-490  BIAŁ 

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

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

B STOK, 34m², 2p., os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., niski czynsz, 
piwnica, balkon, idealna lokaliza-
cja, CEN-MS-1224 195.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 35m², ul. Al. Piłsudskiego, par-
ter. 209.000 zł  600-900-969  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2 5. 8 0 m²,  1p. ,  o s . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, okna PCV, 
cegła, do aranżacji, duży balkon, ideal-
ne na wynajem 143.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 26.30m², 2p., ul. Św 
Jerzego, os. Nowe Miasto, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., balkon, piwnica. 158.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

2-POKOJOWE
B STOK, 26.94m², ul. Al. Piłsudskiego, 
os. Centrum, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, kontakt po godz. 15:00. 
170.000 zł  694-333-071  BIAŁ 

B STOK, 27.30m², 3p., os. Bema, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, włas., win-
da, niski czynsz, bez podatkuPCC, bal-
kon, CEN-MS-1225 239.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 28m², 3p., os. Bema, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas., AGD w cenie, bal-
kon, piwnica, funkcjonalne, nowocze-
sne, 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, wypo-
sażenie w cenie, niski 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 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas., AGD w cenie, funk-
cjonalne, spokojna okolica, blisko cen-
trum, CEN-MS-1193 254.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 33m², 3p., ul. Wierzbowa, go-
towe do zamieszkania, po remoncie, w 
pełni wyposażone. 193.000 zł do uzg. 
784-981-858  BIAŁ 

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 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, włas., win-
da, piwnica, miejsce parkingowe, bli-
sko centrum, CEN-MS-1210 285.000 zł  
531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 38.42m², 3p., os. Antniuk, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, Balkon, piwnica, mieszka-
nie nowoczesne, wymienione insta-
lacje, 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. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, spółdz. włas., idealna 
lokalizacja, balkon, niski czynsz, piw-
nica, CEN-MS-1215  190.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², 1p., os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
niski czynsz, duża piwnica, widny i sło-
neczny salon, 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 wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, oddziel-
na kuchnia 209.000 zł  665-367-868, 
603-704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², os. Sybiraków, ks. wie-
czysta, 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 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
idealny rozklad pomieszczeń, miesz-
kanie dwustronne, spokojna okoli-
ca, 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 cen-
trum, 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, AN
TRESOLA, STAN DEWELOPERSKI. 
250.000 zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 48.36m², 2p., os. Zawady, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
pralka i zabudowy stałe w cenie, piwni-
ca, balkon, cicha okolica, CEN-MS-1185 
255.000 zł  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, 48m², 2p., ul. Konopnickiej, . 
210.000 zł  537-835-333  BIAŁ 

B STOK, 50.50m², 4p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, płyta, włas., idealna lokalizacja, 
spokojne otoczenie, AGD, balkon, piw-
nica, CEN-MS-1157 222.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 50m², 2p., os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., piw-
nica, duży balkon, ścisłe centrum, blok 
odnowiony 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 lo-
kalizacja, niski czynsz, CEN-MS-1201 
240.000 zł  531-790-133, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 53m², 4p., ul. Pałacowa, duża 
piwnica. 260.000 zł  602-797-917  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², 4p., ul. Konopnickiej, 
os. Mickiewicza, do wprowadze-
nia, umeblowane, okna PCV, spółdz. 
włas., Polecane studentom, młodym 
parom 205.000 zł  883-972-723  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 33.30m², 4p., ul. Czysta, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Dwupokojowe mieszkanie, 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 

B I A ŁY S T O K ,  3 6 . 5 0 m ²,  4 p. ,  u l . 
Piastowska, os. Piasta, cegła, okna PCV, 
spółdz. włas. 199.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  37. 6 0 m ²,  2p . ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wieczy-
sta, cegła, okna PCV 199.000 zł  600-
525-899, (85)742-21-94  HOME-SERVICE 

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

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

BIAŁYSTOK, 38m², 1p., ul. Wiewiórcza, 
os. Dojlidy, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, po remoncie, 
Dwustronne, bez balkonu, zadbane, 
Wspólnota. Kameralnie 182.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 

PCV, włas., balkon, piwnica. 336.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  39.4 0 m ²,  2p. ,  os . 
Dziesięciny, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, spółdz. włas., spokojna okolica 
199.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  3 9 m ² ,  1 0 p . ,  u l . 
Wyszyńskiego, os. Przydworcowe, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV, Idealne 
jako inwestycja pod wynajem. Polecane 
studentom. 225.000 zł  576-070-703  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  41 . 5 0 m ²,  4 p . ,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, po remoncie, okna PCV, włas., 
Nowe, po remoncie 259.000 zł  576-070-
706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 42.20m², 2p., ul. Tysiąclecia 
P, os. Białostoczek, do wprowadzenia, ce-
gła, Niski blok z cegły, balkon.Mieszkanie 
posiada bardzo funkcjonalny rozkład 
232.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  42.6 0 m ²,  1p . ,  u l . 
Orzeszkowej, os. Mickiewicza, ks. wie-
czysta, 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 

B I A ŁY S T O K ,  42.6 0 m ²,  4 p . ,  u l . 
Magnoliowa, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, pły-
ta, okna PCV 179.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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 wprowadze-
nia, cegła 220.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 44.80m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, moż-
na na 3-pokojowe, oddzielna kuchnia, 
idealne na inwestycje 226.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 44.80m², os. Przydworcowe, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., balkon, piwnica. 219.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 
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B I A Ł Y S T O K ,  4 4 m ² ,  3 p . ,  u l . 
Andrukiewicza, os. Skorupy, ks. wie-
czysta, cegła 245.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Transportowa, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, 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 
wprowadzenia, cegła, w łas., Dwa 
pokoje na Nowym Mieście, blisko 
Politechniki. 249.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  45.6 0 m ²,  3p . ,  u l . 
Zwierzyniecka, os. Centrum, cegła, okna 
drewniane, spółdz. włas. 219.000 zł  
883-302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I AŁY S T O K , 46m², 5p., ul. Jana 
Pawła II, os. Wysoki Stoczek, ks. wie-
czysta 350.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Towarowa, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, okna PCV 215.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 47m², 3p., ul. Sukienna, os. 
Centrum, cegła, PRZEPIĘKNE, komfor-
towe, dwustronne, ciche zielone cen-
trum, eleganckie zabudowy, balkon, 
piwnica, WARTO!!! 262.000 zł  660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 47m², ul. Trawiasta, os. 
Wygoda, cegła, okna PCV, zamknięte 
osiedle, cegła 2007, 2 pokoje, kuchnia, 
balkon, piwnica, podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych 249.000 zł  660-474-
444  BEWE 

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

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Sybiraków, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, włas., Świeżo wy-
kończone. Bez PCC. Kuchnia wyposa-
żona. 295.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po re-
moncie, okna PCV, bokówka, balkon, 
zabudowy stałe.  229.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

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

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, 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 apartament o pow. 49, 2m², po-
łożony na IVp w nowym apartamen-
towcu z 2014r, z garażem 400.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49m², 2p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, do wprowadzenia, 
ceg ła 295.000 z ł   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, 50m², 3p., os. Bojary, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica. 348.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50m², 3p., ul. Słonimska, 
os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, 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, 52.20m², ul. Boh. Getta, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas. 245.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

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

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

BONDARY, 48.50m², 2 pokoje, balkon, 
loża, 5mkw, budynek gospodarczy nada-
jący się na garaż, działka 0, 33 ha. 45.000 
zł do uzg. 727-272-899  BIAŁ 

CZARNA Bialostocka, 33m², 4p., ul. 
Zeromskiego, okna PCV, włas., do re-
montu 2-pokojowe blok ocieplony- 
99.999 zł do uzg. 696-774-177  BIAŁ 

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

LIPSK, 56.50m², ul. Batorego18, pokoje 
19, 5 i 16m² kuchnia 11, 5m², łazien-
ka 4m², ppokój 5, 5m², balkon, piwni-
ca 16m², ogródek 66.000 zł  722-991-
111  AUG 

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

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

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

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

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

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

 B STOK WASILKÓW, 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, 44m², os. Wysoki Stoczek, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 

PCV, spółdz. włas., idealna lokaliza-
cja, CEN-MS-1226 299.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 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, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., dobra 
lokalizacja, piwnica, balkon, nowo-
czesne, 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 za-
mieszkania.  174.500 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

B STOK, 48m², 1p., os. Dziesięciny, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., piw-
nica, balkon, niski czynsz, mieszkanie 
do wykończenia, cicha spokojna oko-
lica, CEN-MS-1218 190.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 
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B STOK, 48m², 2p., ul. Wyszyńskiego, 
os. Przydworcowe, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, 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, płyta 
180.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 51.20m², 3p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, cegła, okna drewnia-
ne, spółdz. włas., mieszkanie dwustron-
ne, piwnica, 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 
wprowadzenia, 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 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, włas., otwar-
ta kuchnia, AGD, balkon, piwnica, ni-
ski 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. 
wieczysta, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., do remontu, duży balkon, piwni-
ca, niski czynsz, CEN-MS-1214 240.000 zł  
531-790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 57m², 2p., ul. Wąska, os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, 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, 
korzystnie położone mieszkanie, 3 
niezależne pokoje i kuchnia, do wpro-
wadzenia. 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. Białostoczek, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 
balkon, AGD w cenie, piwnica, ogró-
dek, CEN-MS-1222 257.000 zł  531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

 » B STOK, 60M², UL. PIŁSUDSKIEGO, 
PARTER, DO REMONTU, BEZPO
ŚREDNIO. 721-112-396  BIAŁ 

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

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

 » B STOK, 61M², APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 3POK, 
PARTER, OGRÓDEK, STAN 
DEWELOPERSKI. 319.800 
zł  733-900-723  BIAŁ 

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

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

BEZCZYNSZOWE. 285.000 zł m² (85)743-56-31  BIAŁ 
B STOK, 62m², 1p., ul. Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, 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. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, bli-
sko 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 wpro-
wadzenia, cegła, włas., winda, garaż, 
nowy blok 370.000 zł  665-367-868, 
603-704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 63M², OS. NOWE MIASTO, GOTOWE DO 
ODBIORU, II P., STAN DEWELOPERSKI. 320.000 zł  

728-817-371  BIAŁ 

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

721-999-721  BIAŁ 
B STOK, 64m², 4p., os. Białostoczek, po 
remoncie, ocieplone. 240.000 zł do uzg. 
696-094-052  BIAŁ 

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

B STOK, 66m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
szafy przesuwne, słoneczne, prze-
stronne mieszkanie, balkon, cicha 
okolica, CEN-MS-1176 250.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 70m², 2p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, po remon-
cie, włas., duży teras, dwie łazienki, 
AGD w cenie, wyposażenie w cenie, 
piwnica, CEN-MS-1123 360.000 zł  531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

324.663 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Lipowa, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., antresola, piwnica. 345.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 44.80m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, oddziel-
na kuchnia, aktualnie 2 pokoje można 
na 3, na inwestycję 226.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 48.20m², 1p., ul. Gajowa, 
os. Dziesięciny, do wprowadzenia, po 
remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 

Nowe, funkcjonalne, dla rodziny, star-
szych osób 255.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Dworska, os. 
Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, ume-
blowane, okna PCV, Funkcjonalne, prze-
stronne, w spokojnej okolicy 256.000 zł  
883-972-723  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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 

B I A ŁY S T O K ,  53.4 0 m ²,  4 p . ,  u l . 
Broniewskiego, os. Przyjaźń, ks. wie-
czysta, okna PCV 225.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

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

BIAŁYSTOK, 54.30m², 2p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, cegła, ume-
blowane, włas., Funkcjonalne mieszka-
nie z jasną, oddzielną kuchnią. 261.900 
zł  576-070-703, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁYS TO K, 54m², 2p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do wpro-
wadzenia, cegła, 3 pok mieszkanie o 
pow. 54, 30m² usytuowane na IIp 
w bloku z 2004r, z cegły 269.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 55.30m², 3p., ul. Nowy 
Świat, os. Centrum, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, Umeblowane 
mieszkanie, wysoki komfort, do wpro-
wadzenia 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, piwni-
ca.. 262.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  57.6 0 m ²,  2p. ,  o s . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica, garaż w 
cenie 35 tyś.zł. 335.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 57.90m², 3p., ul. Dziesięciny, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, płyta, okna PCV, włas., czynsz 
ok.380zł, piwnica oraz balkon. 220.000 
zł do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

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

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

BIAŁYSTOK, 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, 59.60m², 2p., os. Wysoki 
Stoczek, płyta, spółdz. włas., oddz. 
wejścia z korytarza, do aranżacji, ide-

alne na wynajem. 220.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B I A ŁY S T O K ,  6 0.4 0 m ²,  3p. ,  u l . 
Radzymińska, os. Białostoczek, do wpro-
wadzenia, okna PCV 249.000 zł  600-
525-899, (85)742-21-94  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  6 0. 5 0 m ²,  4 p. ,  u l . 
Palmowa, os. Dziesięciny, ks. wieczy-
sta, okna PCV 225.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Rzemieślnicza, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, duży balkon 
219.000 zł  507-084-141  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Rzemieślnicza, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, włas., duży balkon, blok 
z windą 219.000 zł  507-084-141  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 wprowadze-
nia, okna PCV 239.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

klatka z windą. 664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 61.49m², os. Bojary, win-
da, w podziemiach budynku zlokalizo-
wane są miejsca postojowe oraz ko-
mórki lokatorskie, mieszkanie gotowe 
do odbioru. 332.046 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

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

B I A ŁY S T O K ,  62. 3 0 m ²,  1p . ,  u l . 
Orzeszkowej, os. Mickiewicza, ks. wie-
czysta, włas., Duże mieszkanie w now-
szej cegle, w bardzo dobrej lokalizacji. 
350.000 zł  576-070-703, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

klatka z windą. 664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 62.69m², 2p., ul. Piasta, os. 
Bojary, Nowa inwestycja na Bojarach.W 
podziemiach budynku zlokalizowane 
są miejsca postojowe oraz komórki 
lokatorskie. 344.795 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

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

BIAŁYSTOK, 64.10m², 1p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, okna drewniane, włas., duży bal-
kon.. 375.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 
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BIAŁYSTOK, 64.40m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, włas., balkon.Miejsce postojo-
we - 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! 310.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  6 6 . 5 0 m ²,  1p. ,  u l . 
Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, roz-
winięta infrastruktura 298.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 72.50m², ul. Zagumienna, 
os. Białostoczek, ks. wieczysta, pły-
ta, okna PCV 275.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 72m², 1p., os. Wygoda, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., miej-
sce postojowe, ogródek, duży balkon. 
409.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

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

B I A Ł Y S T O K ,  8 3 m ² ,  2 p . ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, po remoncie, włas., Duże i 
przestronne mieszkanie. 460.000 zł  
796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I E L S K Podlaski,  48m², 4p., ul . 
Żeromskiego, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, okna PCV, włas., 

Sprzedam mieszkanie w Bielsku 
Podlaskim ul. Żeromskiego.  168.000 zł 
do uzg. 792-463-108  BIEL 

BIELSK Podlaski, 48m², częściowo do 
remontu. 165.000 zł  884-000-259  BIEL 

H A J N Ó W K A , 59.6 0 m²,  2p. ,  u l . 
Nowowarszawska, os. Mazury, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, okna drew-
niane, spółdz. włas., Cena go negocjacji. 
155.000 zł do uzg. 739-200-735  HAJ 

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

KLEOSIN, 60.70m², 4p., płyta, okna PCV, 
włas., czynsz ok.400zł, balkon oraz piw-
nica, dwustronne 230.000 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

KRYNKI, 61m², 1p., ks. wieczysta, 
umeblowane, płyta, Przestronne, z 
widokiem na tereny zielone, własne 
ogrzewanie, bezczynszowe, budy-
nek gospodarczy, ogródek.  89.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KRYNKI, 61m², 1p., własnościowe, ume-
blowane, sprzęt agd, własne ogrzewa-
nie, bezczynszowe, nowe okna, duża 
piwnica +budynek gospodarczy. 85.000 
zł  798-906-407  SOK 

M I C H AŁO W O, 60.30m², 1p., ul. 
Świętojańska, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, 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 

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

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

470.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

MIESZKANIE NR. 6, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 
460.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

4-POKOJOWE

 B STOK, 137.01M², 5P., UL. BOTANICZNA 9A, 
BUDYNEK A, MIESZKANIE NR. 64, APARTAMENT 

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

 » B STOK, 60.11M², 3P., UL. 
SŁONIMSKA, STAN DEVELO
PERSKI, ANTRESOLA. 305.400 
zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 60.70m², os. Starosielce, . 
185.000 zł do uzg. 883-514-470  BIAŁ 

B STOK, 63m², 1p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
po remoncie, okna PCV, włas., piw-
nica, balkon, niski czynsz, blisko cen-
trum, CEN-MS-1199 326.000 zł  531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 68M², OS. NOWE MIASTO, GOTOWE DO 
ODBIORU, III P., STAN DEWELOPERSKI. 346.000 zł  

728-817-371  BIAŁ 

 » B STOK, 69M², APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 4POK, 
IP, STAN DEWELOPERSKI. 
368.000 zł  733-900-723  BIAŁ 

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

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

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

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

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

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

B I A ŁY S T O K ,  6 0. 20 m²,  4p. ,  os . 
Białostoczek, lokal atrakcyjnie zaaran-
żowany, gotowy do wprowadzenia. 
Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzę-
tem AGD otwarta na jadalnię 287.000 zł 
do uzg. 505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

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

BIAŁYSTOK, 70m², 4p., ul. Zielonogórska, 
os. Zielone Wzgórza, cegła, okna 
PC V 279.0 0 0 z ł   6 0 0 -525 - 89 9  
HOME-SERVICE 

B I AŁYS TO K, 72m², 4p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, cegła, okna 
PCV, przestronne, atrakcyjne, 4-pokojo-
we mieszkanie 250.000 zł  883-972-723  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 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, 85m², 10p., ul. Hallera, os. 
Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, płyta, okna PCV, . 250.000 zł do 
uzg. 519-432-647  BIAŁ 

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

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

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

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

PROSTKI, . 140.000 zł  514-157-413  EŁK 

SEJNY, 72m², 4p., do wprowadzenia, 
umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., 
włas. 170.000 zł  514-244-013  SEJ 

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

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

STELMACHOWO, 74m², ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, okna PCV, 
Mieszkanie przestronne, malownicze 
tereny, działka 900m² i garaż 135.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

5-POKOJOWE I WIĘKSZE

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

ŁOMŻA, 120m², działka 500m², piwnica+ 
dwie kondygnacje naziemne, do remon-
tu, ogrzewanie paliwo stałe lub gaz, 
budynek gospodarczy, liczne nasadze-
nia. 230.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 
ŁOMŻA, 157m², działka 249m², ul. 
Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. Zamknięte 
osiedle, pres  żowe sąsiedztwo. 600.000 
zł  690-365-666  REMAX PARTNERS 
ŁOMŻA, 165m², działka 2156m², ul. 
Nowogrodzka, 5 pokoi, 2 garaże, moż-
liwość prowadzenia biznesu. 400.000 zł  
690-365-666  REMAX PARTNERS 
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Domy ze skandynawską dusząDomy ze skandynawską duszą
Słowo „hygge” ma wiele znaczeń. Praktyka duńskiego 

stylu życia w odniesieniu do architektury i budownictwa 
to tworzenie azylu, w którym panuje bezpieczeństwo, 

szczęście i harmonia. W oparciu o wspomnianą skandynawską 
fi lozofi ę powstała w Białymstoku fi rma Hygge Hus, która 
oferuje domy budowane technologią skandynawską.

Nowa marka na białostockim rynku istnieje zaledwie kilka 
miesięcy, zakończyła już swoją pierwszą inwestycję, a dwie 
kolejne są w trakcie realizacji.

– Podjęliśmy się nietypowego zlecenia – wybudowa-
nia dwóch segmentów szeregówek przy ul. Skidelskiej. 
Wyzwaniem było dostosowanie konstrukcji szkieletowej 
do już budowanych pozostałych budynków w technologii 
tradycyjnej. Inwestorowi zależało aby budynki nie odróżniały 
się od siebie architekturą zewnętrzną. Wymagało to takiego 
zaprojektowania przegród zewnętrznych, aby zachowały 
wymiary, kształt i detale elewacji sąsiednich budynków. 
Efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania – budynki 
na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. Jednak jak 
to mówią diabeł tkwi w szczegółach. Budynki w technologii 
szkieletowej mają zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie 
na energię dzięki zwiększonej grubości izolacji w ścianach 
i zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
W związku z tym przyszli klienci Hygge Hus mają niepowta-
rzalną możliwość porównania dwóch technik budowy – mówi 
Tomasz Krysztopik, właściciel Hygge Hus

POMYSŁ I CEL

Właściciele Hygge Hus doświadczenie w budowie domów 
szkieletowych zdobywali m.in. w Szwecji i Norwegii realizując 
budynki zarówno prefabrykowane jak i stawiane na placu 
budowy.

– Analizowaliśmy wady, zalety i błędy innych fi rm, które bu-
dują domy drewniane. Dzięki temu już wiemy jak to robić lepiej 

niż inni. Wprowadzamy na polski rynek zupełnie nowy produkt 
– domy z prefabrykatów powstających w fabryce w oparciu o naj-
nowsze technologie i wykonane z najlepszych materiałów – mówi 
Tomasz Krysztopik. – Co ciekawe w Polsce jest to nowość, ale 
Skandynawia może pochwalić się tym, że 60 a może nawet 70 
procent budynków mieszkalnych powstało na bazie tej techno-
logii. Nasze domy powstają w fabryce, gdzie budowane są całe 
ściany, stropy i dachy. Tak przygotowywane elementy składane 

są w całość na placu budowy. Prefabrykacja zamknięta w trybie 
produkcyjnym determinuje zapewnienie niezwykłej precyzji wy-
konania. Osiąga się to poprzez zastosowanie specjalnych maszyn 
do montażu z odpowiednim dociskiem, co pozwala na właściwe 
zespolenie poszczególnych elementów. Pzekłada się to bezpośred-
nio na bardzo wysoką dokładność wykonania i wyeliminowanie 
praktycznie do zera ryzyka błędów w późniejszym montażu 
budynku. Dokładność jest liczona co do 1 mm.

W naszym regionie jest wiele firm, które wzoruje się 
na drewnianym, skandynawskim budownictwie. Jednak 
niewiele z nich stosuje prefabrykaty. Hygge Hus wyróżnia 
to, że w fabryce powstają poszczególne elementy, a każdy 
budynek powstaje w oparciu o projekt 3D. Co istotne klienci 
Hygge Hus mogą wybrać jeden z gotowych projektów lub 
zaprojektować swój wymarzony dom wg indywidualnych 
upodobań.

DLACZEGO LUDZIE BOJĄ SIĘ DREWNA?

Tomasz Krysztopik na podstawie własnych doświadczeń 
uważa, że ludzie w naszym regionie nie znają tej technologii.

– A jak nie znają to się jej boją. Gdy w trakcie rozmów 
na targach, spotkaniach biznesowych pada to sformułowanie 
– dom z drewna – zazwyczaj słyszę: nie dziękuję. Myślę, że jest 
to skutkiem tego, że w latach dziewięćdziesiątych powstawały 
domy w technologii kanadyjskiej. Niestety domy te powstawały 
przy złym doborze materiałów. Przez to ta technologia jest u nas 
uważana za tańszą czyli gorszą.

Należy podkreślić, że budynek w technologii skandynawskiej 
jest budynkiem energooszczędnym, ma bardzo dużo zalet zdro-
wego domu. Drewniany szkielet daje możliwość wykorzystania 
pełnej grubości ściany jako ocieplenia. Domy oferowane przez 
Hygge Hus są także wyposażone w system wentylacji mechanicz-
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nej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) gwarantujący zmniejszenie 
kosztów związanych z ogrzewaniem nawet o 70%.

Potencjalni klienci obawiają się też, że domy drewniane 
są łatwopalne. Nic bardziej mylnego, ponieważ dziś jest wiele 
skutecznych certyfi kowanych rozwiązań zapewaniających odpo-
wiednie zabezpieczenie drewnianej konstrukcji budynku, nawet 
do klasy REI 120. Ponadto konstrukcja takiego budynku jest 
wykonana z drewna struganego klasy C24 lub KVH (drewno 
klasy C24 łączone na mikrowczepy) o wilgotności max. 18%. 
Gładka powierzchnia drewna powoduje, że ogień „ślizga się” 
po drewnianych belkach. Suszenie i struganie drewna zabez-
piecza je też przed szkodnikami i owadami.

Inną zaletą budownictwa drewnianego jest jego energooszczęd-
ność i neutralność dla środowiska naturalnego. Przy budowie 
średniej wielkości domu jednorodzinnego w wariancie drewnianym 
do atmosfery dostaje się o ponad 5 ton dwutlenku węgla mniej niż 
w przypadku budowy takiego samego domu murowanego.

Wysoka jakość materiałów użytych do budowy domów 
w technologii skandynawskiej nie jest bez znaczenia. Podstawą 
ścian jest drewno kategorii C-24. Dodatkowo do drewna zestawia 
się odpowiednią wełnę mineralną o przenikalności cieplnej λ 
= 0,034 W/(m•K).

Duży nacisk kładziemy na szczelność budynków – sto-
sujemy folie paroizolacyjne o współczynniku Sd 100m, folia 
ze ścian łączy się z folią z podłogi i dachu. Dodatkowo folia 
klejona jest na wszystkich zakładach co sprawia że uzyskujemy 
od wewnątrz ciągłą barierę zapobiegającą dostawaniu się pary 
wodnej do izolacji.

Konstrukcja przegród jest projektowana w taki sposób 
aby była dyfuzyjnie otwarta od zewnątrz, pozwala to ścianie 
oddychać przy jednoczesnym zamknięciu ściany paroizolacją 

od wewnątrz nie dopuszcza do tego aby para wodna dostała się 
do wewnątrz przegrody.

DOMY SZCZĘŚLIWE

Właściciele nowo powstałej fi rmy Hygge – Hus chcą wykorzy-
stać skandynawskie akcenty, które kojarzą się z tym co naturalne, 
zdrowe i bezpieczne.

– Chcieliśmy budować domy nie budynki, domy, do których 
chce się wracać, domy, które są nie tylko miejscem do spania ale 
przede wszystkim miejscem do życia – ciepłym, przyjemnym 
i bezpiecznym. A słowo Hygge – to właśnie oznacza – kończy 
Tomasz Krysztopik.

Skandynawska fi lozofi a szczęścia

Skandynawska fi lozofi a szczęścia, opisująca 
radość z życia, celebrowanie przyjemnych 
chwil spędzonych z rodziną i bliskimi oso-
bami. Czerpanie radości z codziennych 
rytuałów wspólnych spacerów i spożywa-
nia posiłków. Poczucie bezpieczeństwa, 
wewnętrznego ciepła i spokoju ducha. Jest 
to pojęcie tak szerokie że jest tematem nie-
jednej książki.

Zdrowy i bezpieczny dom jest kluczem do 
szczęścia. Nasza wiedza i wieloletnie do-
świadczenie które przywieźliśmy od naszych 
skandynawskich sąsiadów sprawi że twój 
Dom będzie miejscem do życia dla ciebie 
i całej twojej rodziny. Podzielimy się z tobą 
naszą wiedzą i doświadczeniem, w taki spo-
sób byś realizował marzenie o własnym 
domu i sprawimy że zamieszkasz w Domu 
który wymarzyłeś.

„Estetyka jest tym, co łechce zmysły i cieszy oko. W domu, który nam się podoba, czujemy się świetnie i tym łatwiej dbamy 
o własne rzeczy. Estetyka to przyjemność i zmysłowość, które nadają wyjątkowy charakter naszemu otoczeniu.”

Marie Tourell Søderberg z książki Hygge. Duńska sztuka szczęścia
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Apartamenty Apartamenty 
na Antoniuku Fabrycznymna Antoniuku Fabrycznym

Apartamenty przy ulicy Antoniuk Fabryczny 
to jedna z wielu realizowanych aktualnie 
inwestycji fi rmy Rutkowski Development. 

To miejsce, w którym wszystko podporządkowano 
komfortowi mieszkańców. Zamierzeniem jest 
wzniesienie trzech budynków, w których znajdzie 
się ponad 200 różnorodnych mieszkań, a wszystko 
zaledwie 5 minut od ścisłego centrum miasta.

Wizytówką inwestycji jest budynek A, którego lada moment 
ofi cjalne oddanie do użytku i przekazanie kluczy właścicielom 

mieszkań. Mimo tak zaawansowanego stopnia budowy zostało 
jeszcze kilka atrakcyjnych lokali, w których można dosłownie 
zamieszkać od zaraz. Ich metraże są zróżnicowane – od 62 mkw 
do 87 mkw.

Miłośnicy spacerów i aktywnego spędzania czau na świe-
żym powietrzu – trafi li pod dobry adres – mówi przedstawiciel 
fi rmy i dodaje, że tym, co odróżnia kompleks na Antoniuku od 
innych inwestycji są charakterystyczne detale: kaskadowe tarasy 
o powierzchniach ponad 80, 90 a nawet 100 mkw oraz ogrom-
ne przeszklenia nadające budynkom fantastycznej, wizualnej 
lekkości.

Same budynki nie czynią jeszcze osiedla. Ważna dla fi rmy jest 
również harmonia obiektu z terenem wokół. Dlatego też prze-
strzeń zewnętrzna została zagospodarowana tak, by mieszkańcy 
mieli jak najwyższy komfort.

Do użytku zostanie przekazany wspaniały dziedziniec z uro-
kliwymi alejkami spacerowymi i placem zabaw przeznaczonym 
dla najmłodszych mieszkańców.

Atutem tego miejsca jest także doskonałe położenie. Stąd 
blisko jest naprawdę wszędzie – dojazd autobusem do centrum 
miasta zajmuje zaledwie kilka minut. Ponadto w bliskim sąsiedz-
twie znajdują się sklepy, galeria handlowa, apteka, przedszkola, 
szkoły oraz przychodnie.                                                              NP

O fi rmie
RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. z sukcesem 

realizuje inwestycje budowlane na terenie zarówno 
województwa podlaskiego jak i na Warmii i Mazurach 
od 1990r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rynku oraz opierając się na wieloletnim doświad-
czeniu, spółka zrealizowała kilkadziesiąt inwestycji 
deweloperskich.

Władze spółki z siedzibą w Ełku starannie wybie-
rają miejsca dla nowych projektów deweloperskich, 
szczególną wagę przywiązując do walorów krajobra-
zowych i funkcjonalności, dążąc do harmonijnego 
wkomponowania inwestycji w otoczenie przyrodnicze 
oraz istniejącą już zabudowę miejską. Jako priory-
tet przy realizacji każdego etapu przedsięwzięcia, 
stawiamy zadowolenie klienta a detal, często lekcewa-
żony, jest naszym znakiem fi rmowym. Wymienione 
działania połączone z nieprzerwanie doskonalonym 
systemem zarządzania wykwalifikowaną kadrą, 
daje efekt końcowy w postaci wysokich standardów 
mieszkań o niepowtarzalnym charakterze w bardzo 
konkurencyjnych cenach.

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

EŁK

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

GIŻYCKO

Apartamenty Przystań to najnowsza inwestycja fi rmy Rutkowski Development 
w Giżycku.

Budynek powstanie w symbiozie z okolicą, wzbogacając ją architektonicznie. 
Unikalny charakter budynku oddawać będą kaskadowe tarasy oraz duże prze-
szklenia, nadające wizualnej lekkości. Na sześciu kondygnacjach znajdziemy 83 
apartamenty o powierzchni od 36 m2 do 100 m2.

WĘGORZEWO

Nova Port to najnowsza inwestycja w Węgorzewie. Budynek powstanie w sym-
biozie z okolicą, a jednocześnie wykorzystuje wszelkie, nowoczesne rozwiązania. 
Niesamowity charakter budynku oddawać będą duże przeszklenia, sprawiające, że 
mieszkania są wyjątkowo pięknie i przyjemnie doświetlone. W środku znajdziemy 
88 mieszkań na pięciu kondygnacjach mieszkania o powierzchni od 33,65 m2 do 
74,26 m2. W inwestycji przewidziane są również lokale usługowe.
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ŚWIĄTKI, 70m², działka 714m², 20km 
od Olsztyna, nowy dom, bezpośrednio 
od właściciela lub zamiana na miesz-
kanie w Olsztynie. 250.000 zł do uzg. 
(89)530-54-79 

B STOK, 100m², ul. Andersa, drewnia-
ny, stan surowy zamknięty, ocieplony, 
instalacje, szalówka drewniana, nowy. 
140.000 zł  605-233-677  BIAŁ 

 B STOK, 104M², UL. SKIDELSKA, OS. 
BIAŁOSTOCZEK, DWUKONDYGNACYJNE 
MIESZKANIA O POW. 104 110M², W ZAB. 

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

(85)710-91-28  BIAŁ 
B S TO K, 110m², dzia łka 600, os. 
Dojlidy, słupek, tylko u nas! 421.000 
zł  603-704-771, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 120m², działka 716m², ul. Ładna, 
garaż, bud. gospodarczy lub zamiana na 
mieszkanie do 60m², nowsze na parte-
rze lub I piętrze. 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, bezpo-
średnio, ks. wieczysta, nowe okna pcv, 
prąd, woda, kanalizacja miejska, gaz w 
ulicy. 400.000 zł  503-902-859  BIAŁ 

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

LOKALIZACJA, GOTOWE DO ODBIORU, 
MOŻLIWOŚĆ SKREDYTOWANIA. 430.000 zł  

604-435-633  BIAŁ 

 » B STOK, 189M², UL. WENECKA, 

OS. ZIELONA GÓRKA, DWA 
OSTATNIE SEGMENTY, 189
218M², DZIAŁKA 600 600M², 
WYSOKA JAKOŚĆ, PRZESTRON
NE, KOMFORTOWE, CIEKAWY 
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 bliź-
niaka, kompletnie umeblowane, do za-
mieszkania, bezpośrednio. 330.000 zł  
694-714-016  BIAŁ 

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

B STOK, 400m², działka 800m², bliź-
niak na mieszkanie, usł. medyczne lub 
hospicjum, na terenie ekologicznym, 
sprzedam cały lub jedną część (jedna 
część 825.000 1.650.000 zł  720-553-
660  BIAŁ 

B STOK, 71m², działka 546m², z gara-
żem, +garaż, do małego remontu, lub 
zamienię 239.000 zł  692-926-837  BIAŁ 

BACHMATY, 130m², działka 547, drew-
niany, wolno stojący, z 2012 roku cało-
roczny 150m od zalewu bachmaty, 200 
m od dubicz cerkiewnych, ogrzewanie 
olejowe+kominek  295.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

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

Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

Obecnie w budowie jest III etap inwesty-
cji, składający się z 300 mieszkań. Budy-

nek ma 10 pięter, 2 poziomowy garaż pod-
ziemny oraz część usługowo-handlową. Wolne 

apartamenty mają od 33,8 m2 do 80 m2.

II kwartał 
2020 r.

Od 5.490 do 
6.900 zł/m2

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 kwar-
tał 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 sze-

regowe 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 kwar-
tał 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 
parterze: 37,01 m2 - cena: 9200 zł/netto/m2, lokale 
usługowe na I piętrze, pow. 21,76- 58,5 m2 na bi-

ura i gabinety medyczne -cena: 6300-6500 zł/net-
to/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 kwar-
tał 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 kwar-
tał 2019 r.

Od 4500 m2

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

ki lokatorskie w cenie mieszkania 

Budynki nr.1 i 
nr.2 IV kwar-

tał 2018r.

Od 4200m2.
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BIAŁYSTOK, 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 

BIAŁYSTOK, 110m², działka 622, os. 
Dziesięciny, cegła, bliźniak 550.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

 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 ter-
min oddania do użytku: jesień 2017r. 
495.000 zł  505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

BIAŁYSTOK, 140m², działka 660m², os. 
Skorupy, cegła, murowany, wolno sto-
jący, taras, oranżeria, oczko wodne, 
ogród, garaż.. 460.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 170m², działka 535, os. 
Wygoda, cegła, po remoncie, Dom urzą-
dzony ze smakiem, wykończony mate-

riałami wyższej jakości, z 2004r 750.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 170m², działka 594, os. 
Jaroszówka, cegła, murowany, wol-
no stojący, rok bud. 1999. 880.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 173.30m², działka 617, 
os. Bacieczki, cegła, murowany, wol-
no stojący, rok bud. 2013.. 925.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 609, os. 
Jaroszówka, drewniany, wolno stojący, 
Dom do zamieszkania, po częściowym 
remoncie, parter i użytkowe poddasze 
379.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

BIAŁYSTOK, 240m², działka 350, os. 
Jaroszówka, cegła, po remoncie, bliź-
niak, Po remoncie, działka zagospoda-
rowana, 5 pokoi, 3 łazienki 619.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 240m², działka 350m², os. 
Jaroszówka, cegła, po remoncie, bliź-
niak, . 619.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 240m², os. Mickiewicza, 
wolno stojący, Dom dobrze ocieplo-
ny. Duże pomieszczenie gospodarcze 
pod działalność gospodarczą. 520.000 
zł  796-785-785, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

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

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

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

BIELSK Podlaski, 109m², działka 325m², 
okazja cenowa, ciche i spokojne osiedle, 
na piętrze: 3 pokoje, łazienka, na parte-
rze kuchnia, 2 pokoje, łazienka. 160.000 
zł do uzg. 737-532-215  BIEL 

BIELSK Podlaski, 110m², murowany, par-
terowy +bud. gospodarczy, kuchnia i 
łazienka podgrzewane podłogi, taryfa i 
siła. 340.000 zł  691-922-549  BIEL 
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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 kondygna-
cji: 3, liczba lokali mieszkalnych: 60, po-

wierzchnia mieszkań: 33 m²-76 m2, komór-
ki 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 uli-
cy Zaułek Podlask 1. Budynek jest trzypię-
trowy z windą, z czterema mieszkaniami o 
pow. od 66 do 69 mkw i czterema lokalami 

usługowymi o pow. od 61 do 68 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 3500zł/
m2 netto

Osiedle Dębowe- Budynki w zabudowie szeregowej 
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.

Już w 
sprzedaży.

Cena od 
5900zł/m2

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

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

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

Gotowe do 
odbioru 

55,50 mkw - 
od 300.950 zł. 

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

plus garaż, działki – ok. 200 mkw.

Gotowe do 
odbioru

399 tys. zł.

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

Gotowe do 
odbioru

330 tys. zł
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BIELSK Podlaski, działka 641m², wolno-
stojący dom 1-rodzinny w stanie suro-
wym otwartym na działce 641m². Na 
działce również budynek 60m², moż-
liwość zam. 160.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191, ce-
gła, wolno stojący, z budynkiem go-
spodarczym oraz warsztatem, dom po 
kapitalnym remoncie, atrakcyjna oko-
lica. 400.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

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

CHOROSZCZ, 140m², działka 1200, ce-
gła, 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 GŁĘ
BINOWA, ŚWIATŁOWÓD, DO 
WYKOŃCZENIA WEWNĄTRZ, 
OGRODZONY, NASADZANIA. 
379.000 zł do uzg. 693-409-776  BIAŁ 

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

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

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

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

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

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

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

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

EŁK, 200m², działka 1255 m², NOWY 
DOM z garażem, piwnicą i poddaszem 
użytkowym 259.000 zł  505-797-878  
EŁK 

GM. Narew, 56m², działka 5931 m², drew-
niany, 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.SUPRAŚL, 48m², działka 1100, 
drewniany, 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, dział-
ka 3000m², siedlisko 35km od B-stoku, 
2-pokoje, docieplony wełną mineralną 
i pokryty sidingiem, woda prąd i kanali-
zacja. 210.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

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

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

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

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

G R A J E WO, 250m², dzia łka 3100, 
stan surowy otwarty, wolno stojący, 
Wyjątkowa okazja kupna najładniejszej 
posesji w mieście z wolno stojącym do-
mem i garażem 450.000 zł do uzg. 664-
085-552  GRAJ 

GRÓDEK, 153m², działka 1024m², budy-
nek z połowy lat 70-tych, w (2003-2005)
przeszedł gruntowna modernizację, w 

(2011)r., zainstalowano solary próżnio-
we. 290.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

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

HALICKIE, 60m², działka 5853m², mu-
rowany, do remontu, przy działce prąd 
i wodociąg, 2km od granic Białegostoku. 
210.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

JASIONÓWKA, 122m², dom wolnosto-
jący, nowy, parterowy z poddaszem 
użytkowym, do wykończenia. 435.000 
zł  509-784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

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

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

KLEPACZE, 160m², działka 840 m², mu-
rowany, wolno stojący, parter-duży sa-
lon połączony z jadalnią, kuchnia, na 
piętrze 4 sypialnie, ogrzewanie-olej, 
paliwo stałe 740.000 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

KLEPACZE, 161m², działka 700, wol-
no stojący, wyjątkowy dom o wyso-
kim standardzie, położony w zacisznej, 
kameralnej części Klepacz  739.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KOLONIA Porosły, 298.90m², dział-
ka 1000m², murowany, wolno stoją-
cy, piękny urządzony dom, wspaniały 
ogród,  690.000 zł do uzg. 516-010-972, 
(85)744-66-87  AREA 

KOWALOWCE, 200m², działka 3000, 
stan surowy zamknięty, wolno stojący, 
dom z działką- 10km od Białegostoku. 
300.000 zł  663-592-532  BIAŁ 

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

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

KRUPNIKI, 176m², działka 309, cegła, 
stan surowy zamknięty, bliźniak, atrak-
cyjny, stan dewloerski, cisza, spokój, 
w pobliżu las, osiedle nowych domów 
jednorodzinnych 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 ce-
nowa! 329.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

KRYNKI, 54m², działka 800, drewniany, 
wolno stojący, łazienka po remoncie, 
reszta do remontu i aranżacji, woda 
prąd kanalizacja, budynek gospodarczy, 
garaż.  139.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

 KSIĘŻYNO, 120.74M², DZIAŁKA 265M², UL. 
BRUKOWA, DZIAŁKI 265 530M², DOMY W 
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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 !!!

 od 5.056 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 !!!

XII.2019 od 4.998 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 !!!

XII.2019 od 5.056 zł/mkw 

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 etapu- 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.

II kwartał 2019 Już od 4.010 
zł/m2

POGODA INVEST    
ul. Marczukowska 2B, 

lok. 104, Białystok
tel. 85 307 07 35, kom. 532 32 12 12

www.pogodainvest.pl

DOMY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ o pow. 120,74 
m2, na działkach o pow. od 265m2 do 530 m2 w 
Księżynie przy ul. Brukowej. Te urokliwe osiedle 

to nasza najnowsza inwestycja. Jest to wyjątkowe 
miejsce dla osób które cenią sobie spokój i bliskość 
natury, nie rezygnując z atutów dużego miasta. 10 
min. od centrum Białegostoku. Zaletą tych domów 

są dwie pełne kondygnacje, bez skosów na pię-
trze, oraz przestrzenny duży ogród. W pobliżu: dwie 
szkoły, przedszkole, przystanek MPK linii nr 10 i 22.

grudzień 2019 Od 419.000 do 
439.000 zł.
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ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, NOWE OD 
DEWELOPERA. DUŻY OGRÓD, 10MIN OD B STOKU, 

OD 419.000ZŁ. 532-321-212, (85)307-07-35  BIAŁ 
KSIĘŻYNO, 210m², działka 988, ul. 
Alberta, os. Księżyno, cegła, wolno sto-
jący, 3 sypialnie, 2 łazienki. 730.000 zł  
662-889-335  BIAŁ 

MOŚCISKA, 127m², działka 3000 m², 
drewniany, wolno stojący, klimatycz-
ny dom w stylu podlaskim, z dyla, kry-
ty 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 
NIEWODNICA Kościelna, 197m², działka 
697, ul. Zaułek, róg Granicznej i Zaułek, 
możliwość powiększenia nieruchomo-
ści, po obu stronach 700m, 750m, cena 
140złm². 230.000 zł  506-356-000  BIAŁ 

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

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

 NOWODWORCE WYŻYNY, 135M², DZIAŁKA 
370M², OS. SŁONECZNE, 400M OD B STOKU, 

BLIŹNIAKI 135M², NOWE, OD DEWELOPERA, OS. 
OGRODZONE I ZAMKNIĘTE, OD 445.000ZŁ. 

570-840-840  BIAŁ 
OLISZKI, 145m², murowany, stan suro-
wy zamknięty, wolno stojący, .. 399.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

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

RADULE, 1300m², działka m², murowa-
ny, stan surowy zamknięty, Stan surowy 
domu. 220.000 zł  606-481-060  BIAŁ 

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

RAJGRÓD, 108m², działka 4900 m², 
SIEDLISKO w małej wsi Kosiły. Budynki 
do remontu. 189.000 zł  505-797-878  
GRAJ 

RYBOŁY, 60m², działka 2100m², drew-
niany, budynki gospodarcze. 90.000 zł  
(85)681-55-34  BIAŁ 

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

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

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

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

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², Lokal 
użytkowo- mieszkalny (kamienica 
piętrowa), zlokalizowany przy głów-
nej drodze, obecnie znajduje się lokal 
handlowy. 180.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

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

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

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

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

SUPRAŚL, 250m², działka 585, ce-
gła, wolnostojący, także pod pensjo-
nat, opcja dokupienia działki 325.000 
zł  603-704-771, 665367868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

WAŚKI, 160m², działka 3300, murowany, 
5 km od Moniek plus zarybiony staw 
piękna spokojna okolica . 320.000 zł do 
uzg. 664198801  MOŃ 

WASILKOW, 160m², działka 640, ce-
gła, wolno stojący, Do wprowadzenia 
Dodatkowo budynek pod inwestycje 
lub możliwość zamieszkania (oddzielna 
kotlownia) 70m² 437.000 zł  797-444-
732  BIAŁ 

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

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

30  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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 Słoneczne Nowodworce/Wyżyny poło-
żone jest w odległości ok. 400 m od granic Białe-
gostoku. Znajduje się w trójkącie szosy do Supra-
śla i ulicy Niemeńskiej na Wyżynach. W pobliżu: 

sklep spożywczy, przystanek MPK linii nr 3, ścież-
ka rowerowa do terenów leśnych przy drodze 

do Supraśla. Osiedle Słoneczne to zespół 24 do-
mów jednorodzinnych w zabudowie bliźnia-

czej. Bliźniaki 135 m2, pow. działki 370m2. Osie-
dle będzie całkowicie ogrodzone i zamknięte.

II, III kwar-
tał 2019

Cena 445.000 zł

Wasilków/Sochonie
Osiedle domów jednorodzinnych

tel. 602 69 33 86

Inwestycja realizowana jest w cichym i spokoj-
nym terenie położonym w  otulinie Puszczy Kny-

szyńskiej. Teren znajduje się w Wasilkowie (od 
strony Białegostoku) na granicy  Sochoń i Juro-

wiec. Planuje się budynki wolnostojące, bliźniaki 
oraz szeregówki. Dojazd do centrum Białegosto-
ku - Galeria Jurowiecka - 9,5 km, pełne uzbroje-
nie terenu: woda, kanalizacja, prąd. gaz, świa-

tłowód, 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 miesz-
kania, w metrażu od 42,70 m2 do 79,90 

m2, jedno i dwupoziomowe. Stan dewe-
loperski.  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 budowy: 

segmenty o pow. ok. 188-218 mkw. (z garażem), 
działki o pow. 200-560 mkw. Z II etapu: ostatni 

segment brzegowy - 218 mkw, działka 460 mkw. 
Wszystkie instalacje, drewniana stolarka. Wysoka 
jakość 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. Bia-
łystok ul. Św. Jana Chrzciciela 152m2

 Koniec 2018r 459.000zł



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

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

WASILKÓW, 160m², działka 660, Do 
sprzedaży dom wolnostojący z 2010r 
położony w Wasilkowie. Dom mu-
rowany, ocieplony. Po remoncie. Na 
działce budynek gospod. 437.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 210m², działka 1954 m², 
ul. Gajna 51, os. Natura, wolno stojący, 
dom na 12-ha osiedlu, pełne uzbroje-
nie 850.000 zł  606-881-066  BOMAR 

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

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

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

kania w okolicach Białegosto-
ku, w dobrym stanie, budynek 
gospodarczy, zadbana dział-

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

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

ZAMBRÓW, 160m², działka 10a, dom 
piętrowy, bud. gospodarczy, jeden wła-
ściciel. 420.000 zł  502-684-278  ZAM 

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

B STOK, 26.60m², ul. Legionowa, prze-
mysłowo- usługowy, budynek z win-
dą i rampą, monitoring, całodobowa 
ochrona, możliwość przystosowania na 
magazyn, po remonc. 32.900 zł  509-
336-099  BIAŁ 

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

B STOK, lokal wolno stojący w centrum. 
9.500 zł  576-020-062, 504-330-212  
BIAŁ 

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

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

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

B STOK, ul. Legionowa, lokal 13.3m² 
przemysłowo- usługowy, budynek z win-
dą i rampą, po remoncie, możliwość 
przystosowania pod magazyn. 17.900 
zł  509-336-099  BIAŁ 

B STOK, ul. Mieszka I 14, lokal w pawi-
lonie handlowo- usługowym, 1 piętro, 
14.5m². 21.000 zł  510-717-568  BIAŁ 

 » B STOK, UL. SŁONIMSKA, 
APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWY LOKAL USŁUGOWY, 114
127 M², STAN DEWELOPERSKI. 
7.400 zł m² 733-900-723  BIAŁ 

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

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

STANDARD DEWELOPERSKI. 728-817-371  BIAŁ 

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

do uzg. (85)749-60-20  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal biuro-
wo-usługowy, 2 piętro, ruchliwa ulica, 
6 pomieszczeń, własny parking przed 
budynkiem, zadbany, nowe instalacje 
679.000 zł +VAT 516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, os. Leśna Dolina, lokal użyt-
kowy o pow. 30m² na Leśnej Dolinie 
doskonały na sklep, hurtownię lub usłu-
gi.Wiecej info i zdjęć na email lub tel 
79.000 zł do uzg. 609-911-477  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 74, 81 m², 
usługowo-handlowy, parter 733.138 
zł +VAT 504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, pow. 
86, 52 m², usługowo-handlowy, parter 
735.420 zł +VAT 504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, pow.50, 
19 m², usługowo-handlowy, parter 
476.805 zł +VAT 504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, os. Przydworcowe, lokal 
22m².Super lokalizacja, Usługa, handel, 
gastronomia. W pawilonie przy dworcu 
PKS, Parter, Witryna, Bezpłatny parking. 
8.000 zł do uzg. 510-015-893  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, pawilon 
23m², lok 126 wysoki parter. 55.000 zł  
791-706-822  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha 31, C.H. Park 
lokal. 104, 22, 5m² 2.000 zł  692-710-
417  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, os. Centrum, 
lokal 30, 3m² I piętro w kamienicy z 
2000r. Obecnie gabinet medyczny, ide-
aly również jako biuro, siedziba fi rmy, 
usługi 166.650 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Gajowa, Budynek 643 
mkw + działka 1446 mkw.  980.000 zł 
do uzg. 790-810-006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa po-
mieszczenia+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. Monte Cassino, os. 
Przydworcowe, Witam. Sprzedam lo-
kal usługowo handlowy, gastronomia. 
WC. 22m². Super lokalizacja przy dworcu 
PKS. Parter.Witryna 14.000 zł do uzg. 
510-015-893  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, 94
129M², NAJWIĘKSZY IDEALNY 
POD SKLEP, APTEKĘ, PLACÓW
KĘ BANKOWĄ, POZOSTAŁE 
POD GABINETY, MOŻLIWOŚĆ 
ŁĄCZENIA, ODDANIE IV KWAR
TAŁ 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 

BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, KOMFORTOWY, 152m² IV 
piętro-winda, 2002r.kamienica, wspól-
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Piątkowski Development Sp. zo.o.

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 KWAR-
TAŁ 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 KWAR-
TAŁ 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 
odbioru: 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 

gotowy do od-
bioru zostały 

do sprzedaży 2 
ostatnie seg-
menty: 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 rozbu-
dowy osie-

dla w 2019 r.
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Nowoczesność, komfort Nowoczesność, komfort 
a za oknem piękna przyroda

W najładniejszej części Księżyna, w sąsiedztwie 
lasów, powstaje pierwszy etap osiedla 
domów jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej. To najnowsza inwestycja fi rmy deweloperskiej 
Pogoda Invest. To miejsce wyjątkowe pod wieloma 
względami: nowoczesne, pełne ciekawych rozwiązań 
architektonicznych, przy tym rodzinne i przytulne, 
a dodatkowo inspirowane tradycją. Domy jakie 
powstaną będą komfortowe, pełne ciepła i przytulne.

Co ważne – nowo powstające osiedle jest praktycznie na łonie 
natury, a jednocześnie dobrze skomunikowane z Białymstokiem. 
Dojazd do centrum miasta zajmuje 10 minut.

– Osiedle, które zaprojektowaliśmy mieści się przy ul. 
Brukowej. Będzie miało ono wyjątkowy, kameralny klimat. 
To idealne miejsce do zamieszkania dla wszystkich tych, 
którzy cenią sobie spokój i bliskość natury, nie rezygnując 

z atutów dużego miasta. Dodatkowym atutem jest to, że 
w okolicy są dwie szkoły i kilka przedszkoli – mówi kierownik 
biura sprzedaży i marketingu fi rmy Pogoda Invest – Cecylia 
Lola-Gołembiewska.

Deweloper oferuje segmenty o powierzchni użytkowej 120,74 
m2 na działkach o powierzchni od 265 m2 do 530 m2. Swój 
wymarzony dom, który będzie połączeniem komfortu i wygody 
można kupić już za 419 tysięcy zł.

Na parterze znajdować się będzie część wspólna, a w niej 
przestronny salon z dużym oknem połączony z kuchnią, toaleta, 
garaż i kotłownia. Piętro to strefa prywatna z trzema lub czterema 
sypialniami, garderobą i łazienką.

– Zaletą domów będą 2 pełne kondygnacje, bez skosów na 
piętrze oraz betonowy strop nad piętrem, a nie z suchego tynku. 
Przestronny duży ogród na tyłach domu stwarza idealne miejsce 
na relaks i odpoczynek z dala od zawrotnego tempa miejskiego 
życia. Do domów zostaną doprowadzone wszystkie media tzn. 
woda, kanalizacja, prąd, gaz, światłowód – mówi przedstawi-
cielka fi rmy.

Przyszłych mieszkańców nowo powstającego osiedla ucieszy 
również fakt, że dojazd do osiedla jest możliwy drogą asfaltową, 
natomiast przez osiedle droga wykonana będzie z kostki pol-
brukowej. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy linii 
10 oraz 22.

Budowa osiedla odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie, który rozpocznie się we wrześniu 2018 r., a zakończy 
w grudniu 2019 r. powstanie 14 budynków (7 bliźniaków) ozna-
czonych literami od A do N. W drugim etapie, który rozpoczniemy 
w kwietniu 2019 r., a zakończymy w grudniu 2020 r. powstanie 
kolejnych 14 budynków (7 bliźniaków) oznaczonych literami od 
O do Z oraz cyframi 1,2,3,4.

NP

Inne ostatnio realizowane inwestycje to:

Budowa czterech nowoczesnych segmentów w zabudowie 
szeregowej w Białymstoku przy ul. Wąskiej

Budowa jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych w zabudowie szeregowej przy ul. Lodowej

Budowa czterech domów jednorodzinnych w zabudowie 
bliźniaczej w Księżynie przy ulicy Niewodnickiej. 

Kilka słów o fi rmie

Pogoda Invest to fi rma deweloperska z kilkuletnim do-
świadczeniem. Na swoim koncie ma realizację budów kilku 
osiedli domów w starannie przemyślanych lokalizacjach. Pod 
inwestycje wybierane są tereny charakteryzujące się bogatymi 
walorami przyrodniczymi i rekreacyjnymi, dobrą dostępnością 
i zdrowym mikroklimatem. Przedstawiciele fi rmy specjali-
zują się w budowie nowoczesnych domów jednorodzinnych, 
wolnostojących oraz w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. 
Współpracują z wyselekcjonowanymi projektantami i wyko-
nawcami. Wieloletnie doświadczenie połączone z najwyższą 
jakością materiałów budowlanych oferowanych do budo-
wy budynków mieszkalnych pozwala wybudować budynki 
zgodnie z najwyższymi standardami, dbałością o każdy detal. 
Architekci, z którymi współpracuje Pogoda Invest inspiracje 
czerpią z wyobrażeń i oczekiwań osób, które poszukują wy-
marzonego miejsca do zamieszkania.

Motto fi rmy to: bezpieczeństwo transakcji oraz wysoka 
jakość wykonania. Pogoda Invest do wszystkich inwestycji pro-
wadzi rachunki powiernicze. Jest to partner godny zaufania, 
co z całą pewnością mogą potwierdzić dotychczasowi klienci.



nota, na biuro, kancelarię, usługi me-
dyczne, edukacyjne 950.000 zł +VAT do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

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

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

DANOWSKIE, dobrze prosperujący bar 
z pełnym wyposażeniem wraz z dział-
ka budowlaną nad jeziorem Blizno. 
260.000 zł  698-955-677  AUG 

O S T R Ó W  M a z o w i e c k a ,  u l . 
Broniewskiego, pow. 350 m², działka 
1400 m². Część mieszkalna + funkcjonu-
jąca kawiarnia. 1.800.000 zł  690-365-
666  REMAX PARTNERS 

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

SOKÓŁKA, ul. Białostocka, 180m, dział-
ka 110m², piętrowa kamienica - par-
ter użytkowy ok. 90m² pod dowolną 
działalność na piętrze 2 mieszkania po 
45m² każde 150.000 zł do uzg. 504-
866-750  SOK 

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

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

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

GARAŻ 16m² Blaszka stan bdb, niskie 
opłaty za grunt Zielone Wzgórza ul. 
Klepacka 2.500 zł  508-085-140  BIAŁ 

GARAŻ murowany, przy. ul. Skłodowskiej 
12, B-stok. 34.500 zł  508-336-784  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, 
B-stok, ul. Pogodna. 240 zł  510-192-
176  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, ul. 
Żyzna, B-stok. 150 zł  609-405-958  BIAŁ 

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

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

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

MIEJSCE parkingowe do wynajęcia ul.Ka-
czorowskiego 7 Błękitny wieżowiec poz.-
2 od 1 pażdziernik. 100 zł  664-926-
080  BIAŁ 

SPRZEDAM garaż 16, 60m², przy ulicy 
Dubois 15, brama na pilot. 35.000 zł  
664-926-080  BIAŁ 

SPRZEDAM garaż. 20.000 zł do uzg. 
792-670-727  EŁK 

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

WYMAJĘ miejsce postojowe w garażu 
podziemnym ul. Antoniewska 60. 130 
zł  507-609-278  BIAŁ 

WYNA JMĘ 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 

BUDOWLANE
ŁAPY, 1000m², ul. 3 Maja, sucha, w cen-
trum, możliwość dokupienia dodatkowo 
800m². 180 zł m² 514-120-705  BIAŁ 
ŁAPY, 1400m², ogrodzona, prąd, woda, 
kanalizacja, dom 8x17m, drewniany do 
remontu.  340.000 zł  514-120-705  BIAŁ 
ŁAPY, 1960m², prąd, woda, kanalizacja, 
ul. Łapy Kołpaki 9, Szerokość działki 30m 
długość ponad 60. W środku wioski, 
150m od głównej drogi. Dojazd bez-
problemowy. 60 zł do uzg. 604-124-
617  BIAŁ 
ŁAPY, 776m², plac z dostępem do wszyst-
kich mediów wraz z gazem ziemnym. 75 
zł m² do uzg. 797-862-982  BIAŁ 
ŁAPY, 900m², posiadłość z domem 
drewnianym, do remontu, plac 900m². 
75.000 zł  512-451-274  BIAŁ 

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

ŁYSKI, 425m², w pełni uzbrojona 5 km 
od Białegostoku. 250 zł m² do uzg. 539-
327-211  BIAŁ 

ŻÓŁTKI, 1000m², ogrodzona, prąd, woda, 
kanalizacja, Sprzedam działkę budowla-
ną, na uboczu wsi Żółtki, blisko miasta, 
lasu, dojazd asfalt, zadbana gotowa pod 
bud 40 zł do uzg. 721-342-657  BIAŁ 

ŻÓŁTKI, 1421m², gm. Choroszcz. 80.000 
zł  794-365-795  BIAŁ 

ŻÓŁTKI, 2000m², ogrodzona, wszystkie 
media, dobry dojazd. 65 zł m² 785-642-
439  MOŃ 

ŻÓŁTKI, 4000m², gm. Choroszcz, ogro-
dzona, wszystkie media. 85 zł m² 510-
498-527  BIAŁ 

 » B STOK OBRZEŻA UL. NADAWKI  
WASILKÓW, 820M², DZIAŁ
KA BUDOWLANA, PRĄD, 
KLIENT NIE PŁACI PCC. 150.000 
zł  691-028-004  BIAŁ 

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

 » B STOK, 2000M², SATURNA GEN. 
MACZKA, DZIAŁKA Z DUŻYM 
MUROWANYM DOMEM I BUD. 
GOSPODARCZYMI, RÓWNIEŻ NA 
DZIAŁALNOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 1036m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Zagórki, rejon no-
wej 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 jednorodzinny lub zabudowę 
szeregową 320 zł m² do uzg. (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1500m², prąd, gaz, kanali-
zacja, os. Dojlidy Górne, prostokątna, 
w zacisznej części dzielnicy, wśród no-
wych domów 199.000 zł  603-704-771, 
665367868  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1605m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Klepacka, os. 
Starosielce, pod zabudowę wielorodzin-
ną z usługami do 4-kondygnacji 515.000 
zł do uzg. 885-850-247, (85)744-66-
87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1667m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, os. Mickiewicza, 
budynek o przeznaczeniu handlowym, 
usługowym, produkcyjnym, powierzch-
nia 597, 38m². 1.100.000 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2028m², os. Złotoria, 
12 km od Białegostoku, budowlana, 
WYJĄTKOWA, NIEPOWTARZALNA z wła-
snym zejściem do rzeki Narwi+koncepcja 
architektoniczna 205.000 zł do uzg. 
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2151m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. 
Brzoskwiniowa, os. Dojlidy Górne, tra-
pez 420.000 zł  516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 30000m², os. Białystok-
zabłudów, OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, 
PIĘKNA, duża dzia łka przy trasie 
Białystok-Zabłudów, warunki zabudo-
wy 26, 67zł m² 770.000 zł  660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3099m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Skidelska, os. 
Białostoczek, przeznaczenie: zabudo-
wa jednorodzinna i tereny zielone, ma-
lowniczy zakątek; 1.022.670 zł do uzg. 
516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3281m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Przemysłowe/skorupy, 
pod zabudowę szeregową lub bliźniaczą 
560 zł m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, os. Dojlidy Górne, 
Działka zabudowana domem i budynka-
mi gosp, przy drodze asfaltowej, uzbro-
jona 450.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 3848m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ul. Bystrzycka, os. Wyżyny 
290 zł m² do uzg. 516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

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

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, kana-
lizacja, os. Zagórki, 22 kształtne działki 
o powierzchni od 784 m² do 1459 m², 
dojazd drogą asfaltową. 109.760 zł do 
uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, kanali-
zacja, os. Zagórki, 23 działki od pow.771 
do 1459m², oraz 4877m² pod zabudowę 
jednorodzinna, cena 140zł m². Warunki 
zabudowy 109.760 zł  885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 888m², ogrodzona, os. 
Skorupy, działka usługowa, w bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji, idealnie widocz-
na z ul. Branickiego, 60% pow.zabudo-
wy 730.000 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

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

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

BIELSK Podlaski, 702m², Sprzedam dział-
kę 0, 0702 ha, na której znajduje się dom 
drewniany do remontu i budynek gospo-
darczy na ul. Obozowa 30, 17-100 Bielsk 
Podla 140.000 zł  798-820-427  BIEL 

CHOROSZCZ, 2111m², ul. Narwiańska, 
przeznaczona w MPZP pod budownic-
two, pełne uzbrojenie w ulicy. 199.000 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

CHOROSZCZ, 2500m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę, ul. Choroszcz 140 zł do uzg. 501-
072-358  BIAŁ 

CIASNE, 1000m², prąd, woda, kanaliza-
cja, Wymiary 31x33 79.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

CIASNE, 1250m², prąd, ew. dwie sąsiadu-
jące 100.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

CIASNE, 1590m², prąd, woda, Nowa, 
promocyjna cena! Ładna działka, bardzo 
dobrze usytuowana względem stron 
świata, położona wśród luźnej zabudo-
wy jednorodzinnej.  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, ka-
nalizacja, ul. Sportowa, 11 działek z wa-
runkami zabudowy o pow. od 672 do 
1142 m² 32 zł m² 606-881-066  BOMAR 

CZYŻEW, 1000m², wynajmę działkę na-
przeciw stacji cpn, przy drodze krajowej, 
na każdą działalność. 1.500 zł do uzg. 
605-561-435  WYS 

DĄBROWA Białostocka, 10500m², prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Kunawina, Sprzedam działkę 
inwestycyjną 1 ha. Pełne media 300.000 
zł  510-049-608  SOK 

DĄBROWA Białostocka, 1ha, prąd, woda, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. 
Kunawina, Sprzedam działkę inwesty-
cyjną 10500 m² 300.000 zł  510-049-
608  SOK 

DOBROWODA Gm. Turośń K, 2400m², 
warunki zabudowy możliwość podłą-
czenia: kanalizacji, wody, prądu, dobra 
lokalizacja. 41 zł m² 518-370-196  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Duże, 1040m², ładnie 
położone, kształtne działki, częściowo 
uzbrojone, przeznaczone pod zabu-
dowę 1-rodzinną, 1040m²–55.000zł, 
624m²-43000zł. 55.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

DOBRZYNIEWO Kościelne Kol., 1088m², 
1088m² lub 1330m². 50 zł m² 501-361-
767  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Kościelne kol., 3400m², 
duże działki o pow 3400 i 3200m². 20 zł 
m² 570-939-465  BIAŁ 

FAST Y, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jednorodzin-
na z dopuszczeniem usług nieuciążli-
wych, działka położona w pobliżu nowej 
zabudowy jednorodz 121.000 zł do uzg. 
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

FAST Y, 932m², prąd, gaz, os. Fasty 
93.200 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

GĄSÓWKA Stara, 550m², wymiary 20m x 
27, 5m.. 30.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

GM. Szepietowo, 9a, lub zamiana na sa-
mochód osobowy, 18.00-20.00. 15.000 
zł  572-656-784  WYS 

 GM. Zbójna, 2000m², w prostokącie, z dostępem do 
mediów. 50 zł m² 781-213-829  ŁOM 

GNIŁA, 1000m², prąd, pozwolenie na bu-
dowę 57.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

GRAJEWO, 1250m², ul. Wojska Polskiego 
130.000 zł  660-006-425  GRAJ 

GRAJEWO, 4a 45.000 zł  660-636-023, 
532-177-513  GRAJ 

GRAJEWO, 621m², wszystkie media, 
kierunek Ełk. 50.000 zł do uzg. 512-
982-796  GRAJ 

GRAJEWO, 800m², ogrodzona, prąd, 
woda, ul. Kolejowa, ważna decyzja o 
warunkach zabudowy. 59.000 zł  660-
636-023, 532-177-513  GRAJ 

HENRYKOWO, 1743m², prąd, woda, 
budowlana 64.000 z ł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

HENRYKOWO, 904m², na sprzedaż 
działka budowlana o pow. 904m², 
Henrykowo ok. 5 km od Białegostoku. 
W bliskim sąsiedztwie wszelkie media. 
Zapraszam dokontaktu 70.000 zł do uzg. 
508-688-261  BIAŁ 

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

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

JUCHNOWIEC Kościelny, 1216m², prąd, 
kanalizacja, os. Śródlesie, przeznaczona 
jest pod zabudowę jednorodzinną wol-
nostojącą, w pobliżu nowa zabudowa 
jednorodzinna 299.000 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

JUROWCE, 1000m² 100 zł m² 509-782-
240  BIAŁ 

KARAKULE, 1000m², przy głównej uli-
cy, z rozpoczętą budową domu (funda-
ment). 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, dwie działki, każda 
po 1000m². 150.000 zł szt. (85)663-
64-54  BIAŁ 

KLEPACZE, 750m², prąd, woda, kanaliza-
cja, ul. Niewodnicka, Sprzedam działki 
budowlane - 70- 1200 m². Cena 220- 
350 tys. złotych do negocjacji. 511-901-
186  BIAŁ 

K L E P A C Z E ,  8 0 8 m ² ,  p r ąd ,  u l . 
Wodociągowa, pełne media ok 30m 
od działki w drodze asfaltowej, kwa-
drat 121.200 zł  885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

KLEPACZE, 864m², ul. Łąkowa, uzbro-
jenie 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 dro-
dze asfaltowej. 192.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

KOWALOWCE, 3000m², prąd, pozwole-
nie na budowę, - 10km od Białegostoku. 
Więcej informacji telefonicznie. 60.000 
zł  663-592-532  BIAŁ 

KRUPNIKI, 2000m², koło Starosielc. 130 
zł m² 609-138-560  BIAŁ 

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

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

LEWKOWIEC, Gm. Trzcianne, 92a, woda, 
możliwość wykopu stawu 130.000 zł  
(85)651-46-99  BIAŁ 

 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, ogro-
dzona, prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. 
Sadowa, z domem drewnianym 155.000 
zł  503-384-610  SIEM 

MIELNIK, 3300m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Sadowa, Z 
domem drewnianym. Atrakcyjna dział-
ka z ładnym widokiem. Nie graniczy 
z innymi posesjami. 155.000 zł  503-
384-610  SIEM 

MILEJCZYCE, 0.40ha, brzoza, prąd, 
woda. 55.000 zł  728-860-389  SIEM 

MOŃKI, 1000m², ul. Ełcka, działki bu-
dowlane, przy drodze krajowej nr 65. 
70 zł m² 698-495-545  MOŃ 

MOŃKI, 670m², ul. Nowokocielna, osie-
dle jednorodzinne 55.000 zł  663-460-
468  MOŃ 

MOŃKI, 820m², ogrodzona, z drzewami 
owocowymi. 55 zł  500-580-330  MOŃ 

NIEWODNICA Kościelna, 1251m², os. 
Niewodnica Kościelna, pięknie położo-
ne, budowlane od 810m² do 1251m² 
na terenie nowego osiedla, cena od 
140.000-210.000zł 140.000 zł  660-
474-444  BEWE 

NIEWODNICA Korycka, 1128m², prąd, 
woda, ul. -, os. -, uzbrojenie 25 m od 
działki. 112.800 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

NIEWODNICA Korycka, 850m², prąd, 
woda, gaz 119.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

NIEWODNICA Nargilewska, 1343m², 
prąd, woda, 5km za bialymstokiem bu-
dowlana nowa rogowa z aktualnymi w 
z na dom jednorodzinny dojazd utwardz 
sucha obok nowe domy 100.000 zł do 
uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1739m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
5km za Białymstokiem z aktualnym w z 
na dom jednorodzinny ksztaltna sucha 
nowa dojazd utwardz. 130.000 zł do 
uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1903m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
5km za białystokiem nowa kształtna z 
aktualnymi w z na dom jednorodzinny, 
obok domow, atrakcyjna 142.000 zł do 
uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1903m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
5km za bialymstokiem nowa budowlana 
z aktualymi w z na dom jednorodzinny 
dojazd utwardzony 142.000 zł  696-
566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 2555m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
nowa budowlana 5km za b-stok z aktu-
alnymi w z na dom jednorodzinny sucha 
ksztaltna dojazd utw. 75 zł m² do uzg. 
696-566-280  BIAŁ 

NOWA Łuka, 900m², ko ło zalewu 
Siemianówka, akt notarialny, wodociąg. 
45 zł m² do uzg. (85)732-41-96  BIAŁ 
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34  OFERT Y DEWELOPERÓW 

P  B  S   P  B  S   

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

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

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

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

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

Aktualnie zostały dwa mieszkania o powierzchni od 62 do 
63 mkw w klatce z windą. Każde mieszkanie ma własne miejsce 
parkingowe w podziemiach, a jego wykupienie to koszt 25 000 zł. 
Dodatkowo do każdego mieszkania jest dedykowana komórka 
lokatorska.

Oprócz mieszkań, przy Piasta 5 można kupić także lokale. Cena 
tych pierwszych zawiera się w przedziale 5400 – 5500 zł/mkw., 
ceny lokali są wyższe i zaczynają się od 5 800 zł/mkw netto.

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

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

ZABUDOWA SZEREGOWA

Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga ma bardzo zróżnico-
waną ofertę i nie zamyka się jedynie na inwestycje w centrum. 
Doskonałym adresem do zamieszkania może stać się także ulica 

Produkcyjna, przy której powstaje zabudowa szeregowa oraz 
bliźniak.

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

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

A jak kształtują się ceny inwestycji prowadzonych 
na Bacieczkach?

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

Każdy dom jest wyposażony w piec gazowy oraz wiatę 
garażową. 

CIĄGŁY ROZWÓJ TO PODSTAWA SUKCESU

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

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

Przedsiębiorstwo Budowlane „Szeliga” Sp. z o.o. rozpoczęło 
swoją działalność w 1995 roku. Zrealizowane przez nas obiekty 
można spotkać w Białymstoku, Łomży, Suwałkach oraz Bielsku 
Podlaskim.

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

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

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

EKSPERT FINANSOWY 

DORADZI BEZPŁATNIE

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

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

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

NP



NOWODWORCE, 1020m², prąd, woda, 
gaz 183.600 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

NOWODWORCE, 1350m², ul. Działkowa, 
. 150 zł m² 518-811-966  BIAŁ 

NOWODWORCE, 1388m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, media do 90m od dział-
ki, wydane WZ 265.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

NOWODWORCE, 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 

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

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

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, kanali-
zacja, ul. -, os. Olmonty, cicha spokojna 
okolica. 135.000 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

OLMONTY, 13100m², os. Olmonty, prze-
piękna, duża działka budowlana, media, 
plan zagospodarowania pod usługi i 
mieszkaniówkę, WYJĄTKOWA lokalizacja 
85 zł m² 660-474-444  BEWE 

OLMONTY, 1500m², działki budowlane, 
plan zagospodarowania, prąd, woda, 
kanalizacja, teren płaski, suchy, nasło-
neczniony, blisko lasek. 130 zł m² 884-
691-250  BIAŁ 

OLMONTY, 2030m², os. Olmonty, bar-
dzo atrakcyjna działka budowlana przy 
drodze asfaltowej, media, miejscowy 
plan zagospodarowania, ŚWIETNY do-
jazd z Białegostoku 140 zł m² 660-474-
444  BEWE 

OSOWICZE, 839m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, z warunkami zabudowy, pow. 
od 839-1025 m², 246zł m² 175.644 zł do 
uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

PŁASKA, 570m², w kształcie rombu, 
250m od jeziora, lub zamienię. 29.900 
zł  692-926-837  AUG 

PAŃKI, 1110m², przy drodze asfaltowej, 
w pobliżu las rzeka Narew, atrakcyjne 
szlaki turystyczne. Pilnie sprzedam. 40 
zł m² do uzg. 694-362-879  BIAŁ 

 » PAŃKI, 21000M², W OTULI
NIE NATURY 2000, 6KM ZA 
CHOROSZCZĄ, KSZTAŁTNA, PRZY 
LESIE, WODOCIĄG, ŚWIATŁO, 

CICHA I SPOKOJNA OKOLICA, 
NA POSIADŁOŚĆ LUB BIZ
NES ITP. 602-717-353  BIAŁ 

PIEŃKI, 11036m², prąd 65.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

POPIOŁKI, 2500m², prąd, Sprzedam 
działki Popiołki gm.Turośl do 30ary  20 
zł m² 516-299-093  KOL 

POWIAT Siemiatycze, 1000m², grani-
czącą z Bugiem. 350 zł m² 663-414-849  
SIEM 

RAFAŁÓWKA, 1710m², z warunkami 
zabudowy, prąd; za szkołą 42.000 zł  
606-881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 2231m² 56.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

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 

SIEMIANOWKA, 25000m², prąd, woda, 
kanalizacja, pod inwestycje nieopodal 
zalewu Siemianówka. 140.000 zł  600-
780-144  HAJ 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, gaz, kana-
lizacja, ul. -, os. Sobolewo, rolna z wa-
runkami zabudowy, uzbrojenie 30 m 
od działki. 170.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, woda, wy-
miary 28x36 140.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie poło-
żona działka z warunkami zabudowy, 
blisko drogi asfaltowej i przystanku, w 
otulinie lasu i działek zabudowanych 
145 zł m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

SOBOLEWO, 1800m², prąd, woda, ka-
nalizacja, z wydanymi warunkami za-
budowy 145 zł m² do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

SOBOLEWO, 3600m², prąd, woda, ka-
nalizacja, dwie działki po 1800m², moż-
liwość zakupu oddzielnie 145 zł m² do 
uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

SOCHONIE, 1100m², ul. Cicha, przy lesie 
z projektem i pozwoleniem na budowę 
domu, 5 km. od Białegostoku 130.000 
zł  663-460-468  BIAŁ 

SOCHONIE, 3017m², prąd, ul. Leśna, 
część lasu, warunki zabudowy, nowe 
domy jednorodzinne, szybki dojazd 
do centrum. 225.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

SOFIPOL, 1000m², działkę z wydanymi 
warunkami z gminy na dom całoroczny 
z garażem. 55.000 zł  795-013-099  BIAŁ 

SOFIPOL, 1100m², ogrodzona, wyda-
ne z gminy warunki zabudowy na dom 
całoroczny z garażem 65.000 zł  731-
785-420  BIAŁ 

SOFIPOL, 2300m², 20 km od B-stoku 
w kierunku na Bobrowniki, obok 
Królowego Mostu, warunki zabudowy, 
piękna. 90.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

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

SOWLANY, 4400m², na siedlisko, warun-
ki zabudowy. 250.000 zł do uzg. 502-
297-415  BIAŁ 

STUDZIANKI, 3000m², warunki zabudo-
wy, możliwość podziału na 2, dwie drogi 
dojazdowe, ciche, spokojne miejsce. 95 
zł m² 694-175-685  BIAŁ 

STUDZIANKI, 921m², ładnie położona 
działka, w kształcie prostokąta. Wydane 
warunki zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, energia elektryczna i woda. 
41.800 zł  509-784-724, (85)743-64-36  
AGEMA 

TARNOPOL Siemianowka, 2500m², prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę, działka leśna, pod budowę, droga 
asfaltowa, w suwalskiej strefi e ekono-
micznej. 250.000 zł do uzg. 600-780-
144  HAJ 

TARNOPOL Siemianowka, 2500m², prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, działka w suwalskiej strefi e eko-
nomicznej, droga asfaltowa, pod inwe-
stycje. 250.000 zł  600-780-144  HAJ 

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

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, pozwolenie na budowę, 100 
m szkoła 215.000 zł  721-287-032  BIAŁ 

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

TOŁCZE, 960m², prąd, gaz, kanalizacja, 
działki budowlane 70.000 zł  694-190-
286  BIAŁ 

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 215.000 
zł  660-474-444  BEWE 

ZAŚCIANKI, 5200m², ul. Jacka Soplicy, 
100m od granicy Białegostoku 210 zł 
m² 516-790-824  BIAŁ 

ZAŚCIANKI, 6708m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. 
Szlachecka, os. Zaścianki, zatwierdzony 
projekt budowlany na 11 budynków sze-
regowych 698.000 zł +VAT do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwością 
uzyskania 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 

ZAGRUSZANY, 997m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 49.850 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZAJEZIERCE, 3183m², prąd, niezagospo-
darowana, płaska, w kształcie prostoką-
ta, z warunkami zabudowy na budynek 
mieszkalny jednorodzinny 79.575 zł  516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

ZALESIANY, 735m², prąd, woda, po-
zwolenie na budowę, .. 66.150 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

ZALESIANY, 910m², dwie działki 910m² i 
800m², kierunek Łapy, 7km od B-stoku, 
nowe os. domów 1-rodzinnych, warun-
ki zabudowy, media: kanalizacja, prąd, 
woda. 125 zł m² do uzg. 504-936-730  
BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 
4644m², ogrodzona, prąd, woda, ka-
nalizacja, pięknie położona, graniczy z 
lasem, 5km od Białegostoku, warunki 
zabudowy 394.000 zł do uzg. 885-850-
247, (85)744-66-87  AREA 

ZDRODY Nowe, 3094m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, przy drodze asfaltowej 
30.000 zł  501-574-507  BIAŁ 

REKREACYJNE
B STOK, 490m², ul. Wasilkowska, 
Ogródki Dzia łkowe Towarzystwo 
Przyjaciół Białegostoku, wylot w kie-
runku Wasilkowa, z domkiem. 30.000 
zł  600-185-147  BIAŁ 

BAKAŁARZEWO, 2329m², ogrodzona, 
prąd, woda 150.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

BOKINY, 6600m², prąd, staw 38.000 zł  
721-287-032  BIAŁ 

MARATKI, 3000m², ok. Mragowa, szlak 
Krutyni, 30m linii brzegowej, lub zamie-
nię 82.000 zł  692-926-837 

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

OK. Siemiatycz, 1000m², z widokiem na 
Bug, posiadam materiał na dom, gotowy 
fundament. 50 zł m² 663-414-849  SIEM 

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

SUPRAŚL, 5000m², nad rz. Supraśl, ogro-
dzona, szopa, niedaleko centrum, db 
dojazd. 49.000 zł  605-233-677  BIAŁ 

SZCZECINOWO, 1542m², gm. Stare 
Juchy, pow. ełcki, kompleks 12-u dzia-
łek położonych 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, 
bardzo ładne położenie z niedużym 
wzgórzem, dostęp do wodociągu i prą-
du. 10 zł m² 692-922-569, (85)652-10-
84  BIAŁ 

ZELWA, 2005m², warunki zabudowy do 
zabudowy letniskowej lub mieszkalnej 
55.000 zł  516-129-184, (85)742-21-15  
eM4 

ROLNE
ŁUBNIKI, 2500m², 3 działki z warunkami 
zabudowy, blisko Białegostoku. 50 zł m² 
517-564-563  BIAŁ 

BĄBRÓWKI, 6700m², gm. Wasilków, 
250 m od trasy Dąbrówki -Studzianki 
130.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

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, kana-
lizacja, os. gm. Dobrzyniewo, prostokąt 
50x60, teren suchy, równy, bez nasa-
dzeń, możliwa budowa domu z pod-
piwniczeniem,  99.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

DĄBRÓWKI, 3000m², kierunek Dąbrówki 
- Studzianki ul. Radosna 150.000 zł do 
uzg. 663-460-468  BIAŁ 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 0.50ha, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głównej 
drogi asfaltowej, Ełk Augustów 35.000 
zł  660-006-425  EŁK 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 1ha, pozwo-
lenie na budowę, zjazd z głównej dro-
gi 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 

D O B R Z Y N I Ó W K A , 0.9 0 ha,  gm. 
Zabłudów. 6 zł m² 668-642-782  BIAŁ 

D O B R Z Y N I Ó W K A , 6. 50 ha,  gm. 
Zabłudów. 4, 50 zł m² 668-642-782  BIAŁ 

 » DZIKIE, 0.50HA, UROKLIWE 
MIEJSCE NA OSIEDLU DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH, CICHA I 
SPOKOJNA OKOLICA, ŚWIATŁO, 
WODOCIĄG. 602-717-353  BIAŁ 

DZIKIE, 5675m², rolno-leśna, wszystkie 
media przy działce. 15 zł m² 502-701-
530  BIAŁ 

FOLWARKI Tylwickie, 1200m², oraz 
5000m², gm. Zabłudów, możliwość prze-
kształcenia. 8 zł m² 511-273-647  BIAŁ 

 Gm. Mońki, 13.50ha, gospo-
darstwo rolne, ziemia z zabudo-

waniami. 665-530-912  MOŃ 

GM. Zabłudów, 2.50ha, działka leśna 
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 

GMINA Michałowo, 4.20m² 35 zł ha 517-
682-184  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 

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 zabudo-
wy. Obok działki woda, kanalizacja, prąd. 
Działka w kształcie trapezu. 75.000 zł  
796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 
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JUROWCE, 1400m², działka rolna, 
gm.Wasilków. 96.600 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

JUROWCE, 2600m², działka rolna, 
gm.Wasilków. 179.400 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

KLEPACZE, 2275m², ul. Niewodnicka, 
wniosek o zmianę przeznaczenia; pła-
ska, sucha, uzbrojenie w ulicy 136.500 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

KOJŁY - Hajnówka, 1.70ha, Działka rolna 
38.000 zł ha 731-373-377  HAJ 

KURIANY Dojlidy, 20000m², przy szo-
sie do Zabłudowa. 100 zł m² (85)661-
75-22  BIAŁ 

K U R I A N Y,  5 0 0 0 m ²,  g r an i c z y  z 
B ia łymstokiem, przy szosie do 
Zabłudowa, bardzo dobry dojazd, z wa-
runkami zabudowy. 500.000 zł  (85)661-
75-22  BIAŁ 

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

MILEJCZYCE, 55000ha, sprzedam las 
sosnowy 5.5 ha wiek 80 lat wytyczona 
miedza, dobry dojazd. 200.000 zł do 
uzg. 516-299-093  SIEM 

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 

O K . Zambrów, Czyżew, Wysokie 
Mazowieckie, 5ha, 5 do 20 hektarów, 
szukam do dzierżawy, płatne od ręki 
gotówką. 697-513-173  WYS 

OLISZKI, 1000m², energia el. ok. 200 m 
od działki, wym. (29x34, 5)m, teren su-
chy, płaski, bez nasadzeń, ciche urokli-
we miejsce, w okolicy nowa zabudowa 
jednorodzinna 50.000 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

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

PIEŃKI, 80019m², prąd, gm. Michałowo, 
działka leśna 240.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

PIEŃKI, 91055m², prąd, gm. Michałowo 
305.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

POMIGACZE, 8000m² 160.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

POW. Siemiatycze, wydzierżawię łąki i 
nieużytki, od 1ha powierzchni, pow. sie-
miatycki, hajnowski i bielski, na dłuższy 
okres. 500-874-306  SIEM 

RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, do 
rozbiórki, siedlisko, trzy działki o łącz-
nej pow. 7300m², piękna okolica, me-
dia: prąd, wodociąg, droga asfalto-
wa 160.000 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

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

SOLNICZKI, 10220m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Solniczki, rolna z możli-
wością zabudowy, media w odległości 
90m, kształtna 40x256 530.000 zł do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 3300m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, 35x94 możliwość zabudowy, 
wszystkie media w drodze asfaltowej 
ok.90m w otoczeniu zabudowa jedno-
rodz.ATRAKCYJNA! 227.000 zł do uzg. 
660-474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 6920m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ATRAKCYJNA działka z moż-
liwością zabudowy, wszystkie media w 
odległości ok. 180m, SUPER lokalizacja!!! 
310.000 zł do uzg. 660-474-444  BEWE 

STAWISKI, 6500m², Sprzedam las mie-
szany 0, 65ha  20.000 zł  516-299-093  
KOL 

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

T YLWICA Majątek gm. Michałowo, 
2950m², prąd, Działka z WZ na dom 
mieszkalny, nr geod. 86 1, 2950 m². 
Równa ładnie położona w cichej i spo-
kojnej okolicy. 14 zł m² do uzg. 600-
307-048  BIAŁ 

T YLWICA Majątek gm. Michałowo, 
3000m², prąd, Działka z WZ na dom 
mieszkalny, nr geod. 86 1, 3000 m². 
Równa ładnie położona w cichej i spo-
kojnej okolicy.  14 zł m² do uzg. 600-
307-048  BIAŁ 

WYSZKI, 6.41ha, w tym: łąka 14%, pa-
stwisko 42%, grunty orne 44%, wszystko 
w jednym kawałku, doskonały utwar-
dzony dojazd.  298.000 zł do uzg. 535-
953-885  BIEL 

WÓLKA Gm. Juchnowiec K., 1.86ha, rol-
no-budowlana, przy drodze asfaltowej 
B-stok- Bielsk Podlaski, woda, prąd, 
kanalizacja, telefon. 10 zł m² 505-103-
220  BIAŁ 

ZAGRUSZANY, 2200m², gm. Zabłudów, 
warunki zabudowy. 30 zł m² 609-405-
958  BIAŁ 

ZWIERKI, 2900m², w zacisznym miejscu 
przy lesie, 7 km. od granicy Białegostoku 
130.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

ZWIERKI, 6100m², w tym las olchowy ok. 
1500m², ok. 400m od DK19, graniczy z 
działką budowlaną. 10 zł m² do uzg. 
609-522-510  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
ŁAPY, 3989m², prąd, gaz, pozwolenie na 
budowę, ul. Harcerska, pod działalność 
produkcyjną i usługową, w tym skła-
dy, magazyny, budownictwo, zakłady 
produkcyjne. 378.955 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

SOCHONIE, 7000m², usługowa. 36 zł m² 
509-782-240  BIAŁ 

 GMINA Zabłudów, 19000m², sie-
dlisko zagospodarowane 12km od 
Białegostoku, trzy stawy rybne, budy-
nek 400m², stan surowy z przeznacze-
niem pod agroturystykę. 1.008.000 zł 
do uzg. 604-402-283  BIAŁ 
ŁUBNIKI, 2500m², sprzedam działki z 
warunkami zabudowy. 50 zł m² 505-
780-911  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Kościelne kol., 3975m², 
siedliskowa, bud. gospodarczy, siła. 
160.000 zł  570-939-465  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO, 2ha, łąka. 35.000 zł ha 
507-975-896  BIAŁ 

FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka sie-
dliskowa, niezabudowana, woda, prąd 
29.000 zł  606-881-066  BOMAR 

GM. Łomża, 3000m², wynajmę działkę, 
ogrodzona, 2 bramy przejezdne. 1.500 
zł  729-389-825  ŁOM 

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

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

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

GM. Wasilków, 8400m², leśno -rolna, 
przy drodze asfaltowej. 15 zł m² 500-
186-237  BIAŁ 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z do-
mem. 87.000 zł  663-691-430  HAJ 

JEŃKI 114, 10ha, gm. Sokoły, gospo-
darstwo rolne, budynki gospodarcze 
murowane, dom drewniany. 950.000 
zł  696-642-096  WYS 

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

KLESZCZELE, 1625m², z zabudowania-
mi, w pełni uzbrojona. 65.000 zł  504-
716-360  HAJ 

KLEWINOWO, 0.15ha, las. 3 zł m² 668-
642-782  BIAŁ 

 » KOBYLIN, 2500M², GM. PIĄTNICA, 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA DO WY
DZIERŻAWIENIA, DOM +BUD. 
GOSPODARCZY, OGRODZONA, 
UTWARDZONA. 600-588-666  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², gm. Piątnica, działka 
siedliskowa do wynajęcia, z możliwo-
ścią zamieszkania. 1.500 zł  729-389-
825  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², przy trasie 61, siedli-
skowa, ogrodzona, utwardzona, dom 
+bud. gospodarczy. 1.500 zł  600-588-
666  ŁOM 

KONARZYCE, 3000m², 1500m² lub 
3000m², Działka do wynajęcia lub sprze-
daży. 1.000 zł  600-588-666  ŁOM 

KURIANY, 1130m², prąd, pozwolenie na 
budowę domu jednorodzinnego, woda 
w ulicy 96.050 zł  698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

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 

LUPLANKA Nowa Stara, 4.20ha, las. 
35.000 zł ha 517-682-184  BIAŁ 

MILEJCZYCE, 1ha, las sosnowy. 75.000 
zł  728-860-389  SIEM 

NOWA Wieś, 1.30ha, gm. Trzcianne, las 
olszyna. 30.000 zł  506-260-850  MOŃ 

NOWE Zambrzyce 9, 8900m², gm. Rutki, 
siedlisko, bud. mieszkalny i bud. gospo-
darcze, pod lasem, przy trasie S8, dobre 
miejsce również na inwestycję. 195.000 
zł  795-150-129  ZAM 

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

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

RADULE Gm. Tykocin, 1ha, siedlisko z bu-
dynkami gospodarczymi, domem, oborą 
i stodołą. 400.000 zł  666-500-989  BIAŁ 

SADOWO, 10.58ha, gm. Dąbrowa 
Białostocka, siedlisko lub całe gospo-
darstwo, 470.000zł za całość. 470.000 
zł  600-917-360  SOK 

SIDERKA, 3ha, 2ha lasu i 1ha ziemin. 
45.000 zł  603-924-054  SOK 

SIEMIEŃ Nadrzeczny, 20a, siedlisko, gm. 
Łomża, pół siedliska, ładne widoki, świe-
że powietrze, blisko rzeki. 200 zł m² 504-
464-359  ŁOM 

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

SOKÓŁKA, 10855m², prąd, woda, po-
zwolenie na budowę, Popiołówka 
gm.Korycin. 217.100 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

TYKOCIN, 0.53ha, las. 6 zł m² 668-642-
782  BIAŁ 

TYKOCIN, 1ha, las. 5 zł m² 668-642-
782  BIAŁ 

T YLWICA Majątek gm. Michałowo, 
3500m², ogrodzona, prąd, woda, 
Siedlisko dom mieszkalny i budynki go-
spodarcze. 20 minut od Białegostoku. 
99.000 zł  600-307-048  BIAŁ 

WO J N Y Pogorzel, 60a, łąka, gm. 
Szepietowo, zamiana na samochód 
osobowy, 18.00-20.00. 40.000 zł do 
uzg. 572-656-784  WYS 

WYSOKIE Mazowieckie, 1.30ha, las 
mieszany 90 letni. 90.000 zł  573-954-
712  WYS 

ZABŁUDÓW, 0.50ha, 0, 8ha, od 20000 
do 40000 za ha, 25 km od Białegostoku 
w pobliżu szosy E-19 883-688-022  BIAŁ 

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

ZIEMIA ROLNA
BIAŁYSTOK, 2ha, prąd, Wydzierżawimy 
ziemie rolną, klasa gruntu III-V min 2 
ha z dostepem do lini sredniego na-
piecia w promieniu O, 5 km pod bu-
dowe farmy fotowol 1.000 zł do uzg. 
665782241  BIEL 

GM. Janów, 1ha, ziemia orna. 30.000 zł  
793-433-039  SOK 

GM. Janów, 2.20ha, przy asfalcie. 
250.000 zł  607-358-344  SOK 

GMINA Suraż, 1.70ha, dwie łąki na te-
renie Natura 2000. 26.000 zł  534-934-
601  BIEL 

GRABOWIEC, 0.31ha, zasadzona brzozą, 
gm. Dubicze Cerkiewne. 30.000 zł do 
uzg. 663-691-430  HAJ 

GRYZY Gmina Świętajno, 14.30ha, po-
zwolenie na budowę, nad jeziorem, czę-
ściowo zalesiona, z pięknym widokiem. 
4, 50 zł m² 514-250-338  OLE 

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 

MOCHNATY, 1.10ha, gm. Hajnówka. 
23.000 zł  608-682-310  HAJ 

POW. Giżycko, 5ha, w całości, częścio-
wo uzbrojona, energia, woda, prawo 
zabudowy, atrakcyjne położona, z moż-
liwością podziału na mniejsze działki. 
120.000 zł ha do uzg. 790-296-668  GIŻ 

POW. Suwałki, Zbitkowo, 3ha, niedaleko 
jeziora Rospudy, na którym rośnie 17 
letni las samosiejką, brzoza. 35.000 zł 
ha 507-256-296  SUW 

POW.ZAMBRÓW, 16ha, Oddam ziemię 
w dzierżawę 16 ha w dwóch kawałkach. 
1.400 zł ha 536-771-068  ZAM 

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

SKIEBLEWO, 2.60ha, sprzedam działkę 
nr 88 1 o pow. 2, 60 ha łąka 2, 00 ha oraz 
bagno 0, 60 ha 35.000 zł  506-174-192, 
(87)642-21-99  AUG 

SUPIENIE, Gm. Filipów, 6ha, ziemi rolnej. 
35.000 zł ha do uzg. 507-256-296  SUW 

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

WYSOKIE Mazowieckie, 1.06ha 95.000 
zł ha 503-788-597  WYS 

WYSZKI, 6.41ha, (w tym: łąka 14%, 
pastwisko 42%, grunty orne 44%). 
Wszystko w jednym kawałku, dosko-
nały utwardzony dojazd. 298.000 zł szt. 
do uzg. 535-953-885  BIEL 

ZDRODY Stare, 1.50ha 135.000 zł  
(50)157-45-07  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA
B STOK, 1 pokoje, os. Słoneczny Stok, . 
600 zł  664-081-264, (85)667-22-11  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, umeblowane. 400 zł 
pokój (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, umeblowane, po 
remoncie. 400 zł pokój (85)653-47-20  
BIAŁ 

B STOK, os. Śródmieście, pokoje do wy-
najęcia panom, 500-600zł. 696-146-
052  BIAŁ 

B STOK, os. Centrum, pokój do wyna-
jęcia 12m², studentce lub uczennicy, 
umeblowany, tv, radio, dostęp do in-
ternetu, kaucja zwrotna 600zł. 600 zł  
660-539-131  BIAŁ 

B STOK, os. Nowe Bojary, wynajmę 
pokój dla studenta, ucznia, I piętro, z 
balkonem, umeblowane 400 zł  506-
986-316  BIAŁ 

B STOK, os. Nowe Miasto, pokój w pełni 
umeblowany, mieszkanie wyposażone, 
dla studentki lub kobiety pracującej. 650 
zł całość 503-841-792  BIAŁ 

B STOK, os. Piaski, pokój w 3 pokojowym 
mieszkaniu, umeblowany. 400 zł  728-
775-100  BIAŁ 

B STOK, samodzielny pokój studentce. 
350 zł +liczniki 600-766-466  BIAŁ 

B STOK, ul. Chrobrego, os. Piasta, pokój 
do wynajęcia, dla uczennicy, lub osobie 
pracującej dzwonić po godz. 18:00. 400 
zł całość (85)732-27-49  BIAŁ 

B STOK, ul. Dziesięciny 17a, pokój do wy-
najęcia, studentom lub uczniom. 400 zł  
782-474-569  BIAŁ 

B STOK, ul. Fabryczna, wynajmę pokój. 
400 zł  784-075-106  BIAŁ 

B STOK, ul. Konopnickiej, 2 pokoje z 
kuchnią i łazienką, wynajmę studen-
tom. 1.200 zł całość 537-835-333  BIAŁ 

B STOK, ul. Mickiewicza, pokój. 600 zł  
784-075-106  BIAŁ 

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

B STOK, wynajmę pokój studentowi, 
blisko akademików. 500 zł  660-938-
930  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, Do wynajęcia pokoje stu-
dentom w samodzielnym mieszkaniu na 
osiedlu Piasta (niedrogo).  400 zł  662-
833-118, (85)742-22-82  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, pokój do wynajecia. 400 zł 
całość 572-969-842  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, pokój z kuchnią, umeblo-
wany, studentom. 400 zł  508-996-487  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Mazowiecka, os. Piaski, 
wynajmę studentce pokój w mieszka-
niu 2 pokojowym w bloku od 1 X 2018 
Zaciszna okolica, blisko uczelnie i sklepy 
550 zł całość 664-658-412  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Podleśna, pokój do wy-
najęcia. 600 zł +opłaty 662-003-817  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Popieuszki, pokój na 4 
piętrze, umeblowany. 450 zł  692-482-
171  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Powstanców, os. Leśna 
Dolina, wynajmę jeden pokój w miesz-
kaniu trzypokojowym uczniowi, stu-
dentowi, osobie pracującej, mieszkam 
w innym mieście. 500 zł do uzg. 502-
934-586  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, Wynajmę 
mieszkanie. Pokój dwuosobowy: 450zł 
od osoby oraz pokój dla jednej osoby 
- 600zł. Umeblowane, parking. 450 zł  
516-192-213  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój blisko 
centrum. Wspólna kuchnia i łazienka 
ze studentem. Pokój umeblowany, z 
internetem. Parking przed blokiem. 
Blisko sklepy, apteka. 500 zł  668-449-
881  BIAŁ 

B I A LY S T O K ,  u l .  B i a l y s t o k ,  o s . 
Sienkiewicza, Dla młodego-pracujące-
go, pokój ok 10 m, łóżko, tv, szafa, WiFi.
Mieszkanie umeblowane, pralka, lodów-
ka, zmywarka, nowy blok 700 zł całość 
608-083-337  BIAŁ 

BIALYSTOK, ul. Broniewskiego, pokój 
+kuchnia, łazienka, dla emeryta lub ren-
cisty, niepalącego, kaucja 500zł. 400 zł 
+liczniki 604-844-765  BIAŁ 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia. 25 zł 
doba 660-636-023, 532-177-513  GRAJ 

HAJNÓWKA, ul. Białostocka 48, wynaj-
mę pokoje studentom lub uczniom. 30 
zł doba 606-375-683  HAJ 

KLEOSIN, pokój z kuchnią, oddzielne 
wejście samotnym.  550 zł całość 883-
336-399  BIAŁ 

 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 dla ucznia. 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, ul. Wołodyjowskiego, 
kawalerka. 1.000 zł +opłaty 663-260-
268  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Bojary, oddzielne 
pokoje i kuchnia, duży balkon, dzwonić 
po godz. 16:00. 1.200 zł całość 668-
288-530  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Gruntowa, wynaj-
mę lub sprzedam. 1.200 zł całość 602-
842-987  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Kombatantów, 
komfortowe mieszkanie, z garażem. 
1.600 zł +opłaty 726-030-981  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Podleśna, 43m², 
II piętro. 1.200 zł +opłaty 784-075-
106  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, 
50m², aneks kuchenny, mieszkanie wy-
posażone. 1.000 zł +liczniki 600-766-
466  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Zwierzyniecka, po 
remoncie, ponad 50m², częściowo ume-
blowane. 1.200 zł  691-306-171  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 piętro, z windą, urządzone w stylu 
nowoczesnym, internet, sprzęt agd, ka-
ucja 1000zł. 900 zł +opłaty 505-646-
159  BIAŁ 

B STOK, Apartamenty Jagielońskie 36m², 
nowe, umeblowane, wyposażona kuch-
nia, taras 70m², z miejscem postojowym 
wysoki standard. 1.800 zł +liczniki 509-
336-099  BIAŁ 

B STOK, os. Bacieczki, dom do wynajęcia, 
80m², z garażem, do remontu, umeblo-
wany. 1.490 zł całość 692-926-837  BIAŁ 

B S T O K , os. Fast y,  pr zy Szos ie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogrodzo-
na. 900 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, ul. Dubois, os. Nowe Miasto, 
2 pokoje, 44m². 1.000 zł +liczniki 606-
595-237  BIAŁ 

B STOK, ul. Malmeda, 34m², kawaler-
ka. 1.000 zł +opłaty 663-260-268  BIAŁ 

B STOK, ul. Piastowska, 2 pokoje +kuch-
nia, 48m², cegła, kaucja 1000zł. 1.200 zł 
+liczniki 692-448-559  BIAŁ 

B STOK, ul. Wasilkowska, 40m², parze 
(kaucja 500zł). 1.000 zł  695-974-308  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Warszawska, 
os. Piasta, Wynajmę Kawalerkę z wy-
posażeniem 800 + media  800 zł pokój 
660-936-969  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Antoniuk, wy-
najmę na poddaszu ok 60m². 1.250 zł  
502-290-885  BIAŁ 

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 
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BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Nowe Miasto, 
45m², wyposażone, balkon, aneks ku-
chenny. 1.550 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, os. Tysiąclecia, 
powierzchnia: 45, 70m², piętro: 1, cena: 
1100zł+ czynsz 410zł + prąd+ gaz, stan-
dard: do wprowadzenia. 1.510 zł do 
uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Leśna Dolina, nowe bu-
downictwo, apartamentowiec 1.600 
zł +opłaty 604-580-718, (85)742-21-
15  eM4 

B I A Ł Y S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Jałbrzykowskiego, balkon w tym liczni-
ki. 1.200 zł  692-059-705  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Kraszewskiego, 
os. Nowe Bojary, Mieszkanie na drugim 
piętrze, umeblowane.Kaucja 1500 zł. 
1.000 zł +opłaty 728-840-150  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. 
LIPOWA, WYNAJMĘ APARTAMENT 
PO GEN. REMONCIE, NAJWYŻSZY 
STANDARD, W PEŁNI UMEBLO
WANE I WYPOSAŻONE DO ZA
MIESZKANIA OD ZARAZ NA MIN. 
ROK. 1.650 zł  502-621-872  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Młynowa, os. 
Centrum, Nowe, nie używane! 1.400 zł 
+opłaty 504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Mieszka I 1 
m 24, os. Piasta, umeblowane, 1 pokój 
przechodni, w sąsiedztwie sklepów i 
przystanku, osobie samotnej lub studen-
tom.  850 zł +opłaty 602-347-240  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Podleśna, 38m² 
1.200 zł +opłaty 784-075-106  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Trawiasta, 38, 
2m², częściowo umeblowane. 1.000 zł 
+opłaty 606-342-847  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Bohaterów 
Monte Cassino, wyposażone, internet. 
900 zł +opłaty 692-973-067  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiellońska, 
os. Mickiewicza, 2-stanowiskowy ga-
raż, koszt najmy wynosi 4000zł + czynsz 
143zł + opłata za prąd, wodę oraz gaz. 
4.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Konstytucji 
3 maja, os. Wysoki Stoczek, II piętro, 
cegła, 52m². Częściowo umeblowane 
z lodówką, pralką. 950 zł +opłaty 602-
696-899  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Waszyngtona, 
I piętro, studentom, kuchnia i łazienka 
wyposażona. 500 zł pokój 515-189-959, 
(85)682-34-87  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, os. Bojary, po-
wierzchnia:71, 49m; 3 piętro; 4 oddziel-
ne pokoje; cena: 2700zł+prąd+woda+-
gaz; 1-stanowiskowy garaż w cenie 150zł 
miesiąc. 2.700 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, Do wynajęcia 3-pokojo-
we mieszkanie na osiedlu Piasta (par-
ter). 1.300 zł  662-833-118, (85)742-
22-82  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Kopernika, góra domu 
do wynajęcia dwa pokoje z działką do 
generalnego remontu. 590 zł całość 
692-926-837  BIAŁ 

B I A LY S T O K , 2 pokoje,  u l .  Pr zy 
Mickiewicza, os. Mickiewicza, pokój z 
kuchnią, studentom dziękuję. 200 zł  
516-199-362  BIAŁ 

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

KLEOSIN, 3 pokoje, umeblowane, obok 
Politechniki, studentkom. 1.200 zł 
+opłaty 608-155-871  BIAŁ 

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

 » STAWINO, WYNAJMĘ DOM, 
LETNIA KUCHNIA, SPICHLERZ, 
STODOŁA, CHLEWY, PRZY ULICY. 
1.000 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

SUWAŁKI, 2 pokoje, ul. 1 Maja, 36m², od 
października, częściowo umeblowane. 
700 zł +opłaty do uzg. 606-696-764, 
(87)566-48-79  SUW 

WASILKÓW, 6 pokoje, os. Wasilków, 
DOM W WASILKOWIE do wynajęcia 
482m², działka 912m², również na dzia-
łalność, przedstawicielstwo.OKAZJA 
15zł m²+koszty utrzymania 15 zł m² 660-
474-444  BEWE 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 » ŁOMŻA, 30M², OS. CENTRUM, 
30, 50 I 100M², TANIO. 
600-588-666  ŁOM 

B STOK, 10m², centrum, lokal dla stylist-
ki paznokci. 450 zł  694-175-685  BIAŁ 

B STOK, 150m², ul. Zielonogórska, os. 
Zielone Wzgórza, wynajmę pomiesz-
czenie na działalność różną. 30 zł m² 
570-582-843  BIAŁ 

 » B STOK, 155M², PARTER, DUŻE 
WITRYNY OD STRONY UL. 
MICKIEWICZA, TRZY NIEZA
LEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 50 
zł m² +VAT 602-585-644  BIAŁ 

B STOK, 1600m², wynajmę budynek 3 
kondygnacyjny pod biura, hotel, hostel. 
29 zł m² 600-900-969  BIAŁ 

B STOK, 16m², urządzony zakład fryzjer-
ski. 30 zł m² 606-411-588  BIAŁ 

B STOK, 20m², ul. Św. Rocha, wynajmę 
urządzone biuro, I piętro. 600 zł  535-
094-802, 602-437-034  BIAŁ 

B STOK, 28m², ul. Boboli, po remon-
cie. 1.000 zł  609-911-477, 501-065-
551  BIAŁ 

B STOK, 30m², centrum, lokal pod usługi 
fryzjerskie. 1.300 zł  694-175-685  BIAŁ 

 » B STOK, 30M², UL. BEMA 
11, WYNAJMĘ LOKAL 
NA PARTERZE, PAWILON 
HANDLOWY RZEMIEŚLNIK. 
750 zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, 350m², ul. Skorupska, os. Bojary, 
działka oświetlona, ogrodzona, od 1 
kwietnia, cena za miesiąc. 750 zł  518-
424-077, (85)716-47-53  BIAŁ 

B STOK, 60m², 2 lokale, na salon fry-
zjerski, kosmetyczny. 1.000 zł  606-411-
588  BIAŁ 

 B STOK, 635m², ul. Ryska 1, wynajmę magazyn, 
parter. 12 zł m² +VAT (85)654-55-67  BIAŁ 

B STOK, 70m², ul. Dzisięciny 17a, wynaj-
mę na sklep lub inną działalność. 600 zł  
782-474-569  BIAŁ 

 B STOK, 78M², UL. HALLERA, DAWNA BERLINGA, 
BUDYNEK WIELORODZINNY Z USŁUGAMI NA 
PARTERZE, STAN DEWELOPERSKI, PARKING. 

(85)749-60-20  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 100m², ul. Ciołkowskiego, 
os. Mickiewicza, pokoje na parterze 
lub I i II piętrze budynku, pow.od 80 do 
400m².Metraż d u, cena od 25zł m² z 
mediami! 25 zł m² +VAT 660-474-444  
BEWE 

BIAŁYSTOK, 120m², ul. Duboisa, Parter,  
3.600 zł +opłaty +VAT do uzg. 790-810-
006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, na biuro, kancelarię usługi 
medyczne (są już w budynku), edukację. 
Kamienica 2002, pres  żowa lokalizacja 
5.000 zł +VAT 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 22.50m², ul. Św. Rocha 31, 
C.H. Park lokal. 104. 800 zł  692-710-
417  BIAŁ 

 Białystok, 23m², ul. Wy-
szyńskiego, pawilon Lider, lo-

kal usługowo- handlowy, 
700zł +prąd. 700 zł  500-801-

869, (85)710-88-11  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 30m², os. Centrum, wyre-
montowany lokal przy gabinecie ko-
smetycznym, dla fryzjerki, stylistki, itp, 
wszystkie media. 800 zł +opłaty 534-
174-908  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 45M², OS. WYSOKI 
STOCZEK, WYNAJMĘ LO
KAL USŁUGOWO HANDLO
WY. 900 zł  533-653-565  BIAŁ 

 Białystok, 50m², lokal biu-
rowy w hotelu Turkus wy-
najmę, cena do negocja-
cji.  601-155-556  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 56M², UL. LIPOWA, 
MAM DO WYNAJĘCIA LOKAL 
NA PARTERZE W CENTRUM 
BIAŁEGOSTOKU PO REMON
CIE . IDEALNY NA SKLEP, BIURO, 
USŁUGI, OD ZARAZ. ZDJĘCIA NA 

. 2.500 zł +VAT 502-539-739  BIAŁ 
CZYŻEW, 120m², na klub fi tness, zakład 
fryzjerski lub inne, ścisłe centrum, 1 pię-
tro. 500 zł  512-242-993  WYS 

 » DOBRZYNIEWO FABRYCZNE, 
26M², 4KM OD B STOKU, 6 LO
KALI, KAŻDY PO 26M², BUDY
NEK NOWO WYBUDOWANY. 
20 zł m² 607-426-700  BIAŁ 

MOŃKI, 100m², os. Centrum, parter, 
na usługi handlowo-biurowe, cena 
plus prąd. 3.200 zł do uzg. 503-399-
247  MOŃ 

MOŃKI, 35m², os. Centrum, 1 piętro. 
1.000 zł całość 503-399-247  MOŃ 

MOŃKI, 95m², ul. Tysiąclecia 21, lokal 
handlowo-usługowy na parterze, duży 
parking  1.800 zł +opłaty +VAT do uzg. 
502-395-020  MOŃ 

WASILKÓW, 40m², ul. Polna, lokal do 
wynajęcia (ryneczek). 509-782-240  BIAŁ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

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

PARA z dwójką dzieci poszukuje miesz-
kania w Białymstoku lub okolicach do 
wynajęcia, minimum 2 pokoje, osoby 
szanujące cudzą własność. 1.000 zł do 
uzg. 531-326-561  BIAŁ 

POSZUKUJĘ stancji w Śniadowie, pilne. 
886-137-648  ŁOM 

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

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

RODZINA z 3 letnią córką i dzieckiem w 
drodze szuka mieszkania najchętniej od 
października, Bojary, Sienkiewicza. 507-
363-123  BIAŁ 

 Wynajmę lokal pod sa-
lon kosmetyczny najchęt-

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

WYNAJMĘ nie drogą kawalerkę. 537-
139-597  BIAŁ 

ZAMIANA
B STOK, 2 pokoje, ul. Antoniukowska, 
Ładne, umeblowane, bdb lokalizacja, 
blisko centrum. Zamienię na mieszkanie 
w trójmieście. 606-781-160  BIAŁ 

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

MERCEDESA wartego około 100tyś., 
zamienię na las ziemię nieużytki teren 
po wyciętym lesie w sąsiedztwie miej-
scowości drogi asfaltowej lub rzeki lub 
jeziora 690-330-990 

MIESZKANIE w B-stoku, 57m², własne, 
2 pok., możliwe 3 pok., II p, media, bal-
kon, piwnica, po remoncie, dwustron-
ne, komfortowe, garaż na 2 pok. we 
Wrocławiu. 694-897-532  BIAŁ 

 Zamienię mieszkanie 50m² w 
Świebodzicach ul. Zwycięstwa, 
2 pokoje, I piętro, bardzo cie-

płe, z balkonem na mieszkanie 
w Białymstoku. 604-219-854 

ZAMIENIE działke rolną w Niewodnicy 
nargilewskiej 8280m² z mozliwoscią 
przekszta łcenia na dom 5pok w 
Białymstoku obok domow działek bu-
dowlanych media p w dr.utw 69 zł m² 
do uzg. 696-566-169  BIAŁ 

ZIEMIĘ nieużytki las lub teren po wycięty 
lesie inne niewygodne i niepotrzebne 
działki w pobliżu asfaltu rzek jeziora 
wioski. 600-588-666  ŁOM 

KUPIĘ
KUPIĘ elementy rusztowania elewacyj-
nego typu pla  eck.  509-517-923  BIAŁ 

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z grzałką elek-
tryczną lub grzałkę do grzejnika łazien-
kowego.  507-627-924  BIAŁ 

 KUPIĘ grzejniki blaszane, używane, do 2m. 
781-213-829  ŁOM 

KUPIĘ halę namiotową, wiatę do sa-
modzielnego montażu lub kontener. 
510-484-476 

KUPIĘ mur oporowy betonowy. 796-
599-696  BIAŁ 

KUPIĘ płyty betonowe. 796-599-696  
BIAŁ 

KUPIE elementy rusztowania pla  eck 
deski 2, 5m.zdecydiwanie. przyjmujemy 
zlecenia na wykonanie elewacji 509-
517-923  BIAŁ 

PŁYTKI chodnikowe kupię. 604-840-
568  BIAŁ 

PIEC CO może być używany. 515-076-
758  BIAŁ 

REGAŁY magazynowe kupię. 507-627-
924  BIAŁ 

RURĘ metalową o średnicy około 30 cm. 
536-959-562  BIAŁ 

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

AUTOMAT do drzwi, garażu, nowy. 500 
zł  570-582-843  BIAŁ 

BALE jesionowe, grubość: 8 cm, sezono-
wane: 10 lat, 2, 5m³. 1.500 zł m³ 640-
541-931  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 

BLACHODACHÓWKA 160 m² z rozbiórki 
wraz z rynnami i obróbkami blachar-
skimi, stan bardzo dobry, istnieje moż-
liwość dowozu na miejsce za dopłatą. 
2.100 zł całość 504-080-843  BIAŁ 

BRAMA 3m z płaskownika, 2 przęsła z 
płaskownika po 3.70m. 400 zł całość 
693-146-788  WYS 

BRAMA dwuskrzydłowa ogrodzenio-
wa, metalowa, nowa. 450 zł  792-057-
615  BIAŁ 

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

BRODZIK akrylowy narożny, nowy 160 
zł  794-290-227  BIAŁ 

BRODZIK akrylowy, narożny, głęboki z 
siedziskiem 160 zł  508-073-762  BIAŁ 

CEGŁA klinkier brązowa 50szt  1, 50 zł  
696-642-096  WYS 

 » CENTRUM FOLII BUDOWLANYCH 
I GEOSYNTETYKÓW GEOWŁÓK
NINY, MEMBRANY , NAJLEPSZE 
CENY W PÓŁ WSCH POLSCE, 

PEŁNY ASORTYMENT ZADZWOŃ 
DORADZIMY (85)653-92-34  BIAŁ 

DĄB na pniu bardzo duże średnica 1m, 
w od ziomku 1m³. 400 zł  502-787-601  
BIAŁ 

DESKA calówka oraz 32mm, sezonowa-
ne. 800 zł m³ 663-414-849  SIEM 

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 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 9x10. 7.000 
zł  668-392-113  BIEL 

DOMEK do przeniesienia np. na altan-
kę 3x2, boki blacha, ocynkowana, dach 
papa. 600 zł  798-906-407  SOK 

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

DREWNO grusza tarcica gr. od 25mm do 
50mm. 1.600 zł m³ 502-787-601  BIAŁ 

DRZEWO materiałowe jesion, I klasa. 
900 zł m³ 502-787-601  BIAŁ 

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

DRZWI 2szt pokojowe 80 lewe, 70 pra-
we. 130 zł szt. 508-587-660  BIAŁ 

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 nowe, pcv 490 zł  794-
290-227  BIAŁ 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 100X214CM, 
OKNA 198X115CM 2SZT, 97X115CM 1SZT, 

119X117CM 1SZT. 601-183-177  BIAŁ 
DRZWI drewniane z futryną, nowe 440 
zł  508-073-762  BIAŁ 

DRZWI drewniane z metalową futry-
ną, kpl., nowe 390 zł całość 796-335-
325  BIAŁ 

DRZWI garażowe podnoszone, duże, z 
drzwiami przejściowymi.  2.500 zł  507-
627-924  BIAŁ 

DRZWI harmonijkowe, pcv, nowe 110 zł  
794-290-227  BIAŁ 

DRZWI harmonijkowe, przeszklone 210 
zł  531-865-030  BIAŁ 

DRZWI metalowe używane 90, lewe, 
2szt, z futryną. 350 zł kpl 792-988-226  
BIAŁ 

DRZWI metalowe, zewnetrzne, polskie, 
kpl gotowy do montażu 780 zł całość 
508-073-762  BIAŁ 

DRZWI techniczne, metalowe, Horman, 
ocieplone, kolor antracyt, klamka w kpl 
460 zł  508-073-762  BIAŁ 

DRZWI z futryną 190 zł całość 794-290-
227  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne pcv z klamką i wkląd-
ką, nowe, przeszklone 930 zł całość 531-
865-030  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, metalowe, prze-
szklone, 55mm, ocieplone pianką, 2 
zamki, klamka, kpl gotowy do monta-
żu, polskie. 1.130 zł całość 531-865-
030  BIAŁ 

DRZWICZKI do pieca, fi zyka, różne ro-
dzaje i blaty do pieca. 35 zł szt. 508-
789-456  BIAŁ 

EMULSJA asfaltowa do konserwacji fun-
damentów, szamb, kręgów betonowych, 
dachów 200l. 2 zł  660-636-023, 532-
177-513  GRAJ 

ETERNIT głębokofalisty, nowy. 12 zł szt. 
501-647-161  GRAJ 

FUTRYNY drewniane do drzwi, 10szt, 
nowe 130 zł szt. 604-922-094  BIAŁ 

FUTRYNY metalowe do drzwi, nowe, 
10szt 100 zł szt. 794-290-227  BIAŁ 

FUTRYNY metalowe do drzwi, ocynko-
wane z uszczelką 90P-2szt 100 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

GRZEJNIK łazienkowy, drabinka 120 zł  
604-922-094  BIAŁ 

GRZEJNIK aluminiowy, krakowski, 10 że-
berek 140 zł  531-865-030  BIAŁ 

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

GRZEJNIKI panelowe 120 zł szt. 796-
335-325  BIAŁ 

GRZEJNIKI panelowe 60x74, 66x144 
2szt, 60x127.  150 zł całość 535-004-
506  BIAŁ 
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GRZEJNIKI panelowe, C22, nowe, 5szt 
130 zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

GRZEJNIKI warsztatowe, nowe, 3szt. 70 
zł szt. 503-149-773  OLE 

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

JESION na pniu 80cm średnicy w od 
ziomku 1m³. 300 zł  502-787-601  BIAŁ 

KABINA prysznicowa, narożna+brodzik, 
90. 210 zł całość 508-073-762  BIAŁ 

KAFLE do budowy pieca, kuchni, uży-
wane, stan db. 1, 50 zł szt. 885-991-
175  ŁOM 

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

KLUCZE nasadowe i płaskie, komplet, 
nowe, USA, 155szt. 600 zł kpl 570-582-
843  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 
KOSTKA brukowa używana, 200m², mło-
tek gr. 10cm. 15 zł m² 605-477-012  BIAŁ 

KRĘGI betonowe fi  140cm. 150 zł szt. 
697-206-827  BIAŁ 

KRATA metalowa na drzwi, otwierana 
120 zł  508-073-762  BIAŁ 

LINKA uziemiająca lgy 1x6mm 750v sześć 
metrów, żółto- zielona. 50 zł  600-780-
144  BIAŁ 

LUKSFERY szkło niebieskie, 32szt. 2 zł 
szt. (85)650-15-59  BIAŁ 

MATERIAŁ na bramę 6m wysokość 
1.25, w elementach. 500 zł  508-789-
456  BIAŁ 

NAJAZDY samochodowe lub na przy-
czepkę, 2szt. 150 zł kpl 502-787-601  
BIAŁ 

 NAJTAŃSZE BLACHY TRAPEZOWE, II GAT, TYLKO 
14 ZŁ M² NETTO, METALKOMPLEKS KRUPNIKI 

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 
OBORA z z placem wyłożona kostką bru-
kową. 1.500.000 zł  518-072-260  ŁOM 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, automatyka, 
siatka ogrodzeniowa, panele ogrodzeniowe itp. 

660-918-263  BIEL 
OKNA 2szt, niedzielone, 1.30x1.67m. 50 
zł całość 608-828-656  BIAŁ 

OKNA dachowe:Velux 78x140 i Roto 
78x118, bez obróbek 280 zł szt. 794-
290-227  BIAŁ 

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

OKNA inwentarskie, gospodarcze, nowe, 
4szt 120 zł szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x84, 3szt, nowe 250 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

OKNA plastikowe 143x146cm, 5szt, 2 
skrzydłowe. 200 zł  788-882-649  BIAŁ 

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

OKNA WITRYNY, pcv, 8szt 120 zł szt. 
508-073-762  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 87x114, nowe, 4szt 330 zł szt. 
604-922-094  BIAŁ 

OKNO pcv, 115x114, nowe, 3szt 410 zł 
szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNO pcv, 207x144 390 zł  796-335-
325  BIAŁ 

OKNO pcv, 87x144, 2szt, nowe 380 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

OKNO pcv, nowe, białe, 57x54-4szt 190 
zł szt. 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 

PŁYTKI elewacyjne, ok. 400szt. 0, 50 zł 
szt. 535-004-506  BIAŁ 

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

PIEC typu koza. 150 zł szt. 792-057-615  
BIAŁ 

PIEC z podajnikiem na eko groszek, nowy. 
9.500 zł  604-672-605  WYS 

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

PRZĘSŁA metalowe płotu, dł. 2m, 15szt. 
100 zł szt. 604-853-919  BIAŁ 

PRZEWÓD elektryczny do skrzyni bu-
dowlanej, 4 przewodowy, 320V, 12mb. 
40 zł  535-004-506  BIAŁ 

PRZEWÓD spawalniczy fi  35, 40m. 11 zł 
mb 512-238-250  BIAŁ 

PUSTAKI żużlowe, 300szt. 3 zł szt. 663-
414-849  SIEM 

RAMY okienne drewniane, 2 szybowe, 
107x82 i 137x87. 20 zł szt. 515-689-
651  OMA 

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

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

RURY żeliwne kanalizacyjne 5szt., fi  150 
dł., 1, 80. 250 zł całość 509-823-238 

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 

SCHODY zabiegowe, nowe, z poręczą. 
3.500 zł  500-402-988  SUW 

SEDES kompakt 150 zł  604-922-094  
BIAŁ 

SIATKA ogrodzeniowa 1.50m, 3mm gr, 
słupki, cena za rolkę, okna 80x100-no-
we, różne. 120 zł szt. 501-647-161  GRAJ 

SIATKA ogrodzeniowa, powlekana, 
nowa, 7 rolek. 70 zł szt. 604-853-919  
BIAŁ 

SIATKA ogrodzeniowa, używana, wys. 
1.80m, dł. 300m. 1, 50 zł kg 609-499-
004  PISZ 

SOSNA dłużyca 40m³, ok. Łap. 130 zł m³ 
572-379-890  BIAŁ 

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

SPRZEDAM boazerię świerkową 14 x 121 
AB wykonana ze świerku syberyjskiego. 
Jest to produkt suszony komorowo, pa-
kowany w folię po 8 desek. 29, 80 zł m² 
+VAT 607-811-195, 609985688  BIAŁ 

SPRZEDAM boazerię świerkową 19 x 146 
AB wykonaną ze świerku syberyjskiego. 
Jest to produkt suszony komorowo, pa-
kowany w folię po 6 desek. 36, 20 zł m² 
+VAT 607-811-195, 609985688  BIAŁ 

SPRZEDAM deskę elewacyjną 20 x 
195ABC wykonaną ze świerku syberyj-
skiego. Jest to produkt suszony komo-
rowo, pakowany w folie po 4 deski. 41 zł 
m² +VAT 607-811-195, 609985688  BIAŁ 

SPRZEDAM deskę elewacyjną Loglap 21 
120AB wykonaną ze świerku syberyj-
skiego. Jest to produkt suszony komoro-
wo, pakowany w folie po 5 desek. 43 zł 
m² +VAT 607-811-195, 609985688  BIAŁ 

SPRZEDAM używane grzejniki pur-
mo 120x60 c 11 4 szt, stan bdb, gm. 
Choroszcz. 661-921-326  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 3m. 4 zł szt. 600-
768-549  BIEL 

STEMPLE budowlane, dł. od 2, 80 do 3, 
20. 4 zł szt. 608-495-579  BIAŁ 

STODOŁA z bali 22mx8m, kryta da-
chówką, 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 

SZAFKA łazienkowa z umywalką, baterią 
i syfonem, kpl, nowy gotowy do mon-
tażu 220 zł całość 794-290-227  BIAŁ 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-922-
569, (85)652-10-84  BIAŁ 

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

SZYNA kolejowa, 6, 5m, używana. 350 
zł  792-057-615  BIAŁ 

SZYNY kolejowe. 5.000 zł  697-206-827  
BIAŁ 

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

WĄŻ ogrodowy 15m, mało używany, z 
końcówkami. 15 zł  503-902-859  BIAŁ 

WANNA żeliwna dł. 140cm. 90 zł  
(85)650-20-31  BIAŁ 

WANNA akrylowa nowa, 170cmx75cm 
160 zł  508-073-762  BIAŁ 

WANNA akrylowa, narożna Cersanit z 
nogami i syfonem 250 zł całość 531-
865-030  BIAŁ 

WANNA akrylowa, narożna, 68(73)x150 
z nogami i syfonem 190 zł całość 796-
335-325  BIAŁ 

WANNA emaliowana z nogami 150 zł  
531-865-030  BIAŁ 

WANNY żeliwne 170cm i 140cm w sta-
nie db. cena od 80zł do 100zł. 692-145-
517  HAJ 

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

ZLEW kuchenny nierdzewny, nowy 110 
zł  796-335-325  BIAŁ 

ZLEW kuchenny, emaliowany 70 zł  604-
922-094  BIAŁ 

ZLEW kuchenny, nierdzewny, 2 komo-
ry+ociekacz 130 zł  794-290-227  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK dwukomorowy z kwa-
sówki. 70 zł szt. 508-789-456  BIAŁ 

USŁUGI BUDOWLANE
STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 506-210-160  
BIAŁ 

CHCESZ mieć profesjonalnie otynkowa-
ne ściany. Doskonale trafi łeś. Oferujemy 
pełen zakres usług związanych z tyn-
kowaniem metodą tradycyjną. Woda-
Piach-cement-wap 691-655-384  BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, sprzedaż 
wióra do samodzielnego montażu. 663-
201-446, 783-828-866 

RUSZTOWANIA do wynajęcia w pro-
mieniu 100 km od Białegostoku.  600 zł 
mies. do uzg. 516-328-778  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE
KOMPLEKSOWE usługi remontowo-wy-
kończeniowe. 516-716-274  BIAŁ 

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

MONTAŻ okien i drzwi 508-073-762  
BIAŁ 

REGULACJA, naprawa, serwis okien i 
drzwi 794-290-227  BIAŁ 

POZOSTAŁE
DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 880-
392-195  BIAŁ 

 » ELEWACJE, DOCIEPLENIA, OBRÓB
KI BLACHARSKIE. 577-366-874 

KOMPLEKSOWE wykończenie wnętrz 
od A do Z wolne terminy, darmowa wy-
cena. 512-944-945  BIAŁ 

MALOWANIE, tapetowanie, szybko, 
solidnie, faktura Vat 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 

NAPRAWY rynien, dachów, malowanie 
dachów, docieplanie kominów wełną 
mineralną. 797-513-715  BIAŁ 

OFERUJE usługi układania, cyklinowania 
oraz lakierowania olejowania podłóg 
drewnianych. W cenie zawierają się ro-
bocizna oraz materiały (taśmy, szpachla 
lakier). 55 zł m² 604-283-643  ZAM 

PIECE kaflowe, kominki z wkładem - 
nowe stawiam, naprawiam, remontuję 
stare piece kafl owe 575-821-537  BIAŁ 

POSZUKUJĘ majstra do wypoziomo-
wania i wylania betonem podwórka o 
wielkości 620 mkw. 697-513-173  WYS 

REMONTY dachów, solidnie. 512-724-
249  MOŃ 

REMONTY mieszkań glazura, terako-
ta, łazienki, malowanie, szpachowanie, 
gwarancja. 572-937-912  BIAŁ 

ROZBIÓRKA domów i altanek. 536-709-
700  BIAŁ 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. gospo-
darczych, wywóz złomu i gruzu. 788-
882-649  BIAŁ 

SPRAWDZONE i bezpieczne rozwiąza-
nia-nacinanie, frezowanie betonu i rusz-
tów, FUH Nowak.  607-857-627 

S P R Z E D A Ż  gotow ych projektów 
Architektoniczno-Budowlanych  149 zł 
+VAT 799-779-444  AUG 

SPRZEDAM dom drewniany do rozbiórki 
100 zł  501-445-715  BIAŁ 

TARASY zabudowa altany, domki, skła-
dziki. 729-347-045  BIAŁ 

TYNKOWANIE, szpachlowanie, malowa-
nie, jestem solidny bez nałogów. 884-
381-925  BIAŁ 

UKŁADANIE kostki brukowej, chodni-
ki i opaski na prywatnych posesjach . 
Więcej inforamcji pod telefonem  1 zł 
m³ 726-297-759  BIAŁ 

USŁUGI ogólnobudowlane stolarskie: 
garaże, altany, tarasy, wiaty, pergo-
le, zadaszenia, budynki gospodarcze 
ogrodzenia. Bielsk, Białystok, Hajnówka, 
Białowieża.  572-645-500  BIEL 

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

WITAM oferujemy usługi minikopar-
ką oraz wynajmiemy rusztowanie typu 
Ple  ac około 300m². 793-478-956  AUG 

WYKONAM balustrady balkonowe, róż-
ne wzory, kute. 790-296-668  GIŻ 

ZŁOTA rączka, drobne remonty, naprawy 
508-073-762  BIAŁ 

ZLECĘ wykonanie ok. 150mb, ogrodze-
nia, podmurówka, słupki i montaż przę-
seł w Krupnikach. 796-599-696  BIAŁ 

KUPIĘ
KAMERY, zestaw do monitoringu z na-
grywarką. 507-627-924  BIAŁ 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924  BIAŁ 
KUPIE kuchenkę elektryczną z piekarni-
kiem, używaną, starszy model, w roz-
sądnej cenie. 604-249-320  BIAŁ 

SPRZĘT AGD
GRZEJNIK elektryczny olejowy, energo-
oszczędny, stan bdb. 100 zł  888-501-
191  BIAŁ 

KUCHENKA elektryczna z piekarnikiem, 
pod zabudowę, z blatem ceramicznym. 
500 zł szt. 606-204-483  SEJ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z pie-
karnikiem. 350 zł  507-975-896  BIAŁ 

K U C H E N K A gazowo-elektryczna, 
Mastercook, zapalarka 240 zł  604-
922-094  BIAŁ 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, wie-
lofunkcyjna. 350 zł do uzg. 531-540-
521  BIAŁ 

LODÓWKA Amica, wys. 160cm. 140 zł  
606-716-555  BIAŁ 

LODÓWKA duża, nowa. 300 zł  (85)653-
47-20  BIAŁ 

LODÓWKA Mińsk. 100 zł  883-336-399  
BIAŁ 

LODÓWKO  zamrażarka i zamrażarka 
3 szufl 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 

NOWA ręczna wyciskarka do owoców i 
warzyw. Niewielka, kompaktowa i lek-
ka, można ją zabrać ze sobą wszędzie. 
Wyciskarka jest cicha, łatwa w obsłudze 
i czyszczeniu. 45 zł  663-206-992  BIAŁ 

NOWY czajnik bezprzewodowy 1L, za-
pakowany w oryginalne pudełko. 45 zł  
663-206-992  BIAŁ 

NOWY ekspres do kawy w oryginalnym 
opakowaniu.Posiada stały fi ltr(nie trze-
ba kupować papierowych)podgrzewana 
podstawa, zawór-fi ltr fusów, 600W, in-
strukcja 55 zł  663-206-992  BIAŁ 

NOWY mikser elektryczny. Urządzenie 
fabrycznie nowe, nieużywane, oryginal-
nie zapakowane. Zawartość opakowania 
mikser, akcesoria, instrukcja obsługi po 
polsku. 45 zł  663-206-992  BIAŁ 

NOWY wkrętak akumulatorowy z pod-
świetleniem LED, ładowarką, wymien-
nymi końcówkami, instrukcją obsługi.2, 
5Nm, bateria Li-on 800MAh. 39 zł  663-
206-992  BIAŁ 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan bdb. 
70 zł  507-975-896  BIAŁ 

PRALKA Frania 100 zł  572-188-253  BIAŁ 
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 
kranem 50 gł40. 80 zł całość 696-566-
169  BIAŁ 

WIRÓWKA do bielizny 130 zł  794-290-
227  BIAŁ 
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ZAMRAŻARKA 3-szufladowa. 180 zł  
606-411-588  BIAŁ 

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

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
ŻYRANDOL mosiężny 8 ramienny, waga 
11kg, żarówki na mały gwint. 800 zł  
660-636-023, 532-177-513  GRAJ 

DWA dywany, mało używane, jednako-
we, 2.5x3.5, beż, ładn. 150 zł szt. 503-
902-859  BIAŁ 

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 
DYWAN pluszowy 3, 20x2, 40, stan bdb  
80 zł  604-202-370  BIAŁ 

DYWANY 2mx3m 150 zł szt. 536-709-
700  BIAŁ 

DYWANY 2szt. 100 zł szt. do uzg. 665-
184-349  BIAŁ 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, ce-
gła, używany. 50 zł  503-902-859  BIAŁ 

DYWANY, 2szt, 2x3m, mało używane, 
wzorzyste, jasny orzech i brąz z beżem, 
ładne. 100 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

LUSTRO krótko uzywane ikea rama 
brzozowa ok 70x70 70 zł szt. 696-566-
169  BIAŁ 

MASKOWNICA osłona grzejnika, kalo-
ryfera, ozdobna. 200 zł do uzg. 517-
573-919  SIEM 

MATERACE 1 osobowe, stan bdb, białe. 
280 zł  694-714-016  BIAŁ 

NOWY zegar ścienny w oryginalnym pu-
dełku. Średnica zegara 20, 5cm  29 zł  
663-206-992  BIAŁ 

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

PLAFONIERY ścienne, sufi towe(w zależ-
ności od zamontowania) Ładne wzory 
na szklanej osłonie.Stan idealny(zdjęte 
przed remontem) w 100% sprawny.  30 
zł szt. 663-206-992  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa ze zlewem, biała, 
2-szufl ady nowa, (wymiary: szer. 60 cm, 
gł. 46, 5 cm, wys. 47 cm) 200 zł całość 
do uzg. 512-467-520  BIAŁ 

SZTUĆCE Zepter Venus 86 elementów. 
4.500 zł  884-000-259  BIEL 

WAZON, grube szkło gr. 0, 4cm, wys. 
40cm, spód 2cm, średnica 14cm. 20 zł  
503-902-859  BIAŁ 

WIATRAK sufi towy 3 zakresowy. 100 zł  
606-204-483  SEJ 

WYPRZEDAŻ garażowa: ekran do wy-
świetlania fi lmów, kurtki z lisa, futra, 
mop do dywanów i podług, dywany, po-
ściel, kołdra puchowa, książki, drobiazgi, 
3-150zł. 664-786-810  BIAŁ 

MEBLE
ŁAWA stół rozkładany +4 krzesła. 260 zł 
do uzg. 696-774-177  BIAŁ 
ŁOŻE małżeńskie, stan db. 600 zł  609-
606-711  WYS 
ŁÓŻKA 2szt, 1 osobowe, jednakowe, 
szer. jednej sztuki 0.84m, dł. 2m, nowe 
materace, kolor jasny orzech- drewno, 
materace orzech. 100 zł szt. 503-902-
859  BIAŁ 
ŁÓŻKO drewniane Swarzędz, ładne, jasny 
dąb. 150 zł do uzg. 531-540-521  BIAŁ 

BIBLIOTECZKA: 5 półek otwartych, jasny 
orzech, drewno, stan bdb, wym. wys. 
1.72m, szer. 74cm, gł. 28cm. 70 zł  503-
902-859  BIAŁ 

DWA fotele, boki czarne skaj, środek 
bordo, mało używane. 350 zł szt. 694-
714-016  BIAŁ 

DWIE jednakowe szafki, kolor jasny 
orzech, o wym. szer. 0.47m, wys. 0.74m, 
gł. 0.41m, po dwie szufl ady i dwie półki. 
40 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

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

FOTELE 2szt, bordowo- złote +ława brą-
zowa, stan db. 600 zł całość 609-606-
711  WYS 

FOTELE, 2szt, stan db. 50 zł całość 572-
188-253  BIAŁ 

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

KANAPA rogowa, pomarańczowa, skó-
rzana, stan db. 1.500 zł  512-982-796  
GRAJ 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-685  
BIAŁ 

KOMODA rzeźbiona z lustrem 50x195cm 
450 zł  504-418-652  BIAŁ 

KREDENS dębowy 3 segmenty. 1.000 zł  
662-757-915  BIAŁ 

KRZESŁO dwu-funkcyjne, po obrocie 
90 stopni zmienia się w trzystopniowe 
schody. 300 zł  504-418-652  BIAŁ 

KRZESŁO komputerowe 80 zł  604-922-
094  BIAŁ 

MATERAC 140x200 używany do łoża 
małżeńskiego, stan bdb, kolor biały. 130 
zł  732-851-469  BIAŁ 

MEBLE kuchenne nowe, kolor brąz ce-
glasty, 5 szafek, 1 oszklona +sza  a pod 
zlewozmywak, 2.20m. 750 zł do uzg. 
791-897-978  BIAŁ 

MEBLE kuchenne, używane rok, czarno- 
białe, 4 sza  i wiszące i 4 stojące +duża 
szafa z blatem kuchennym. 1.000 zł do 
uzg. 609-606-711  WYS 

MEBLE skóra, kanapa rogowa i fotel roz-
kładane Kanapa wys 90cm szer 250 dł 
190 po rozłożeniu ok 200 Fotel wys 90 
szer 95 gł 90 Kanapa lekko przetarta 
w 2 miejsc 1.590 zł szt. do uzg. 692-
252-676  SOK 

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

NOWA wersalkę w kolorze brązowym, 
dowóz gra  s na terenie Białegostoku. 
500 zł  518-424-186  BIAŁ 

POSIADAM w sprzedaży wysyłkowej 
biurowe: - biurka - biurka narożne - kon-
terernki pobiurowe - regały - krzesła od 
246 zł ne  o - szafy z półkami zamykane  
324 zł  730-395-484  PISZ 

REGAŁ +ława. 400 zł  515-679-472  SOK 
REGAŁ czarny z witryną i szafą, stan db. 
600 zł  609-606-711  WYS 

REGAŁ młodzieżowy. 200 zł  780-103-
855  WYS 

R E G A Ł  m e t a l o w y o c y n ko w a ny 
180x80x40 do złożenia. 65 zł szt. 791-
897-978  BIAŁ 

REGAŁ pokojowy 4 segmenty, brązowy, 
stan db, z witryną. 1.000 zł do uzg. 609-
606-711  WYS 

REGAŁ pokojowy 4 segmenty, kolor 
beż, stan db. 700 zł do uzg. 609-606-
711  WYS 

REGAŁ składający się z 3 części i dwu-
drzwiowej szafy. Dwie części ze szkla-
nymi, podświetlanymi gablotami.Kolor 
jasny mahoń 390 zł  692-252-676  SOK 

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

REGAŁ z szafą, duży Akwilon, stan bdb. 
400 zł  (85)661-75-22  BIAŁ 

SEGMENT z regału, ciemny orzech, uży-
wany, stan db. 60 zł  503-902-859  BIAŁ 

SOFA 2 osobowa, stan bdb, kolor miodo-
wy. 200 zł  690-412-585  BIAŁ 

SOFA żółta skórzana + fotel nie rozkła-
dana stan db. 250 zł całość 694-175-
685  BIAŁ 

SOFA brązowa skórzana obudowa dę-
bowe, do drobnej naprawy  200 zł  694-
175-685  BIAŁ 

SOFA rozkładana stan idealny kupio-
na w Vega meble 500 zł szt. 694-175-
685  BIAŁ 

SPRZEDAM komodę, stan dobry wymia-
ry dł 141 szer 46 wys 90 transport we 
własnym zakresie 300 zł do uzg. 604-
099-083  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy okrągły, dąb, 
dowóz gra  s. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy prostokątny, 
sosna, stan bdb, dowóz gra  s. 150 zł  
694-175-685  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy, ława, 3 szufl a-
dy, kolor dąb. 80 zł do uzg. 531-540-
521  BIAŁ 

STOLIK pod TV. 30 zł  506-024-372  BIAŁ 
STYLOWA ława do salonu, rozkładana, w 
kolorze mahoń, 150cm. 80cm, po rozło-
żeniu 220x80cm, używana lecz w bardzo 
dobrym stanie 490 zł  692-252-676  SOK 

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 dł. 1.77m, nowy, kolor 
jasny orzech, z wysuwaną półką na kla-
wiaturę. 70 zł  503-902-859  BIAŁ 

STÓŁ kuchenny +ławki z oparciem. 180 
zł  660-045-373  BIAŁ 

STÓŁ ośmiokątny czarny. 200 zł  884-
000-259  BIEL 

STÓŁ rozkładany 120x160, kolor orzech, 
z krzesłami, 6szt, nowy. 1.000 zł  606-
716-555  BIAŁ 

STÓŁ wysoki, prostokątny, rozkładany, 
wys. 76cm, szer. 80cm, dł. 1.10-2m, 
jasny orzech, stabilny, odpowiedni na 
działkę lub do piwnicy. 50 zł  503-902-
859  BIAŁ 

SZAFA 2 drzwiowa, stan idealny. 50 zł  
572-188-253  BIAŁ 

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

SZAFA narożna, biała, stan db. 50 zł  572-
188-253  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 kuchenna wisząca szerokość 
40cm wys.58cm w dobrym stanie w 
środki jest jedna półka. 40 zł szt. do uzg. 
575-176-626  BIEL 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, dowóz 
gra  s. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA stojąca w dobrym stanie(można 
ją również powiesić) biała w środku dwie 
półki, drzwi z połysku o wym.wys.80cm 
głębokość 33cm x szer 45cm  75 zł szt. 
do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

TAPCZAN 1 osobowy, nowy. 400 zł  578-
925-376  BIAŁ 

TAPCZAN 1 osobowy, stan db. 100 zł  
606-716-555  BIAŁ 

TREMO, szer. 0.90m, wys. 1.25m, gł. 
0.41m, kolor jasny orzech, z dwoma 
szufl adami, 6 półkami, ruchome lustro, 
pufa miękka. 80 zł  503-902-859  BIAŁ 

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

WERSALKA na sprężynie kolor szary z 
pojemnikiem na pościel. 490 zł  732-
851-469  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie z pojemnikiem 
na pościel w kolorze szarym dowoź gra-
 s na terenie Białegostoku. 500 zł  696-

774-177  BIAŁ 

WERSALKA z boczkami nowa. 540 zł do 
uzg. 793-828-409, (85)661-29-78  BIAŁ 

WERSALKA, 2 pufy, 2 fotele. 400 zł  515-
679-472  SOK 

WERSALKI na sprężynach w kolorach 
brązowych lub szarych-dowóz gratis 
na terenie Białegostoku. 500 zł  518-
424-186  BIAŁ 

WERSALKI na sprężynach z pojemni-
kiem na pościel dowóz gra  s na tere-
nie Białegostoku, nowe. 500 zł  795-
013-099  BIAŁ 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak nowa, 
dowóz gra  s. 100 zł  694-175-685  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa mebli, miedzy 
innymi: meble, szafy, wersalki, lodówki, 
stoły, stoliki, sza  i RTV, sprzęt RTV, itp, 
dowóz gra  s, oglądanie osobiste. 534-
174-908  BIAŁ 

ZESTAW młodzieżowy biurko z szufl a-
dami szr120 wys77 gł65 komoda duża 
143 92 40 i mała 112 65 40 oraz szafa 
200 90 55 Kolor dąb sonoma Mało uży-
wany-stan jak nowy 1.390 zł kpl 692-
252-676  SOK 

PRZEPROWADZKI
PRZEPROWADZKI, przewóz mebli, ma-
teriałów budowlanych, sprzętu AGD, 
transport busem .Białystok-cała Polska 
7dni 24h. 785-556-050  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport busem, 
przewóz mebli, materiałów budowla-
nych, pomoc w załadunku i rozładunku.
Białystok-cała Polska 783-786-886  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie, po-
siadamy busy większe i mniejsze, baga-
żówki, transport mebli agd-rtv, sprzęt i 
materiały budowlane-1, 5t. 795-013-
099, 732-851-469  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport do 1.5t, 
meble, rtv i wiele innych. 517-414-152  
BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport na ternie 
miasta, jak i na terenie całego kraju. 
Duże auto o ładowności 8 ton, otwie-
rany bok i tył. Cena i termin do uzgod-
nienia. 1 zł do uzg. 501-668-825  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, usługi transportowe 
busami dostawczymi, bagażówki, wy-
wozimy na wysypisko meble, agd-rtv, 
elektronikę, żelastwa i inne. 518-424-
186, 696-774-177  BIAŁ 

ANTYKI
ŻELAZKA na węgiel, kołowrotki, kopańki, 
maselnice, meble, kamienie od żaren i 
inne, 50-150zł. 509-823-238  BIAŁ 

ANTYKI drobne, od 10zł. 508-789-456  
BIAŁ 

 ANTYKI, meble dawne, skup, sprzedaż, renowacja. 
602-717-353  BIAŁ 

CIERLICA do tarcia lnu i konopi 120-let-
nia. 100 zł  503-149-773  OLE 

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

KOŁOWROTEK do przędzenia sprawny. 
250 zł  503-149-773  OLE 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  694-
175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 90 zł  508-
789-456  BIAŁ 

KOMODA, kredens, fotel, sza  i nocne, 
100-800zł. 509-823-238  BIAŁ 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 694-
175-685  BIAŁ 

LADA ręczna do załadunku drewna dłu-
życowego. 400 zł  504-384-780  HAJ 

LAMPY na  owe, 20-50zł. 508-789-456  
BIAŁ 

MŁOCKARNIA Braci Perlis z 1928r, ory-
ginalna. 8.000 zł  503-808-539  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 aran-
żacji. 600 zł do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

MENAŻKI i manierki. 30 zł szt. 508-789-
456  BIAŁ 

OBRĘCZE żelazne kół wozu drewnianego 
7szt. 25 zł szt. 504-384-780 

OBRAZ portret kobiety- Grottgera. 
30.000 zł  531-540-521  BIAŁ 

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

STARE zegary ścienne i kominkowe, 280-
550zł. 692-353-273  BIAŁ 

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

WAGI 20szt  90 zł szt. 509-823-238  BIAŁ 
ZEGAR ścienny Niemiecki Junghans. 300 
zł  723-835-426  BIAŁ 

DESKI do prasowania z pokrowcami 2 
szt, 60-80 zł 605-962-475  BIAŁ 

DYWAN 150x200, długi włos, brązowy. 
70 zł  506-024-372  BIAŁ 

GĄSIOR na wino, 30l+kosz. 75 zł  604-
922-094  BIAŁ 

GARNEK kamienny do kiszenia, 23x34. 
30 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

OKNA PCV naprawa sprzedaż, montaż.  
20 zł  728-162-916  BIAŁ 

PIŁY ręczne, płaskie i ramowe oraz no-
żówka do metalu, od 5 do 15 zł. (85)652-
08-25  BIAŁ 

PRZEGLĄDARKA do fi lmów 8 mm, tro-
chę uszkodzona, można naprawić. 20 
zł  692-922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

USŁUGI
REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, kompleksowe 
prace wykończeniowe, glazura, tera-
kota, szalówka, docieplenia, rabaty na 
materiały, gwarancja jakości. 511-718-
942  BIAŁ 

DOCIEPLENIA elewacji kompleksowo 
przyjmujemy zlecenia na zimowe szpa-
chlowanie i malowanie pomieszczeń 
domów mieszkań lokali.agregatem, tra-
dycyjnie. 509-517-923  BIAŁ 

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

KOMPLEKSOWE remonty, wykończe-
nia wnętrz, tanio, solidnie. 518-303-
018  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, podda-
sza. Jesienią taniej. 518-462-267  BIEL 

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

REMONTY: szpachlowanie, malowanie, 
glazura. 668-318-271  BIAŁ 

SOLIDNIE wykonam prace w zakresie-
-malowanie, tapetowanie, re-gipsy, pa-
nele podłogowe, gładzie szpachlowe, 
glazura.  884-313-886  BIAŁ 

 » SZPACHLOWANIE, MALOWA
NIE, TAPETOWANIE, GLAZURA, 
TERAKOTA, PANELE. 577-366-874 

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

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, para-
pety, montaż drzwi. 512-723-562  BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: malo-
wanie, szpachlowanie, tynkowanie, pa-
nele, glazura, terakota, panele. Montaż 
okien, drzwi, parapetów. 512-723-562 

USŁUGI remontowo-budowlane i wy-
kończeniowe. 536-709-700  BIAŁ 

WYKONAM remont mieszkania, podla-
sie. 513-914-328  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE
PRZYJMĘ zlecenia na docieplenia elewa-
cji i wykończenia wnętrz kompleksowo. 
509-517-923 

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

 Tynki cementowo- wapienne 
z agregatu. 530-074-900  BIAŁ 
USŁUGI ogólnobudowlane, układanie 
płytek, podwieszane sufi ty, ocieplanie 
poddaszy, budynków, od A do Z. 537-
786-140  BIEL 

WODNO-KANALIZACYJNE
MONTAŻ naprawa, hydrauliczne, ga-
zowe i elektryczne. 80 zł do uzg. 790-
636-521  BIAŁ 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana grza-
łek w bojlerach, piece c.o. na paliwo 
stałe, serwis pogwarancyjny, montaż i 
doradztwo. 507-627-924  BIAŁ 

STUDNIE wiercone. 120 zł mb 508-677-
029  BIAŁ 

ELEKTRYCZNE
ELEKTRYK wykonam naprawię instalacje 
elektryczne 570-288-411  GRAJ 

ELEKTRYK HYDRAULIK, montaz mebli, 
zamki, oswietlenia, awarie.Malowanie-
odswiezanie, glazura.Wywoz mebli, ksia-
zek, lozek, fotel, drzwi, RTV, AGD, zlomu, 
Bus przewoz, wynoszeni 80 zł do uzg. 
503-391-530, 518332401  BIAŁ 

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

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

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

STOLARSKIE
NAPRAWA, wymiana blatów, drzwiczek, 
frontów, inne usługi stolarskie. 514-
921-381  BIAŁ 

SCHODY drewniane meble kuchenne i 
pokojowe pod wymiar szafy 729-347-
045  BIAŁ 

STOLARSTWO artystyczne, meble do 
przedpokoju, renowacja, rzeźba, inkru-
stacja. 504-418-652  BIAŁ 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 
SZAFY, kuchnie i inne meble na wymiar.  
733-886-429  BIAŁ 

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

PRANIE, mycie i czyszczenie dywanów.
Expresowe terminy, niskie ceny. 500-
333-299  BIAŁ 

PRANIE, mycie, czyszczenie dywanów, 
odbieramy i odwozimy gra  s. 511-988-
364  BIAŁ 

PRANIE, mycie, czyszczenie dywanów, 
odbieramy i odwozimy gra  s. 511-476-
617  BIAŁ 

POZOSTAŁE
DOSTAŁEŚ mieszkanie w spadku lub 
kupiłeś, chcesz się pozbyć wszystkich 
rzeczy z mieszkania, piwnicy, garażu, 
zadzwoń do naszej fi rmy. 518-424-186  
BIAŁ 

KOMINKI, montaż, zabudowa 511-718-
942  BIAŁ 

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

 » PRZERÓBKI KRAWIEC
KIE, POSIADAM OVERLOCK, 
WASILKÓW. 500-123-109  BIAŁ 

SAUNY ogrodowe, gorące beczki kąpie-
lowe. 663-201-446 
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