
Osiedle rekreacyjne to nowoczesne, rodzinne 
osiedle realizowane przez Yuniversal Podlaski. 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wiadukt 

w Białymstoku. To trasa wylotowa z Białegostoku 
w kierunku Łap, Szepietowa i Zambrowa. Ci, którzy 
cenią sobie spokój, przestrzeń, a także łatwą dostępność 
do miejskiej infrastruktury na pewno będą zadowoleni 
kupując swoje wymarzone mieszkanie właśnie tam.

Budynek, zlokalizowany na Nowym Mieście, przy ul. Wiadukt, 
tuż za rondem 10 Pułku Ułanów Litewskich, powstaje w bez-

pośrednim sąsiedztwie znajdujących się już tam obiektów 
mieszkalnych zrealizowanych przez Yuniversal Podlaski. To już 
trzeci etap tej inwestycji.

– Bryła nowego budynku będzie charakteryzowała się 
nowoczesną formą architektoniczną – mówi Hubert Piekut, 
przedstawiciel Yuniversalu Podlaskiego. – Będzie on kształtem 
przypominał literę „L” i oczywiście nawiązywał swoim wyglądem 
do istniejącej już tam zabudowy.
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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  
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Do programu „Czyste Powietrze” mogą zgłosić się 
benefi cjenci, którzy już skorzystali z innych programów anty-
smogowych i mają nowy piec, a nie ocieplili domu. Korzyści 
kompleksowej termomodernizacji, na którą składa się izolacja 
domu i nowe źródło ciepła? O 60% spadną koszty ogrzewania, 
a smog zmniejszy się aż o 96%!

Zdarza się, że inwestor już wymienił kocioł, bo na przykład 
skorzystał z dofi nansowania oferowanego w innych programach 
antysmogowych, jednak nie ocieplił domu. Nowoczesny kocioł 
sprawia, że emitujemy mniej zanieczyszczeń do atmosfery, 
jednak bez ocieplenia płacimy więcej za ogrzewanie. Taki 
właściciel może znacząco obniżyć koszty ogrzewania poprzez 
ocieplenie domu – nawet, jeśli ma już nowy piec, może ubiegać 
się o dotację na ocieplenie ścian i poddasza lub stropodachu 
w programie „Czyste Powietrze”. Kolejność prac termomoder-
nizacyjnych to zawsze najpierw ocieplenie, a potem wymiana 
pieca. Tylko taka kolejność prac gwarantuje niskie koszty 
ogrzewania i redukcję smogu. Jednak jeśli mamy już piec, nic 
nie stoi na przeszkodzie, by dodatkowo ocieplić dom i sprawić, 
by był naprawdę energooszczędny. Teraz to możliwe ze wspar-
ciem w ramach programu „Czyste Powietrze”, który pozwala 
na uzyskanie dotacji na samo ocieplenie.

Dlaczego trzeba ocieplić dom nawet wtedy, gdy mamy 
już nowy piec? Kluczową kwestią jest tu znaczący wzrost 
kosztów ogrzewania w przypadku wymiany pieca bez ocie-
plenia domu. Z analiz przeprowadzonych przez ROCKWOOL 
Polska, na bazie przykładowego domu jednorodzinnego 
o powierzchni 90 m² wynika, że sama wymiana pieca, bez 
uprzedniej termomodernizacji domu, może podnieść aż 
o 172% rachunki za ogrzewanie – w skali roku zapłacimy 
o 4 tys. zł więcej przy ogrzewaniu gazem ziemnym, a 1,2 tys. 
zł przy ogrzewaniu ekogroszkiem. Nie ma jednak o co się 
martwić – jeśli wymieniliśmy piec i nie mamy dobrej izo-
lacji, wciąż można otrzymać dofinansowanie na ocieplenie 
ścian i poddasza w ramach programu „Czyste Powietrze” 
i tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania i płacić mniej. 
Skorzystanie z dofinansowania na ocieplenie, gdy już mamy 
nowy piec, to gwarancja sporych oszczędności w portfelu 
– dzięki kompleksowej termomodernizacji w skali roku 
będziemy mogli zaoszczędzić nawet 5 tys. zł.

Jeśli chcesz otrzymać dofi nansowanie na docieplenie prze-
gród zewnętrznych (ścian, dachu/stropodachu), pozwolenie na 
budowę Twojego domu musi być datowane do 15 grudnia 2002 
r.; Źródło ciepła, spełniające wymogi programu, to kocioł na 
paliwo stałe V klasy bez rusztu awaryjnego lub kocioł gazowy 
kondensacyjny klasy A.

Forma i wysokość wsparcia termomodernizacji domu zależą 
od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie 
domowym wnioskodawcy (właściciela domu).

Maksymalna wartość kosztów kwalifi kowanych przedsię-
wzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji, wynosi 53 
tys. zł, co oznacza, że przy maksymalnej dopłacie (90 proc.) 
można otrzymać 47,7 tys. zł. Taką dotację mogą otrzymać go-
spodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę 
nie przekracza 600 zł. Jednak wraz ze wzrostem dochodu 
dotacja maleje.

NP

S        S        

Czym jest zielone Czym jest zielone 
budownictwo?budownictwo?
Coraz więcej uwagi poświęcamy ekologicznym 

aspektom realizacji projektów budowlanych. 
Unia Europejska od wielu lat popiera koncepcję 

zrównoważonego budownictwa. Jest to podyktowane 
coraz ostrzejszymi wymogami prawnymi, dużymi 
kosztami energii, zwiększoną emisją dwutlenku węgla 
oraz zmieniającymi się preferencjami mieszkańców 
dotyczącymi troski o środowisko. Firma Schöck stawia 
na ekonomię i ekologię swoich produktów, wpisując się 
w obowiązujące kanony oraz wyznaczając nowe trendy.

Rosnące wymogi inwestorów oraz najemców dotyczące 
budownictwa ekologicznego sprawiają, że w Polsce przybywa 
certyfi kowanych budynków. Zaplanowanie inwestycji zgod-
nie z najwyższymi standardami przynosi wymierne korzyści 
nie tylko dla najemców, ale także dla najbliższego otoczenia. 
Nowoczesne materiały budowlane fi rmy Schöck dają gwa-
rancję izolacji akustycznej i termicznej, przez co odczuwamy 
większy komfort.

RYNEK ZIELONEGO BUDOWNICTWA WCIĄŻ SIĘ ROZWIJA

Zielone budownictwo rośnie w siłę, co potwierdzają wyniki 
badania opracowanego przez Dodge Data & Analytics i United 
Technologies Corporation. – Według nich zielone budynki kosz-
tują średnio o 14% mniej, a ich rentowność jest o 7% wyższa niż 
w przypadku budownictwa konwencjonalnego. Zmniejszenie 
zużycia energii, promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia 
mieszkańców oraz zachęcanie do stosowania zrównoważonych 
praktyk budowlanych pozostają najważniejszymi powodami 
stawiania budynków ekologicznych. – mówi Maciej Kowalczyk, 
ekspert z fi rmy Schöck. Badania National Apartment Association 
wykazały, że mieszkańcy zielonych budynków certyfi kowanych 
przez National Apartment Association są bardziej zadowoleni niż 
mieszkańcy budynków konwencjonalnych. Podobnie, niezależne 
badanie przeprowadzone przez Strata Research wykazało, że aż 
77% amerykańskich najemców uważa, że ważne jest, aby ich 
mieszkanie było eco-friendly.

BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE – CO TO OZNACZA?

– Systemy oceny budynków zielonych, takie jak pasywny dom, 
LEED, Energy Star, Net Zero Energy i Living Building nadal sta-
nowią wyzwanie dla inwestorów i deweloperów w zakresie budowy 
energooszczędnych obiektów – mówi Maciej Kowalczyk, ekspert 
z fi rmy Schöck. Kryteria przyznania certyfi katu są bardzo surowe. 
Niejednokrotnie inwestycja, która posiada niemalże wszystkie 
wymagania, nie otrzymuje miana zielonego budynku. Do naj-
częściej ocenianych wymogów należą: efektywność energetyczna 
budynku, gospodarka wodna, możliwość sterowania ogrzewaniem 
czy oświetleniem oraz wykorzystane w czasie budowy materiały 
(najlepiej naturalne).

ZIELONE BUDOWNICTWO Z FIRMĄ SCHÖCK

Budownictwo ekologiczne nie musi być kosztowne lub złożone.
– Łączniki termoizolacyjne Schöck są łatwe w instalacji i nie 

wymagają konserwacji, a jednocześnie przynoszą nadzwyczajne 
wyniki w zakresie wydajności: do 90% redukcji strat ciepła przy 
balkonach i do 50% na krawędziach płyt, zadaszeniach i dachów. 
Co więcej, łączniki Isokorb zapobiegają powstawaniu pleśni i grzy-
bów spowodowanych kondensacją pary wodnej, a jednocześnie 
sprawiają, że budynek jest bardziej pożądany przez nabywców 
i najemców – mówi Maciej Kowalczyk, ekspert z fi rmy Schöck.

W WALCE O ŚRODOWISKO

Nowoczesne łączniki termoizolacyjne Schöck to rozwiąza-
nie, które ma niwelować powstawanie mostków termicznych 
w newralgicznych miejscach, takich jak balkony, attyki czy ba-
lustrady. Mostki termiczne to nie tylko problem zacieków, pleśni 
i grzybów. To przede wszystkim obszar, który generuje duże straty 
energii cieplnej, czyli niepotrzebne koszty.

Łączniki Schöck Isokorb, czyli nośne elementy termoizola-
cyjne do oddzielenia wystających elementów konstrukcyjnych, 
umożliwiają zachowanie ciągłości izolacji. Produkty marki Schöck 
dedykowane są wszystkim rodzajom balkonów w połączeniach 
żelbet-żelbet, żelbet-drewno, żelbet-stal oraz stal-stal.

NP
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 DOM BLI NIAK 
BIA YSTOK, 110m², dzia ka 622, os. 
Dziesi ciny, ceg a, bli niak 510.000 z   

 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 47m², 2p., ul. Towarowa, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
p yta, okna PCV 209.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 53.50m², 1p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, okna drewniane, 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, 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   

 SIEDLISKO 
GÓRA, 30m², dzia ka 4500 299.000 z   
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Mieszkanie na poddaszu Mieszkanie na poddaszu 
– czy warto kupić?– czy warto kupić?
Skosy nad głową? Takie atrakcje „serwują” 

mieszkania na poddaszu. Dla osób o zapędach 
designerskich mogą być rajem, jednak nie brak 

i opinii, że są to trudne do urządzenia, wybrakowane 
„produkty” mieszkaniowe. Jaka jest prawda?

Na początek garść cennych informacji, dla niezorientowa-
nych, którzy myślą o życiu bezpośrednio pod dachem. Najpierw 
dowiedzcie się wg jakiej normy deweloper/sprzedawca wymie-
rzył powierzchnię nieruchomości. Jak wiadomo, na poddaszach 
ściany sufi towe są pochyłe, co oznacza, że są „niepełnowartościo-
we” w tym sensie, że nie wszędzie zmieści się stojący człowiek. 
Wymierzenie metrażu po podłodze będzie więc niemiarodajne.

Wg nowej normy PN- ISO 9836:1997 powierzchnię użytkową 
liczy się w 100 proc. od wysokości 1,9 metra, natomiast do tej 
wysokości nie wlicza się w ogóle. Jeśli chodzi o starą normę (PN 
70 B-02365) powierzchnię użytkową liczymy w 50% od 1,40-
2,20 m, a powyżej 2,20 m w 100%. Która norma powinna być 
użyta do takiego mierzenia? Sprawa jest niejasna, bowiem choć 
teoretycznie powinna być użyta nowsza norma, to ta wcześniejsza 
nigdy nie została formalnie zdezaktualizowana.

RAJ DLA DESIGNERÓW

Argumentem pojawiającym się najczęściej w odniesieniu do 
poddaszy, jest fakt, że dzięki skosom, takie mieszkanie można 
w sposób niebanalny urządzić. To prawda. Dzięki temu często 
właśnie na poddaszu aranżuje się specyfi czne mieszkania/apar-
tamenty o podwyższonym standardzie.

Często na poddaszach – jeśli sufi t jest wysoki – spotyka się 
antresole. Wszystko jednak zależy od wysokości tzw. ścianki ko-
lankowej, a więc zewnętrznej ścianki poddasza, umiejscowionej 
na stropie ostatniej kondygnacji. Żeby poddasze nadawało się do 
zamieszkania, ścianka kolankowa powinna mieć przynajmniej 90 
– 110 cm. Jeśli będzie niższa, pod skosami będzie bardzo ciężko 
zagospodarować przestrzeń. Wysokość 90 – 100 cm pozwoli 
postawić pod skosem łóżko, bez ryzyka uderzenia w strop osoby 
później tam śpiącej.

Decydując się na poddasze trzeba pamiętać, że właśnie skosy 
determinują w dużym stopniu aranżację i umeblowanie. Jeśli 
są niskie, to – by zachować funkcjonalność i najefektywniej wy-
korzystać przestrzeń – czasem najlepszym rozwiązaniem mogą 
być meble na wymiar. To jednak najczęściej rozwiązanie droższe 
niż kupno gotowych mebli. Chodzi o pełne wykorzystanie prze-
strzeni, by się nie marnowała. Pod niskimi skosami można np. 
zaaranżować półki, schowki, szafki itp. Oczywiście każde takie 
rozwiązanie powinno być funkcjonalne.

Z kolei, jeśli pod dachem zostanie użyta folia wysokoprzepusz-
czalna, można na styk kłaść pod nią wełnę, ale nie należy dociskać, 
bowiem latem pokrycie dachu, zwłaszcza blaszane, może się tak 
rozgrzać, że doprowadzi do zniszczenia folii.

Co można w takiej sytuacji zrobić? Np. sprawdzić nieru-
chomość kamerą termowizyjną. Na pierwszy rzut oka brzmi to 
dziwnie, ale wartość takiego testu jest nieoceniona. Przez badanie 
termowizyjne można wykryć miejsca, z których ucieka ciepło 
z domu. Uzyskany obraz pokazuje np. ciągłość izolacji termicznej, 
przydatny jest również do wykrycia wilgoci w mieszkaniu, innych 
nieszczelności itp. W internecie bez problemu znajdziemy fi rmy, 
które oferują takie badania wraz z późniejszym raportem.

CENA? NA TAK!

Mieszkania na poddaszu okazują się tańsze wobec mieszkań 
na niższych kondygnacjach. Dzieje się tak dlatego, że deweloperzy 
chcąc wykorzystać dostępną przestrzeń pod dachem, decydują 
się na bardziej preferencyjne stawki, zdając sobie sprawę, że nie 
jest to oferta dla każdego. Jak już powiedzieliśmy – często też 
poddasza sprzedaje się jako część mieszkań dwupoziomowych. 
Stawki za drugi poziom zazwyczaj są niższe.

Marcin Moneta

  L  

P  
W trzech białostockich przedszkolach zostaną wybu-

dowane nowe ogrodzenia. Miasto wyłoniło w przetargu 
wykonawcę, który opracuje dokumentację projektową, a na-
stępnie zrealizuje inwestycje w placówkach przy ul. Witosa, 
Różanej i Kozłowej.

W Przedszkolach Samorządowych nr 39, 76 i 55 do 
końca czerwca 2019 roku zostaną wybudowane nowe ogro-
dzenia. Wyłoniony w przetargu wykonawca, Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Wodnego Hydros z Białegostoku, najpierw przy-
gotuje koncepcję zagospodarowania terenu, następnie opracuje 
dokumentację projektową oraz dokona rozbiórki starych i budowy 
nowych ogrodzeń.

W przedszkolu nr 39 przy ul. W. Witosa 22 inwestycja 
obejmie budowę ogrodzenia o dł. ok. 305 m wraz z bramą 
dwuskrzydłową, bramą przesuwną i dwiema furtkami. W przed-
szkolu nr 76 przy ul. Różanej 19 ogrodzenie będzie miało dł. 
ok. 310 m i zostanie wyposażone w dwie bramy i dwie furtki. 
Natomiast w placówce przedszkolnej przy ul. Kozłowej 25 
zostanie wybudowane ogrodzenie o dł. ok. 340 m z bramami 
i furtką. Tutaj też po rozbiórce śmietnika fi rma utwardzi teren. 
W przypadku każdej z tych inwestycji wykonawca zadba o zieleń 
i uporządkowanie terenu.

– Inwestycje w placówkach oświatowych to jeden z na-
szych priorytetów. Z myślą o komforcie dzieci regularnie 
remontujemy i rozbudowujemy szkoły, przedszkola. Dbamy 
również o nowoczesne i bezpieczne zagospodarowanie tere-
nów wokół nich – powiedział zastępca prezydenta Przemysław 
Tuchliński.

Budowa nowych ogrodzeń w przedszkolach będzie kosztować 
ponad 590 tys. zł.

N  
W Białymstoku są już specjalne ławki do karmienia i prze-

wijania dzieci, mamy też ławkę parametryczną. Teraz w naszym 
mieście pojawiły się ławki i śmietniczki odporne na zniszczenia. 
Miasto kupiło pilotażową partię sprzętów wykonanych z inno-
wacyjnych materiałów.

Pierwsze zamówienie zostało już zrealizowane. To 10 ławek 
i 5 śmietniczek, które dziś (10 grudnia) zostały zamontowane 
na Skwerze Armii Krajowej, obok Pałacyku Gościnnego. Ławki 
zostały wyprodukowane z tworzywa Enviropol. Ten materiał jest 
pozyskiwany z recyklingu. Produkuje się go z odpadów takich, 
jak plastik, przemysłowy polietylen i zużyte torby. Enviropol jest 
odporny na uszkodzenia mechaniczne, niszczenie przez wandali, 
niekorzystne warunki atmosferyczne, intensywne użytkowanie 
i działanie środków chemicznych.

Kosze na śmieci również zostały wykonane z materiałów 
odpornych na zniszczenia. Są wyposażone w płytki do gaszenia 
papierosów i płytki przeciwpożarowe. Wewnętrzny wkład kosza 
jest zrobiony z ocynkowanej stali. Zarówno na ławkach, jak i ko-
szach został umieszczony herb miasta.

– Zamówione przez nas ławki są bardzo solidne, a koszty 
ich utrzymania i konserwacji są niskie. Podobnie jest z nowymi 
koszami na śmieci. Mamy nadzieję, że okażą się praktyczne 
i przypadną do gustu naszym mieszkańcom – powiedział zastępca 
prezydenta Rafał Rudnicki.

Zamówienie zrealizowała szwedzka fi rma Glasdon Europe.

www.bialystok.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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To połączenie więcej niż dwóch zaciągniętych zobowiązań 

w jedno z jednolitą stopą procentową oraz okresem spłaty. 
Najczęstszym celem konsolidacji jest jedna, niższa rata. Kredyt 
konsolidacyjny umożliwia spłatę różnych zobowiązań, np. kre-
dytu hipotecznego, gotówkowego, karty kredytowej, a umowy 
mogą być zawarte z różnymi bankami.

Dla kogo przeznaczony jest kredyt konsolidacyjny?
Ubiegać się o kredyt konsolidacyjny może każdy, na takiej 

samej zasadzie co o inne produkty kredytowe. Wnioskodawca 
powinien otrzymywać stałe dochody, posiadać zdolność 
do czynności prawnych, zdolność kredytową oraz dobrą hi-
storię kredytową – zaznacza Ronald Szczepankiewicz, ekspert 
kredytowy i współwłaściciel RM Kredyty.

Jest to rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które posia-
dają lokal mieszkalny z hipoteką, akceptują formę zabezpieczenia 
i przede wszystkim mają świadomość, że kredyt konsolidacyjny 
stanowi zaawansowany produkt fi nansowy i jego uzyskanie 
może zająć ponad miesiąc – zwłaszcza w przypadku braku 
ustanowionej hipoteki.

Do głównych zalet takiego rozwiązania należy obniżenie 
łącznej raty kredytowej. Posiadanie jednej raty jest znacznie 
wygodniejsze – nie trzeba pamiętać o płaceniu kilku. Co za tym 
idzie, mniejsza rata automatycznie oznacza mniejsze miesięcz-
ne zobowiązanie i tym samym większą zdolność kredytową. 
Kredyt konsolidacyjny umożliwia również wydłużenie okresu 
kredytowania. Podczas przenoszenia zobowiązań do innego 
banku istnieje możliwość negocjacji lepszych warunków, np. ko-
rzystniejszego oprocentowania. Dużym plusem dla każdego, kto 
ma problem z terminową spłatą rat, jest umożliwienie zmiany 
daty spłaty miesięcznych powinności. Poza kwotą, którą będzie-
my spłacali, banki dają nam możliwość dobrania dodatkowych 
pieniędzy. Najczęściej jest to określony przez bank procent 
od pożyczanych środków. Istnieje również szansa na skonso-
lidowanie wszystkich zobowiązań – od kredytu gotówkowego 
po limit odnawialny.

Niestety jednoczesnym plusem i minusem w tym rozwią-
zaniu jest samo wydłużenie okresu spłaty. Większa liczba lat, 
na które zaciągamy zobowiązanie, powoduje wzrost części 
odsetkowej kredytu. Im dłuższy okres spłaty, tym więcej od-
setek będziemy musieli zapłacić. Im dłużej spłacamy kredyt, 
tym bardziej rośnie ryzyko, że stracimy płynność fi nansową 
przed uregulowaniem wierzytelności. Minusem tego rozwią-
zania jest również problem z obliczeniem całkowitego kosztu, 
bo choć banki udostępniają kalkulatory rat, to jednak rzadko 
kiedy narzędzia te uwzględniają wszystkie dodatkowe opłaty. 
W weryfi kacji informacji udzielanych przez bank może pomóc 
zaufany doradca kredytowy.

Proces ubiegania się o kredyt konsolidacyjny przebiega tak 
samo jak w przypadku innych zobowiązań. Do tej procedury 
potrzebne są także te same dokumenty. Jednak z uwagi na to, 
że celem konsolidacji jest połączenie bieżących, spłacanych 
przez wnioskodawcę zobowiązań, należy dodatkowo udoku-
mentować wysokości kredytów i pożyczek, które mają podlegać 
konsolidacji. Warto wiedzieć, że środki, przyznane z kredytu 
konsolidacyjnego, nie zostaną wypłacone bezpośrednio kre-
dytobiorcy, a trafi ą wprost na poczet spłaty konsolidowanych 
zobowiązań.

Źródło: „Krakowski Rynek Nieruchomości”

S ,  S ,  

Życie na kredycieŻycie na kredycie
Instytucje pozabankowe 

coraz chętniej 
wprowadzają wyższe 

kwoty szybkich pożyczek 
internetowych. Przyczyn 
tego zjawiska upatruje 
się nie tylko w rosnących 
wymaganiach klientów, 
mających coraz większe 
zaufanie do fi rm 
pożyczkowych, ale również 
w bieżącej infl acji 
oraz nienadążającemu 
za nią wzrostowi płac. 
Czy to podwyższenie 
oferty fi nansowania 
pozabankowego faktycznie 
wynika z potrzeby 
zaspokajania podstawowych 
wydatków pożyczkobiorców? 
Na to pytanie odpowie 
Artur Więckowski, 
ekspert porównywarki 
pożyczek online Chwilowo.pl.

Internetowe pożyczki pojawiły się na polskim rynku stosun-
kowo niedawno, bo po roku 2010. Giganci pożyczkowi niemalże 
od razu zainteresowali potencjalnych klientów możliwością otrzy-
mania fi nansowania, które przy pierwszym podpisaniu umowy 
nie wiązało się z żadnymi dodatkowymi opłatami. To zagranie 
okazało się strzałem w dziesiątkę – ich śladami zaczęli podążać 
praktycznie wszyscy pożyczkodawcy specjalizujący się w fi nan-
sowaniu krótkoterminowym. Oferowane wówczas kwoty nie były 
wysokie i zamykały się najczęściej w przedziale trzycyfrowym, 
a prawdziwy wzrost kwoty udzielanych pożyczek miał nadejść 
dopiero za sześć lat.

JAK WZRASTAŁY KWOTY POŻYCZEK ONLINE?

W 2016 roku kwoty udzielanego fi nansowania pozabanko-
wego zaczęły masowo wzrastać, zwłaszcza w przypadku pożyczek 
na raty. Jak mówi Artur Więckowski – ekspert serwisu Chwilowo.
pl, ta dynamiczna podwyżka udzielanych kwot fi nansowania 
ratalnego była najbardziej zauważalna w nowej ofercie najpo-
pularniejszych pożyczkodawców dostępnych na polskim rynku:

– W 2016 roku oferta jednej z wiodących fi rm prezentowanych 
na portalu Chwilowo.pl wynosiła nie więcej niż 3000 złotych 
z 12-miesięcznym okresem spłaty. Aktualnie, fi rma ta umożliwia 
pożyczenie jednej z najwyższych kwot dostępnych na rynku po-
życzkowym, czyli 20 000 złotych przy spłacie nawet w 60 ratach. 
Inna fi rma choć zaledwie dwa lata temu nie posiadała w swojej 
ofercie żadnych pożyczek na raty, dziś pozwala na zaciągnięcie 
pożyczki rzędu 15 000 złotych na 48 miesięcy”.

Łatwo można więc zauważyć, że w ciągu 24 miesięcy – czyli 
w czasie krótszym, niż niejednokrotnie wynosi okres spłaty 
pożyczki pozabankowej – kwoty wzrosły nawet kilkukrotnie. 
Oczywiście oferta pożyczek na 30 dni nie odnotowała aż ta-

kiej podwyżki, ale dostępne 
kwoty niemalże się podwoiły. 
Z czym związany był ten uro-
dzaj pożyczkowy? Wydaje się, 
że ze wzrostem kosztów życia 
– ale czy na pewno?

KOSZT CODZIENNYCH WYDATKÓW

Jak wynika z tegorocz-
nego raportu Krajowego 
Rejestru Długów, Polacy nie 
są optymistycznie nastawie-
ni do poziomu swojego życia. 
Ponad 70 procent z nich uważa, 
że koszty życia w naszym kraju 
są wysokie lub bardzo wysokie. 
Tylko jedna czwarta Polaków 
nie odnotowuje zauważalnej 
różnicy w tej kwestii. Badanie 
„Portfel statystycznego Polaka” 
wykazało natomiast, iż w cią-
gu trzech ostatnich lat koszty 
życia wynikające z utrzymania 

gospodarstwa domowego (prąd, telefon, woda, Internet, czynsz, 
energia cieplna) wzrosły aż o 61 procent – z 976 do 1572 złotych.

Również według raportu GUS ceny towarów i usług kon-
sumpcyjnych wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat. Wartość 
przykładowego koszyka zakupowego, która w 2010 roku wynosiła 
około 173 złote, w 2017 roku wzrosła do 205 zł.

Rosnące koszty życia powodują, że Polacy chętniej sięgają 
po pożyczki, a do tego coraz częściej na wyższe kwoty, niż jeszcze 
przed kilkoma laty.

NIE TYLKO KOSZTY ŻYCIA

Obecnie średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4 588 złotych, 
zaś w 2006 roku było to tylko 2 409 złotych. Wzrost płac stwarza 
możliwość zaciągania i spłacania większych kwot pożyczek i nie 
zawsze wynika to bezpośrednio z rosnących kosztów życia. Jak 
mówi Artur Więckowski:

„Pomimo negatywnych prognoz dotyczących infl acji na przyszłe 
lata, pożyczkę pozabankową częściej zaciągamy na sfi nansowanie 
tak zwanych dóbr niepodstawowych – na przykład elektroniki, 
sprzętu RTV i AGD, ale także na remont mieszkania czy zagraniczne 
wakacje. Dlatego potrzebne są nam większe kwoty”.

CZY POŻYCZKI MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO Z INFLACJĄ?

Biorąc za punkt odniesienia dysproporcje pomiędzy wzrostem 
kosztów życia i wzrostem płac, można powiedzieć, że szybkie 
pożyczki stały się sposobem na to, by realizować swoje mniejsze 
lub większe plany. „Rosnące kwoty pożyczek nikogo nie powinny 
dziwić – coraz rzadziej pożyczamy bowiem „do pierwszego”. 
Pożyczka internetowa daje możliwość nie tylko zapłacenia bie-
żących rachunków, ale i realnego podniesienia swojego komfortu 
życia.” – podsumowuje ekspert serwisu Chwilowo.pl.

NP
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 BIA YSTOK / Grabówka, 138m², dzia ka 195, os. 
Grabówka, kameralna szeregówka segment 

rodkowy, wysoka jako  materia ów i wykonania, 
ZAMIANA na mieszkanie -opcja! 419.000 z   

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

architektura, funkcjonalne wn trza, wszystkie 
media, mo liwo  zamiany! 459.000 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, 51m², 1p., ul. Nowy wiat, os. 
Centrum, WYJ TKOWA, najlepsza lokalizacja w 
Bia ymstoku, ceg a, wspólnota, m.postojowe na 

posesji, do remontu 296.000 z  do uzg. 

 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   

 Z OTORIA, 2028m², ogrodzona, pr d, woda, 12 
km od Bia egostoku budowlana, wyj tkowa Z 

W ASN  LINI  BRZEGOW +koncepcja 
architektoniczna, dojazd asfalt 199.000 z   

  L   

I    
 P

Podwyżki cen nieruchomości objęły nie tylko inwestycje 
deweloperskie przeznaczone na sprzedaż. W górę poszły rów-
nież stawki najmu.

Im większy potencjał ma miasto, tym wartość nierucho-
mości jest wyższa, a co za tym idzie, i podwyżki są bardziej 
drastyczne. Zależność znajduje odzwierciedlenie w poddanych 
analizie danych pochodzących z raportu ronin24.pl, przygoto-
wanego na podstawie ofert mieszkań znajdujących się w bazie 
portalu KRN.pl.

Dobrze obrazuje to sytuacja z wrocławskiego rynku nie-
ruchomości, który należy do grona 5 największych rynków 
w Polsce. Obecnie wynajęcie tutaj mieszkania o metrażu 55 
mkw. to koszt w granicach 1767 zł. W porównaniu ze stawkami 
z Białegostoku jest to różnica wynosząca aż 548 zł – w sto-
licy województwa podlaskiego za taki sam lokal zapłacimy 
1219 zł. Znacznie mniej na wynajem przeznaczą również 
mieszkańcy Katowic, gdzie będzie to wydatek rzędu 1541 zł. 
Porównywalne stawki (pomiędzy 1492 a 1473 zł) spotkamy 
w Poznaniu, Lublinie czy Szczecinie. Nadal stosunkowo tanio 
można znaleźć mieszkania w ofertach z Łodzi – średnia cena 
zamyka się w 1327 zł. Za niespełna 1300 zł można zamieszkać 
także w Opolu.

Kiedy popatrzymy na cenę, jakią trzeba byłoby zapłacić 
za wynajem mieszkania liczącego 55 mkw. w 2016 r., zoba-
czymy, że obecne stawki są nawet o ponad 20 proc. wyższe, 
jak np. stało się w przypadku Poznania (20,1 proc.). W pobli-
żu tej wartości znalazły się skoki cen z Wrocławia (19 proc.) 
i Szczecina (17,7). Przekłada się to na różnicę pomiędzy rokiem 
2016 a 2018 wynoszącą odpowiednio 250, 282 i 222 zł. Biorąc 
pod uwagę kwotę, zauważymy, że największy wzrost nastąpił 
w stolicy Dolnego Śląska.

Różnice pomiędzy miastami pokazują, który rynek w ana-
lizowanych latach przeżył największy rozkwit gospodarczy.

KRN

N   
 

Zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych 
utrzymuje się wciąż duży popyt na wynajem powierzchni 
biurowych

Na głównych rynkach w Polsce powstaje obecnie około 1, 
74 mln mkw. powierzchni biurowych. Z danych Walter Herz 
wynika, że tylko w Warszawie w budowie jest około 760 tys. 
mkw. biur, a w pozostałych ośrodkach biznesowych w kraju 
w trakcie realizacji pozostaje łącznie około 980 tys. mkw. 
nowoczesnych powierzchni biurowych.

Prawie 70 proc.  nowych biur,  które budowane 
są w regionach, znajduje się w inwestycjach prowadzonych 
we Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście. I to właśnie te aglome-
racje odnotują wkrótce największy wzrost podaży. Niemniej, 
we wszystkich największych ośrodkach biurowych w Polce 
widoczna jest duża aktywność fi rm deweloperskich. Do wzmo-
żonej działalności motywuje inwestorów wciąż ogromny popyt 
na nowoczesne powierzchnie biurowe zgłaszany, zarówno 
przez fi rmy już obecne na rynku, jak wchodzące do Polski.

NP

Z      Z      

Wymień piec Wymień piec 
na lepszy model...na lepszy model...
Sezon grzewczy trwa w najlepsze i osiedla domków 

jednorodzinnych co dzień spowija szary dym. 
To smog, który – co potwierdzają badania medyczne 

– jest silnie rakotwórczy. Każdy może się przyczynić 
do walki z nim instalując w swoim domu system grzewczy 
nowej generacji.Jak mówi przedstawiciel fi rmy TIS 
Group, produkującej antysmogowe kotły C.O. 5 klasy 
Maciej Okuła: – To już nie jest kwes  a pres  żu, ale 
społecznej odpowiedzialności. Kotły 5 klasy nie trują.

Badania medyczne dowodzą, że wystarczy przez piętnaście 
lat wdychać szkodliwe pyły z rakotwórczym benzo(a)pirenem, 
a prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej jest 
bardzo wysokie. Dane techniczne dotyczące kotłów C.O. 5 klasy 
wykazują natomiast, że zastosowanie ich w przydomowych ko-
tłowniach zmniejsza emisję szkodliwych substancji o 20 – 50 proc., 
w stosunku do urządzeń o klasę gorszych, zaś w porównaniu z tzw. 
kopciuchami”, produkują ich nawet 10-krotnie mniej. Biorąc to pod 
uwagę, Ministerstwo Rozwoju rozporządzeniem z października 
2017, wprowadziło nakaz instalowania przy domach wyłącznie 
systemów, spełniających unijne normy PN-EN 303-5-2012, czyli 
kotłów 5 klasy, bądź instalacji jeszcze bardziej sprzyjających śro-
dowisku o nazwie Ecodesign. Przepisy te obowiązują od lipca.

5 KLASA

Kotły C.O. 5 klasy są więc wymogiem czasów. Dostępne już 
teraz urządzenie fi rmy TIS Group, certyfi kowane przez Oddział 
Techniki Cieplnej przy Instytut Energetyki w Łodzi należy, 
do systemów nowej generacji. Przystosowane jest do spalania 
paliwa typu pellet. Wyposażone zostało w palnik z automatycznym 
zapłonem oraz elektronicznie sterowany system precyzyjnego 
dozowania paliwa. Komory wykonane są z innowacyjnych ma-
teriałów kumulujących ciepło. Posiada też ruchomy ruszt ze stali 
nierdzewnej, który służy do efektywnego i w pełni automatycznego 
czyszczenia pozostałości ze spalanego paliwa.

Kocioł TIS z powodzeniem można wykorzystywać do ogrze-
wania budynków o powierzchni do 1000 metrów kwadratowych. 
W związku z tym, że jest bardziej wydajny, jego zapotrzebo-
wanie na paliwo jest też mniejsze. Jednak powinno być ono 
wysokogatunkowe, a to znaczy droższe. To wszystko sprawia, 
że niskoemisyjne, nowoczesne kotły kosztują nawet trzykrotnie 
więcej od najpopularniejszych do tej pory urządzeń, dostępnych 
na rynku, tj. około 10 tys. zł.

DOTACJE

W tym względzie można jednak liczyć na wsparcie samo-
rządów, które przyłączają się do walki ze smogiem. Urzędy 
miast i gmin z całej Polski realizują projekty dopłat w ra-
mach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji. Mogą o nie ubiegać się osoby, 
które zdecydowały się na zamontowanie w swoim gospodar-
stwie ekologicznego kotła, spełniającego unijne normy, czyli 5 
klasy. Kwoty dopłat są zróżnicowane, w zależności od decyzji 
poszczególnych samorządów, ale wahają się od 50 do 80 proc. 
całej inwestycji.

Niektóre województwa, m.in. małopolskie, śląskie, łódzkie 
czy wielkopolskie przyjęły tzw. uchwały antysmogowe, które 
określają bardzo precyzyjnie dopuszczalne parametry emisji 
przez urządzenia grzewcze użytkowane w domu. W ich ślady 
idą kolejne regiony Polski, przede wszystkim te najbardziej na-
rażone na smog. Zgodnie z wprowadzanymi w życie regulacjami 
prawnymi, w przeciągu najbliższej dekady, z polskich domów 
powinny zniknąć wszystkie niskoemisyjne urządzenia. Zastąpią 
je kotły 5 klasy, a mieszkańcy jednorodzinnych osiedli będą mogli 
odetchnąć pełną piersią.

EDUKACJA

Nie ma więc odwrotu od postępu. Przepisy resortu, uniemoż-
liwiają od lipca instalowanie kotłów starego typu. Porządkuje 
to sytuację w przypadku nowych inwestycji, ale w starych domach 
nadal palić się będzie tak jak dotychczas.

– Dlatego ogromną wagę przykładamy także do edukacji 
naszych klientów – mówi Maciej Okuła, dyrektor handlowy w TIS 
Group. – Problem nie leży nawet w eksploatacji starych kotłów. 
Smog wynika z tego, że wrzuca się do nich byle co. Już jesienią 
zaczyna się palenie śmieci plastiku, starych ubrań, mokrego 
drewna, a na zewnątrz smród staje się nie do zniesienia. Czuje 
to każdy, kto przechodzi ulicą. Dlaczego kiedy sypnie śnieg, wszy-
scy z samego rana biorą się za łopaty i odśnieżają? Bo nikt nie chce 
zapłacić mandatu. Dlaczego w przypadku palenia w domowych 
kotłowniach śmieciami nikt nie egzekwuje kar? Starych ludzi 
na podlaskich wioskach często nie stać na nowe urządzenie, ale 
tam zazwyczaj nie śmierdzi. Wiedzą, że nie wolno truć sąsiadów. 
Wystarczy zawczasu przygotować odpowiednie drewno na zimę 
i dobrze je wysuszyć.

NP
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MIESZKANIA

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

1025 m², 246z  m² 175.644 z  do uzg. 

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

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

 SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie po o ona 
dzia ka z warunkami zabudowy, blisko drogi 

asfaltowej i przystanku, w otulinie lasu i dzia ek 
zabudowanych 145 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. 

 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 . 117.600 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, 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. 2.400 
z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 57.70m², 1p., os. Przydworcowe, 
ks. wieczysta, p yta, okna PCV, spó dz., w as., 

Przestronne, dwustronne mieszkanie do remontu, 
balkon oraz piwnica 230.000 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. 215.000 z  do uzg. 

 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. 

 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, 50m², 2p., Małżeństwo 
pilnie kupi mieszkanie do własnej aran-
żacji, do 50m² 2-3 pokoje do 2 piętra do 
190 000zł 691-538-379  BIAŁ 

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

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

KUPIĘ mieszkanie 3 pokojowe na 
Słonecznym Stoku, do 2 piętra najle-
piej bezpośrednio. 512-271-331  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 aranżacji w cen-
trum lub na obrzeżach, do 60m², w 
atrakcyjnej cenie.  508-190-359  BIAŁ 

DOMY

 » B STOK, DO 160M² POW. UŻYTKO
WEJ, PODPIWNICZONY, DZIAŁKA 
POWYŻEJ 500M², NA TERENIE 
MIASTA, NIE OBRZEŻA, BEZPO
ŚREDNIO. 666-956-664  BIAŁ 

 Kupię dom drewnia-
ny wolno stojący z działką, 

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

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

KUPIĘ mały, parterowy dom, 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 murowany lub blaszak z 
miejscem w Białymstoku, do 10.000zł. 
790-324-705  BIAŁ 

K U P IĘ  garaż  murowany na os. 
Mickiewicza. 792-057-615  BIAŁ 

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

KUPIĘ działkę budowlaną lub siedlisko 
do 20km od B-stoku, do 50.000zł. 790-
324-705  BIAŁ 

KUPIĘ działkę w B-stoku lub okolicach, 
200-400m². 600-826-096  GRAJ 

KUPIĘ działkę w Ełku lub okolicach, 
Grajewie. 600-826-096  GRAJ 

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

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

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

. podlaskie ).  513-017-847 

LAS kupie 509-453-410  BIAŁ 

LAS kupie 509-453-410  BIAŁ 

1-POKOJOWE
B STOK, 29m², os. Skorupy, do wpro-
wadzenia, cegła, okna drewniane, 
włas., piwnica, przytulne, cicha oko-
lica, CEN-MS-1259 137.500 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 30m², os. Nowe Miasto, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., blok z 2000 r, wysoki 
parter, balkon, piwnica, CEN-MS-1279 
180.000 zł m² 730-100-382, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 32M², 1P., OS. NOWE 
MIASTO, KAWALERKA, CEGŁA 

2008R, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 190.000 zł  

696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 
B STOK, 35m², ul. Al. Piłsudskiego, 
parter, sprzedam z powodu wyjazdu. 
179.000 zł do uzg. 600-900-969  BIAŁ 

B STOK, 39.80m², 4p., os. Centrum, ce-
gła, okna PCV, spółdz. włas., 2 balkony, 
piwnica, winda, do remontu i własnej 
aranżacji, CEN-MS-1266 209.000 zł  
507-397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 25.60m², os. Antoniuk, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., idealne na inwestycję, łatwy do-
jazd do centrum, loggia, niski czynsz. 
149.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 25.80 m², 1p.,  os . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, okna 
PCV, cegła, do aranżacji, duży balkon, 
idealne na wynajem 132.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35m², 3p., ul. Pogodna, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., 3 min od Politechniki 
Białostockiej 215.000 zł do uzg. 516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

2-POKOJOWE
B STOK, 29.50m², ul. Zwierzyniecka, 
balkon, piwnica, panele podłogowe, 
zabudowa przedpokoju, okna pcv, 
blok ocieplony, odnowione otocze-
nie, czynsz 320zł. 161.000 zł  692-514-
232  BIAŁ 

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

176.600 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 36.90M², 7P., OS. 
ANTONIUK, 2 POKOJOWE, 

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI. 
189.000 zł  696-419-900, (85)742-88-

48  BIAŁ 

B STOK, 37.70m², 1p., os. Dojlidy, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., piwnica, ogrodzo-
ne, niski czynsz, brak podzielników, 
CEN-MS-1264 179.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 37m², 4p., os. Młodych, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., bal-
kon, piwnica, blisko centrum, ciepłe, 
CEN-MS-1295 179.000 zł m² 507-
397-447, (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, 39m², 3p., os. Antoniuk, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, piwnica, balkon, 
nowoczesne, CEN-MS-1294 239.000 
zł m² 531-790-133, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 40.42m², os. Centrum, okna 
PCV, włas., wysoki parter, do własnej 
aranżacji, piwnica, najlepsza lokaliza-
cja, CEN-MS-1268 230.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 41.50m², 4p., os. Antoniuk, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica, dobra lokalizacja, ciepłe miesz-
kanie, CEN-MS-1284 165.000 zł m² 
507-397-447, (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 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, oddzielna kuchnia 209.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², 3p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
spółdz. włas., balkon, piwnica, ga-
raż, CEN-MS-1267 235.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
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, 44.70M², 4P., UL. ŻABIA, 
CEGŁA, SOKOŁOWSCY 

NIERUCHOMOŚCI. 250.000 zł  
696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 

B STOK, 44m², 2p., os. Dziesięciny, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, nowe instalacje, po re-
moncie, balkon, piwnica, niski czynsz, 
CEN-MS-1287 238.000 zł m² 730-
100-382, (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, 48.80M², 4P., UL. B. 
CHROBREGO, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 235.000 zł  

696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 
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, 50.22m², 6p., os. Białostoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
po remoncie, okna PCV, włas., apar-
tamentowiec, winda, balkon 15m², 
CEN-MS-1251 344.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.29m², 11p., os. Bema, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
okna PCV, włas., widok-panorama 
miasta, atrakcyjna lokalizacja, blisko 
PB, CEN-MS-1242 250.000 zł m² 531-
790-133, (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 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
włas., piwnica, duży balkon, ści-
słe centrum, blok odnowiony z ze-
wnątrz, CEN-MS-1177 240.000 zł  531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 56m², ul. Sto łeczna, os. 
Centrum, w bloku bez windy, 5 piętro, 
kontakt po 16-nastej. 172.900 zł  698-
453-838  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 27m², 3p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., bal-
kon loggia rok bud. 2018.. 222.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 33.30m², 4p., ul. Czysta, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Dwupokojowe mieszkanie, dla pary, 
dla studenta 285.000 zł  883-972-723, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 34m², 3p., ul. Bacieczki, os. 
Bacieczki, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, po remoncie, okna PCV, włas., 
Fajne mieszkanie, po gruntownym re-
moncie. 217.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35.80m², 8p., os. Bojary, 
ks. wieczysta, cegła, włas., oddanie 
maj 2019r. 232.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36.40m², 8p., os. Bojary, 
ks. wieczysta, cegła, włas., oddanie 
luty 2019r. 235.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36.84m², 8p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, włas., od-
danie 2019r. 238.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36m², 3p., ul. Bema, ce-
gła, okna PCV, oddzielne pokoje, 
idealne na inwestycję, do aranżacji. 
169.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 37.6 0 m²,  2p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV 199.000 
z ł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 37m², 1p., ul. Wiewiórcza, 
os. Dojlidy, ks. wieczysta, umeblowane, 
po remoncie, Dwustronne do wpro-
wadzenia, brak balkonu 179.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 38.50m², 4p., ul. Fabryczna, 
os. Sienkiewicza, okna PCV, włas., Dwa 
oddzielne pokoje. Mieszkanie w bloku 
z windą. 175.000 zł  576-070-702  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

B I A ŁY S T O K ,  3 8 m ² ,  3 p . ,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, do wpro-
wadzenia, umeblowane, 2 pok z bal-
konem, do wprowadzenia. Zadbane 

osiedle z dużą ilością zieleni. 199.000 
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 , 41.6 0 m², 3p.,  os . 
Dziesięciny, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., loggia, z 1998r. 205.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 43.10m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, cegła, oddzielne 
pokoje, na inwestycje 195.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Zagórna, 
os. Dziesięciny, do wprowadze-
nia, cegła 220.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A Ł Y S T O K ,  4 4 . 8 0 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., balkon, piwnica. 
219.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁYS TO K, 46m², 5p., ul. Jana 
Pawła II, os. Wysoki Stoczek, ks. 
wieczysta 350.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Towarowa, 
os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, płyta, okna PCV 209.000 zł  
602-628-822  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, kuch-
nia, balkon, piwnica, podjazd dla osób 
niepełnosprawnych 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 

B I A ŁY S T O K , 4 8.6 0 m²,  4p.,  u l . 
Zagumienna, os. Białostoczek, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, moż-
na na 3 pokoje 192.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 
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BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, 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 
zamieszkania, z balkonem 189.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49.20m², 4p., ul. Fabryczna 
8, os. Centrum, do wprowadzenia, 2 
pok mieszkanie o pow. 49m², poło-
żony na IVp w nowym apartamen-
towcu, plus garaż 25 tys 365.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

B I A ŁY S T O K , 50.70 m²,  2p. ,  u l . 
Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, ks. 
wieczysta, cegła, włas., Mieszkanie w 
super lokalizacji. Przeznaczone do wła-
snej aranżacji. 229.000 zł  576-070-704  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50m², 2p., ul. Malmeda, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas. 299.000 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 50m², 3p., ul. Strona, os. 
Słoneczny Stok, umeblowane, pły-
ta, okna drewniane, spółdz. włas. 
195.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 51.90m², 4p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, loggia, 
do aranżacji, idealne na inwestycje. 
249.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51m², 1p., ul. Nowy Świat, 
os. Centrum, WYJĄTKOWA, najlepsza 
lokalizacja w Białymstoku, cegła, wspól-
nota, m.postojowe na posesji, do re-
montu 296.000 zł do uzg. 660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, os. 
Bojary, do wprowadzenia, cegła, włas., 
Dwupokojowe mieszkanie, parter, po 
remoncie. 230.000 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, 54m², 1p., ul. Sienkiewicza, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas. 299.000 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K , 56m², ul .  Szar ych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
drewniane, spółdz. włas., doskonały 
układ pomieszczeń. 232.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

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 

SUWAŁKI, 36.70m², 3p., ul. Raczkowska, 
ks. wieczysta, piwnica. 115.000 zł do 
uzg. 506-298-760  SUW 

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

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

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

460.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP 

II, MIESZKANIE NR 11, BUDYNEK 1 
II, 2 PIĘTRO, ANTRESOLA 48, 80, 

WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 470.000 
zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP 
II, MIESZKANIE NR 7, BUDYNEK 1 II, 

2 PIĘTRO, ANTRESOLA 48, 80, 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 430.000 

zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 111.90M², UL. 
BIAŁOSTOCKA, UL. NADAWKI

WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP I, 
MIESZKANIE NR 6, BUDYNEK I1, 2 

PIĘTRO, ANTRESOLA 55, 15M², 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 460.000 

zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 48.06M², 1P., UL. 
MAGAZYNOWA, ULTRA SONATA, 
BALKON, STAN DEWELOPERSKI. 

250.000 zł  721-999-721  BIAŁ 
B STOK, 48.90m², 4p., os. Dziesięciny, 
do wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., bal-
kon, piwnica, po termomoderniza-
cji, CEN-MS-1255 209.000 zł m² 531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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, pły-
ta 180.000 zł  665-367-868, 603-704-
771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

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

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

PARTER, PÓŁNOCNO POŁUDNIO
WE, MEGA SUPER CENA 4600ZŁ ZA 

M². (85)749-60-20  BIAŁ 

 B STOK, 53.51M², 2P., UL. 
TRANSPORTOWA, ULTRA SONATA, 
OGRÓD ZIMOWY, STAN DEWELO

PERSKI. 283.600 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 53.80M², 3P., UL. 
ANTONIUKOWSKA, CEGŁA, 

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI. 
245.000 zł  696-419-900, (85)742-88-

48  BIAŁ 
B STOK, 53m², 3p., os. Antoniuk, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, do 
remontu, dobra lokalizacja, do aran-

żacji, CEN-MS-1277 229.000 zł m² 507-
397-447, (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, 3p., os. Sienkiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, cen-
trum, piwnica, balkon, CEN-MS-1248 
248.000 zł m² 531-790-139, (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, STAN DEWELO

PERSKI, OGRÓDEK 26MKW, MIEJSCE 
PARKINGOWE. 293.000 zł  

(85)743-56-31  BIAŁ 
B STOK, 59.82m², 2p., os. Wysoki 
Stoczek, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., balkon, piwnica, 
do odświeżenia, rozwinięta komunika-
cja, CEN-MS-1291 239.000 zł m² 531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 59.92M², 2P., UL. 
MAGAZYNOWA, ULTRA SONATA, 

DWA BALKONY, STAN DEWELOPER
SKI. 317.600 zł  721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 60m², 4p., os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas., balkon, komórka lokatorska, 
winda, CEN-MS-1061 380.000 zł m² 
507-397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60m², 6p., os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
widok panoramy, piwnica, winda, 
CEN-MS-1273 225.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

B STOK, 61.65m², 2p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica, do odświeżenia, CEN-MS-981 
265.000 zł m² 507-397-447, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

DEWELOPERSKI. 319.800 
zł  733-900-723  BIAŁ 

 B STOK, 61M², UL. PUCHALSKIEGO, 
OS. BAGNÓWKA, STAN DEWELO

PERSKI, OGRÓDEK 36MKW, MIEJSCE 
PARKINGOWE. 311.300 zł  

(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, 63.89M², 4P., UL. 
ANTONIUK FABRYCZNY, 

APARTAMENTY ANTONIUK, TARAS, 
WINDA, STAN DEWELOPERSKI. 

381.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 63.97M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, BUDYNEK A, 
MIESZKANIE NR.3,  351.835 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 63.97M², 4P., UL. 
BOTANICZNA 9A, BUDYNEK A, 
MIESZKANIE NR. 15. 332.644 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 63m², 1p., os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
nowe bloki z windą, ładna lokalizacja 
310.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 63m², os. Nowe Miasto, goto-
we do odbioru, II p., stan deweloperski. 
320.000 zł  728-817-371  BIAŁ 

B STOK, 64.01m², 1p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, Balkon, piwnica, CEN-MS-1227 
365.000 zł  531-790-139, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

DEWELOPERSKI. 321.000 zł  
721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 64.90m², 3p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, okna drew-
niane, włas., balkon, piwnica, do od-
świeżenia, CEN-MS-1288 305.000 zł m² 
531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 64m², os. Sybiraków, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, włas., parter, bal-
kon, piwnica, CEN-MS-1039 320.000 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

 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, 43.50m², 3p., ul. Narewska, 
os. Antoniuk, cegła, okna drewniane, 
włas., Mieszkanie w bardzo dobrej 
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lokalizacji, 3 piętro w niskim bloku z 
cegły. 195.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

B I A ŁY S T O K , 4 8.4 0m², 3p.,  os . 
Białostoczek, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., do zamieszkania, cicha okolica. 
229.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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, 51m², ul. Piłsudskiego, os. 
Centrum, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, zadbane do zamieszkania 
balkon, duża piwnica, parkiet oddzielne 
wc. 239.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

B I A ŁY S T O K , 53.4 0 m²,  4p.,  u l . 
Broniewskiego, os. Przyjaźń, ks. wie-
czysta, okna PCV 225.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K , 53.61m²,  3p.,  os . 
Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica. 229.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 53.61m²,  3p. ,  u l . 
Ordonówny, os. Antoniuk, ks. wie-
czysta, ceg ła, okna PCV, w łas., 
Trzypokojowe mieszkanie z balkonem, 
do własnej aranżacji. 229.000 zł  576-
070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53m², 3p., ul. Ordonówny, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV 229.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 54.40m², 3p., ul. Pułkowa, 
os. Wygoda, do wprowadzenia, ume-
blowane, okna PCV, Po remoncie, do 
wprowadzenia się. 263.000 zł  576-070-
703  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54.50m², 4p., ul. Młynowa, 
os. Przydworcowe, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, umeblowane, okna 
PCV, włas., Blok z 2017 roku, win-
da.  498.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 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, 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 

B I A ŁY S T O K , 57.9 0 m²,  3p. ,  u l . 
Dziesięciny, os. Dziesięciny, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, płyta, okna 
PCV, włas., czynsz ok.380zł, piwnica 
oraz balkon. 215.000 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

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

BIAŁYSTOK, 58.80m², 4p., ul. Stroma, 
os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, pły-
ta, okna PCV, dobry stan, duży balkon, 
środkowe, dwustronne 235.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.80m², ul. Legionowa, 
os. Piaski, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, okna PCV, 
włas. 295.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

 BIAŁYSTOK, 58M², UL. 
PUCHALSKIEGO, STAN DEWELOPER

SKI, OGRÓDEK 14MKW, MIEJSCE 
PARKINGOWE. 299.000 zł  

(85)743-56-31  BIAŁ 

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

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

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Radzymińska, 
os. Białostoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., kuchnia z jadalnią, 
garderoba. 249.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

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

BIAŁYSTOK, 60m², 6p., os. Wysoki 
Stoczek, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
do aranżacji, idealne dla rodziny lub 
na inwestycje ! 220.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ² ,  6 p . ,  u l . 
Rzemieślnicza, os. Wysoki Stoczek, do 
wprowadzenia, okna PCV 239.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

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 kuch-
nia 247.300 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 62. 30 m²,  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, 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, 62.90m², 6p., os. Słoneczny 
Stok, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
do aranżacji, loggia. 229.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Bohaterów 
Monte Cassino, gotowe do zamiesz-
kania 5 min od centrum bezpośrednio 
właściciela. 249.000 zł do uzg. 519-
432-647  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 63m², 4p., ul. Strona, 
os. Słoneczny Stok, do wprowadze-
nia, płyta, okna PCV, spółdz. włas. 
296.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 64.10m², 1p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, okna drewniane, włas., 
duży balkon.. 355.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64.40m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas., balkon.Miejsce 
postojowe - 30 tyś. zł. 440.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64m², 2p., ul. Pogodna, 
os. Nowe Miasto, cegła, okna PCV, 
spó łdz. w łas., Super lokalizacja! 
320.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K , 66.50 m²,  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, 72.50m², ul. Zagumienna, 
os. Białostoczek, ks. wieczysta, pły-
ta, okna PCV 275.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 73m², 2p., ul. Pułaskiego, 
os. Nowe Miasto, do wprowadzenia, 
okna PCV, Sprzedaż bez pośredników. 
289.000 zł do uzg. 519-432-647  BIAŁ 

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

 BIAŁYSTOK, 75M², UL. 
PUCHALSKIEGO, STAN DEWELOPER

SKI, OGRÓDEK 36 MKW, MIEJSCE 
PARKINGOWE. 377.000 zł  

(85)743-56-31  BIAŁ 
B I A ŁY 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. 440.000 zł  
796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

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

JUCHNOWIEC Kościelny, 58.20m², 3p., 
os. Ignatki Osiedle, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po remon-
cie, włas., mieszkanie dwupoziomowe, 
nowoczesne, CEN-MS-1073 369.000 zł  
531-790-130, (85)307-09-74  CENTRUM 
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., WŁASNOŚCIO
WE, UMEBLOWANE, SPRZĘT AGD, 
WŁASNE OGRZEWANIE, BEZ
CZYNSZOWE, NOWE OKNA, DUŻA 
PIWNICA +BUDYNEK GOSPODAR
CZY. 85.000 zł  798-906-407  SOK 

SOBOLEWO, 64m², cegła, okna PCV, 
nowa inwestycja, stan deweloperski 
275.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

SOKÓŁKA, 67.64m², ul. Broniewskiego 
11, Nowe mieszkania, jedno i dwu-
poziomowe. Stan deweloperski. 
Wspólnota, niski czynsz. 3.450 zł m² 
501-633-755  SOK 

 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 

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, 48.30m², os. Słoneczny Stok, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica, bezpieczna okoli-
ca, CEN-MS-1250 249.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 68m², os. Nowe Miasto, go-
towe do odbioru, III p., stan dewelo-
perski. 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, 70.02m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, płyta, okna PCV, włas., piwnica, 
balkon, pod inwestycje, bezpieczne, 
CEN-MS-1249 256.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

B STOK, 81.60m², os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, okna drew-
niane, włas., pod inwestycje, duża ła-
zienka, piwnica, balkon, stałe zabu-
dowy, CEN-MS-1265 325.000 zł m² 
507-397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 
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 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 107.55M², 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 

DOLINA CISÓW, ETAP III, 
MIESZKANIE NR.7, BUDYNEK 1 III, 2 
PIĘTRO, 4 POK, STAN DEWELOPER
SKI. 334.543 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

B I A ŁY S T O K , 57.70 m²,  1p.,  os . 
Przydworcowe, ks. wieczysta, płyta, 
okna PCV, spółdz., włas., Przestronne, 
dwustronne mieszkanie do remontu, 
balkon oraz piwnica 230.000 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

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 sprzętem 
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 0.70 m²,  4p.,  u l . 
Nowosielska, os. Starosielce, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV, Duże 
mieszkanie blisko szkoły. Cena do ne-
gocjacji. 179.500 zł  576-070-702  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 10p., bez pośred-
ników. 245.000 zł  510-930-009  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 63m², 2p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, cegła, okna 
drewniane, spółdz. włas., dwupię-
trowe, duży balkon, do odświeżenia 
279.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 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 

B I A ŁY S T O K ,  8 3 m ² ,  3 p . ,  u l . 
Starobojarska, os. Bojary, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, umeblowane, 
okna PCV, spółdz. włas., Idealne dla 
rodziny. 369.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 85m², 10p., ul. Hallera, os. 
Dziesięciny, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, po remoncie, okna PCV, Bez 
pośredników. 3.700 zł m² 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 

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

SOKÓŁKA, 78.24m², ul. Broniewskiego 
11, Nowe mieszkania, jedno i dwu-
poziomowe. 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 

BIAŁYSTOK, 71.80m², 8p., ul. Dobra, os. 
Bojary, do wprowadzenia, po remoncie, 
okna PCV, spółdz. włas. 337.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 71.80m², 8p., ul. Dobra, os. 
Bojary, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., do wprowadzenia, na 
wynajem lub dla rodziny, duży balkon 
337.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 81.90m², ul. Kozłowa, 
os. Białostoczek, ks. wieczysta, płyta, 
okna PCV, spółdz. włas., Duże, prze-
stronne mieszkanie do własnej aran-
żacji. 279.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

ŁAPY, 100m², działka 0, 33 ha, muro-
wany, zabudowania gospodarcze mu-
rowane, wszystkie media. 200.000 zł  
882-698-490  BIAŁ 

ŁOMŻA, 120m², działka 500m², piwni-
ca+ dwie kondygnacje naziemne, do 
remontu, ogrzewanie paliwo stałe lub 
gaz, budynek gospodarczy, liczne na-
sadzenia. 230.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

ŁO MŻA , 157m², dzia łka 249m², 
ul. Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. 
Zamknięte osiedle, pres  żowe sąsiedz-
two. 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 

 B STOK, 104M², UL. SKIDELSKA, OS. 
BIAŁOSTOCZEK, DWUKONDYGNA

CYJNE MIESZKANIA O POW. 
104 110M², W ZAB. SZEREGOWEJ, Z 

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

(85)710-91-28  BIAŁ 

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

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

 » B STOK, 120M², DZIAŁKA 716M², 
UL. ŁADNA, ZADBANY DOM, 
GARAŻ, BUDYNEK GOSPODAR
CZY LUB ZAMIANA NA NOW
SZE MIESZKANIE Z DOPŁATĄ. 
550.000 zł  (85)732-78-16  BIAŁ 

 B STOK, 121.90M², DZIAŁKA 156M², 
UL. BARANOWICKA, BEZ SKOSÓW, 4 
SYPIALNIE, 2 GARDEROBY, SALON Z 

ANEKSEM, 2 ŁAZIENKI, OSIEDLE 
ZAMKNIĘTE, NOWE OD DEWELOPE

RA. 662-229-119  BIAŁ 

 B STOK, 121.90M², DZIAŁKA 220M², 
UL. BARANOWICKA, BEZ SKOSÓW, 4 
SYPIALNIE, 2 GARDEROBY, SALON Z 

ANEKSEM, 2 ŁAZIENKI, OSIEDLE 
ZAMKNIĘTE, NOWE OD DEWELOPE

RA. 662-229-119  BIAŁ 

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

B STOK, 131m², ul. Gajowa, Nowe sze-
regówki, działki od 200 m² do 384 m². 
Nowoczesna architektura, kompletny 
stan deweloperski. 495.000 zł  501-
633-755  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, 163M², DZIAŁKA 350M², UL. 

BRYLANTOWA, OS. WYŻYNY, 
SZEREGÓWKA ŚRODKOWA, 

ODDANIE I KW. 2019R. 
UTWARDZONY DOJAZD, WSZYSTKIE 

MEDIA, STAN DEWELOPERSKI. 
480.000 zł  698-664-248  BIAŁ 

B STOK, 186m², działka 504m², os. 
Wygoda, rok budowy 2017 lub zamia-
na na mieszkanie. 720.000 zł  515-076-
758  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 DREWNIA
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YUNIVERSAL PODLASKI – III     W   BYUNIVERSAL PODLASKI – III     W   B

Zielone zacisze Zielone zacisze 
w miejskiej lokalizacjiw miejskiej lokalizacji
Osiedle rekreacyjne to nowoczesne, rodzinne 

osiedle realizowane przez Yuniversal Podlaski. 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wiadukt 

w Białymstoku. To trasa wylotowa z Białegostoku 
w kierunku Łap, Szepietowa i Zambrowa. Ci, którzy 
cenią sobie spokój, przestrzeń, a także łatwą dostępność 
do miejskiej infrastruktury na pewno będą zadowoleni 
kupując swoje wymarzone mieszkanie właśnie tam.

Budynek, zlokalizowany na Nowym Mieście, przy ul. Wiadukt, 
tuż za rondem 10 Pułku Ułanów Litewskich, powstaje w bez-
pośrednim sąsiedztwie znajdujących się już tam obiektów 
mieszkalnych zrealizowanych przez Yuniversal Podlaski. To już 
trzeci etap tej inwestycji.

– Bryła nowego budynku będzie charakteryzowała się 
nowoczesną formą architektoniczną – mówi Hubert Piekut, 
przedstawiciel Yuniversalu Podlaskiego. – Będzie on kształtem 
przypominał literę „L” i oczywiście nawiązywał swoim wyglądem 
do istniejącej już tam zabudowy.

Co ciekawe w części podziemnej znajdować się będą garaże 
dostępne z każdej klatki schodowej oraz zewnętrzne miejsca 
postojowe. W budynku zaprojektowano mieszkania jedno-, 
dwu-, trzy- i czteropokojowe o powierzchniach od ok. 27 mkw. 
do ok. 68 mkw. Dodatkowy atut to komórki lokatorskie, które 
są w cenie mieszkań. Będą one miały drzwi metalowe wzmoc-
nione, trzyszybową stolarkę okienną, parapety z konglomeratu, 
tynki gipsowo-wapienne i wylewki podłogowe. Niepowtarzalny 
nastrój stworzą przestronne balkony i loggie zlokalizowane 
od strony zachodniej i południowej.

Budynek wyposażony zostanie w pełną infrastrukturę tech-
niczną odpowiadającą normom w klasie standardów europejskich. 
Posiadał będzie też nowoczesne zabezpieczenie przeciwpożarowe 
i przeciwprzepięciowe.

Rekreacyjne osiedle w zieleni to doskonała oferta dla osób 
ceniących spokój, ciszę oraz łatwy dostęp do miejskiej infrastruk-
tury, bowiem dojazd do centrum miasta zajmuje jedynie 10 minut.

Architekci zadbali o to, aby wokół obiektu była przestrzeń 
rekreacyjna. Powstanie tam siłownia na świeżym powietrzu, 

wielofunkcyjne boisko. Będzie to też raj dla tych, którzy cenią 
sobie przyrodę. Budynek będzie otoczony zielenią. W niedalekiej 
odległości są miejsca które doskonale nadają się na uprawianie 
sportów, spacery rodzinne.

Bardzo ważnym atutem jest bliskość punktów handlowych, 
usługowych, a także szkół i przedszkoli. W niedalekiej odległo-
ści jest Politechnika Białostocka a także Kampus Uniwersytetu 
w Białymstoku. Zaledwie kilometr dzieli inwestycję od Stadionu 
Miejskiego, a do najbliższej galerii handlowej można dostać się 
w ciągu zaledwie 7 minut jadąc samochodem.

Termin realizacji inwestycji planowany jest na IV kwartał 
2020 r. Ceny mieszkań zaczynają się od 4 600 zł/mkw.

O FIRMIE

Firma Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. została powoła-
na do życia przez Antoniego Piekuta – dotychczasowego 
współwłaściciela spółki Wersal Podlaski działającej na 
rynku od ponad 25 lat.

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

Oferuje klientom bogaty wybór mieszkań 
w Białymstoku, Warszawie, Ełku i Suwałkach oraz 
największy na Podlasiu wachlarz lokali mieszkalnych 
i usługowych. Celem jest zapewnienie im możliwości 
dokonywania najlepszych wyborów tak, aby zaspokajały 
ich potrzeby i spełniały założone funkcje. Rozpoczynając 
nowe inwestycje Yuniversal Podlaski kieruje się różno-
rodnością lokalizacji i klasyczną formą, by z biegiem 
lat mogły nadal sprostać wymaganiom i potrzebom.
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– Dbając o jakość naszych budynków, dbamy także o osoby, 
które korzystają z nich na co dzień. To one są powodem, dla 
którego nieustannie poszukujemy optymalnych środków i roz-
wiązań. Nasze budynki powstają z materiałów wysokiej jakości, 
a lokale i domy wykończone „pod klucz” łączą w sobie precyzję 
i nowoczesność, by mogły sprostać oczekiwaniom przyszłych 
mieszkańców – mówi Hubert Piekut i dodaje: – Jesteśmy fi rmą 
z wieloletnimi tradycjami, tak więc zależy nam na satysfakcji na-
szych klientów. Wiemy, jak ważnym wyborem jest zakup nowego 
domu, mieszkania, czy lokalu, w którym mieścić się będzie ich 
fi rma, dlatego nasi profesjonalni doradcy dokładają wszelkich 
starań, by oferta była elastyczna i spełniała oczekiwania oraz 
potrzeby przyszłych mieszkańców.

NP
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F  S  N     F  S  N     

„Villa Krancova II” „Villa Krancova II” 
– cicho i komfortowo– cicho i komfortowo
W cichej, spokojnej 

części Białegostoku 
przy ul. Krańcowej 13 

na osiedlu Wygoda powstaje 
inwestycja „Villa Krancova II”. 
Co ją wyróżnia? Niebanalna 
architektura, doskonała lokalizacja 
i komfort użytkowania.

– Naszym zamierzeniem była 
realizacja kameralnego budynku wie-
lorodzinnego z trzema kondygnacjami 
nadziemnymi, parkingiem w kondygnacji 
podziemnej i poddaszem nieużytkowym. 
Villa Krancova II – to inwestycja, w ar-
chitekci w sposób szczególny zadbali 
o komfort przyszłych mieszkańców i ich 
rodzin – mówi Aneta Sokołowska wła-
ściciel fi rmy Sokołowscy.

W ramach tej inwestycji zaplanowano 9 mieszkań o po-
wierzchni od 30,16 m2 do 86,42 m2 oraz rozkład od 2 do 4 pokoi:

  2 pok., pow. 30,16m2 – 49,51m2

  4 pok., pow. 69,24m2 – 86,42m2.
Tak zróżnicowana powierzchnia mieszkań zadowoli zarówno 

singli jak rodziny z dziećmi.
Wszystkie lokale mieszkalne zostały zaprojektowane z troską 

o możliwość ich ciekawej i praktycznej aranżacji. Na kondygnacji 
podziemnej zaplanowano 9 komórek lokatorskich oraz miejsca 
postojowe dla samochodów.

– Villa Krancova II jest idealnym miejscem do zamieszkania 
dla osób w każdym wieku. Zastosowane przez nas materiały 
budowlane dadzą naszym klientom poczucie bezpieczeństwa 
i komfortu – mówi Lucyna Gębska, pracownik.

Mieszkania na parterze posiadają ogródki, na pozostałych 
kondygnacjach są balkony, które stanowią dodatkową przestrzeń, 
gdzie można stworzyć sobie miejsce relaksu.

Atutami nieruchomości jest dobrze rozwinięta infrastruktura 
osiedla: bliskie sąsiedztwo komunikacji miejskiej, dogodny dojazd 
do centrum miasta, licznych szkół i przedszkoli, sklepów oraz 
przychodni rodzinnej.

Inwestycja w całości zakoń-
czy się w drugim kwartale 2019 
roku. Więcej informacji można 
uzyskać w Biurze Sprzedaży 
przy ul. Legionowej 30 lok 103 
(I piętro- Rynek Sienny)

tel. 85 742 88 58, 
85 742 88 48

NP

O FIRMIE

Firma Sokołowscy Nieruchomości zajmuje się 
deweloperstwem oraz pośrednictwem.

Do tej pory zrealizowano 
następujące inwestycje:

  Serwitutowa – 7 segmentów w zabudowie sze-
regowej zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. 
Serwitutowej 10,
  Apartamenty Świerkowa – blok mieszkalny 
wielorodzinny położony w Białymstoku przy ul. 
Świerkowej 24,
  Cztery Pory Roku – 9 segmentów w zabudowie 
szeregowej oraz 2 segmenty w zabudowie bliź-
niaczej w Białymstoku przy ul. Zaściańskiej 24,
  Zielone Zacisze – 4 domy jednorodzinne zloka-
lizowane w Białymstoku przy ul. Marynarskiej 
20, 20A, 22, 22A,
  Willa Miejska Krańcowa – 3 budynki mieszkal-
ne wielorodzinne położone w Białymstoku przy 
ul. Krańcowej 16A, 16B, 16C,
  Apartamenty Żurawia – Budynek miesz-
kalny wielorodzinny przy ul. Żurawiej 17 
w Wasilkowie,
  Oliwkowa – 12 segmentów w zabudowie szere-
gowej przy ul. Oliwkowej w Białymstoku,
  Modern House – 6 segmentów w zabudowie 
szeregowiej przy ul. Łodzińskiego w Białymstoku
  Pod Lasem – 2 segmenty w zabudowie bliźnia-
czej ul. Pod Lasem/ul. Solnicka w Białymstoku
  Zielone Zacisze II – dwa budynki miesz-
kalne jednorodzinne przy ul. Marynarskiej 
w Białymstoku,

W realizacji są następujące inwestycje:
  Nowoczesna Leśna – 8 mieszkań w zabudowie 
szeregowej zlokalizowanych u zbiegu ulic Leśnej 
i Poziomej w Białymstoku,
  Willa Miejska Krańcowa II – opisana wyżej
  Oliwne Ogrody – I etap: 7 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych dwulokalowych w zabu-
dowie szeregowej, II etap: 8 budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 
1 budynku jednolokalowego przy ul. Oliwkowej 
w Białymstoku



NA, 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, 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 

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, dział-
ka 195, os. Grabówka, kameralna 
szeregówka segment środkowy, wy-
soka jakość materiałów i wykona-
nia, ZAMIANA na mieszkanie -opcja! 
419.000 zł  660-474-444  BEWE 

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

 BIAŁYSTOK, 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 510.000 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, 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, 151m², działka 330, os. 
Dojlidy Górne, SEGMENT narożny 
2017r., ELEGANCKA architektura, funk-
cjonalne wnętrza, wszystkie media, 
możliwość zamiany! 459.000 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, 155m², działka 193m², os. 
Mickiewicza, cegła, szeregowy, 2015r.. 
810.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 170m², działka 535, os. 
Wygoda, cegła, po remoncie, Dom 
urządzony ze smakiem, wykończony 
materiałami 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, 173M², DZIAŁKA 485, 
UL. BRYLANTOWA, OS. WYŻYNY, 

SZEREGÓWKA SKRAJNA, ODDANIE I 
KW. 2019 R. UTWARDZONY DOJAZD, 

WSZYSTKIE MEDIA, STAN 
DEWELOPERSKI. 530.000 zł  

698-664-248  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 175m², działka 500, os. 
Wyżyny, wolno stojący, stan surowy 
zamknięty do wykończenia, media, 
idealny dla rodziny, OPCJA zamiany 
na mieszkanie  305.000 zł  660-474-
444  BEWE 

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

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

BIAŁYSTOK, 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, 
bliźniak, .. 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, 250m², działka 300m², os. 
Jaroszówka, cegła, szeregowy, 1998r. 
550.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 288m², działka 550, ul. 
Wiedeńska, os. Starosielce, murowa-
ny, wolno stojący, Do wprowadzenia 
się. Rok budowy 1994. Cegła lewkow-
ska. 590.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 110m², murowany, 
parterowy +bud. gospodarczy, kuchnia 
i łazienka podgrzewane podłogi, taryfa 
i siła. 320.000 zł  691-922-549  BIEL 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191, 
cegła, 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 

BUDY Gmina Michałowo, 135m², dział-
ka 1000m², drewniany, dwie działki 
kwadraty ogrodzone, dom do wykoń-
czenia w środku do domu doprowa-
dzony prąd. 150.000 zł do uzg. 796-
646-333  BIAŁ 

CHOROSZCZ, 140m², działka 1200, ce-
gła, murowany, stan surowy zamknięty, 
wolno stojący, instalacja elektryczna, 
4 pokoje, 2 łazienki, garaż, ogrodzo-
ny  378.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

 » CHOROSZCZ, 140M², DZIAŁKA 
1200M², PRĄD, STUDNIA GŁĘBI
NOWA, ŚWIATŁOWÓD, DO WY
KOŃCZENIA WEWNĄTRZ, OGRO
DZONY, NASADZANIA. 379.000 
zł do uzg. 693-409-776  BIAŁ 

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

DĄBRÓWKI, 171m², działka 370, cegła, 
stan surowy zamknięty, bliźniak, 5 po-
koi, 4 sypialnie, okna pcv, garaż 1- sta-
nowiskowy, 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 surowy 
zamknięty, wolno stojący, .. 386.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

EŁK, 90m², działka 1018 m², ul. Konieczki 
24, nr geodezyjny działki 2789 4, o po-
wierzchni 1018 m², zabudowana bu-
dynkiem mieszkalnym 90 m² (do re-
montu). 175.000 zł  505-797-878  EŁK 

GM. Juchnowiec Kościelny, 120m², 
działka 296, cegła, po remoncie 
515.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

GM. Narew, 56m², działka 5931 m², 
drewniany, dom:kuchnia, pokój, kory-
tarz, 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. Suchowola, 90m², działka 1400m², 
. 155.000 zł  888-308-456  SOK 

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 mineral-
ną i pokryty sidingiem, woda prąd i 
kanalizacja. 210.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

GMINA Michałowo, 120m², działka 
2900m², drewniany, z 2012r, ocieplo-
ny wełną mineralną, ogrzewanie ko-
minkowe 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 
stojący, z basenem 1.200.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

GRÓDEK, 120m², działka 3500, po re-
moncie, drewniany, styl kanadyjski, 
ogrzewanie podłogowe, garaż, okna 
PCV, CEN-DS-1285 435.000 zł m² 730-
100-382, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

GRÓDEK, 153m², działka 1024m², bu-
dynek z połowy lat 70-tych, w (2003-
2005)przeszedł gruntowna moderni-
zację, w (2011)r., zainstalowano solary 
próżniowe. 290.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

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

HALICKIE, 60m², działka 5853m², muro-
wany, do remontu, przy działce prąd i 
wodociąg, 2km od granic Białegostoku. 
210.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 
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KARAKULE, 60m², działka 700, muro-
wany, Dom do remontu, ładna ustaw-
na działka, przy ulicy, pełne media 
229.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

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

KRUPNIKI, 164m², działka 501, po 
remoncie, bliźniak, Dom położo-
ny w zacisznej, zielonej części mia-
sta, 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 

 KSIĘŻYNO, 120.74M², DZIAŁKA 
265M², UL. BRUKOWA, DZIAŁKI 

265 530M², DOMY W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, NOWE OD 

DEWELOPERA. DUŻY OGRÓD, 
10MIN OD B STOKU, OD 419.000ZŁ. 

532-321-212, (85)307-07-35  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 
120złm². 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 

N O W O D W O R C E , 120m², dzia ł -
ka 750m², stan surowy zamknięty, 
Wolnostojący, 5 pokoi, pełne uzbro-
jenie, blisko Białegostoku 375.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 
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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

Apartamenty Kręta – II etap budowy, budynek 7 
kondygnacyjny. Dostępne mieszkania: 56 – 74 m2.

lipiec 2019 r. 5200- 5500 
zł/m2

„Apartamenty Wyszyńskiego” – budynek 5-kon-
dygnacyjny z lokalami usługowymi i miejscami 

parkingowymi w garażu podziemnym. Mieszka-
nia 2,3, 4 pokojowe, Powierzchnia: 39-74 m2. 

grudzień 2019 r. 5300-6150 
zł/m2.

„Bulwary Piasta„ przy ul. Sybiraków -  2 bu-
dynki- 3 i 5 kondygnacyjne, mieszkania 2 i 

3 pokojowe, powierzchnia: 43- 66 m2

grudzień 2019 r 5.000 – 5.600 
zł/m2. 

„Lipowa 41” – ścisłe centrum miasta – budynek – 6 
kondygnacyjny,  142 mieszkania, powierzchnia: 39-
125 m2. Na parterze z częścią usługowo-handlową.

grudzień 2019 r. 6.200 – 6.800 
zł/m2.

„Apartamenty Kopernik” – budynek - 9 - kon-
dygnacyjny u zbiegu ulic: Kaczorowskiego i Ko-

pernika, 268 mieszkań, na parterze z częścią 
usługowo-handlową i garażem podziem-
nym. Dostępne mieszkania 3 i 4 pokojowe.

sierpień 2019 r. 5.400 zł- 
5.900 zł/m2. 

Apartamenty Tysiąclecia – przy ul. Bełzy 5 i 7, 
2 budynki 9-kondygnacyjne, dostępne miesz-
kania: 4- pokojowe powierzchnia: 72-82 m2.

grudzień 2018 r. 4.750-4.900 zł.

Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

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 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 5750 m2 

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

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

Gotowe do 
odbioru.

Od 5200 m2

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

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

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

I kwartał 
2019 roku

446.000  zł 
segment 



 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, 140m², murowany, stan suro-
wy zamknięty, wolno stojący, . 399.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

OSADA Narewka, 75m², 10km od 
Białowieży, wszystkie media. 160.000 
zł  662-211-846  HAJ 

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

602-102-041  BIAŁ 
POROSŁY, 250m², działka 1930m², 
cegła, murowany, wolno stojący, . 
999.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

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 

SOBOLEWO, 90m², działka 309m², po 
gruntowym remoncie, prąd, woda, ka-
nalizacja, ochrona. 310.000 zł  502-
787-601  BIAŁ 

SOCHONIE, 360m², działka 9862, mu-
rowany, wolno stojący, przestronny, o 
podwyższonym standardzie, materia-
ły 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, 
drewniany, do remontu, 7.5x12.5 m, 
stodoła, teren uprzątnięty, nowe ogro-
dzenie. 130.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², Lokal 
użytkowo- mieszkalny (kamienica pię-
trowa), zlokalizowany przy głównej 
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 du-
żej działce. Dach kryty dachówką ce-
ramiczną. 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 począt-
ku lat 90-tych, 4-pokoje, kominek z 
rozprowadzeniem ciepła, 10km od 
Białegostoku. 420.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

SUPRAŚL, 250m², działka 585, cegła, 
wolnostojący, także pod pensjonat, 
opcja dokupienia działki 325.000 zł  
603-704-771, 665367868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

 WASILKÓW SOCHONIE, OSIEDLE 
DOMÓW JEDNORODZINNYCH, 

CICHY I SPOKOJNY TEREN, OTULINA 
PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ.

PLANOWANE BUDYNKI WOLNO
STOJĄCE BLIŹNIAKI I SZEREGÓWKI. 

602-693-386  BIAŁ 

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

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 

WILKASY Zalesie, 90m², ok. Giżycka, 
dom rekreacyjny, nad jeziorem Tajty, 
kontakt po 16-nastej 259.000 zł  698-
453-838  GIŻ 

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 

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

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

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

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

 B STOK, UL. ŚWIERKOWA 24 LOK 1, 
PARTER, 75M², DWA POMIESZCZE

NIA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 673.000 zł  

607-716-277  BIAŁ 

 B STOK, UL. ŚWIERKOWA 24 LOK 2, 
50M², PARTER, TRZY POMIESZCZE

NIA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 451.000 zł  

607-716-277  BIAŁ 

 B STOK, UL. ŚWIERKOWA 24 LOK 3, 
86.50M², PARTER, TRZY POMIESZ

CZENIA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 692.000 zł  

607-716-277  BIAŁ 

 B STOK, UL. ŚWIERKOWA 24 LOK 4, 
POW. 40M², PARTER, 3 POMIESZ

CZENIA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 279.000 zł  

607-716-277  BIAŁ 

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

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

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

B STOK, ul. Skorupska 20, os. Piasta, 
sprzedam lokal usługowy o pow. 121, 
99m², standard deweloperski. 728-
817-371  BIAŁ 

 B STOK, UL. SOWLAŃSKA, LOKAL 
USŁUGOWY 88.09M², BEZPOŚRED
NIO PRZY LIDLU 4.500 zł m² do uzg. 

(85)749-60-20  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, lokal 22m². WC, media. 
Parter, witryny, miejsce na reklamę, ba-
ner. Przy PKS. Duży bezpłatny parking. 
3.500 zł  510-015-893  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. 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, 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 13
15, 23M². 791-706-822  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. Duboisa 5 lok 2, os. 
Nowe Miasto, Lokal hand-usł o pow 
120 mkw. Wys pom 3 m Wejście z chod-
nika Media : woda, prąd, klimatyzacja, 
alarm, monitoring 792.000 zł do uzg. 
790-810-006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Gajowa 63 a, os. 
Dziesięciny, Budynek handl - usług 
640 mkw + działka 1443 mkw wyso-
kość pomieszczeń 3 m media woda, 
gaz, prąd, winda, parking. 980.000 zł 
do uzg. 790-810-006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa po-
mieszczenia+wc, wjazd od głównej 
ulicy, instalacja antywłamaniowa, po-
dwójne drzwi, idealne na biuro, gabi-
net, siedzibę fi rmy. 1.500 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

 » 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 
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 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. Przędzalniana, os. 
Bacieczki, nieruchomość inwestycyj-
na, 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-
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, ża-
luzja 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, sprzedam dobrze pro-
sperujacy pensjonat hotel o wysokim 
standardzie wraz z dzialka budowlana 
nad jeziorem Blizno  1.550.000 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 + funkcjo-
nująca kawiarnia. 1.800.000 zł  690-
365-666  REMAX PARTNERS 

RZĘDZIANY, droga S8, przy wiadukcie, 
działający warsztat samochodowy, bu-
dynek 270m², w budynku 3 pok. miesz-
kanie 65m², działka 1250m². 350.000 
zł do uzg. 574-328-095  BIAŁ 

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

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

SUWAŁKACH, lokal handlowo- usłu-
gowy w Domu Handlowym Wigry, II 
piętro, 46m², czynsz 450zł. 55.000 zł  
609-807-440  SUW 

WIEŚ Downary, sprzedam budynek 
handlowo- usługowy, 100m², 600m² 
działki. 45.000 zł do uzg. 07477576582  
MOŃ 

 B STOK, ANTONIUK, MIEJSCE 
PARKINGOWE POD BUDYNKIEM 

MIESZKALNYM PRZY UL. 
ANTONIUKOWSKIEJ. 12.000 zł  

606-805-664  BIAŁ 

 B STOK, CENTRUM, MIEJSCE 
PARKINGOWE POD BUDYNKIEM 

MIESZKALNYM PRZY UL. 
MŁYNOWEJ. 18.000 zł  606-805-664  

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

CENTRUM Piłsudskiego murowany 
skrajny pow. 17 m² k.w. podatek od 
nieruchomości141 zł, podatek za użyt-
kowanie wieczyste 514zł możliwość 
podłączenia prądu. 30.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

GARAŻ 3x5m, blaszak. 800 zł  509-156-
418  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 z płyt betonowych (rozbierany). 
2.500 zł  606-204-483  SEJ 

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

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. 

Dom szeregowy w Zaściankach przy ul. Sz-
lacheckiej o pow. 157 mkw. plus ga-
raż, działka rogowa – ok. 327 mkw.

Gotowe do 
odbioru

469 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

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 !!!

II kwartał 2019r 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

Solidster Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Lipowa 17/1 lok. 23

Białystok
tel.: +48 698 664 248

biuro@solidster.pl

„Brylantowe Domy 2018” – osiedle Wyżyny, po-
wierzchnia domu od 163 mkw, działki od 330 do 
500 mkw. Kompleks pięciu nowoczesnych i ener-

gooszczędnych domów parterowych w zabudowie 
szeregowej z dużym i funkcjonalnym poddaszem 

użytkowym. Komfort, cisza, spokój oraz bliskość zie-
lonych terenów leśnych i dobrze rozwinięta infra-

struktura osiedla. Szybki i wygodny dojazd do cen-
trum miasta. Możliwość wykończenia „pod klucz”.

I kwartał 2019 r. od 3.000 zł/m2



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

MIEJSCE postojowe w apartamentow-
cu ul. Fabryczna 8. 14.990 zł  698-453-
838  BIAŁ 

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

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

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

WYNAJMĘ garaż ogrzewany na zimę, 
Białystok. 200 zł  795-999-550  BIAŁ 

WYNAJMĘ miejsce postojowe w garażu 
podziemnym, Białystok, ul. Modlińska 
6. 100 zł  503-384-610  BIAŁ 

BUDOWLANE
ŁAPY, 1000m², ul. 3 Maja, sucha, w cen-
trum, możliwość dokupienia dodatko-
wo 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, 776m², plac z dostępem do 
wszystkich 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 

ŻÓŁTKI, 2000m², ogrodzona, wszystkie 
media, dobry dojazd. 60 zł m² 785-
642-439  MOŃ 

ŻÓŁTKI, 4000m², gm. Choroszcz, ogro-
dzona, wszystkie media. 75 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, 1200m², os. Białostoczek, pod 
usługi, przemysł. 300 zł m² do uzg. 517-
652-557  BIAŁ 

B STOK, 1600m², ul. Skidelska, os. 
Białostoczek, 1600m² lub mniej. 280 
zł m² 509-782-240  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, 5ha, ul. Zaścianki, pod bu-
downictwo jednorodzinne, plan zago-
spodarowania przestrzennego, pełne 
uzbrojenie w ulicy +- 50m. 180 zł m² 
517-652-557  BIAŁ 

B STOK, 710m², os. Nowe Miasto, wy-
najmę 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 

BIAŁOWIEŻA, 1807m², ogrodzona, 
prąd, woda, kanalizacja, ul. Podolany 
I, os. Podolany, Działka zabudowana 
domem mieszkalnym do rozbiórki, 
pow. zabudowy 500 m² 105.000 zł do 
uzg. 516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

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 wielo-
rodzinną z usługami do 4-kondygna-
cji 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  w łasnym zejśc iem do r zek i 
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 działka 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: zabu-
dowa jednorodzinna i tereny zielone, 
malowniczy zakątek; 1.022.670 zł do 
uzg. 516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

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

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. 
Dojlidy Górne, Działka zabudowana 
domem i budynkami gosp, przy dro-
dze asfaltowej, uzbrojona 430.000 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, 440m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Majowa, os. 
Zascianki, wszystkie media na miejscu, 
przy ulicy asfaltowej 125.000 zł  663-
662-191  BIAŁ 

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. 117.600 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 zabu-
dowę 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, 901m², ul. Ul. Raginisa, 
uzbrojona, z domem drewnianym 
450.000 zł  662-605-260  BIAŁ 

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

BIELSK Podlaski, 702m², Sprzedam 
działkę 0, 0702 ha, na której znajduje 
się dom drewniany do remontu i bu-
dynek gospodarczy. 125.000 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 

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

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 
naprzeciw stacji cpn, przy drodze kra-
jowej, na każdą działalność. 1.500 zł do 
uzg. 605-561-435  WYS 

EŁK, 1094m², ul. Konieczki, EŁK, 
Konieczki - działka budowlana 1094 
m², nr geodezyjny 2789 8 120.340 zł  
505-797-878  EŁK 

EŁK, 1145m², ul. Konieczki, EŁK, 
Konieczki - działka budowlana 1145 
m², nr geodezyjny 2789 7 125.950 zł  
505-797-878  EŁK 

EŁK, 1150m², ul. Konieczki, EŁK, 
Konieczki - działka budowlana 1150 
m², nr geodezyjny 2789 6. 126.500 zł  
505-797-878  EŁK 

EŁK, 978m², ul. Konieczki 24, EŁK, 
Konieczki - działka budowlana 978 m², 
nr geodezyjny 2789 5. 107.580 zł  505-
797-878  EŁK 

FASTY, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jednorodzin-
na z dopuszczeniem usług nieuciążli-
wych, działka położona w pobliżu no-
wej zabudowy jednorodz 121.000 zł do 
uzg. 698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

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

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

GM. Choroszcz, 1988m², ogrodzona, 
prąd, pozwolenie na budowę, ul. Pańki, 
Działka budowlana z MPZP - możli-
wość podziału ! 15 min od Białegostoku 
198.800 zł do uzg. 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

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

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

G R A J E WO, 1250m², ul. Wojska 
Polskiego 130.000 zł  660-006-425  
GRAJ 

GRAJEWO, 4a 45.000 zł  660-636-023, 
532-177-513  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 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

KARAKULE, 1000m², przy głównej ulicy, 
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 

K L E P A C Z E ,  8 0 8 m ²,  p rąd ,  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 

KOĆMIERY, 6700m², prąd, woda, 
Działka rolno-budowlana. Kwadratowa. 
Spokojna okolica  180.000 zł do uzg. 
690-920-022  BIEL 

 Kol. Porosły, 1000m², . 
139.000 zł  790-706-581  BIAŁ 
KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, ul. 
-, os. Kolonia Grabówka, działka przy 
drodze asfaltowej. 192.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

KOTŁY, 0.11ha, gm. Bielsk Podlaski, nr. 
działki 519. 50.000 zł  606-404-199  
BIEL 

KRYPNO Kościelne, 2000m², atrakcyj-
ne położenie. 24, 50 zł m² 513-207-
625  MOŃ 

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 

 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 
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MARKOWSZCZYZNA, 1821m², prąd, 
woda, gaz, gm. Turośń Kościelna 
219.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

MICHAŁOWO, 1.27ha, prąd, woda, po-
zwolenie na budowę, dojazd asfaltowy 
30km do B-stoku, dużo prywatności, 
super miejsce pod dom, pasiekę, stad-
ninę koni. 40 zł m² 505-017-413  BIAŁ 

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 

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

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

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

NIEWODNICA Kościelna, 1552m², prąd, 
woda 172.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

NIEWODNICA Kościelna, 2904m², prąd, 
woda 310.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

NIEWODNICA Kościelna, 739m², prąd, 
woda, ul. Zaułek 120 zł m² 506-356-
000  BIAŁ 

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

NIEWODNICA Nargilewska, 1343m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
budowlana nowa 5km za B-stok (prze-
dłużenie ul Mickiewicza)aktualne wz 
prad wodociąg utw.droga 100.000 zł 
do uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1739m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
5km za b-stok budowlana z ak, tual-
nymi w z na dom jednorodzinny szer40 
40 dł45 35 nowosc 130.000 zł do uzg. 
696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1903m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
5km za Białymstokiem dł55, 45 szer35, 
35 dojazd utwardzony sucha płaska 
obok domy wz aktualne 142.000 zł do 
uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 2555m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
budowlana, nowa z aktualnymi w z na 
dom jednorodzinny dojazd utwardzony, 
sucha, płaska, tanio 75 zł m² do uzg. 
696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 4140m², 
prąd, woda, rolna, gm.j.koscielny blisko 
Białegostoku, mozliwosc przekształce-
nia za jakiś czas na budowlaną szer50 
dł83 dojazd utw 285.000 zł do uzg. 
696-566-169  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 7540m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
aktualne w z na 4domy jednorodzin-
ne, dojazd utwardz. ksztaltna za wsia 
w sąsiedztwie nowe domy  75 zł m² 
696-566-280  BIAŁ 

NOWE Aleksandrowo, 946m², prąd, 
woda, gaz, ul. Słoneczna, wszystkie 
media na działce, działka położona 
wśród nowo wybudowanych domów 
jednorodzinnych. 165.000 zł  698-816-
633  BIAŁ 

NOWODWORCE, 1019m², prąd, woda, 
gaz, pełne media, działka położona 
wśród nowo wybudowanych domów 
jednorodzinnych. 180 zł m² 698-816-
633  BIAŁ 

N OWO DWO RC E, 1388m², dzia ł-
ka budowlana 30x46m.. 239.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

OBRUBNIKI G Dobrzyniewo Duże, 
1680m², 10km od Białegostoku, z 
war. zab., domu jednorodzinnego as-
falt, szkoła, sklep.  64.900 zł  509-336-
099  BIAŁ 

OGRODNIKI, 5000m², ok. Barszczewa, 
gm. Choroszcz. 90 zł m² 697-552-312  
BIAŁ 

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

OK. Protas, 1000m², . 97 zł m² 669-524-
814  BIAŁ 

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

OLMONTY, 1500m², działki budow-
lane, plan zagospodarowania, prąd, 
woda, kanalizacja, teren płaski, suchy, 
nasłoneczniony, blisko lasek. 140 zł m² 
884-691-250  BIAŁ 

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

PAŃKI, 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 

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 

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

SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie po-
łożona 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 zabu-
dowy 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, 2100m², uzbrojona. 90 zł 
m² 509-782-240  BIAŁ 

S O C H O N I E, 802m², prąd, woda 
108.500 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

SOCHONIE, 895m², prąd, woda, kanali-
zacja 179.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

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

zostały lokale usługowe o pow. 111 – 130 mkw.

Gotowe do 
odbioru

Lokale usługowe 
– 5.800 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. Skorupy ul. Wołyńska-Najnowsza in-
westycja naszej fi rmy. Siedem bezczynszowych bu-
dynków w zabudowie szeregowej o powierzchni od 
137 do 144m2. Każdy budynek posiada zabudowa-

ny garaż oraz własny ogród. Bardzo spokojna okolica 
oddalona od centrum miasta zaledwie 2 min. drogi. 

Budynki budowane w technologii energooszczędnej.

IV kwartał 2019 Już od 4.000 
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.

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI
ul. Legionowa 30, lok. 103, 

15 – 369 Białystok
tel. 607 716 277, 696 419 900

www.sokolowscynieruchomosci.pl

OLIWNE OGRODY, ul. Oliwkowa, Osiedle Dzie-
sięciny, Białystok, mieszkania 3 pok. o pow. 
od 45,18 do 67,36m2, szeregówka 4 pok. o 

pow 77m2, ogródki, miejsca postojowe

 IV kwartał 2019 5.299 zł/m2

VILLA KRAŃCOVA II, ul. Krańcowa 13, Osiedle Wy-
goda, Białystok, 9 mieszkań o pow. od 30,16m2 do 
86,42m2, 2 pok.: pow. 30,16m2 – 49,51m2, 4 pok.: 
pow. 69,24m2- 86,42m2, mieszkania na parterze 
z przynależnymi ogródkami, 9 komórek lokator-
skich, miejsca postojowe w garażu podziemnym, 
dobrze rozwinięta infrastruktura osiedla, miesz-
kania dostępne w pełnym stanie deweloperskim.

II kw. 2019 Od 4.726zzł/m2



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

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

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

TRYCZÓWKA, 5100m², 2-działki po 
2500m² wszystkie media, w kształcie 
kwadratu. 30 zł m² 668-642-782  BIAŁ 

TUROŚŃ Kościelna, 900m², 80m od 
zbiornika wodnego. 100 zł m² 511-312-
010  BIAŁ 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
2950m², prąd, Najtańsza działka z WZ 
do osób ceniących ciszę i spokój. Nr 
geod 86 1. 20 km od Białegostoku. 16 
zł m² do uzg. 600-307-048  BIAŁ 

WIEROBIE Gmina Gródek, 0.19ha, dom 
drewniany, chlew murowany, stodoła, 
piwnica ziemna, letnia kuchnia, wraz z 
działka orną 0, 30ha. 110.000 zł do uzg. 
791-051-506  BIAŁ 

WOROSZYŁY, 1400m², gm. Wasilków. 
65 zł m² 509-782-240  BIAŁ 

WÓLKA Ratowiecka, 1000m², prąd, 
dobra inwestycja, możliwość wyboru 
działki 39.900 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

WÓLKA Ratowiecka, 2100m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, dział-
kę budowlaną pozwolenie na budowę. 
73.500 zł do uzg. 609-352-267  BIAŁ 

WÓLKA Ratowiecka, 3400m², prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, działkę pozwolenie na budowę 
dwóch domów. 170.000 zł do uzg. 609-
352-267  BIAŁ 

ZŁOTORIA, 2028m², ogrodzona, prąd, 
woda, 12 km od Białegostoku budow-
lana, wyjątkowa Z WŁASNĄ LINIĄ 
BRZEGOWĄ+koncepcja architekto-
niczna, dojazd asfalt 199.000 zł  660-
474-444  BEWE 

ZAŚCIANKI, 3062m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 643.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

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

ZAŚCIANKI, 765m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 199.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZAŚCIANKI, 980m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 191.100 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

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, 2225m², z warunkami 
zabudowy na dom jednorodzinny. 30 
zł m² 609-405-958  BIAŁ 

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

ZAJEZIERCE, 5000m², prąd, woda, gm. 
Zabłudów 150.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZAJEZIERCE, 6000m², prąd, woda, gm. 
Zabłudów 120.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

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, wa-
runki 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 

REKREACYJNE
BAJTKOWO, 542m², ogrodzona, ul. 
Krynska, 8, Działka nad jeziorem 
Bajtkowskim z linią brzegowa dostęp 
do wody  65.000 zł do uzg. 797-444-
732  EŁK 

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

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

GM. Giżycko, 1600m², rekreacyjno- bu-
dowlana, plan na budowę, z dostępem 
do jeziora Kisajno +media. 130 zł m² 
507-960-008  GIŻ 

MOŚCISKA, 1574m², prąd, Działki maja 
regularne kształty i powierzchnie, 
Powierzchnie oferowanych nierucho-
mości wynoszą od 1121 m² do 3267 
m² . 55 zł m² 698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

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

SIEMICHOCZE, 2200m², prąd, woda, 0, 
22h w przepięknej miejscowości, obok 
puszczy mielnickiej, działka we wsi o 
wym.20x110, za działką las 12km do 
rzeki. 20.000 zł szt. 507-720-570  SIEM 

ZAGRUSZANY, 2212m², warunki za-
budowy. 35 zł m² 609-405-958  BIAŁ 

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 miesz-
kalnej, Nieruchomość położona jest 
w odległości około 300 m od jeziora 
Zelwa 55.000 zł  604-560-718, (85)742-
21-15  eM4 

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

BIAŁYSTOK, 6019m², ul. Generała 
Maczka, 1000-lecia PP. 150 zł m² 515-
665-308  BIAŁ 

BOGDANKI, 11500m², ogrodzona, prąd, 
woda, warunki zabudowy, zezwolenie 
na staw, w pobliżu szkoła, przychodnia, 
sklep 345.000 zł  601-918-020, (85)744-
50-60  BMJ 

CHRABOŁY, 2400m², ładna działka i wo-
kuł las, z dobrym dojazdem, na uboczu 
20km, od Białegostoku. 120.000 zł do 
uzg. 519-171-398  BIAŁ 

CHRABOŁY, 3000m², prąd, woda, ka-
nalizacja, os. gm. Dobrzyniewo, pro-
stokąt 50x60, teren suchy, równy, bez 
nasadzeń, możliwa budowa domu z 
podpiwniczeniem,  99.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 0.50ha, 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 

D O B R Z Y N I Ó W K A , 0.90ha, gm. 
Zabłudów. 6 zł m² 668-642-782  BIAŁ 

D O B R Z Y N I Ó W K A , 6.50ha, 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 
przekształcenia. 8 zł m² 511-273-647  
BIAŁ 

GM. Zabłudów, 6900m² 4 zł m² 668-
642-782  BIAŁ 

G R A B OWI EC, 1.70ha, łąka z la-
sem 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 

HERMANOWKA, 1.61ha, Sprzedam sad 
starodrzew w tym 0, 31 lasu na obrzezu 
wsi przy drodze i 100m.od pradu, 9km 
od bialegostoku 170.000 zł ha do uzg. 
694-383-331  BIAŁ 

JUCHNOWIEC Kościelny, 3000m², 
Możliwość uzyskania warunków za-
budowy. Obok działki woda, kanali-
zacja, prąd. Działka w kształcie tra-
pezu. 75.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

KOL. Baciuty, 0.50ha, . 150.000 zł  728-
343-757  BIAŁ 

KUCHARY Skutniki, 4500m², gm. 
Czerwińsk nad Wisłą, powiat Płońsk, 
dom 100m², 60km od Warszawy 
+budynki gospodarcze. 250.000 zł  
511-757-354 

KURIANY, 12000m², warunki zabudowy 
na dwie wydzielone działki, możliwość 
dalszego podziału, 500m od B-stoku. 68 
zł m² 501-658-083  BIAŁ 

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

NIEWODNICA Nargilewska, 8278m², 
prąd, woda, możliwość za jakiś czas 
przekształcenia na budowlaną, szer50 
dl166 droga utwardzona w sąsiedz-
twie domy. 69 zł m² do uzg. 696-566-
169  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 8280m², 
prąd, woda, możliwość za jakiś czas 
przekształcenia na budowlaną szer50 
dł166 sucha płaska dojazd utwardz, za 
nią mały lasek 570.000 zł do uzg. 696-
566-169  BIAŁ 

NOWODWORCE, 12942m², ul. Ceglana, 
uzbrojenie ok.450m od działki, wymia-
ry 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 

OK. Moniek, 3.33ha, przy trasie 
Koleśniki -Lukichy. 10 zł m² 512-736-
054  MOŃ 

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

POW. Siemiatycze, wydzierżawię łąki 
i nieużytki, od 1ha powierzchni, pow. 
siemiatycki, hajnowski i bielski, na dłuż-
szy okres. 500-874-306  SIEM 

RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, 
do rozbiórki, siedlisko, trzy działki o 
łącznej pow. 7300m², piękna okolica, 
media: prąd, wodociąg, droga asfal-
towa 160.000 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

RUDA, Gm.krypno, 3ha, prąd, woda, do-
bry dojazd, do przekształcenia 40.000 
zł ha 518-875-105  MOŃ 

SAMUŁKI Małe, gm. Wyszki, 3858m², 
warunki zabudowy, dojazd droga as-
faltową, w pobliżu woda, prąd, tele-
fon, 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 zabudo-
wy, wszystkie media w drodze asfal-
towej ok.90m w otoczeniu zabudowa 
jednorodz.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 lokali-
zacja!!! 310.000 zł do uzg. 660-474-
444  BEWE 

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

STRADUNY, 1834m², STRADUNY - dział-
ka nr 77 38, powierzchnia 1834 m², 
gmina EŁK 55.020 zł  505-797-878  EŁK 

STRADUNY, 2000m², STRADUNY - dział-
ka pod zabudowę nr 77 37, powierzch-
nia 2000 m², gmina EŁK 50.000 zł  505-
797-878  EŁK 

STRADUNY, 2000m², STRADUNY - dział-
ka pod zabudowę nr 77 39, powierzch-
nia 2000 m², gmina EŁK 60.000 zł  505-
797-878  EŁK 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
4200m², prąd, Działka z warunka-
mi zabudowy w cichym i spokojnym 
miejscu z oczkiem wodnym, 20 km od 
Białegostoku. 16 zł m² do uzg. 600-
307-048  BIAŁ 

ZŁOTA Wieś, 5900m², działka nr 48 
obręb złota wieś duży pokład torfu. 
88.500 zł do uzg. 609-352-267  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
PILIPKI, 12700m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, 1, 27h po byłym PGR 
w miejscowości Pilipki na trasie Bielsk 
podl. - Narew, ok.1200m² budynków 
po chlewni 130.000 zł szt. 507-720-
570  BIEL 

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

FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka 
siedliskowa, 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 
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GM. Nurzec Stacja Stołbce 67, 3000m², 
ziemia orna 3000m² +siedlisko 1710m²: 
dom drewniany, zabudowania gospo-
darcze. 70.000 zł  668-214-078  SIEM 

GM. Suraż, 91a, można podzielić na 
mniejsze działki, blisko lasu, rzeka 
Narew. 65.000 zł  508-789-456  BIAŁ 

GOLUBIE Welżewskie, 6000m², siedli-
skowa. 30.000 zł  511-928-792  OLE 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z do-
mem. 87.000 zł  663-691-430  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, sie-
dliskowa, ogrodzona, utwardzona, dom 
+bud. gospodarczy. 1.500 zł  600-588-
666  ŁOM 

KONARZYCE, 3000m², 1500m² lub 
3000m², Działka do wynajęcia lub 
sprzedaży. 1.000 zł  600-588-666  ŁOM 

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 

NOWODWORCE, 0.48ha, łąka, z do-
stępem do rzeki. 12.000 zł  662-605-
260  BIAŁ 

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

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

POWIAT Olecko, 44ha, gospodar-
stwo, stajnia, nad jeziorem, z domem 
1000m². 2.900.000 zł  514-250-338  
OLE 

RAJSK, 15000m², sprzedam 1, 5h lasu 
w dwóch równych działkach po 0, 75h 
las mieszany z przewagą sosny, część 
drzewostanu do wykorzystania na tar-
cicę budowlaną. 35.000 zł szt. 507-
720-570  BIEL 

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 

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

ZIEMIA ROLNA
ŁADY Borowe, 3.60ha, gm. Zambrów, 
ziemia orna. 70.000 zł ha 661-737-
639  ZAM 

BIELSK Podlaski, 84460m², ziemia rolna 
i siedlisko o pow .8446, ha położone 
we wsi Mieszuki gm Wyszki.Ziemia kl 
IV w ciągłej uprawie. Więcej informacji. 
400.000 zł  504-443-206  BIEL 

GM. Janów, 1ha, ziemia orna. 25.000 zł  
793-433-039  SOK 

GMINA Suraż, 1.70ha, dwie łąki na te-
renie Natura 2000. 26.000 zł  534-934-
601  BIEL 

GRABOWIEC, 0.31ha, zasadzona brzo-
zą, gm. Dubicze Cerkiewne. 30.000 zł 
do uzg. 663-691-430  HAJ 

GRABOWIEC, 3.10ha, ziemia orna z la-
sem, gm. Dubicze Cerkiewne. 70.000 zł 
do uzg. 663-691-430  HAJ 

GRYZY Gmina Świętajno, 14.30ha, po-
zwolenie na budowę, nad jeziorem, 
częściowo zalesiona, z pięknym wido-
kiem. 5 zł m² 514-250-338  OLE 

HERMANÓWKA, 1.61ha, przy drodze, 
na obrzeżach wsi, 100m od prądu i za-
budowań, 9 km od B-stoku. 270.000 zł  
694-383-331  BIAŁ 

JAZIEWO, 6.30ha, gm. Sztabin, gospo-
darstwo rolne 6.3ha +siedlisko 0.80ha. 
280.000 zł  608-341-713  AUG 

KNYSZYN, 28a, . 24.000 zł  508-995-
628  MOŃ 

KNYSZYN, 60a 34.000 zł  508-995-
628  MOŃ 

OK. Choroszczy, 6.70ha, w jednej dział-
ce. 600.000 zł  696-437-754  BIAŁ 

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

RUDA, Gm.krypno, 3ha, prąd, woda, 
orna-nieużytek, młody las 40.000 zł 
ha 518-875-105  MOŃ 

RUTKI Stare, 6ha, pow. Augustów. 
50.000 zł ha do uzg. 506-763-779  AUG 

POKOJE DO WYNAJĘCIA
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 umeblowane, kuchnia, łazienka, 
500-600zł. 600-672-060  BIAŁ 

B STOK, os. Mickiewicza, wynajmę po-
kój w domu jednorodzinnym. 450 zł 
pokój 506-356-000  BIAŁ 

B STOK, os. Piasta, pokój do wynajęcia 
w mieszkaniu 3 pokojowym. 480 zł po-
kój 537-192-029, (85)741-93-43  BIAŁ 

B STOK, ul. Konstytucji 3 Maja, pokój 
umeblowany, od zaraz. 450 zł  692-
482-171  BIAŁ 

B STOK, ul. Proletariacka, wynajmę po-
kój.  500 zł  691-100-129  BIAŁ 

B STOK, ul. Warszawska, pokój do wy-
najęcia 1 piętro od zaraz.  450 zł  692-
482-171  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, os. Piasta, pokój dziewczy-
nie. 400 zł  888-031-994  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Boh. Monte Cassino, 
os. Przydworcowe, Pokój do wynajęcia 
osobie pracującej od zaraz. Pokój ume-
blowany, mieszkanie wyposażone w 
AGD. 500 zł całość 500-005-819  BIAŁ 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia. 25 zł 
doba 660-636-023, 532-177-513  GRAJ 

 Ok. Lomży, tanie poko-
je do wynajęcia, 2, 3, 4 oso-
bowe, możliwość wyżywie-
nia, utwardzony strzeżony 
parking, przy drodze krajo-

wej nr. 61. 606-393-617  ŁOM 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
ŁOMŻA, 3 pokoje, ul. Plac Pocztowy, 
. 1.100 zł całość 729-389-825  ŁOM 

B STOK, 1 pokoje, os. Białostoczek, 
nowe, umeblowane, dziewczynie lub 
pani. 1.000 zł  604-595-157  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Centrum, 50m². 
1.200 zł +liczniki 606-375-683  BIAŁ 
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Asko S.A.
ul. Brukowa 28, lok.1 

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

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

Gotowe do 
odbioru.

Ostatni lokal 
usługowy  5500 
zł netto do ne-

gocjacji, miejsca 
postojowe cena 

15 tys brutto  

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

luty 2019 Od 5100 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.

Sokółka, ul. Broniewskiego 11. Nowe miesz-
kanie, w metrażu  65,99 m2,  dwupoziomowe. 
Stan deweloperski.  Wspólnota, niski czynsz.

Gotowy do 
odbioru

od 3.450 zł/m2 

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. 189-218 mkw. (z garażem), 
działki o pow. 200-558 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

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

Nowoczesne Zaścianki. Domy jednorodzinne w za-
budowie szeregowej w Zaściankach ul. Zaścianki 94. 
Powierzchnie domów od 72,77m2 do 89,11m2. Pełne 
uzbrojenie, poszukiwana lokalizacja za plażą miejską

grudzień 2019. Od 309.272zł



 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 S T O K , os. Fasty, przy Szosie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogrodzo-
na. 900 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, os. Nowe Miasto, kawalerka do 
wynajęcia kobiecie niepalącej, 26m², po 
remoncie, depozyt od zniszczeń 500zł, 
kaucja 900zł. 900 zł +opłaty 720-240-
650  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Centrum 
1.300 zł +opłaty 726-030-981  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 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Nowe Miasto, 
45m², wyposażone, balkon, aneks ku-
chenny, jednorazowa kaucja zwrot-
na 2000zł. 1.400 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. Al. Jana 
Pawła II, os. Słoneczne Tarasy, 46m², 
Mieszkanie jest w pełni umeblowane 
oraz wyposażone we wszystkie nie-
zbędne sprzęty 1.450 zł +opłaty 604-
560-718, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Dworska, 
os. Wysoki Stoczek, umeblowane wy-
posażone, pralka, lodówka, tv kaucja 
zwrotna 1000zł wolne od 3 stycznia 
2019 1.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Konopnickiej, 
os. Mickiewicza, komfortowe w nowo-
czesnym apartamentowcu, IIIp. winda, 
balkon, m. postojowe w garażu, do-
stępne od stycznia 1.450 zł +opłaty 
660-474-444  BEWE 

 » BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. 
LIPOWA, WYNAJMĘ APARTA
MENT PO GEN. REMONCIE, 
NAJWYŻSZY STANDARD, W 
PEŁNI UMEBLOWANE I WY
POSAŻONE DO ZAMIESZKA
NIA OD ZARAZ NA MIN. ROK. 
1.650 zł  502-621-872  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Pileckiego, os. 
Bacieczki Tbs, Oddzielna kuchnia| duży 
balkon| Parter | oddzielne pokoje| os. 
Zamknięte | 1.200 zł +opłaty 516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Bema, os. 
Bema, cegła, 50m², I piętro, osobne 
pokoje, widna kuchnia, łazienka i osob-
no WC, atrakcyjna lokalizacja! 900 zł 
+opłaty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiellońska, 
os. Mickiewicza, 2-stanowiskowy garaż, 
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. Kręta/wiejska, 
os. Nowe Miasto, PIĘKNE, 2pokoje+po-
kój z aneksem, 20m² taras, m.postojo-
we w garażu, VIp.windy, apartamen-
towiec, od stycznia 1.600 zł +opłaty 
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Mazowiecka 
1.300 zł całość 666-897-788  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Mazowiecka 
1.300 zł całość do uzg. 694-038-522  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, os. Bojary, po-
wierzchnia:71, 49m; 3 piętro; 4 od-
dzielne pokoje; cena: 2700zł+prąd+wo-
da+gaz; 1-stanowiskowy garaż w cenie 
150zł miesiąc. 2.400 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, ul. Lipowa, kawalerka, fi r-
mie lub osobie samotnej. 1.500 zł ca-
łość 504-243-643  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Trawiasta, parze lub 
osobie samotnej. 1.200 zł całość 504-
243-643  BIAŁ 

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

 » STAWINO, WYNAJMĘ DOM, 
LETNIA KUCHNIA, SPICHLERZ, 
STODOŁA, CHLEWY, PRZY ULICY. 
1.000 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

SUWAŁKI, 3 pokoje, ul. Reja, wynajmę 
mieszkanie 54m², umeblowane. 1200 
kaucja, szkoła, szpital, przedszkole ro-
dzinie. Dzwonić po 15. 1.200 zł +liczniki 
507-597-769  SUW 

WARSZAWA, os. Ursynów, 66m², w po-
bliżu stacji metra Natolin, 2 sypialnie, 
salon z kuchnią lub pojedyncze pokoje. 
2.300 zł +opłaty 600-766-466 

WASILKÓW, 6 pokoje, os. Wasilków, 
DOM W WASILKOWIE do wynajęcia 
482m², działka 912m², również na dzia-
łalność, przedstawicielstwo.OKAZJA 
15zł m²+koszty utrzymania 15 zł m² 
660-474-444  BEWE 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 » ŁOMŻA, 30M², OS. CENTRUM, 
30, 50 I 100M², TANIO. 
600-588-666  ŁOM 

B STOK, 10m², centrum, lokal dla stylist-
ki paznokci. 450 zł  694-175-685  BIAŁ 

 » B STOK, 155M², PARTER, DUŻE 
WITRYNY OD STRONY UL. 
MICKIEWICZA, TRZY NIEZA
LEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 50 
zł m² +VAT 602-585-644  BIAŁ 

B STOK, 1600m², wynajmę budynek 3 
kondygnacyjny pod biura, hotel, ho-
stel, stan deweloperski. 25 zł m² 600-
900-969  BIAŁ 

B STOK, 20m², ul. Św. Rocha, wynajmę 
urządzone biuro, I piętro. 600 zł  535-
094-802, 602-437-034  BIAŁ 

B STOK, 30m², centrum, lokal pod 
usługi fryzjerskie. 1.300 zł  694-175-
685  BIAŁ 

 » B STOK, 30M², UL. BEMA 
11, WYNAJMĘ LOKAL 
NA PARTERZE, PAWILON 
HANDLOWY RZEMIEŚLNIK. 
750 zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, 350m², ul. Skorupska, os. 
Bojary, działka oświetlona, ogrodzo-
na, od 1 kwietnia, cena za miesiąc. 750 
zł  518-424-077, (85)716-47-53  BIAŁ 

 B STOK, 78M², UL. HALLERA, 
DAWNA BERLINGA, BUDYNEK 

WIELORODZINNY Z USŁUGAMI NA 
PARTERZE, STAN DEWELOPERSKI, 

PARKING. (85)749-60-20  BIAŁ 
BIAŁSYTOK, 40m², ul. Modrzewiowa, 
magazyn. 400 zł  512-766-450  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 
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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. Skoru-

py -  cicha i spokojna okolica domów jednoro-
dzinnych, położona blisko centrum miasta. 

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, 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.

R/S Development Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Składowa 7 lok. 109, 

15-399 Białystok, 
tel. 662-229-119 

www.rsbi.pl 

Nasza inwestycja składa się z 19 domów w za-
budowie szeregowej, które zlokalizowane są 

w Białymstoku przy ul. Baranowickiej. Po-
wierzchnie szeregówek równe są 121.90 m2. Po-

wierzchnie działek zależne są od usytuowania 
domu – powierzchnia działki szeregówki środ-
kowej wynosi 160 m2, zaś powierzchnia dział-

ki szeregówki rogowej wynosi 220 m2.
Obok bramy przystanek BKM, w niewielkiej od-

ległości szkoła podstawowa, żłobek, pla-
ża miejska, basen oraz szkoła podstawowa. 
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RS D     BRS D     B

Rodzinny zakątek w zasięgu Twojej ręki!Rodzinny zakątek w zasięgu Twojej ręki!
To miejsce, które w sposób szczególny jest dedykowane 

rodzinom lubiącym spędzać ze sobą czas, nie tylko 
w zaciszu swoich domów, ale też na świeżym powietrzu. 

Rodzinny zakątek ma wszystko czego potrzeba do wygodnego 
i spokojnego życia. Zapraszamy na ulicę Baranowicką.

– Rodzinny Zakątek to nasza nowa inwestycja. W jej ramach 
budujemy 19 domów szeregowych właśnie przy ul. Baranowickiej. 
Nowoczesna bryła budynku i wyższy standard energetyczny, osią-
gnięty dzięki rekuperacji, stanowią idealne połączenie. Budynek 
zostanie wykonany w nowoczesnej technologii, a do jego realizacji 
zastosujemy materiały dobrej jakości – mówi przedstawiciel fi rmy 
RS Development

Co ważne i ciekawe przy budowie domów zostaną zasto-
sowane okna o obniżonym współczynniku przenikania ciepła. 
Dzięki temu Rodzinny Zakątek charakteryzować się będzie dużą 
energoszczelnością, jak również dźwiękochłonnością. Każdy z do-
mów składał się będzie z dwóch pełnych kondygnacji, na których 
można zauważyć wyraźny podział na strefę dzienną oraz nocną. 
Na paterze zaprojektowano przestronny salon wraz z aneksem 
kuchennym oraz łazienkę. Na piętrze zaplanowano cztery sy-
pialnie. Dwie z nich wyposażone są w duże garderoby. Na tej 
kondygnacji zaprojektowano również łazienkę.

– Rodzinny Zakątek to zaciszna okolica, bardzo dobrze sko-
munikowana z pozostałą częścią miasta. To również pionierska 
inwestycja rodzinna w Białymstoku. Wiedząc, jak ważne jest 
spędzanie czasu z rodziną oraz bliskimi, tworzymy ku temu 
idealne warunki. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów 
w nowopowstającej inwestycji będzie również część wspól-
na składająca się z altanki, placu zabaw, jak również miejsca 
na ognisko – mówi przedstawiciel fi rmy. – Nasze osiedle domów 
szeregowych dedykujemy osobom, które poszukują zacisza pod-
miejskiej lokalizacji nie rezygnując jednocześnie z atrakcji jakie 
oferuje miasto. Łączymy bliskość centrum miasta z komfortem 
i spokojem na co dzień.

Dodatkowo w cenie szeregówki zawarty jest piec gazowy, 
rekuperacja, jak również ogrzewanie podłogowe na parterze.

Planowane zakończenie całej inwestycji deweloper zaplanował 
na lipiec 2019.

GŁÓWNE ATUTY LOKALIZACJI OSIEDLA RODZINNY ZAKĄTEK:

  600 m do Szkoły Podstawowej nr 28
  7 minut samochodem do Galerii Atrium Biała
  5 minut samochodem do żłobka (Klub Małych 
Odkrywców)
  4 minuty samochodem do plaży miejskiej
  10 minut spacerem do basenu
  12 minut spacerem do Przedszkola Samorządowego nr 20
  zaledwie 600 metrów do wjazdu na obwodnicę – Trasę 
Generalską umożliwiającą dojazd do dróg prowadzących 
do Warszawy, Budziska czy Bobrownik, jak również uła-
twiającą komunikację wewnątrz miasta
  obok bramy nowopowstającego osiedla przystanek linii 1 
i 105 Białostockiej Komunikacji Miejskiej

NP

O FIRMIE

Inwestycje realizowane są 
w najlepszych lokalizacjach. 
Osiedla powstają w wyse-
lekcjonowanych miejscach 
w Białymstoku. W trakcie 
całej realizacji inwestycji jest 
możliwość wglądu do pełnej 
dokumentacji, planów nowe-
go domu, umów, etc. Wysoki 
standard wykończenia na-
szych inwestycji gwarantuje 
spokój, pewność i przyjem-
ność z mieszkania w nowym 
budownictwie.

Siedziba fi rmy: 
ul. Składowa 7 lok. 109, 

15-399 Białystok

tel.: 662 229 119

mail: biuro@rsbi.pl



BIAŁYSTOK, 130m², os. Białostoczek 
3.640 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, 
os. Sienkiewicza, na biuro, kancelarię 
usługi medyczne (są już w budynku), 
edukację. Kamienica 2002, pres  żo-
wa lokalizacja 5.000 zł +VAT 660-474-
444  BEWE 

 Białystok, 23m², ul. Wy-
szyńskiego, pawilon Lider, lo-

kal usługowo- handlowy, 
700zł +prąd. 700 zł  500-801-

869, (85)710-88-11  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², os. Centrum, wyre-
montowany lokal przy gabinecie ko-
smetycznym, dla fryzjerki, stylistki, itp, 
wszystkie media. 800 zł +opłaty 534-
174-908  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 45M², OS. WYSOKI 
STOCZEK, WYNAJMĘ LO
KAL USŁUGOWO HANDLO
WY. 900 zł  533-653-565  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 56M², UL. LIPOWA, 
MAM DO WYNAJĘCIA LOKAL 
NA PARTERZE W CENTRUM 
BIAŁEGOSTOKU PO REMON
CIE . IDEALNY NA SKLEP, BIURO, 
USŁUGI, OD ZARAZ. ZDJĘCIA NA 

. 2.500 zł +VAT 502-539-739  BIAŁ 
CZYŻEW, 120m², na klub fi tness, zakład 
fryzjerski lub inne, ścisłe centrum, 1 
piętro. 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 

DOBRZYNIEWO, 50m², magazyn, oso-
bie uczciwej i spokojnej. 700 zł  695-
834-286  BIAŁ 

KNYSZYN, 200m², os. Centrum, wynaj-
mę zabudowania gospodarcze +garaż 
o pow. ok. 200m² 600 zł do uzg. 505-
580-819  MOŃ 

LEWICKIE, 80m², pomieszczenie maga-
zynowe (namiot przemysłowy). 1.000 
zł  792-057-615  BIAŁ 

MOŃKI, 95m², ul. Tysiąclecia 21, Lokal 
na parterze. Duży parking. Idealnie na 
zakład kosmetyczny, fryzjerski, gabi-
net dentystyczny lub sklep odzieżowy. 
1.800 zł +liczniki +VAT do uzg. 502-
393-020  MOŃ 

SUWAŁKI, 800m², ul. Noniewicza, os. 
Centrum, Wynajmę odremontowany 
w środku budynek w centrum Suwałk. 
14.000 zł całość 501-894-705  SUW 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

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

KOBIETA z psem i kotem szuka do wy-
najęcia domu z centralnym ogrzewa-
niem w spokojnej okolicy do 60km od 
Białegostoku. 800 zł szt. do uzg. 697-
009-416  BIAŁ 

KREDYTY i inwestycje prywatne od 6 
000 do 750 000 000 zl GBP  1 zł  578-
578-784  WYS 

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 domku z działką siedli-
skową, blisko Białegostoku. 531-184-
290  BIAŁ 

POSZUKUJĘ kawalerki lub innego 
mieszkania w Zabłudowie lub okoli-
cach. 572-879-865  BIAŁ 

POSZUKUJĘ stancji w Śniadowie. 
886-258-422 

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

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

WYNAJMĘ letnia kuchnie, domek w 
mieście lub na wsi. 669-024-666  BIAŁ 

 Wynajmę lokal pod sa-
lon kosmetyczny najchęt-

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

WYNAJMĘ samodzielne mieszkanie do 
900zł całość Białystok i okolice. 723-
591-991  BIAŁ 

ZAMIANA
DOM w małej wsi zamienię na mieszka-
nie lub dom w Ełku. 505-797-878  EŁK 

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

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 działkę rolną z możliwością 
przekształcenia 8280m² w Niewodnicy 
nargilewskiej na dom 5pok w B-stoku, 
media prąd, wodociąg, utwardzony 
dojazd. 570.000 zł całość 696-566-
169  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 
przekształcenia na dom 5pok w 
Białymstoku obok domow działek bu-
dowlanych media p w dr.utw 69 zł m² 
do uzg. 696-566-169  BIAŁ 

KUPIĘ
KUPIĘ drzwi metalowe do garażu, szer. 
3.20, wys. 2.30 (wymiary w przybliże-
niu). 518-457-738  AUG 

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z grzałką 
elektryczną lub grzałkę do grzejnika 
łazienkowego.  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 

REGAŁY magazynowe kupię. 507-627-
924  BIAŁ 

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100 zł szt. 
607-940-357  ŁOM 
ŻWIR, pulpa, piasek, kamień, kruszywa.
Zapewniam transport wywrotką od 
10 do 27 ton 1 zł +VAT do uzg. 792-
019-810  BIAŁ 

BALIKI jesionowe, gr. 5cm. 1 zł do uzg. 
783-297-418  WYS 
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SOLIDSTER prezentuje SOLIDSTER prezentuje 
najnowszą inwestycjęnajnowszą inwestycję
Firma budowlana Solidster oferuje, w ramach pierwszego 

etapu inwestycji „Brylantowe Domy 2018”, kompleks 
pięciu nowoczesnych i energooszczędnych domów 

parterowych z dużym i funkcjonalnym piętrem użytkowym 
w pełnej wysokości kondygnacji. Dodatkowo, istnieje 
możliwość adaptacji ogromnej powierzchni na strychu, 
co zwiększa potencjał inwestycji. Budynki został wykonane 
z wysokiej jakości, energooszczędnych materiałów.

„Brylantowe Domy 2018” powstają z myślą o rodzinach 
ceniących komfort, bliskość wszechobecnej przyrody, nie rezy-
gnujących z szybkiego i wygodnego dojazdu do centrum miasta. 
Inwestycja jest położona w dobrze skomunikowanym punkcie – 
blisko zabudowań znajduje się przystanek komunikacji miejskiej 
oraz stacja rowerowa „Bikerów”. Miłośnicy rekreacji na świeżym 
powietrzu również nie będą zawiedzeni z możliwości, jakie daje 
najbliższe otoczenie – w sąsiedztwie znajduje się zespół nowopow-
stałych obiektów sportowych pod chmurką wraz z placem zabaw. 
Dodatkowo, dzięki wyjątkowemu położeniu inwestycji można 
w zaledwie kilka minut znaleźć się w malowniczym Supraślu.

Jedną z większych zalet inwestycji jest dobrze rozwinięta 
infrastruktura osiedla Wyżyny, gwarantująca nie tylko sąsiedztwo 
nowoczesnych domów i bliskość zielonych, malowniczych terenów 
leśnych, ale również sklepów, publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych, przedszkoli, aptek, lokali usługowych i gastrono-
micznych, a nawet galerii handlowej.

Solidster proponuje domy parterowe z poddaszem użytko-
wym pełnej wysokości kondygnacji, w zabudowie szeregowej 
na działkach o powierzchni od 330 do 550 m2, z wygodnym i sze-
rokim garażem. Powierzchnia budynków to 163 m2 lub 172 m2. 
W każdym budynku istnieje również możliwość adaptacji strychu 
o powierzchni ponad 50 m2, co dodatkowo zwiększa możliwości 
aranżacyjne. Przestronny ogród o metrażu od 140 m2 stwarza 
wiele możliwości relaksu na łonie natury.

Dostęp do indywidualnego podjazdu jest zapewniony przez 
bezpośredni zjazd z drogi publicznej, przez bramę przesuwną. 
Duża powierzchnia przed budynkiem umożliwi bezproblemowe 
zaparkowanie przynajmniej dwóch samochodów.

Do zabudowań podłączone są wszystkie media – prąd, gaz, 
woda i kanalizacja sanitarna. Każda szeregówka jest wykończona 
w standardzie deweloperskim, z piecem c.o. i grzejnikami oraz 
uruchomioną instalacją grzewczą, elektryczną, wodociągową 
i kanalizacyjną. Wszystkie pomieszczenia, z wykluczeniem garażu, 
są wyposażone w grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe.

Oferujemy możliwość wykończenia domu „pod klucz” oraz 
dopasowanie jego układu do indywidualnych preferencji i życzeń 
kupującego. Nasi doświadczeni i wykwalifi kowani projektanci 
zdecydowanie spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymaga-
jących klientów.

Realizacja inwestycji „Brylantowe Domy 2018” rozpoczęła się 
w II kwartale 2018, zakończenie przewidziane jest na I kwartał 
2019 roku.

UKŁAD BUDYNKU:

  PARTER (77,64 m2): WIATROŁAP 4,12 m2, KUCHNIA 
8,14 m2, POKÓJ DZIENNY + JADALNIA 37,74 m2, KO-
TŁOWNIA 5,85 m2,KORYTARZ 4 m2,WC 1,26 m2, GARAŻ 
16,45 m2

  PODDASZE PEŁNA WYSOKOŚĆ (85,50 m2): KORY-
TARZ 11,85 m2, POKÓJ 13,38 m2, POKÓJ 16,46 m2, ŁA-
ZIENKA 5,74 m2, GARDEROBA 3,66 m2, POKÓJ 17,77 m2, 
ŁAZIENKA 9,69 m2, GARDEROBA 4,81 m2, KORYTARZ 
2,16 m2, POWIERZCHNIA CAŁKOWITA UŻYTKO-
WA – 163,14 m2, plus strych 53 m2 łącznie około 216 m2 
powierzchni.

NP

Domy wykonane z pustaka 
ceramicznego, styropian szary λ = 0,031 – gr. 

15 cm. okna PCV – U<0,8; dach – blachodachówka 
powlekana na rąbek, poddasze ocieplone wełną 

mineralną λ = 0,035 gr. 25 cm, wszystkie materiały 
o wysokim parametrze izolacyjności cieplnej

O FIRMIE
Spółka Solidster specjalizuje się w szerokim 

zakresie usług budowlanych. Powstała w 2017 r. z prze-
kształcenia działalności gospodarczej w celu spełnienia 
nowych wymagań inwestycyjnych i prawnych. Bazę 
do założenia fi rmy stanowi wysoko wyspecjalizowa-
na kadra inżynierska posiadająca udokumentowaną 
wiedzę, umiejętności oraz długoletnie doświadczenie 
inżynierskie oraz zarządcze. Od ponad dwudziestu 
lat nasza kadra doskonali swoje umiejętności celem 
zapewnienia wysokiego komfortu i jakości użytkowa-
nych obiektów.

Solidster Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Lipowa 17/1 lok. 23

Białystok
tel.: +48 698 664 248

biuro@solidster.pl
www.solidster.pl



BLACHA ocynkowana nowa, trapezowa, 
2.50x1.10, 18szt. 30 zł szt. do uzg. 720-
251-247  BIAŁ 

BOJLER 100l elektryczny z blachy kwa-
soodpornej+wężownica. 250 zł  668-
113-282  ZAM 

BOJLER 80l, z wężownicą, do CO. 150 
zł  536-005-927  BIAŁ 

BOJLER elektryczny 60 l, nowy. 200 zł  
505-744-476  BIAŁ 

BRAMA rozsuwana. 2.000 zł  507-627-
924  BIAŁ 

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

BRODZIK akryloway, narożny, głęboki z 
siedziskiem 160 zł  794-290-227  BIAŁ 

 » 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 80cm średnicy w od ziomku 
1m³. 300 zł  502-787-601  BIAŁ 

DESKA podłogowa, sosnowa, dł. 4m, 
szer. 15cm, gr. 3.1cm, 200m². 40 zł m² 
792-057-615  BIAŁ 

DESKA tarasowa świerk, 30m². 40 zł m² 
792-057-615  BIAŁ 

DESKI brzozowe gr. 32mm, dł. 5m, ok. 
4m³. 620 zł m³ 605-295-424  BIAŁ 

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

DOM z dyla do rozbiórki 15x6. 6.000 zł  
697-426-254  BIAŁ 

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

DRUT gładki 6, 6m, 100szt. 550 zł  501-
459-299  BIAŁ 

DRZEWO materiałowe jesion, I klasa. 
900 zł m³ 502-787-601  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 PCV, MAHOŃ 
100X214CM, OKNA 198X115CM 

2SZT, 97X115CM 1SZT, 119X117CM 
1SZT. 601-183-177  BIAŁ 

DRZWI balkonowe, pcv, nowe 520 zł  
794-290-227  BIAŁ 

DRZWI drewniane lewe 85. (85)653-
47-20  BIAŁ 

DRZWI drewniane, sosnowe, nowe, peł-
ne 330 zł  508-073-762  BIAŁ 

DRZWI garażowe podnoszone, duże, 
z drzwiami przejściowymi.  2.500 zł  
507-627-924  BIAŁ 

DRZWI metalowe zewnętrzne. 250 zł  
792-057-615  BIAŁ 

DRZWI metalowe, zewnetrzne, pol-
skie, gr.55mm, kpl gotowy do mon-
tazu, przeszklone 1.160 zł całość 531-
865-030  BIAŁ 

DRZWI otwierane metalowe, z futryną. 
800 zł  507-627-924  BIAŁ 

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

DRZWI zewnętrzne, pcv, białe 650 zł  
796-335-325  BIAŁ 

DRZWI zewnetrzne pcv, sklepowe, 
nowe, przeszklone, kpl 930 zł  531-
865-030  BIAŁ 

DRZWI zewnetrzne, metalowe, polskie, 
nowe, kpl. gotowy do montazu 770 zł 
całość 508-073-762  BIAŁ 

DRZWI, metalowe, techniczne Horman, 
nowe, kolor antracyt, klamka w kpl., 
ocieplone styropianem 470 zł całość 
508-073-762  BIAŁ 

DRZWICZKI do pieca, fi zyka, różne ro-
dzaje i blaty do pieca. 35 zł szt. 508-
789-456  BIAŁ 

DYLE dębowe 5, 5 m³, drewno sezono-
wane 14 lat. dyle są w długościach 4, 
5mb-5, 5mb. średnia szerokość ok 30 
cm 3.500 zł m³ 781-959-490  MOŃ 

EMULSJA asfaltowa do konserwacji 
fundamentów, szamb, kręgów betono-
wych, dachów 200l. 2 zł  660-636-023, 
532-177-513  GRAJ 

FARELKA 2szt. 100 zł całość 510-715-
661  BIAŁ 

FUTRYNY, ościeżnice do drzwi 100 zł 
szt. 794-290-227  BIAŁ 

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

GRUZ betonowy kruszony. 29 zł t 600-
826-096  GRAJ 

GRZEJNIK łazienkowy, drabinka 120 zł  
604-922-094  BIAŁ 

GRZEJNIK aluminiowy, krakowski, 10 
żeberek 150 zł całość 531-865-030  
BIAŁ 

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

GRZEJNIKI panelowe, nowe, podwójne, 
boczne podłączenie, mam 4szt 140 zł 
szt. 531-865-030  BIAŁ 

GRZEJNIKI warsztatowe, nowe, 3szt. 
70 zł szt. 503-149-773  OLE 

KAFLE do budowy pieca, kuchni, uży-
wane, stan db. 1, 50 zł szt. 885-991-
175  ŁOM 

KAFLE z rozbiórki pieca, białe, ok.40szt 
2 zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

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

KALORYFERY żeliwne, żeberko 8zł. 797-
927-627  MOŃ 

KOMINEK żeliwny po dwóch sezonach. 
400 zł  505-744-476  BIAŁ 

KOMINEK ozdobny, stylowy, elektrycz-
ny. 300 zł  606-204-483  SEJ 

KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 
KROKWIE 14 szt 6m 17x8, wysezonowa-
ne. 10 zł mb 536-005-927  BIAŁ 

KROKWIE 16x7, ok. 3.5m³. 650 zł m³ 
605-295-424  BIAŁ 

LUKSFERY szkło niebieskie, 32szt. 2 zł 
szt. (85)650-15-59  BIAŁ 

MEMBRANA dachowa, 3 rolki. 150 zł 
szt. 608-747-358  ZAM 

MODRZEW  deski calowe obrzynane, 
dł. ok 4-5, 5m, sezonowe 9 lat, ilość ok. 
2, 5m³, gmina Wyszki odbiór własny. 
750 zł m³ 607-265-406  BIAŁ 

 NAJTAŃSZE BLACHY TRAPEZOWE, 
II GAT, TYLKO 14 ZŁ M² NETTO, 
METALKOMPLEKS KRUPNIKI 

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 

OŚCIEŻNICA metalowa 60cm lewa, 
3szt, 60 uniwersalna 3szt, 80cm lewa 1 
szt. 45 zł szt. 511-240-244  SOK 

OBUDOWA studni drewniana, daszek 
kryty gontem, na wałek z wiadrem 
drewnianym. 1.400 zł  880-497-532  
WYS 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, 
automatyka, siatka ogrodzeniowa, 

panele ogrodzeniowe itp. 660-918-263  
BIEL 

OGRODZENIE wzdłużne z desek olszo-
wych 160szt., 24 przęsła po 2, 30m, 
słupki metalowe. 2.700 zł  660-636-
023  GRAJ 

OKNA inewntarskie, gospodarcze, pcv, 
nowe, pojedyńczo szklone, 4szt 120 zł 
szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, 3szt, nowe, 57x54 190 zł szt. 
508-073-762  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x114, 4szt, nowe 330 zł 
szt. 604-922-094  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x84, nowe, białe, 2szt 250 
zł szt. 796-335-325  BIAŁ 

OKNA pcv, nowe, szer.116x143, 2szt 450 
zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

OKNA pcv, szer.146x113, 2-skrzydło-
we, 4 szt 420 zł szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, szer.147x113, 2-skrzydło-
we, 4szt 420 zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

OKNA plas  kowe 143x146cm, 5szt, 2 
skrzydłowe. 200 zł  788-882-649  BIAŁ 

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

OKNO 86x54 nowe biale 210 zł  794-
290-227  BIAŁ 

OKNO dachowe Velux, 78x140 i roto 
78x118, okna bez obróbek, stan b.d 
280 zł szt. 794-290-227  BIAŁ 

O K N O drewniane trzy szybowe 
118x144x 3szt 400 zł szt. 884-691-
250  BIAŁ 

OKNO116X114 nowe 410 zł  508-073-
762  BIAŁ 

OKNO56X114NOWE 270 zł  531-865-
030  BIAŁ 

PŁOTKI przeciwśniegowe na każdy 
dach od 55 zł za mb, sprzedaż mon-
taż, producent. 55 zł mb +VAT 504-
080-843  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 

PARAPETY wewnetrzne, konglome-
rat, 30x156, 4szt 120 zł szt. 796-335-
325  BIAŁ 

PROMOCJA GRESY podłogowe na kory-
tarze paszowe, pomieszczenia socjalne 
10 zł m² 513-133-177  WYS 

ROLETY antywłamaniowe, aluminiowe, 
zewnętrze 180 zł  531-865-030  BIAŁ 

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

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

SEDES kompakt z deska 140 zł  604-
922-094  BIAŁ 

SEDES. 200 zł  518-777-591  BIAŁ   
SPRZEDAŻ I MONTAŻ KOLEKTORÓW 
SŁONECZNYCH, BATERII SŁONECZ
NYCH. 730-794-583 

STODOŁA z bali 22mx8m, kryta da-
chówką, do rozbiórki. 4.000 zł  500-
714-043  BIAŁ 

STODOŁA, duża, 14x10x8, stan bdb, 
zdrowe drewno, pomoc w rozbiórce. 
6.000 zł do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

STRZEMIONA budowlne, 18x18cm z 
drutu 6mm ok 1000szt 0, 80 zł szt. 
787-370-356  ZAM 
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Róg ul. Skalnej i Brylantowej, 

Cena od 3 tys. za m².
163,14 m², 

330 do 500m².
I kw. 2019 r.
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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 został już 
oddany do użytku i następuje przekazanie kluczy właścicielom 
mieszkań. Mimo tak zaawansowanego etapu zostało jeszcze kil-
ka atrakcyjnych lokali, w których można dosłownie zamieszkać 
od zaraz. Ich metraże są zróżnicowane – od 64 mkw do 87 mkw.

Ponadto ruszyła już sprzedaż kolejnego z budynków – ozna-
czonego literą B. W nim obszerny wybór atrakcyjnych lokali.

Miłośnicy spacerów i aktywnego spędzania czasu na świe-
żym powietrzu – trafi li pod dobry adres – mówi przedstawiciel 
firmy 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 
ogromne przeszklenia nadające budynkom fantastycznej, wizu-
alnej 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.

O FIRMIE

RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. z sukcesem reali-
zuje inwestycje budowlane na terenie zarówno województwa 
podlaskiego jak i na Warmii i Mazurach od 1990r. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz opierając się na wielolet-
nim doświadczeniu, spółka zrealizowała kilkadziesiąt inwestycji 
deweloperskich.

Władze spółki z siedzibą w Ełku starannie wybierają miejsca dla 
nowych projektów deweloperskich, szczególną wagę przywiązując 

do walorów krajobrazowych 
i funkcjonalności, dążąc 
do harmonijnego wkompono-
wania inwestycji w otoczenie 
przyrodnicze oraz istniejącą 
już zabudowę miejską. Jako 
priorytet przy realizacji każ-
dego etapu przedsięwzięcia, 
stawiamy zadowolenie klienta 
a detal, często lekceważony, 
jest naszym znakiem firmo-
wym. Wymienione działania 
połączone z nieprzerwanie 
doskonalonym systemem za-
rządzania wykwalifikowaną 

kadrą, daje efekt końcowy w postaci wysokich standardów miesz-
kań 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 r-
my 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, GIŻYCKO, WĘGORZWO…

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 realizowane przez fi rmę 
są gwarancją idealnie rozplanowanych mieszkań położonych 
na nowoczesnych, komfortowych osiedlach. Budynki wznoszone 
są w tradycyjnej technologii, zapewniającej, poza bezpieczeń-
stwem i trwałością, ekonomiczne koszty utrzymania. Wykończenie 
zewnętrznej elewacji i klatek schodowych stanowią wyłącznie 
szlachetne materiały, a gustowna kolorystyka podkreśla elegancki 
charakter obu inwestycji.

APARTAMENTY PRZYSTAŃ TO NAJNOWSZA INWESTYCJA 

FIRMY RUTKOWSKI DEVELOPMENT W GIŻYCKU.

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

Nova Port to najnowsza inwestycja w Węgorzewie. Budynek 
powstanie w symbiozie z okolicą, a jednocześnie wykorzystu-
je wszelkie, nowoczesne rozwiązania. Niesamowity charakter 
budynku oddawać będą duże przeszklenia, sprawiające, że miesz-
kania 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 przewi-
dziane są również lokale usługowe.



SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-
922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

SZYNA kolejowa, 6, 5m, używana. 350 
zł  792-057-615  BIAŁ 

TANIE deski tarasowe, modrzew sy-
beryjski. Suwałki. 503-640-446  SUW 

TROCINY, wióry sosnowe z heblarki, 
120l, 50szt, 7zł, na opał. 7 zł szt. 792-
057-615  BIAŁ 

UMYWALKA biała, używana, 45, pół-
-postument, kran. 130 zł  511-240-
244  SOK 

WANNA akrylowa nowa, wym. 160x75 
Cersanit, lekko uszkodzona. 150 zł  512-
206-594  BIEL 

WANNA akrylowa, narożna, 68(73)x150 
z nogami i syfonem 190 zł całość 796-
335-325  BIAŁ 

WANNA emaliowana z nogami 150 zł 
całość 531-865-030  BIAŁ 

WC drewniane, szalowane w bdb sta-
nie, Białystok.  350 zł do uzg. 501-459-
299  BIAŁ 

WKŁADY kominowe. 15 zł szt. 604-435-
633, 730-900-722  BIAŁ 

ZAMKI do drzwi wewnętrznych miesz-
kaniowych i garażowych, również ga-
rażowych, z kluczykami i klamkami, 15 
kpl, 20-30 zł. 511-240-244  SOK 

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

ZLEW 2 komorowy żeliwny, biały, z sy-
fonem. 80 zł  511-240-244  SOK 

ZLEWOZMYWAK 1 komorowy z ocieka-
czem, bateria wyciągana, ceramiczny, 
piaskowy. 220 zł  511-240-244  SOK 

 » ZLEWOZMYWAK NOWY, BIAŁY, 2 
KOMOROWY. (85)653-47-20  BIAŁ 

USŁUGI BUDOWLANE

STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 
506-210-160  BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, sprze-
daż wióra do samodzielnego montażu. 
663-201-446, 783-828-866 

DOCIEPLENIA elewacji kompleksowo.
sztukateria deska kamień inne własne 
rusztowania przyjmujemy zlecenia na 
2019 r. 509-517-923  BIAŁ 

PRZYJMUJEMY zlecenia na wykona-
nie docieplenia elewacji na rok 2019 
własne rusztowanie, doświadczenie.  
509-517-923  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 
TYNKI tradycyjne z agregatu. Solidna 
ekipa z wieloletnim doświadczeniem. 
Możliwość wystawienia faktury VAT. 
691-655-384  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE
KOMPLEKSOWE usługi remontowo-
-wykończeniowe. 516-716-274  BIAŁ 

USŁUGI minikoparką, wywrotka, ko-
parka, wykopy, Białystok okolice. 500 
zł do uzg. 604-418-066  BIAŁ 

WYWÓZ śmieci, gruzu, odpadów, kon-
tenery, na śmieci, tanio. 150 zł  604-
418-066  BIAŁ 

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

MONTAŻ okien i drzwi 508-073-762  
BIAŁ 

POZOSTAŁE
DO każdego projektu, remontu podcho-
dzimy indywidualnie i profesjonalnie.
Wykonujemy:szpachlowanie, malo-
wanie, glazura, terakota, panele  1 zł  
731-451-765  BIAŁ 

DOCIEPLANIE kominów wełną mine-
ralną, całość komina, wykończenie 
blachą, montaż płotków śniegowych 
i zapór śniegowych z blachy. 797-513-
715  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

GLAZURA, terakota, gres, instala-
cje ww.c, elektryczne, biały montaż.
Kompleksowe remonty łazienek.Od 
1978 roku. 1 zł  729-987-997  BIAŁ 

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

 MEBLE NA ZAMÓWIENIE: 
KUCHENNE, POKOJOWE, BIUROWE, 

SOLIDNIE. WEJDŹ NA NASZĄ 
STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ 

WWW.GREGORMEBLE.PL. 
503-166-153  BIAŁ 

MONTAŻ płotków śniegowych na bu-
dynkach mieszkalnych i gospodarczych, 
naprawy. 797-513-715  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, 
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brodziki prysznicowe, wysoka 
jakość, niskie ceny. 500-100-

289, (85)718-82-91  BIAŁ 

OFERUJEMY fachowe doradztwo, wy-
cenę oraz kompleksowe wykonawstwo 
instalacji sanitarnych, wodno-kanaliza-
cyjnych, centralnego ogrzewania, reku-
peracji i innych. 1.000 zł całość +VAT do 
uzg. 533-180-100, 662-961-956  BIAŁ 

PIECE kaflowe, kominki z wkładem - 
nowe stawiam.Naprawiam, remontu-
ję, czyszczę -stare piece kafl owe 575-
821-537  BIAŁ 

POSADZKI agregatem, balkony, papo 
obróbki. 604-595-157  BIAŁ 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. go-
spodarczych, wywóz złomu i gruzu. 
788-882-649  BIAŁ 

SPRAWDZONE i bezpieczne rozwią-
zania-nacinanie, frezowanie betonu 
i rusztów, FUH Nowak.  607-857-627 

TYNKOWANIE szpachlowanie malo-
wanie układanie paneli podłogowych. 
Jestem solidny bez nałogów 1 zł  884-
381-925  BIAŁ 

USŁUGI remontowe. 697-859-640  BIAŁ 

USŁUGI remontowo-wykończeniowe 
z wieloletnim doświadczeniem 600-
249-111  BIAŁ 

WA N N Y, brodziki, zlewozmywa-
ki- odnawiam. Stare i współczesne. 
720-007-016 

ZŁOTA rączka-naprawy, drobne remon-
ty 508-073-762  BIAŁ 

KUPIĘ
KAMERY, zestaw do monitoringu z na-
grywarką. 507-627-924  BIAŁ 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924  BIAŁ 

SPRZĘT AGD
CHŁODZIARKO zamrażarka 100l. 250 
zł  668-354-389  KOL 

EKSPRES do kawy Miele CWA 620 do 
zabudowy, uszkodzony. dzwonić po 
16-nastej. 540 zł  698-453-838  BIAŁ 

KUCHENKA elektryczna 4 palnikowa, 
z piekarnikiem, stan db. 150 zł  502-
729-020  WYS 

KUCHENKA elektryczna z piekarnikiem, 
pod zabudowę, z blatem ceramicznym. 
500 zł szt. 606-204-483  SEJ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa z pie-
karnikiem. 150 zł  502-729-020  WYS 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z pie-
karnikiem. 350 zł  507-975-896  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa biała piekarnik na 
gaz szer. 50 wys. 85 stan db.  80 zł  504-
817-145  BIAŁ 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350 zł do uzg. 531-
540-521  BIAŁ 

LODÓWKA 140cm z zamrażalnik od-
dzielny na górze nowa. 750 zł  664-
563-983  BIAŁ 

LODÓWKA 60x60x86 250 zł  531-865-
030  BIAŁ 

LODÓWKA Candy, wys. 140cm, tanio. 
120 zł  721-697-470  BIAŁ 

LODÓWKA duża, nowa. 300 zł  (85)653-
47-20  BIAŁ 

LODÓWKA whirlpool biała, zamrażalnik 
3-szufl ady, funkcja samo odmrażania 
186 wysokości 60 szerokości. 250 zł  
504-817-145  BIAŁ 

LODÓWKI używane, 2szt, w dobrym 
stanie, 150-200zł. 502-782-576  BIAŁ 

MAGIEL elektryczny, używany, szer. 56 
cm. 80 zł  (85)650-15-59  BIAŁ 

 MASZYNA DO SZYCIA POKÓJ, Z LAT 
50, NOŻNA, SZAFKA, ROZKŁADANY 

BLAT, 100% SPRAWNA, GŁÓWKA 
JAK NOWA, LEKKO PRACUJE, 

DOWÓZ WASILKÓW, BIAŁYSTOK I 
OKOLICE. 180 zł do uzg. 606-972-284  

BIAŁ 
MIKSER ręczny elektryczny, nowy urzą-
dzenie fabrycznie nowe, nieużywane, 
oryginalnie zapakowane.mikser, akce-
soria, instrukcja obsługi po polsku. 45 
zł  663-206-992  BIAŁ 

ODKURZACZ wodny, na gwarancji. 220 
zł  603-218-715  BIAŁ 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan bdb. 
70 zł  507-975-896  BIAŁ 

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

 » PRALKA MAŁA, TELEWIZOR 
SAMSUNG, LODÓWKA DUŻA, 
BAGAŻNIK NA SAMOCHÓD, 
BIURKO DREWNIANE NOWE  WY
PRZEDAŻ. (85)653-47-20  BIAŁ 

PRALKA Mastercook. 350 zł  (85)652-
35-02  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa, sprawna, w b.d. 
stanie 150 zł  604-922-094  BIAŁ 

PRALKA. (85)653-47-20  BIAŁ 
RĘCZNA wyciskarka do soków z owo-
ców i warzyw, nowa, ekologiczna, ci-
cha, łatwa w obsłudze i czyszczeniu. 
W oryginalnym opakowaniu. 45 zł  663-
206-992  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 

ZLEW jednokomorowy uzywany okra-
gly głeboki z kranem retro srebry 100 
zł całość 696-566-169  BIAŁ 

ZMYWARKA Beko, uszkodzona, nie 
pobiera wody, kontakt po 16-nastej. 
100 zł  698-453-838  BIAŁ 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
ŻYRANDOL mosiężny 8 ramienny, waga 
11kg, żarówki na mały gwint. 800 zł  
660-636-023, 532-177-513  GRAJ 
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramien-
ne i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-240-
244  SOK 

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

DYWAN mało używany, 3x4m, beż, ład-
ny. 150 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

DYWAN, 2x3m, mało używany, wzorzy-
sty, jasny orzech i brąz z beżem, ładny. 
100 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, ce-
gła, używany. 50 zł  503-902-859  BIAŁ 

ELEMENTY wyposażenia mieszkań z 
lat 40 i 50 tych: meble, krzesła, żyran-
dole, lampy itp, 30-500zł szt. 602-634-
044  BIAŁ 

EXPRES przelewowy do kawy sprawny 
w 100% jak nowy mało używany dokła-
dam do niego gra  s fi ltry papierowe, 
robi bardzo pyszną kawę jest cichy. 59, 
99 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

LUSTRO kryształowe 50x60cm, 6szt. 10 
zł szt. 604-595-157  BIAŁ 

LUSTRO krótko uzywane ikea rama 
brzozowa ok 70x70 70 zł szt. 696-566-
169  BIAŁ 

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

WAZON, grube szkło gr. 0, 4cm, wys. 
40cm, spód 2cm, średnica 14cm. 20 zł  
503-902-859  BIAŁ 

WERSALKA kolor ciemny braz w su-
per stanie nie powycierana prawie jak 
nówka za połowę ceny tej co oferuja 
w necie polecam, pojemnik na posciel 
2m 30 cm z boczkam 199, 99 zł szt. do 
uzg. 575-176-626  BIAŁ 

ZASŁONY 3 bordowe, żakardowe, szer. 
150 cm, dł. 245 cm. 100 zł do uzg. 720-
212-425, (85)652-16-42  BIAŁ 

ZASŁONY 4 białe, żakardowe, szer. 140 
cm, dł. 230 cm. 100 zł  720-212-425, 
(85)652-16-42  BIAŁ 

MEBLE
ŁAWA koloru venga, 110x60x45. 150 zł  
604-686-558  BIAŁ 
ŁÓŻKO drewniane Swarzędz, ładne, 
jasny dąb. 120 zł do uzg. 531-540-521  
BIAŁ 

BIURKO młodzieżowe stan db. 150 zł  
668-113-282  ZAM 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do szafek 
kuchennych, wym. 58x40x50, 2szt +2, 
wym. 70.5x60x50x32 2szt+4+2. 700 zł 
całość 511-240-244  SOK 

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 z oparciem, 3szt. 20 zł  (85)653-
47-20  BIAŁ 

KANAPA z funkcją spania, stan bdb. 150 
zł  798-419-964  BIAŁ 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-685  
BIAŁ 

KOMODA niemiecka, stan bdb, po re-
nowacji. 2.500 zł  662-593-789  SUW 

K O M O D A r zeźbiona z lus trem 
50x195cm 450 zł  504-418-652  BIAŁ 

KOMODA, witryna, ława, kolor brąz. 
1.000 zł  502-321-403  BIAŁ 

 » KOMPLET MEBLI MŁODZIEŻO
WYCH SZAFA, BIURKO Z PÓŁKĄ, 
REGALIK UBRANIOWY I KO
MODA  JASNE, PASUJĄCE DO 
KAŻDEGO WNĘTRZA STAN BDB. 
850 zł do uzg. 728-216-513  BIAŁ 

KOMPLET wypoczynkowy, sofa rozkła-
dana, 2 fotele, stan db, solidne. 500 zł  
695-834-286  BIAŁ 

KOMPLET wypoczynkowy: kanapa, fo-
tele 2szt, pufy 2szt, czekoladowy brąz 
z białym. 2.000 zł  502-321-403  BIAŁ 

KRZESŁO dwu-funkcyjne, po obrocie 
90 stopni zmienia się w trzystopnio-
we schody. 300 zł  504-418-652  BIAŁ 

KRZESŁO obrotowe, stan bdb. 70 zł  
663-937-643  BIAŁ 

R E G A Ł  metalow y oc ynkowany 
180x80x40 do złożenia. 65 zł szt. 791-
897-978  BIAŁ 

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

REGAŁ za tylko 64.99zł za sztukę wyko-
nany z płyty dąb sonoma, jest on w do-
skonałym stanie w.1 m²0 cm szerokość 
43 cm głębokość 30cm posiada 3 pół 
64, 99 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

REGAŁ za tylko 74.99 wykonany z lami-
natu dąb sonoma jest on w doskonałym 
stanie wys.1 m 50 cm szerokość 43 cm 
głębokość 30 c 74, 99 zł szt. do uzg. 
575-176-626  BIAŁ 

SEGMENT z regału, ciemny orzech, uży-
wany, stan db. 60 zł  503-902-859  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 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, 
rozkładany 120x112cm, podnoszony. 
230 zł  511-240-244  SOK 

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 szu-
fl ady, kolor dąb. 50 zł do uzg. 531-540-
521  BIAŁ 

STOLIK szklany trójkątny, srebrne nogi, 
stan bdb. 200 zł  695-834-286  BIAŁ 

STÓŁ czarnobrazowy ikea z 4 krzesłami 
ikea 90x90 rozkładany na duzy, odbior 
5km za białymstokiem 550 zł szt. 696-
566-169  BIAŁ 

STÓŁ dębowy, pełne drewno, rozkła-
dany 140-230x90 650 zł  784-388-457  
ŁOM 

STÓŁ do biura dł. 1.77m, nowy, kolor 
jasny orzech, z wysuwaną półką na 
klawiaturę. 70 zł  503-902-859  BIAŁ 

STÓŁ do kuchni jadali lub pokoju solid-
ny i masywny w bardzo dobrym sta-
nie za tylko 194.99 zł dł. 1m 20 cm x 
szer.82cm wys. 75 cm blat jest wyko-
nany z płyty  194, 99 zł szt. do uzg. 
575-176-626  BIAŁ 

STÓŁ szklany 160x80 podstawa meta-
lowa chromowana. 200 zł  796-303-
308  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 3 drzwiowa, jasna sosna. 300 zł  
694-175-685  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 duża bardzo pakowna biała za 
TYLKO 79.99 drzwi z płyty z połysku 
wysokość 1mx42.5cm x szerokość 56.5 
cmx głębokość 25 cm z półkami. 79, 99 
zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

SZAFKA pod telewizor 64x40, na kół-
kach. 70 zł  511-240-244  SOK 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, do-
wóz gra  s. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA ubraniowa, metalowa. 80 zł 
szt. 509-156-418  BIAŁ 

SZTUCZNA choinka wys 185 stan dobry 
40 zł  508-070-851  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 na sprężynie w kolorze brą-
zowym z pojemnikiem na pościel. 500 
zł  731-785-420  BIAŁ 

WERSALKA w kolorze brązowym na 
sprężynie z pojemnikiem na pościel. 
500 zł  696-774-177  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 

38  OFERT Y DEWELOPERÓW 



PRZEPROWADZKI
BAGAZOWKA transport mebli agd rtv 
itp tanio 576-261-241  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI bialystok-warszawa 
bagazowki transport mebli ubrania 
ksiazki rzeczy osobiste sprzetow agd-
-rtv elektroniki sprzetu-sportowego-i 
inne rzeczy 884-774-233  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI busem maxi trans-
port mebli itp tanio 788-683-935  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie z 
pracownikami, bagażówki, posiadamy 
busy większe i mniejsze, Białystok i 
okolice, całe woj-podlaskie, po całej 
Polsce. 795-013-099  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne z tragarzami 
realizujemy nie-typowe zlecenia wno-
szenie-znoszenie przestawianie np.me-
bli posiadamy wolne terminy prosze 
dzwonic 730-357-775  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport mebli agd 
rtv itp 7dni 24h caly kraj tanio 888-
641-541  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport mebli bu-
sem tanio 731-308-924  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z ekipą, bagażówki, 
transport busami towarowymi, trans-
port mebli, agd-rtv, sprzęt i materiały 
budowlane, Białystok podlasie, cała 
Polska 7-dni. 731-785-420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport do 1.5t, 
meble, rtv i wiele innych. 517-414-
152  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport przewóz 
mebli, agd-rtv, książki, ubrania, rzeczy 
osobiste, sprzęt sportowy, sprzęt-ma-
teriały budowlane, 1, 5t części samo-
chodowe. 696-774-177  BIAŁ 

SZYBKI transport busem mebli agd itp 
tanio 576-261-240  BIAŁ 

SZYBKI transport przeprowadzki busem 
tanio 578-624-154  BIAŁ 

TRANSPORT busem dostawczym do-1, 
5t przeprowadzki-drobne wywozimy na 
wysypisko meble agd-rtv elektronike 
zelastwa okna drzwi palety deski itp.
rzeczy 518-424-186  BIAŁ 

 ZAPEWNIAMY auta na transport, 
przewozy, przeprowadzki, taxi 

bagażowe w Białymstoku na ul. 
Kopernika 25a obok aresztu śledczego.  

509-940-144  BIAŁ 

ANTYKI

A N T Y C Z N Y  ze g a r  ko m i n ko w y 
JUNGHAUS, drewniany zadbany po 
przeglądzie u zegarmistrza, zdjęcie 
mogę wysłać na telefon. 350 zł do uzg. 
501-942-160  BIAŁ 

 ANTYKI, meble dawne, skup, 
sprzedaż, renowacja. 602-717-353  BIAŁ 
CHODNIKI tkane na krośnie szerokość 
70 cm. 10 zł mb 602-615-159  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 

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

KOŁOWROTEK do przędzenia sprawny. 
250 zł  503-149-773  OLE 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  694-
175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 60 zł  
508-789-456  BIAŁ 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 694-
175-685  BIAŁ 

KUFER. 300 zł  662-593-789  SUW 
LADA ręczna do załadunku drewna dłu-
życowego. 400 zł  504-384-780  HAJ 

MASZYNA do szycia Singer z silnikiem. 
50 zł  602-615-159  BIAŁ 

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 

MASZYNKA do golenia Harkiew 109. 
110 zł  511-240-244  SOK 

METALOWE zawiasy i inne metalowe 
starocia. 10 zł szt. 602-615-159  BIAŁ 

OBRĘCZE żelazne kół wozu drewniane-
go 7szt. 25 zł szt. 504-384-780 

OKNA stalowe 10szt cena od 100zł 
do 150 okna ok 100 letnie. 609-499-
004  PISZ 

SAGAN żeliwny. 50 zł  602-615-159  BIAŁ 
STARE zegary ścienne i kominkowe cena 
od 270zł do 600zł. 692-353-273  BIAŁ 

GRZEJNIK olejowy. 100 zł  (85)661-
68-14  BIEL 

KUCHENKA gazowa 210 zł  531-865-
030  BIAŁ 

USŁUGI
REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, kompleksowe 
prace wykończeniowe, glazura, tera-
kota, szalówka, docieplenia, rabaty 
na materiały, gwarancja jakości. 511-
718-942  BIAŁ 

DZWONISZ  już jestem. Nie czekasz na 
termin: malowanie, szpachlowanie, 
wykończenie wnętrz, docieplenie, pa-
nele, terakota, terminowo, w rozsądnej 
cenie. 577-407-840  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty, wykończe-
nia wnętrz, tanio, solidnie. 518-303-
018  BIAŁ 

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

REMONTY mieszkań, adaptacje podda-
szy, malowanie, szpachlowanie, tape-
towanie, glazura, terakota. 793-309-
050  BIAŁ 

REMONTY mieszkan, drobne naprawy. 
515-610-487  BIAŁ 

RREMONTY i wykończenia wnętrz 
mieszkań domów lokali f v szpachla 
nie i malowanie agregatem i tradycyj-
nie. wolne terminy 509-517-923  BIAŁ 

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: pa-
nele, szpachlowanie, malowanie itp. 
513-914-328  BIAŁ 

WYKONAM remont mieszkania na te-
renie Podlasia. 505-917-911 

WYKOŃCZENIOWE
GLAZURA, terakota, altany. 728-343-
757  BIAŁ 

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

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

WODNO-KANALIZACYJNE
NAPRAWY hydrauliczne, wymiana grza-
łek w bojlerach, piece c.o. na paliwo 
stałe, serwis pogwarancyjny, montaż i 
doradztwo. 507-627-924  BIAŁ 

ELEKTRYCZNE
FIRMA świadczy kompleksowe usługi 
elektryczne. 519-583-806 

  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, OD
BIORCZE, OŚWIETLENIA, UPRAW
NIENIA 510-686-001  BIAŁ 

STOLARSKIE

STOLARSTWO artystyczne, meble do 
przedpokoju, renowacja, rzeźba, inkru-
stacja. 504-418-652  BIAŁ 

STOLARZ przeróbki naprawa oraz me-
ble na wymiar. Szybko tanio. 503-691-
826  BIAŁ 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 

POZOSTAŁE

KOMINKI, montaż, zabudowa 511-718-
942  BIAŁ 

 » PRZERÓBKI KRAWIEC
KIE, POSIADAM OVERLOCK, 
WASILKÓW. 500-123-109  BIAŁ 

SAUNY ogrodowe, gorące beczki kąpie-
lowe. 663-201-446  
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