
Drogi Czytelniku! Dziś zapraszamy Cię 
na spacer po Białystoku, mieście gdzie tradycja 
łączy się z nowoczesnością, mieście które 

rozwija się i pięknieje z dnia na dzień, które naprawdę 
warto wybrać na swoje miejsce na Ziemi. Edward 
Krasowski, białostocki przedsiębiorca i deweloper 
dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, gdzie chcą 
zamieszka, ma kolejna niebanalną ofertę.

Jest nią kompleks szeregówek na osiedlu Pieczurki, gdzie 
w pierwszym zrealizowanym etapie wybudowano 12 domów, 
zaś obecnie w otoczeniu zieleni graniczących z nimi ogrodow 
dzialkowych, powstanie do końca 2019 roku 12 kolejnych 
segmentów.

Więcej str. 20 i 21.
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Szeregówki blisko centrum Szeregówki blisko centrum 
miasta i wśród zieleni miasta i wśród zieleni 
– tu warto zamieszkać– tu warto zamieszkać
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 reklama

 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  

W     , , 
,   

O 48 mln zł mają wzrosnąć wydatki zaplanowane w te-
gorocznym budżecie Województwa Podlaskiego. Według 
przygotowanej przez Zarząd autopoprawki te pieniądze trafi ą 
przede wszystkim na: kulturę, zabytki, ochronę zdrowia, drogi 
i bezpieczeństwo (czyli Ochotnicze Straże Pożarne).

O planach tych poinformowali w poniedziałek, 21 stycz-
nia na konferencji prasowej: Artur Kosicki, Marszałek 
Województwa Podlaskiego, wicemarszałek Marek Olbryś 
oraz Członkowie Zarządu: Wiesława Burnos i Marek 
Malinowski.

– Przejęliśmy odpowiedzialność za województwo podlaskie. 
Wyborcy zdecydowali, że to kandydaci Zjednoczonej Prawicy 
będą kierować województwem i czujemy się wręcz zobowiązani, 
żeby te poprawki wnieść – mówi marszałek Kosicki. – Pewnych 
ruchów ze względów proceduralnych i prawnych nie mogliśmy 
zrobić, ale uznaliśmy, że jeszcze coś – mówiąc kolokwialnie 
– da się z tego budżetu wycisnąć, by jeszcze bardziej wpłynął 
on na rozwój województwa.

W związku z planowanymi zmianami dochody budżetu 
zwiększą się do 735 183 686 zł (z planowanych wcześniej 709 
621 739). Wydatki zaś wzrosną do 872 680 499 z planowanych 
824 458 689 zł, czyli o 48 221 810 zł.

– Planowany wzrost na podwyżki dla pracowników kultury 
wynosi tu 663 tys zł do 1 037 000 zł (wcześniej było to 374 
tys. zł). Przeznaczyliśmy też dodatkowe 300 tys. na rzecz OiFP 
na nowe produkcje: premiery, bajki dla dzieci – podkreśla 
marszałek Artur Kosicki. – Zwiększyliśmy kwoty i na zabyt-
ki. Pierwotnie na ten cel planowanych było 550 tys. zł, ale 
uznaliśmy że to za mało i ostatecznie kwotę tę zwiększyliśmy 
do 1 mln (wzrost o 450 tys. zł).

Jeśli chodzi o inne zmiany na kulturę,  to ponad 
100 tys. zł przeznaczonych zostało na potrzeby Teatru 
Dramatycznego w Białymstoku na remont pomieszczeń 
zastępczych dla administracji przy ul. Branickiego w związ-
ku z planowaną modernizacją Teatru oraz zatrudnienie 
dodatkowych osób. 30 tys. trafi do Wierszalina na utwo-
rzenie Ośrodka Badań teatralnych nad twórczością Adama 
Mickiewicza.

– Zmieniliśmy też kwoty przeznaczone na utrzymanie i re-
mont dróg z planowanych 9 mln zł do ponad 20 mln zł. Dbamy 
tez o bezpieczeństwo poprzez zwiększenie dofi nansowania 
na OSP w naszym województwie. To jednostki, które w wielu 
przypadkach jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzenia 
i muszą być wyposażone w nowoczesny sprzęt, bo to często 
od nich zależy życie i zdrowie naszych mieszkańców – podkreśla 
Artur Kosicki. – W pierwotnym budżecie na bezpieczeństwo, 
czyli OSP było wygospodarowanych 500 tys. zł. Myśmy tę kwotę 
zwiększyli czterokrotnie.

Jeśli chodzi o dodatkowych 11 100 000 mln zł na drogi 
to zostaną one podzielone na inwestycje Wyszki – Bielsk 
Podlaski (6,5 mln zł) oraz Dabrowa Białostocka – Lipsk (4,6 
mln zł).

Kwota 23 406 486 zł jest przeznaczona na przebudowę dro-
gi wojewódzkiej Nr 678 Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie 
(zadanie planowane do realizacji przy dofi nansowaniu ze środ-
ków UE, rozpoczęcie realizacji działania).

www.wrotapodlasia.pl

RynekPierwotny.pl – największy portal nowych mieszkań i domów, posia-
dający w swojej bazie ponad 2.000 inwestycji i 61.000 ofert.
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Mieszkania droższe Mieszkania droższe 
niż w szczycie hossy 10 lat temuniż w szczycie hossy 10 lat temu
Pojawiło się światełko w tunelu dla osób, które 

dały się „wrobić” w drogie mieszkania. Ci którzy 
kupowali w okresie pierwszego boomu na rynku 

nieruchomości około 10 – 12 lat temu, dziś często nie 
mogą zyskownie sprzedać swoich mieszkań. Teraz jednak 
jest szansa, by uwolnili się od ciążącej nieruchomości, 
a często także od kredytu pozostałego do spłaty. 
Mieszkania mocno drożeją. Na niektórych rynkach ceny 
przekroczyły już maksyma z czasów górki cenowej.

Okres, o który chodzi, obejmuje 
lata 2006 – 2008. Był to czas, gdy 
po wejściu do Unii Europejskiej, 
Polacy zyskali dostęp do łatwiejszych 
kredytów – w tym – reklamowanych 
jako tanie i bezpieczne – kredytów 
we frankach szwajcarskich. Dość ła-
godna polityka kredytowa banków, 
liberalne podejście do zabezpieczeń, 
możliwość kredytowania nawet powy-
żej 100 proc. wartości nieruchomości 
– wszystko to przełożyło się na ufor-
mowanie mocnego popytu na rynku nieruchomości. W efekcie, 
w obliczu niedostatecznej podaży mieszkań, ceny zaczęły rosnąć 
bardzo dynamicznie – nieomal z tygodnia na tydzień.

Z danych NBP wynika, że w III kw. 2006 ceny nowych miesz-
kań w Warszawie wynosiły średnio 5600 zł, by po niespełna dwóch 
latach (w II kw. 2008) podskoczyć aż do ponad 8600 zł/mkw., 
a więc o aż o ponad 53 procent. W Krakowie w tym samym okre-
sie mieszkania „zanotowały” wzrost cen o ponad 1200 zł/mkw. 
W III kw. 2006 płacono tam przeciętnie 6800 zł/mkw., by w II 
kw. 2008 płacić już ponad 8000 zł.

W taki sposób uformowała się górka, czy też bańka cenowa, 
która później pękła. Niestety niemały był w tym udział pośredni-
ków kredytowych i mieszkaniowych, którzy utwierdzali klientów, 
że należy kupować jak najszybciej, bo mieszkania będą już „tylko 
droższe”.

Wielu dało się złapać na ten lep i przyspieszało decyzje zaku-
powe, stawiając nawet na tzw. dziury w ziemi, tym samym jeszcze 
dmuchając bańkę cenową. W końcu jednak miraż wiecznego 
wzrostu pękł, a zaczęło się to wraz z ogólnoświatowym kryzysem, 
który przecież miał swą genezę na rynku nieruchomości.

Wtedy bardzo wielu właścicieli mieszkań zaliczyło bole-
sne lądowanie, bowiem ich nieruchomości dosięgnęła głęboka 
przecena. Najmocniej traciły tzw. apartamenty, a więc rzekomo 
mieszkania segmentu premium, ale i w segmencie popularnym 
przeceny były znaczne.

O ile? Przykład Warszawy: wg NBP cenowe maksimum 
zostało osiągnięte tu w II kw. 2008, gdy za metr kwadratowy 
nowego mieszkania płaciło się średnio 8611 zł. Najniższe wartości 

cenowe po tym maksimum były w stolicy w IV kw. 2012 roku, 
gdy metr kwadratowy kosztował 6466 zł. Tak więc mieszkania 
staniały średnio o 25 proc. W Krakowie minimum wg danych 
NBP wyniosło 5700 zł, czyli o ponad 21 proc. niżej, w porównaniu 
do wartości najwyższych.

Podobne przeceny dotyczyły większości rynków. Co taka 
sytuacja oznaczała dla właścicieli nieruchomości? Oczywiście to, 
że stawały się one niesprzedawalne – tzn. kwota za ich zbycie była-
by niższa niż kwota kupna. To szczególnie uciążliwy scenariusz dla 
osób, które kupiły swoje mieszkania na kredyt. Tacy właściciele nie 

mogli ze środków ze sprzedaży często 
pokryć zobowiązania kredytowego. 
pozostałego do spłaty. Byli więc nie-
jako „uwiązani‘ do swoich mieszkań. 
Ratunkiem często pozostawał jedynie 
rynek najmu.

O b e c n i e  c e n y  z a c z y n a ją 
zrównywać się a nawet powoli prze-
kraczać maksima sprzed 10 – 12 
lat. Przykładem takiego rynku jest 
Szczecin. Szczyt górki cenowej 
z pierwszej dekady XXI wieku przy-

padał tu na rok 2008, na IV kw., kiedy to za mieszkania płaciło 
się u średnio 5663 zł/mkw. Obecnie (III kw. 2018, a więc prawie 
dokładnie 10 lat później) mieszkania kosztują tu 5677 zł.mkw. Tak 
więc – choć minimalnie – ceny są jednak wyższe. To pierwsza 
taka sytuacja na tym rynku od 10 lat.

W większości największych miast ciągle jednak płaci się mniej 
niż 10 – 12 lat temu, choć często minimalnie. Przykład Warszawy, 
gdzie obecnie za nowe mieszkanie zapłacimy 8560 zł/mkw. Drożej 
było tylko o 10 zł/mkw. i tylko w IV kw 2007 roku. Wtedy za 1 
mkw. płaciło się w Warszawie 8571 zł. Do maksimów sprzed 10 
lat zbliżają się też stawki we Wrocławiu i Łodzi. W stolicy Dolnego 
Śląska aktualnie za 1 mkw. nowego mieszkania trzeba zapłacić 
6750 zł. Drożej było jedynie na początku 2007 roku, kiedy 1 mkw. 
kosztował 7000 zł. W Łodzi obecne przeciętne stawki wynoszą 
5365 zł/mkw. W IV kw. 2007 było o około 200 zł więcej.

Analitycy i uczestnicy rynku spodziewają się, że w tych mia-
stach, w których stawki jeszcze nie są na poziomie sprzed 10 
– 12 lat, w trakcie obecnej hossy osiągną te maksima, a nawet 
je przekroczą. Wszystko dlatego, że rynek nadal jest rozpędzony, 
a rekordowo niskie stopy procentowe, które przekładają się na tani 
kredyt ciągle mocno kreują koniunkturę.

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

 4 POKOJE 
BIA YSTOK, 58m², ul. Ciep a, os. Sienk-
iewicza, ks. wieczysta, p yta, okna PCV 
250.000 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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Ryczałt ewidencjonowany to najpopularniejsza forma opodat-

kowania przychodów z najmu prywatnego nieruchomości. Z dniem 
01 stycznia 2019 roku weszły w życie istotne dla podatników zmiany.

Opodatkowanie przychodów z najmu nieruchomości ry-
czałtem od przychodów ewidencjonowanych jest w większości 
przypadków korzystniejsze aniżeli zastosowanie do nich skali 
podatkowej. Niemniej, dotychczas podatnicy decydujący się na 
pierwszy ze wskazanych sposobów opodatkowania, musieli liczyć 
się z dodatkowymi obowiązkami. Znaczna ich część zostanie 
złagodzona w nowym roku podatkowych, chociaż część zmian 
odczujemy dopiero przy okazji rozliczania podatku za ten rok, 
czyli w pierwszych miesiącach 2020 roku.

Podstawową formę opodatkowania dochodów osób fi zycznych 
stanowi skala podatkowa. Wybór inne metody wymaga natomiast 
poinformowania o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbo-
wego. Dotychczas na takowe zgłoszenie ustawodawca przewidywał 
bardzo krótki termin, był to 20. dzień kolejnego miesiąca po którym 
osiągnięto przychód z wynajmu, bądź koniec roku podatkowego, 
jeżeli przychód taki po raz pierwszy wystąpił w grudniu.

Począwszy od 2019 roku, osoby rozpoczynające wynajem 
prywatnych nieruchomości nie będą musiały składać dodatko-
wego zgłoszenia. Wystarczające bowiem będzie, że we właściwym 
terminie dokonają zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego 
za dany miesiąc. Przypomnieć w tym miejscu należy, że ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych opłaca się do 20. dnia miesiąca 
następującego po jego uzyskaniu. Przykładowo, jeżeli przychód – 
czyli wpłaca czynszu od najemców – powstał w miesiącu styczniu, 
to termin zapłaty podatku upłynie z dniem 20. lutego.

Jeżeli zatem, w styczniu 2019 roku po raz pierwszy osiągniemy 
przychód z wynajmu nieruchomości, to zamiast zgłaszać naczel-
nikowi urzędu skarbowego wybór opodatkowania w formie ww. 
ryczałtu, wystarczające będzie dokonanie – w terminie do 20. lutego 
2019 roku – wpłaty podatku. Jeżeli zaś wpłata takowa nie zostałaby 
dokonana, to równoznaczne będzie to z decyzją o opodatkowaniu 
przychodów z najmu nieruchomości skalą podatkową. W tym 
bowiem przypadku podatnicy (wynajmujący) nie mają obowiązku 
opłacania podatku dochodowego miesięcznie. Podatek ten jest 
bowiem rozliczany i opłacany przy okazji zeznania rocznego danej 
osoby, tj. w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku kalendarzo-
wego, po roku osiągnięcia przychodów z wynajmu.

Aby uniknąć niejasności oraz konieczności składania w przy-
szłości dodatkowych wyjaśnień organowi podatkowemu, należy 
zadbać aby z treści przelewu wprost wynikało, że jest on doko-
nywany tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego 
od przychodów z najmu prywatnego.

RynekPierwotny.pl

Więcej:www.nieruchomoscipodlaskie.pl
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Cała prawda o projekcie Cała prawda o projekcie 
Mieszkania PlusMieszkania Plus
Od chwili, gdy Beata Szydło mówiła o koncepcji 

„Mieszkania Plus”, wiele się zmieniło. Liczne 
modyfi kacje wprowadzone na przestrzeni 

tych 2 lat są dowodem na to, jak niedoskonała 
i rozbieżna z realnymi możliwościami była to wizja.

Jednym z głównych filarów Narodowego Programu 
Mieszkaniowego miały być indywidualne konta mieszkaniowe, 
na których państwo miało premiować regularne oszczędzanie 
na cele mieszkaniowe (budowę domu, remont, zakup mieszkania 
czy działki) poprzez zwiększanie zgromadzonych środków. Z opcji 
trzeba było jednak zrezygnować, by spełnić podstawową obietnicę, 
czyli czynsze niższe niż te oferowane na rynku komercyjnym. 
Jak pisała „Rzeczpospolita”, w raporcie, który trafi ł do premiera 
Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, jako jeden 
z największych błędów popełnionych w związku z „Mieszkaniem 
Plus” podano stworzenie wśród najemców nierealnych oczekiwań.

Polski Związek Firm Deweloperskich niejednokrotnie pod-
kreślał, że skoro deweloperzy nie są w stanie budować mieszkań 
poniżej 3 tys. zł, państwu również nie uda się tego osiągnąć. 
Od niedawna odpowiedzialna za realizację programu spółka PFR 
Nieruchomości utrzymuje, że czynsze w „Mieszkaniach Plus” 
będą o 20-30 proc. tańsze od najmu komercyjnego. Przykładem 
są tutaj lokale w Wałbrzychu, gdzie stawka rynkowa to nawet 
40 zł/mkw., natomiast „plusowi” najemcy zapłacą 18,8 zł/mkw.

Pierwotne założenia zakładały, że do realizacji tanich mieszkań 
na wynajem włączą się również przedsiębiorcy. Tak się jednak nie 
stało. Budowanie za zasadach rynkowych w połączeniu z niskimi, 
odgórnie ustalanymi czynszami okazało się nierealne. Ponadto 
dla operatorów komercyjnych ze współpracy nie wynikały żadne 
korzyści.

W zapisach regulujących warunki uczestnictwa w programie 
nie tylko nie pojawiło się zapewnienie zysku, ale pominięto także 
koszty związane z utrzymywaniem obiektów. Zniechęcające były 
również kary przewidziane za naruszenie narzuconych stawek 
czynszu czy wymagania, jakie postawiono deweloperom. Przy 
obecnym popycie mieszkaniowym firmy deweloperskie nie 
mają problemu ze sprzedażą lokali według własnych cen, więc 
propozycja państwa nie była dla nich w żaden sposób atrakcyjna.

Stąd konieczność wprowadzenia jednej z największych zmian 
w programie „Mieszkanie Plus”, czyli zastąpienie indywidualnych 
kont mieszkaniowych dopłatami do czynszów. O wsparcie można 
ubiegać się już od 1 stycznia br. Realia i w tym zakresie wymusiły 
modyfi kację początkowych propozycji i obecnie z 60 do 100 proc. 
ma wzrosnąć próg, jakiego nie mogą przekroczyć dochody 1-oso-
bowego gospodarstwa w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia 
w Polsce. Wraz ze zwiększeniem się liczby domowników, limit 
wzrasta o kolejne 30 proc. na osobę. Z 10 do 15 lat wydłużono 
również okres, przez jaki będą przysługiwały dopłaty. W ten spo-
sób zadowoleni mają być zarówno najemcy, jak i przedsiębiorcy, 
gdyż będą mieć możliwość kształtowania wysokości opłat według 
własnego przelicznika.

Kolejnym problemem, z którym trzeba się było uporać, 
stała się sama dostępność atrakcyjnych gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową. We wspomnianym raporcie eksperci oceniający 
funkcjonowanie „Mieszkania Plus” jednoznacznie stwierdzili, 
że miniony okres to czas stracony. W dużej mierze przyczyniły 
się do tego niewłaściwie opracowane akty prawne, za co winę 
ponosi przede wszystkim ówczesne Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa.

Rok temu pieczę na programem objął sam premier Mateusz 
Morawiecki, a Ministerstwo inwestycji i Rozwoju zostało koor-
dynatorem. W celu oceny dotychczasowych osiągnięć programu, 
a także opracowania planu działania na najbliższą przyszłość, 
premier powołał Radę Mieszkalnictwa. Przeprowadzona przez 
nią legislacja zaowocowała ustawą o dopłatach do czynszu oraz 
ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Specustawa 
mieszkaniowa ma umożliwić wykorzystanie działek o potencjale 
mieszkaniowym.

Tym, co przeszkadzało, było zapotrzebowanie na mieszkania 
w centrach największych miast i brak możliwości terenowych 
na tego typu inwestycje. Spółki, które zaoferowały swoje grunty, 
nie zawsze dysponowały odpowiednimi lokalizacjami. Zgodnie 
z wymaganiami postawionymi przez PFR Nieruchomości, 
„Mieszkania Plus” mogą powstawać na obszarze zurbanizowanym 
zapewniającym sąsiedztwo miejsc pracy, placówek edukacyjnych 
i medycznych, punktów handlowo usługowych czy komunikacji 
publicznej gwarantującej połączenie z istotnymi miejscami. 
Oprócz tego konieczny jest dostęp do infrastruktury technicznej 
i drogi utwardzonej.

Źródło: KRN.pl
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  L  

B   C  
K  P

Miasto Białystok zbudowało Centrum Kształcenia 
Praktycznego w placówce przy ul. Słonimskiej 47/1. Dzięki 
temu uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych 
uczą się zawodu w lepszych warunkach. Młodzież i kadra 
pedagogiczna, w ramach unijnego projektu, korzysta tak-
że z kursów, warsztatów i stypendiów. Dziś (11 stycznia) 
najbardziej uzdolnionym uczniom tej szkoły prezydent 
Białegostoku wręczył akty stypendialne.

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole 
Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku wzmoc-
ni rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. 
Nowoczesna baza szkolenia praktycznego zbudowana została 
w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”.

Centrum Kształcenia Praktycznego powstało w podpiw-
niczonym, trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 
prawie 4 tys. m2. Zainstalowano w nim odnawialne źródła 
energii (pompy ciepła, instalacje solarne, panele foto-
woltaiczne, turbinę wiatrową), które będą wykorzystane 
do celów dydaktycznych. Ponadto wytworzona energia 
pozwoli na zmniejszenie opłat o około 3 tys. zł rocznie.

W ramach tego przedsięwzięcia wyposażono pracownie 
w nowoczesny sprzęt i bezprzewodowy dostęp do interne-
tu. Z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu 
korzystać będą m.in. przyszli technicy budownictwa, dro-
gownictwa, urządzeń sanitarnych i geodeci.

Projekt „Wiemy więcej – budujemy więcej” objął także 
realizację tzw. miękkich działań związanych z podniesieniem 
poziomu kształcenia zawodowego (za prawie 4 mln zł). 
W sumie skorzysta z nich 606 uczniów i 45 nauczycieli.

– Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie 
zyskali lepsze warunki do praktycznej nauki zawodu. 
Zdobywają wiedzę i doświadczenie niezbędne do funkcjo-
nowania na rynku pracy – powiedział prezydent Tadeusz 
Truskolaski.

11 stycznia, podczas uroczystości otwarcia CKP w Zespole 
Szkół  Budowlano-Geodezyjnych, prezydent Tadeusz 
Truskolaski wręczył akty stypendialne 24 uczestnikom 
programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów, motywującego do pracy i samodoskonalenia. 
Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane 
przez 10 miesięcy. W czasie korzystania z pomocy stypen-
dialnej uczniowie są pod opieką dydaktyczną pedagogów. 
Nauczyciele pomagają młodzieży w dalszym osiąganiu jak 
najlepszych rezultatów i wspierają uczniów w wykorzystaniu 
stypendium na cele edukacyjne.

Całkowita wartość projektu „Wiemy więcej – budujemy 
więcej” to prawie 21 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło ok. 10,4 mln zł, 
a z Europejskiego Funduszu Społecznego prawie 4 mln zł.

To nie jedyna inwestycja,  dzięki której  m łodzi 
białostoczanie w lepszych warunkach mogą uczyć się za-
wodu. W Białymstoku powstało już Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych. W planach 
jest utworzenie takich placówek jeszcze przy Zespole Szkól 
Rolniczych, Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół 
Technicznych.

www.bialystok.pl

R      2019R      2019

Okna, które patrzą Okna, które patrzą 
w przyszłośćw przyszłość

Polska jest jednym z największych eksporterów 
w branży stolarki otworowej. Od kilku lat 
widoczny był duży wzrost rynku. O prognozach 

rynku stolarki otworowej na przyszłość opowiada 
Marek Sprengel, prezes fi rmy Awilux Polska.

– Rok 2018 był dla nas rokiem bardzo dynamicznym. 
Mieliśmy dużą liczbę zamówień. Pod koniec roku nie nadążaliśmy 
z ich realizacją. Poza świetnym wynikiem na polskim rynku, od kil-
ku lat zauważamy duże zainteresowanie naszymi rozwiązaniami 
na rynku niemieckim, belgijskim czy luksemburskim – mówi 
Prezes fi rmy Awilux, producenta rozwiązań okiennych z Leszna.

Firma Awilux Polska w 2018 roku odnotowała wzrost sprze-
daży na poziomie 25%. Z danych fi rmy wynika, że w ostatnich 
latach można było zauważyć wzrost zainteresowania dużymi 
przeszkleniami, a prywatni inwestorzy coraz częściej decydowali 
się także na rozwiązania energooszczędne oraz pasywne.

AWILUX W 2019 ROKU

– W nowym roku planujemy wprowadzenie do naszej oferty 
wielu nowości. Związane jest to ze zmieniającymi się potrzebami 
inwestorów oraz rozwojem produktów dostarczanych przez na-
szych partnerów biznesowych, między innymi przez fi rmę Schüco. 
Z pewnością w roku 2019 do naszej oferty dołączą okna z bardziej 
zaokrąglonym profi lem, nowa seria systemów przesuwnych czy 
system dedykowany domom pasywnym. Czeka nas dużo pracy, 
która zaowocuje poszerzeniem portfolio dla naszych klientów – 
prognozuje Marek Sprengel i dodaje: – Wśród naszych planów 
na kolejny rok znajduje się powiększenie powierzchni produk-
cyjnej do 10 000 m?, co przy warunkach idealnych pozwoliłoby 
nam na zwiększenie liczby realizowanych zamówień. Jesteśmy 
w fazie intensywnych przeliczeń i kalkulacji, które pozwolą nam 
podjąć decyzje inwestycyjne.

Niestety, polska gospodarka wysyła znaki ostrzegawcze doty-
czące zatrudnienia. Coraz głośniej mówi się o tym, że na chwilę 
obecną na naszym rynku pracy brakuje wszystkich rodzajów 
pracowników – produkcyjnych, jak i biurowych. Wiele fi rm wy-
kazuje obawy związane z brakiem chętnych do pracy.

– Borykamy się z problemami kadrowymi. W naszym re-
jonie brakuje pracowników, a to stanowi jeden z największych 
hamulców rozwoju fi rmy. Choć zapotrzebowanie na produkty 
jest bardzo wysokie, często nie mamy rąk do pracy, co spo-
walnia realizację zamówień, które do nas spływają. Zapowiedź 
problemów kadrowych mieliśmy już w 2018 roku i czuję, 
że będą się one niestety pogłębiały w kolejnych latach, co może 
być sporym problemem całej branży budowlanej – dodaje 
Marek Sprengel.

PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ

Kolejne lata będą stanowiły duże wyzwanie dla producentów 
stolarki okiennej nie tylko z powodu niedostatków kadrowych. 
Jak przestrzega Marek Sprengel, prezes fi rmy Awilux: Choć dy-
namika sprzedaży na razie nie powinna się zmienić, a sprzedaż 
pozostanie na równie wysokim poziomie, co dotychczas, należy 
mieć na uwadze zapowiadane spowolnienie gospodarki w Polsce 
i Europie. Zmiany dotkną w kolejnych latach całą branżę budow-
laną, a pierwsze symptomy widać już w Niemczech. Po 2020 
roku możemy spodziewać się zmniejszenia liczby rozpoczętych 
inwestycji, a co za tym idzie – spadek ilości zamówień.

Duże zapotrzebowanie na dostarczane przez polskie fi rmy 
rozwiązania stolarki otworowej stanowi niewątpliwie dobrą za-
powiedź na kolejny rok. Jak będą natomiast wyglądały kolejne 
lata? Na pewno czas pokaże, czy branża stolarki otworowej ma się 
czego obawiać.

NP



 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 11



12  OFERT Y AGENCJI NIERUCHOMOŚCI 

 reklama

 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, 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   

 SKRYBICZE, 2051m², pr d, woda, gaz, 
kanalizacja, ATRAKCYJNA, budowlana, warunki 

zabudowy, w pobli u przystanek MPK, dobry 
dojazd! 184.000 z   

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

W ASNA LINIA BRZEGOWA, koncepcja 
architektoniczna, dojazd asfalt 189.000 z   

  L  

F   

Liczba osób, które spłacają swoje zobowiązania we frankach 
szwajcarskich, jest coraz mniejsza. Ich grono zmniejszyło się 
o ponad 25 tys.

Kredyty mieszkaniowe spłacane w szwajcarskiej walucie 
nie stanowią już tak dużego procentu wszystkich zobowiązań 
hipotecznych. Obecnie ich udział szacuje się jedynie na 5,5 proc. 
W ubiegłym roku liczba czynnych rachunków kredytowych 
wśród frankowiczów zmniejszyła się o 25,65 tys., co oznacza, 
że do spłaty pozostaje ich 469,96 tys. Tym samym łączna suma 
ogólnego zadłużenia w tej walucie jest o 2,48 mld zł mniejsza.
W porównaniu z 2016 r., kiedy to liczba osób mających kredyt 
frankowy osiągnęła wartość 520,81 tys., banki prowadzą obec-
nie o 10 proc. rachunków mniej, czyli 469,95 tys. Analogicznie 
do spadku doszło również w zakresie kwoty, która pozostała do 
spłaty. Z danych udostępnionych przez BIK wynika, że jest to 107,1 
mld zł. W 2011 r. suma ta kształtowała się wokół 162,03 mld zł.
Jak mówi Waldemar Rogowski z BIK InfoMonitor, fakt, że 
pomimo wzrostu kursu franka wartość zadłużenia spadła, jest 
efektem terminowego regulowania rat. Obniżenie się wskaź-
nika LtV to również skutek podwyżek cen nieruchomości 
z drugiej ręki, obserwowanych w aglomeracjach, czyli w loka-
lizacjach zamieszkiwanych przez frankowiczów, dodaje ekspert.
Deutsche Bank Polska ukarany

Za niedozwolone klauzule we wzorach umów kredytowych udzie-
lanych w obcej walucie Deutsche Bank Polska zapłaci 7 mln kary.

Za brak konkretnego określenia, w jakiej wysokości są roz-
patrywane kursy walut podczas udzielania kredytu hipotecznego 
oraz jak wyglądają możliwości ich zmiany, UOKiK nałożył na 
Deutsche Bank Polska karę w wysokości 7 mln zł. Podstawą do 
podjętej decyzji stały się wzory umów kredytowych zawierajace 
niedozwolone klauzule.

Źródło: KRN.pl

Z     
Starsi mieszkańcy Białegostoku, podobnie jak w ubiegłym 

roku, będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy fachowców 
przy drobnych naprawach domowych. Miasto chce w ten sposób 
pomóc osobom samotnym, schorowanym, niepełnosprawnym 
i szuka organizacji pozarządowej, która wesprze Urząd Miejski 
w realizacji tego zadania.

Naprawa zepsutej klamki, zamka, przymocowanie karniszy czy 
lustra – to zadania, które mogą być kłopotliwe dla osób starszych. 
Trzeba nie tylko mieć odpowiednie narzędzia i umiejętności, ale 
też siłę do takich prac. Często pozostaje tylko zatrudnienie „złotej 
rączki”, ale nie każdego na to stać. Osoby po 65 roku życia, chore, 
niepełnosprawne, samotne, dysponujące niskimi dochodami, 
mogą z tym mieć naprawdę duży problem.

Miasto Białystok właśnie takim mieszkańcom chce pomóc, 
dlatego ogłosiło konkurs pn. „Zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa seniorów w 2019 roku”. Konkurs adresowany jest 
do organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w za-
kresie pomocy społecznej. Organizacja, która wygra konkurs, 
będzie mogła zlecać fachowcom usługi lub ich wykonanie powie-
rzyć wolontariuszom, będzie przyjmowała zgłoszenia od seniorów, 
a także zajmie się ich weryfi kacją. 

www.biaoystok.pl

C     ? M . W  ...C     ? M . W  ...

Najlepszy opał na zimęNajlepszy opał na zimę
Smog zawsze przypomina o swojej ponurej 

postaci, kiedy nadchodzi okres 
grzewczy. Jego stopień znacznie 

intensyfi kuje się bowiem w wyniku 
spalania nieodpowiedniego 
materiału opałowego, który służy 
zapewnieniu ciepła domostwu. 
Ilość szkodliwych substancji 
emitowanych do powietrza 
można jednak zredukować, 
wybierając optymalny 
materiał opałowy. 
Na co postawić? 
Ekogroszek, miał 
węglowy, czy 
tradycyjny węgiel?

CZYM JEST MIAŁ 

WĘGLOWY?

Miał  węglowy 
produkowany jest 
z węgla kamienne-
go i jak sama nazwa 
wskazuje, jest ma-
teriałem opałowym, 
który wykazuje 
bardzo niską gra-
nulację .  Ma on 
charakter ziarnisty, 
a jego niewielkie 
ziarna wykazują 
wielkość 0-25 mm. 
Jest to materia ł 
sypki. Niska granu-
lacja przekłada się 
również na bardzo 
małą kaloryczność, 
a co za tym idzie, wy-
jątkowo niską jakość 
opałową. Nie jest to pa-
liwo, które wystarczy nam 
na ogrzanie domostwa 
zimą, czy nawet późną je-
sienią. Miał przeznaczony 
jest raczej na chłodniejsze 
dni okresu wiosenno-letniego 
oraz pierwszej fazy jesieni, kiedy 
temperatury nie spadają jeszcze 
do zbyt niskich wartości.

CZYM JEST EKOGROSZEK?

Ekogroszek produkuje się z węgla 
kamiennego lub brunatnego. Występuje on 
w postaci bryłek, które zazwyczaj mają wielkość 

ok. 25 mm lub nieco większą. To, co odróżnia 
ekogroszek od miału, to zdecydowanie wyższa 

kaloryczność, która pozwala na osiągnięcie 
optymalnych temperatur w domu, nawet 

w przypadku srogiej zimy. Ekogroszek 
to specyfi czny węgiel. Tego na rynku 

jest pod dostatkiem. Ekogroszek 
nie bez powodu został opatrzony 

przedrostkiem, który wskazuje 
na jego ekologiczny, czyli przy-

jazny środowisku charakter. 
Wyróżnia go bowiem wy-
jątkowo niski stopień 
zawartości siarki i popio-
łu, substancji niezwykle 
szkodliwych i w dużym 
stopniu tworzących tru-
jący smog.

DLACZEGO 

WARTO POSTAWIĆ 

NA EKOGROSZEK?

Ekogroszek 
to zdecydowanie 
najbardziej rozsądny 
wybór. Po pierwsze, 
niska zawartość siar-
ki (zaledwie 0, 2 – 0, 
8%) oraz popiołu 
(maksymalnie 6%) 
znacznie redukuje 
negatywny wpływ 
na jakość powie-
trza. Jest to węgiel 
bezpieczny dla śro-
dowiska.  Jednak 
nie tylko otoczenie 
zyskuje. Wysoka ka-
loryczność sprawia, 
że dom można ogrzać 

w stopniu optymal-
nym, a odpowiedni piec 

umożliwi automatyczną 
regulację temperatury pa-

nującej w pomieszczeniach. 
Niska zawartość siarki to także 

oszczędność dla domowników. 
Węgiel taki bowiem w bardzo 

małym stopniu eksploatuje piec, 
co sprawia, że zyskuje on na wytrzy-

małości i będzie mógł służyć o wiele 
dłużej niż piec, w którym pali się wysoko-

siarkowym węglem.

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. 

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

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

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

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

z  do uzg. 

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

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

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

Przestronne, dwustronne mieszkanie do remontu, 
balkon oraz piwnica 220.000 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. 

 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
BEZPOŚREDNIO, za gotówkę, kupię 
w Białymstoku 1-2 pokojowe, bli-
sko centrum, chętnie Mickiewicza, 
Nowe Miasto, do 3 piętra, do 125 tys. 
125.000 zł  502-250-555  BIAŁ 

C H C E S Z  s p r z e d a ć  m i e s z k a -
nie? Możemy Ci w tym pomóc. 
Skutecznie i bez stresu, zadzwoń 
3.500 zł do uzg. 574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

KUPIĘ kawalerkę, może być do remon-
tu, całe woj. podlaskie, do 100.000zł. 
790-324-705  BIAŁ 

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

KUPIĘ mieszkanie 1, 2, 3 pokojowe, 
może być do remontu, bezpośrednio. 
576-394-168  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 3 pokojowe, 2 
stronne, do II piętra, w bloku do 5 
kondygnacji, z windą, piwnicą, oto-
czony zielenią +sieci handlowe, ko-
munikacja, w Białymstoku. 515-951-
100  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 40-42m², bezpo-
średnio, w Białymstoku. 664-309-
360  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie od 50m², od parteru 
do 4 piętra, Białystok, do 230.000zł. 
510-378-527  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Łapach do 
100tys. zł. płatność gotówką  518-
317-258  BIAŁ 

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

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku, 40-
50m², zadbane, do wprowadzenia, do 
230.000zł. 667-461-762  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku, do 
3 piętra, do 200.000zł, 1 lub 2 poko-
je, nowe budownictwo, najchętniej 
ul. Słonimska, Starobojarska. 531-
540-521  BIAŁ 

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

KUPIĘ mieszkanie w Suwałkach. 782-
059-778  SUW 

KUPIĘ w dobrej cenie mieszkanie bez 
pośredników, 2 pokojowe, do 50 m, 
blisko centrum, I, II piętro. 606-154-
195  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie do 50m², I piętro 
lub parter, od pierwszych właścicie-
li, osiedle Bojary i okolice. 503-624-
093  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie do remontu lub 
dom Białystok obrzeża w rozsądnej 
cenie. 2.000 zł m² do uzg. 503-391-
530, 518-332-401  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie w Białymstoku do 
remontu bądź zadłużone od 40m² do 
60m². 519-180-607  BIAŁ 

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

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

DOMY

 » B STOK, DO 160M² POW. 
UŻYTKOWEJ, PODPIWNI
CZONY, DZIAŁKA POWYŻEJ 
500M², NA TERENIE MIA
STA, 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 domek letniskowy do cało-
rocznego zamieszkania, Studzianki 
lub Sokołda, do 100.000zł. 728-860-
389  BIAŁ 

 Kupię stary dom lub go-
spodarstwo w okolicach Bia-
łegostoku, osoba prywat-
na. 602-717-353  BIAŁ 

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

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

GARAŻE
KUPIĘ garaż blaszak. 696-950-525  
HAJ 

KUPIĘ garaż murowany lub bla-
szak z miejscem w Białymstoku, do 
10.000zł. 790-324-705  BIAŁ 

DZIAŁKI
AUGUSTÓW, 1000m², prąd, woda, 
Kupię działkę pod budowę domu jed-
norodzinnego. Okolice Augustowa 
Raczek Suwałk. 504-645-837  AUG 

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

JUCHNOWIEC Kościelny, 3ha, Kupię 
ziemię orną w gminie Juchnowiec 
Kościelny. 505-015-472  BIAŁ 

KUPIĘ domek w Augustowie lub nie-
dużą działkę. 572-138-208  AUG 

KUPIĘ dużą działkę budowlaną lub 
rolną. Białystok i obrzeża. 503-045-
007  BIAŁ 

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

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

KUPIĘ działkę siedliskową lub siedlisko 
do remontu, rozpatrzę każdą propo-
zycję, podlaskie, ewentualnie Mazury 
do 50000zł. 40.000 zł do uzg. 574-
163-975  MOŃ 

KUPIĘ las do wycinki również z ko-
mornikiem całe Podlaskie. 50.000 zł 
do uzg. 735-160-749  BIAŁ 

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

KUPIĘ las z gruntem lub sam drze-
wostan, do 300.000zł. 502-787-601  
BIAŁ 

KUPIĘ las, dłużyca, drewno, sami też 
wytniemy, zapraszam całe podlaskie. 
50.000 zł do uzg. 794-544-402  BIAŁ 

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

KUPIĘ siedlisko ok. Białegostoku, do 
170.000zł. 531-540-521  BIAŁ 

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

KUPIĘ ziemię rolną w powiecie su-
walskim, do 20ha, do 300.000zł. 510-
640-625  SUW 

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

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

. podlaskie ).  513-017-847 

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę lub 
kupię gmin. Andrzejewo, Szumowo, 
Zaręby Kościelne do 1000zł za 1ha. 
609-320-169  ZAM 

SUWAŁKI, 1000m², Kupię działkę pod 
budowę domu. Interesuje mnie dział-
ka w okolicy Suwałk, Augustowa. 504-
645-837  SUW 

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

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

 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, 33m², 1p., os. Leśna Dolina, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas., do 
odświeżenia, rok 2006, balkon, piw-
nica, CEN-MS-1320 189.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B I AŁY S T O K , 24.60m², 1p., ul. 
Broniewskiego, os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, okna PCV, spółdz. włas., 
Oddzielna kuchnia, brak balkonu, wy-
danie od zaraz 145.000 zł do uzg. 576-
232-647  BIAŁ 

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

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

BIAŁYSTOK, 30.50m², ul. Pogodna, 
os. Nowe Miasto 185.000 zł  790-
436-217  BIAŁ 

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 

EŁK, 33m², 3p., ul. M T z Kalkuty, os. 
Jeziorna, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, włas., 1-po-
kojowe sprzedam 148.000 zł do uzg. 
508-919-988  EŁK 

SUPRAŚL, 32m², włas., Mieszkanie 
do remontu, lecz można zamieszkać. 
Idealne dla osoby starszej. Bardzo 
blisko centrum.  65.000 zł do uzg. 
505-759-378  BIAŁ 

2-POKOJOWE

 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, 36m², 4p., os. Skorupy, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, spółdz. włas., Balkon, piw-
nica, cicha okolica, nowa kuchnia, 
CEN-MS-1303 190.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 37m², 4p., os. Sienkiewicza, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., piw-
nica, balkon, wieżowiec, do general-
nego remontu, winda, CEN-MS-1317 
179.000 zł m² 531-790-133, (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 531-
790-130, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 47M², UL. SŁONIMSKA, 
APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWE, 47 51 M², 2POK, IIIP, 
ANTRESOLA, STAN DEWELOPER
SKI. 250.000 zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 48.30m², os. Słoneczny Stok, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., parter, balkon, piwnica, ciche, 
CEN-MS-1323 239.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 48.80M², 4P., UL. B. 
CHROBREGO, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 235.000 zł  

696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 
B S T O K ,  5 0 . 2 2 m ² ,  6 p . ,  o s . 
Białostoczek, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, po remoncie, 
okna PCV, włas., apartamentowiec, 
winda, balkon 15m², CEN-MS-1251 
340.000 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, 50.50m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., zadba-

ne, duży balkon, cen-ms-946 195.000 
zł do uzg. 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 52.50m², 1p., os. Leśna 
Dolina, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna drewniane, włas., 
aneks, duży balkon, blok z 1996, piw-
nica, CEN-MS-1298 250.000 zł m² 531-
790-130, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 52.50m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, ks. wieczysta, płyta, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica, do 
aranżacji, CEN-MS-1316 204.000 
zł m² 531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 53.75m², os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, włas., piwnica, bal-
kon, idealna lokalizacja, niski czynsz, 
CEN-MS-1201 230.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 54m², os. Sybiraków, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, włas., taras 
80mkw, piwnica, 2001, CEN-MS-1300 
295.000 zł m² 531-790-133, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 55m², 1p., os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, po remon-
cie, okna drewniane, włas., piwni-
ca, dobra lokalizacja, niski czynsz, 
CEN-MS-1290 299.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60.70m², 3p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV, 
włas., nowoczesne, 2 balkony, piwni-
ca, CEN-MS-1319 330.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
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, 35.70m², 2p., ul. Hallera, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, po remoncie, okna 
PCV, włas. 235.000 zł  576-070-704  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 35.80m², 8p., os. 
Bojary, ks. wieczysta, cegła, włas., 
oddanie maj 2019r. 242.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36m², 3p., ul. Bema, 
cegła, 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 ,  3 6 m ²,  4 p . ,  u l . 
Waryńskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, włas. 254.000 
zł  883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  3 8 m ²,  3 p . ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, 
piwnica.. 319.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 38m², 4p., ul. Pułaskiego, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, ce-
gła, okna drewniane, włas. 199.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

B I AŁY S T O K , 39.80m², 2p., ul. 
Sybiraków, os. Piasta, ks. wieczysta, 
okna PCV, Mieszkanie w stanie de-
weloperskim; przekazanie w grudniu 
2019 roku 229.195 zł  576-342-842  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 40.40m², 4p., ul. 
Brukowa, os. Centrum, do wprowa-
dzenia, umeblowane, mieszkanie o 
niespotykanie gościnnym klimacie, 
blisko Opery, parku 269.000 zł  574-
737-543, (57)473-75-43  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 40m², 2p., ul. Piastowska, 
po generalnym remoncie, do zamiesz-
kania, bez pośredników. 269.000 zł  
519-432-647  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Mieszka I, par-
ter, po generalnym remoncie z wy-
posażeniem. 269.000 zł  519-432-
647  BIAŁ 

B I AŁY S T O K , 41.60m², 3p., os. 
Dziesięciny, cegła, okna PCV, spółdz. 
w łas., loggia, z 1998r. 205.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 41.80m², 1p., ul. 
Wiatrakowa, os. Antoniuk, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV, włas., dewe-
loperskie, do wykończenia 250.000 zł  
600-803-604  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 43m², 1p., ul. Gro  gera, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV, 
włas., do wynajęcia wyjścia z koryta-
rza do 2 pokoi, kuchni, łazienki+bal-
kon i piwnica. 1.000 zł  604-240-225, 
(85)710-85-53  BIAŁ 

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 

BIAŁYSTOK, 44m², 2p., ul. Suraska, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, 
umeblowane, włas., dwustronne, bez 
pomieszczeń przejściowych, z balko-
nem.Agencjom dziękuję 260.000 zł 
do uzg. 504-757-062  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 44m², 2p., ul. Suraska, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., idealne jako inwestycja 
260.000 zł do uzg. 504-757-062  BIAŁ 

14  OFERT Y AGENCJI NIERUCHOMOŚCI 



 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 15



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

BIAŁYSTOK, 47m², 3p., ul. Sukienna, 
os. Centrum, cegła, PRZEPIĘKNE, kom-
fortowe, dwustronne, ciche zielone 
centrum, eleganckie zabudowy, bal-
kon, piwnica, WARTO!!! 262.000 zł  
660-474-444  BEWE 

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

B I AŁY S T O K , 48.60m², 4p., ul. 
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 

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, bokówka, bal-
kon, 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 

B I AŁY S T O K , 49.20m², 4p., ul. 
Fabryczna 8, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, 2 pok mieszkanie o pow. 
49m², położony na IVp w nowym 
apartamentowcu, plus garaż 25 tys 
365.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 9 m ²,  2 p . ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła 295.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

B I AŁY S T O K , 50.50m², 3p., os. 
Słoneczny Stok, płyta, okna drewnia-
ne, spółdz. włas., balkon loggia, piwni-
ca.. 195.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 50.70m², 2p., ul. 
Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, ks. 
wieczysta, cegła, włas., Mieszkanie 
w super lokalizacji. Przeznaczone do 
własnej aranżacji. 229.000 zł  576-
070-704  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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 

B I AŁY S T O K , 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, najlep-
sza lokalizacja w Białymstoku, cegła, 
wspólnota, m.postojowe na posesji, 
do remontu 296.000 zł do uzg. 660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 51m², os. Centrum, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, ŚCISŁE 
CENTRUM, I piętro, do remontu, rów-
nież jako lokata pod wynajem, biuro, 
gabinet, kancelarię 289.000 zł  660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, 
os. Bojary, do wprowadzenia, cegła, 
włas., Dwupokojowe mieszkanie, par-
ter, po remoncie. 230.000 zł  576-070-
703  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, os. 
Centrum, ks. wieczysta, cegła, spółdz. 
włas., włas. 230.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  5 4 m ²,  1 p . ,  u l . 
Sienkiewicza, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, włas. 299.000 
zł  883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 54m², 3p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do wpro-
wadzenia, cegła, spółdz. w łas., 
Atrakcyjne mieszkanie w nowszej 
cegle. 299.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I AŁYS TO K, 56m², ul. Szarych 
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 

B I A L Y S T O K ,  3 9 m ²,  1 p . ,  u l . 
Leszczynowa, os. Dziesieciny, ume-
blowane, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., .  230.000 zł m² 792-
526-366  BIAŁ 

BIEL SK Podlaski, 36m², 2p., ul. 
Ogrodowa, ks. wieczysta, spółdz. 
w łas., Sprzedaż Bezpośrednia. 
139.000 zł do uzg. 796-289-793  BIEL 

GRAJEWO, 38m², 4p., ul. Centrum, 
os. Centrum, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., włas., Niewielki czynsz, 
światłowód, malownicza okolica, tel 
669503108 150.000 zł  669-503-108  
GRAJ 

KAMIENNY Dwór, 42m², gm. Wyszki. 
55.000 zł  511-521-228  BIEL 

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

SUWAŁKI, 34m², 5p., ul. Kowalskiego, 
os. Północ, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., Wynajmę mieszkanie 
w Suwałkach 2 pokojowe - 34 m²  21 
zł m² 601-148-826  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, 48m², ul. Towarowa, . 
228.000 zł  507-631-156  BIAŁ 

B STOK, 49m², os. Bojary, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV, parter, do 
remontu, balkon, piwnica, CEN-
MS-1322 225.000 zł m² 507-397-
447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 53.37M², UL. 
SOWLAŃSKA, OS. SKORUPY, 3 
POKOJOWE, PARTER, PÓŁ
NOCNO POŁUDNIOWE, 
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, ce-
gła, okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
do remontu, dobra lokalizacja, do 
aranżacji, CEN-MS-1277 229.000 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 54.10m², 3p., os. Mickiewicza, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., balkon, piwnica, atrakcyjne, 
CEN-MS-1313 290.000 zł m² 507-
397-447, (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, 61M², APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 3POK, 
PARTER, OGRÓDEK, STAN 
DEWELOPERSKI. 319.800 
zł  733-900-723  BIAŁ 

 B STOK, 61M², OS. BAGNÓWKA, 
BEZCZYNSZOWE, 2 POZIOMOWE, 

OGRÓDEK, M. PARKINGOWE, 
ODBIÓR ROK 2020. 311.300 zł  

(85)743-56-31  BIAŁ 

B STOK, 62m², 2p., os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, spółdz. włas., duży bal-
kon, piwnica, do odświeżenia, win-
da, CEN-MS-1239 275.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

APARTAMENTY ANTONIUK, TARAS, 
WINDA, STAN DEWELOPERSKI. 

381.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

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

(85)747-30-30  BIAŁ 

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

(85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 63m², os. Nowe Miasto, go-
towe do odbioru, II p., stan dewelo-
perski. 320.000 zł  728-817-371  BIAŁ 

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

DEWELOPERSKI. 321.000 zł  
721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 64.50m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
świetna lokalizacja, pod inwestycję, 
cen-ms-1033 299.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 64.90m², 3p., os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
okna drewniane, włas., balkon, piw-
nica, do odświeżenia, CEN-MS-1288 
300.000 zł m² 531-790-139, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 64m², os. Sybiraków, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
po remoncie, okna PCV, włas., par-
ter, balkon, piwnica, CEN-MS-1039 
320.000 zł m² 507-397-447, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 66M², OS. BAGNÓWKA, 
BEZCZYNSZOWE, 2 POZIOMOWE, 

OGRÓDEK, M. PARKINGOWE, 
ODBIÓR ROK 2020. 333.900 zł  

(85)743-56-31  BIAŁ 

B STOK, 72m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, włas., przestronne, doskonałe 
dla rodziny, cen-ms-984 274.000 zł 
do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 85.71m², 2p., os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., nowoczesne, 
przestronne, winda, balkon, piwni-
ca, CEN-MS-1261 445.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 107.55M², 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 

DOLINA CISÓW, ETAP II, 
MIESZKANIE NR 11, BUDYNEK 2 II, 2 

PIĘTRO, 3 POK, ANTRESOLA 
48.80M², STAN DEWELOP. 324.663 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

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

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

B I AŁYS TO K, 48.40m², 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, 49.70m², 1p., ul. Boboli, 
os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, po remoncie, okna 
PCV, włas., Wykończone, zabudowa 
kuchni w cenie 263.900 zł  576-070-
706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.23m², 8p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, 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, ce-
gła, okna PCV, zadbane do zamiesz-
kania balkon, duża piwnica, parkiet 
oddzielne wc. 239.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

B I AŁY S T O K , 52.20m², 3p., ul. 
Lawendowa, os. Zielone Wzgórza, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, płyta, 
spółdz. włas., Komfortowe, słonecz-
ne, położone na 3 piętrze. 325.000 zł  
576-070-705  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 53.40m², 4p., ul. 
Broniewskiego, os. Przyjaźń, ks. wie-
czysta, okna PCV 225.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

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 

B I AŁY S T O K , 54.50m², 4p., ul. 
Młynowa, os. Przydworcowe, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, okna PCV, włas., Blok z 2017 
roku, winda.  498.000 zł  576-342-842  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54.50m², ul. Wrocławska, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, włas., mieszkanie 
54, 5m 2004 rok, wspólnota 345.000 
zł do uzg. 504-647-747  BIAŁ 

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 wpro-
wadzenia, ceg ła, umeblowane, 
Umeblowane mieszkanie, wyso-
ki komfort, do wprowadzenia się.  
367.000 zł  576-070-704, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  5 5 m ²,  3 p . ,  u l . 
Andrukiewicza, os. Sybiraków, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas. 
325.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

B I AŁY S T O K , 56.38m², 1p., ul. 
Wiatrakowa, os. Antoniuk, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV, włas., dewe-
loperskie, do wykończenia 337.900 zł  
600-803-604  BIAŁ 

B I AŁY S T O K , 56.55m², 1p., ul. 
Wiatrakowa, os. Antoniuk, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV, włas., dewe-
loperskie do wykończenia 337.900 zł  
600-803-604  BIAŁ 

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 AŁY S T O K , 57.90m², 3p., ul. 
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 

B I AŁY S T O K , 58.53m², 5p., os. 
Skorupy, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, 
29 tyś. miejsce postojowe. 310.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

 BIAŁYSTOK, 58M², OS. BAGNÓWKA, 
BEZCZYNSZOWE, 2 POZIOMOWE, 

OGRÓDEK, M. PARKINGOWE, STAN 
DEWELOPERSKI. 293.000 zł  

(85)743-56-31  BIAŁ 
B I AŁY S T O K , 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 

B I AŁY S T O K , 60.20m², 5p., ul. 
Fabryczna, os. Sienkiewicza, ks. wie-
czysta, płyta, okna PCV, włas., Trzy 
nieprzechodnie pokoje, piwnica, kom. 
lokatorska, balkon.  269.000 zł  576-
070-705  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  4 p . ,  u l . 
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 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  5 p . ,  u l . 
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 ro-
dziny lub na inwestycje ! 220.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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 
balkon, do zamieszkania, oddziel-
na kuchnia 247.300 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 62.30m², 1p., ul. 
Orzeszkowej, os. Mickiewicza, ks. 
wieczysta, włas., Duże mieszkanie 
w nowszej 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 

B I AŁY S T O K , 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 

B I AŁY S T O K , 63.80m², 1p., ul. 
Konwaliowa, os. Zielone Wzgórza, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., Słoneczne 
mieszkanie na 1 piętrze. 329.000 zł  
576-070-705  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 66m², 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, płyta, 
okna PCV 275.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  7 3 m ²,  4 p . ,  u l . 
Marjańskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, okna PCV, włas., aparta-
ment z pełnym wyposażeniem winda 
435.000 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 73m², ul. Pułaskiego, os. 
Nowe Miasto, do zamieszkania, bez 
pośredników. 279.000 zł  519-432-
647  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, 75M², OS. BAGNÓWKA, 
BEZCZYNSZOWE, 2 POZIOMOWE, 

OGRÓDEK, M. PARKINGOWE, 
ODBIÓR ROK 2020. 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 

CZARNA Białostocka, 46m², 3p., ul. 
Żeromskiego, ks. wieczysta, płyta, 
okna drewniane, okna PCV, Blok nie-
dawno docieplony. 100.000 zł do uzg. 
799-879-070, 730-453-553  BIAŁ 

KLEOSIN, 60.70m², 4p., płyta, okna 
PCV, włas., czynsz ok.400zł, balkon 
oraz piwnica, 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., WŁASNO
ŚCIOWE, UMEBLOWANE, 
SPRZĘT AGD, WŁASNE OGRZE
WANIE, BEZCZYNSZOWE, 
NOWE OKNA, DUŻA PIWNICA 
+BUDYNEK GOSPODARCZY. 
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, 65.99m², ul. Broniewskiego 
11, Nowe mieszkania, dwupoziomo-
we. Stan deweloperski. Wspólnota, 
niski czynsz. 3.450 zł m² 501-633-
755  SOK 

SZEPIETOWO Wawrzyńce, 68.40m², 
1p., os. Szepietowo Wawrzyńce, 
włas., więcej informacji pod nr tel. 
190.000 zł  507-163-418  WYS 

 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, 57.70m², os. Centrum, pły-
ta, okna drewniane, włas., parter, 
balkon, piwnica, niski czynsz, dobra 
inwestycja, CEN-MS-1258 250.000 
zł m² 531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 59m², 4p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, płyta, po remon-
cie, okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica, nowoczesne, CEN-MS-1013 
289.000 zł m² 507-397-447, (85)307-
09-74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 62.70m², 4p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica, bardzo dobra lo-
kalizacja, CEN-MS-1318 299.000 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 64m², 6p., ul. Mieszka I 4, 
do zamieszkania. 350.000 zł  600-
900-969  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 S T O K ,  7 2 . 5 0 m ² ,  4 p . ,  o s . 
Białostoczek, do wprowadzenia, pły-
ta, okna PCV, włas., balkon, piwni-
ca, lokalizacja dobra, ciche osiedle, 
CEN-MS-1236  270.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 
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 B STOK, 73.47M², UL. ŁĄKOWA, OS. 
BOJARY, NA PARTERZE W NOWYM 
BUDYNKU, W STANIE DEWELOPER

SKIM. (85)651-49-49  BIAŁ 

B STOK, 74m², 7p., os. Białostoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, włas., piwnica, komórka 
lokatorska, balkon, do odświeżenia, 
CEN-MS-1171  260.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 107.55M², 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 

DOLINA CISÓW, ETAP III, 
MIESZKANIE NR.7, BUDYNEK 1 III, 2 
PIĘTRO, 4 POK, STAN 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 AŁY S T O K , 57.70m², 1p., os. 
Przydworcowe, ks. wieczysta, płyta, 
okna PCV, spółdz., włas., Przestronne, 
dwustronne mieszkanie do remon-
tu, balkon oraz piwnica 220.000 zł 
do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

B I AŁY S T O K , 60.20m², 4p., os. 
Białostoczek, lokal atrakcyjnie za-
aranżowany, gotowy do wprowa-
dzenia. Kuchnia w zabudowie wraz 
ze sprzętem AGD otwarta na jadal-
nię 287.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

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-pokojowe 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 

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

CZARNA Białoistocka, 93m², 2p., ul. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, włas., Przestronne miesz-
kanie dla rodziny. Cicha, spokojna 
okolica.  365.000 zł  576-070-709  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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 

STELMACHOWO, 74m², ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, okna PCV, 
Mieszkanie przestronne, malow-

nicze 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, ks. wieczysta, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., do wprowadze-
nia, 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, 600m², działka 1400, drewnia-
ny, do remontu. 340.000 zł  514-120-
705  BIAŁ 

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

ŁOMŻA, 157m², działka 249m², 
ul. Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. 
Zamknięte osiedle, prestiżowe są-
siedztwo. 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, 112.60M², DZIAŁ
KA 221M², UL. PIECZURKI 3A, 
PLUS STRYCH 20M², KAME

RALNE OSIEDLE NA OBRZE
ŻACH CENTRUM, WŚRÓD 
ZIELENI, SEGMENT ŚRODKO
WY, STAN DEWELOPERSKI. 
450.000 zł  662-447-576  BIAŁ 

 B STOK, 112.60M², DZIAŁKA 332M², 
UL. PIECZURKI 3A, + STRYCH 20M², 

KAMERALNE OSIEDLE NA 
OBRZEŻACH CENTRUM, WŚRÓD 
ZIELENI, SEGMENT ŚRODKOWY, 

STAN DEWELOPERSKI.  520.000 zł  
662-447-576  BIAŁ 

 » 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 
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I  E  K  –    I  E  K  –    

Szeregówki blisko centrum Szeregówki blisko centrum 
miasta i wśród zieleni miasta i wśród zieleni 
– tu warto zamieszkać– tu warto zamieszkać
Drogi Czytelniku! Dziś zapraszamy Cię 

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

rozwija się i pięknieje z dnia na dzień, które naprawdę 
warto wybrać na swoje miejsce na Ziemi. Edward 
Krasowski, białostocki przedsiębiorca i deweloper 
dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, gdzie chcą 
zamieszka, ma kolejna niebanalną ofertę.

Jest nią kompleks szeregówek na osiedlu Pieczurki, gdzie 
w pierwszym zrealizowanym etapie wybudowano 12 domów, zaś 
obecnie w otoczeniu zieleni graniczących z nimi ogrodow dzial-
kowych, powstanie do końca 2019 roku 12 kolejnych segmentów.

Inwestycje Edward Krasowski to firma deweloperska, 
która na białostockim rynku istnieje już przeszło dziesięć 

lat i ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych 
inwestycji.

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

Tym kryteriom odpowiada ostatnio zrealizowany i sprzedany 
zespół 12 szeregówek przy ulicy Zwierzynieckiej 66 w Białymstoku.

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

Szeregówki zostały zaprojektowane tak, by zadowolić 
gusta nawet najbardziej wymagających klientów. Zaś bliskość 
Parku Zwierzynieckiego sprawia, że miłośnicy przyrody i prze-
bywania na łonie natury, na pewno będą czuć się tu dobrze 
i swobodnie.

O Firmie

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

Właścicielem jest Pan Edward Krasowski – po-
siada wykształcenie budowlane oraz doświadczenie 
w prowadzeniu działalności gospodarczej w bran-
ży developerskiej, które zdobył jako założyciel spółki 
MARKED-BUD Krasowski, Rogowski Spółka jawna 
z siedzibą w Białymstoku. Spółka prowadzila działalność 
w branży developerskiej.

Siedziba fi rmy: 
ul. Mazowiecka 48 lok. U2. Białystok

strona internetowa: 
http://www.inwestycjeekrasowski.pl
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Projektanci osiedla zadbali również o jego kameralność. 
Jest ono ogrodzone i można na nie wjechać przez ogólną bramę 
wjazdową.

Podobnym kryteriom odpowiadać będą kolejne projekty.

KAMERALNE, 

ULOKOWANE WŚRÓD ZIELENI PIECZURKI.

Ulica Pieczurki 3A – to adres, który powinni zapamiętać 
ci, którzy cenią sobie ciszę, spokój i jednoczesnie niewielka 
odległość od ścisłego centrum. Nowe, kameralne osiedle do-
mów w zabudowie szeregowej powstaje właśnie na obrzeżach 
centrum miasta w otoczeniu zieleni ogródków działkowych. 
Firma Edwarda Krasowskiego po sprzedazy pierwszych 12 seg-
mentow, w październiku ubieglego roku rozpoczęła realizacje II 
etapu inwestycji, który zakończy się w 2019 roku przekazaniem 
ostatnich 12 segmentów.

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

CO WYRÓŻNIA OFERTĘ? DUŻE DZIAŁKI 

O POWIERZCHNI OD 230 DO 340 M2.

Na parterze rozmieszczono: wiatrołap, WC, kuchnia, salon 
i garaż. Na użytkowym poddaszu są: trzy sypialnie, łazienka, 
kotłownia i pralnia. Użytkowa powierzchnia poszczególnych 
szeregówek to ponad 112 m². Dodatkowo jest taras nad garażem 
– ok. 4,0 m², a także strych o powierzchni podlogi ok. 20,0 m², 
do wykozystania na cele gospodarcze.

W przygotowaniu jest oferta kolejnych realizacji zespo-
łów położonych w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego oraz 
w Porosłach(Gm.Choroszcz).

NP
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WIERZBOWA PARKWIERZBOWA PARK
Doskonała lokalizacja, komfort, wygoda, wysoki 

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

można opisać nową inwestycję białostockiej fi rmy Jaz–Bud.

Wierzbowa Park to budynek o nowoczesnej i niepowtarzalnej 
w tej części Polski architekturze, gdzie naprawdę każdy, nawet 
najbardziej wymagający klient znajdzie coś dla siebie.

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

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

– Sprawna komunikacja z każdym zakątkiem Białegostoku, 
nowoczesna, niepowtarzalna i ponadczasowa architektura, atrak-
cyjne i poszukiwane układy mieszkań i położenie przy parku – czy 
można chcieć czegoś więcej…? mówi Dariusz Jaszczuk z fi rmy 
Jaz-Bud.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

  Mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe 
oraz czteropokojowe
  Mieszkania od 27,11 m2 do 100,12 m2 w cenie już 
od 5 400 zł/m2
  Lokale usługowe od 18,23 m2 do 186,41 m2 w cenie już 
od 9 000 zł/m2
  Miejsca parkingowe pod budynkiem w cenie już 
od 22 000,00 złotych
  Wysoki standard wykończenia budynku oraz jego części 
wspólnych
  Niepowtarzalna architektura i położenie inwestycji
  Po 2 windy na każdej klatce (oprócz klatek V piętrowych)
  Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest w I po-
łowie 2021 roku.

KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE PRZY UDZIALE FIRMY JAZ–BUD.

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

FIRMA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

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

JAZ–BUD prowadzi głównie działalność developerską, 
polegającą na budowie na gruntach własnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi 
i podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. Realizuje 
również budynki mieszkalne wielorodzinne dla Spółdzielni 
Mieszkaniowych w Białymstoku i Warszawie.

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

Wysoki standard wykończenia, nowoczesne technologie 
i wysokiej jakości materiały – tak w skrócie scharakteryzować 
można inwestycje mieszkaniowe fi rmy. To projekty skrojone 

na miarę potrzeb ludzi szuka-
jących wyjątkowych mieszkań 
w atrakcyjnych lokalizacjach.

Priorytetem działalności 
deweloperskiej fi rmy Jaz-Bud 
jest sprostanie indywidual-
nym wymaganiom każdego 
klienta. Stąd też każdy z ku-
pujących, ma możliwość 
zaaranżowania wnętrza miesz-
kania tak, aby spełniało nawet 
najbardziej rygorystyczne 
wymagania jakościowe, este-
tyczne i funkcjonalne.

W trakcie istnienia fir-
my nastąpił ogromny rozwój 
Spó łki. W początkowym 
okresie działalności firma 
zatrudniała kilkunastu pra-
cowników – dzisiaj ponad 
100 osób. Oprócz zwiększenia 
liczby i wielkości realizowanych 
inwestycji poszerzono także 
profi le działalności otwierając 
min. Centrum Handlowe – 
Galerię Antoniuk.

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

JAZ–BUD wspomaga 
działalność charytatywną sze-
regu Fundacji i Stowarzyszeń. 
Sponsoruje również szereg 
imprez sportowych, rekreacyj-
nych i kulturalnych.

NP

JAZ–BUD
ul. Świętokrzyska 3
15 – 843 Białystok

e-mail: biuro@jaz-bud.pl
www: jaz-bud.pl



 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, 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. 
CENA OD 450000 DO 480000. 

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 za-
miana na mieszkanie. 690.000 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

NA, CIEKAWY PROJEKT, OSIEDLE 
ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 505-103-180  

BIAŁ 

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

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

 B STOK, 216M², DZIAŁKA 558M², UL. 
WENECKA, PRZESTRONNA 

SZEREGÓWKA BRZEGOWA, BDB 
MATERIAŁY. DODATKOWY POKÓJ Z 
ŁAZIENKĄ NA PÓŁPIĘTRZE, OSIEDLE 

ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 505-103-180  
BIAŁ 

B STOK, 240m², działka 530m², os. 
Jaroszówka, dom jednorodzinny z 
2005r, nowoczesny. 800.000 zł  601-
323-135  BIAŁ 

B STOK, 79m², działka 546m², os. 
Bacieczki, do remontu lub zamiana. 
224.000 zł  692-926-837  BIAŁ 

B STOK., 200m², działka 1200m², 
200m² pow. mieszkalnej +150m² 
pow. gospodarczej. 799.000 zł  795-
999-550  BIAŁ 

BACHMAT Y, 130m², działka 547, 
drewniany, wolno stojący, z 2012 
roku całoroczny 150m od zalewu 
bachmaty, 200 m od dubicz cerkiew-
nych, ogrzewanie olejowe+kominek  
295.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK / Grabówka, 138m², 
działka 195, os. Grabówka, kameral-
na szeregówka segment środkowy, 
wysoka jakość materiałów i wykona-
nia, ZAMIANA na mieszkanie -opcja! 
419.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 100m², działka 175m², 
os. Nowe Miasto, murowany, szere-
gowy, 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, stanowisko 

parkingowe, od 430.000zł. 
664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 110m², działka 622, os. 
Dziesięciny, cegła, bliźniak 510.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 117.99m², działka 390, 17, 
ul. Brzoskwiniowa, os. Dojlidy Górne, 
cegła, szeregowy, stan deweloperki, 
pełne media:prąd, gza, woda, kana-
lizacja 445.000 zł  579-816-517  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, wol-
no stojący, 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, szerego-
wy, rok budowy 2007. 559.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 151m², działka 330, os. 
Dojlidy Górne, SEGMENT naroż-
ny 2017r., ELEGANCKA architektu-
ra, funkcjonalne 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 375.000 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, 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, 180m², działka 490, os. 
Pieczurki, murowany, bliźniak, Po czę-
ściowym remoncie, do wprowadze-
nia, zaciszna lokalizacja 499.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

B I AŁYS TO K, 231.80m², dzia łka 
617m², os. Bacieczki, cegła, muro-
wany, wolno stojący, 2013r. rok bu-
dowy, garaż w bryle domu.. 899.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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, wysoki 
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-piętrowy, od strony ulicy znajduje 
się wydzielony lokal handlowo-usłu-
gowy o pow., 65m² 890.000 zł do 
uzg. 505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 288m², działka 550, ul. 
Wiedeńska, os. Starosielce, muro-
wany, wolno stojący, Do wprowa-
dzenia się. Rok budowy 1994. Cegła 
lewkowska. 590.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 337m², działka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno sto-
jący, 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 sto-
jący, Nieruchomość do zamieszka-
nia i do prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. 960.000 
zł  576-070-709, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIELSK Podlaski, 110m², murowany, 
parterowy +bud. gospodarczy, kuch-
nia i łazienka podgrzewane podło-
gi, taryfa i siła. 320.000 zł  691-922-
549  BIEL 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191, 
cegła, wolno stojący, z budynkiem 
gospodarczym oraz warsztatem, dom 
po kapitalnym remoncie, atrakcyjna 
okolica. 400.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 
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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, 
cegła, murowany, stan surowy za-
mknięty, wolno stojący, instalacja 
elektryczna, 4 pokoje, 2 łazienki, ga-
raż, ogrodzony  378.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

 » CHOROSZCZ, 140M², DZIAŁ
KA 1200M², PRĄD, STUD
NIA GŁĘBINOWA, ŚWIATŁO
WÓD, DO WYKOŃCZENIA 
WEWNĄTRZ, OGRODZO
NY, NASADZANIA. 379.000 zł 
do uzg. 693-409-776  BIAŁ 

C IECHANOWIEC, 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, ce-
gła, stan surowy zamknięty, bliźniak, 
5 pokoi, 4 sypialnie, okna pcv, ga-
raż 1- stanowiskowy, taras, 2 balko-
ny 320.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

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

DOBRZYNIEWO Duże, 150m², dział-
ka 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 
remoncie, wolno stojący, Wysoki 
standard wykończenia: dom nie 
był zamieszkały, wykończony zo-
stał w maju 2018r. 890.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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. TRZCIANNE, 100M², DOM Z 
BALA, DO ROZBIÓRKI, PODLA
SKIE.  6.000 zł  537-453-851  MOŃ 

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

GMINA Michałowo, 120m², działka 
2900m², drewniany, z 2012r, 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 Poświętne ok.Łap, 100m², 
działka 0, 33 ha, murowany, zabu-
dowania gospodarcze murowane, 
wszystkie media. 200.000 zł  882-
698-490  BIAŁ 

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

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

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

KLEPACZE, 160m², działka 840 m², 
murowany, wolno stojący, parter-du-
ży salon połączony z jadalnią, kuchnia, 
na piętrze 4 sypialnie, ogrzewanie-o-
lej, paliwo stałe 740.000 zł  698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

24  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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 



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 

KRASNOBORKI, 160m², drewniany, 
Sprzedam dom drewniany do roz-
biórki, Krasnoborki, gmina Sztabin 
873-000-206  AUG 

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

KRUPNIKI, 164m², działka 501, po 
remoncie, bliźniak, Dom 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, ce-
gła, stan surowy zamknięty, bliźniak, 
atrakcyjny, 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, JA
DALNIA, SALON, 2 SYPIAL
NIE, 2 ŁAZIENKI, GARDEROBA, 
GARAŻ. OSIEDLE ZAMKNIĘTE. 
601-625-585, 607-777-694  BIAŁ 

 » KRUPNIKI  BIAŁYSTOK, 
129.15M², DZIAŁKA 597M², 
UL. RÓŻANA, PARTEROWY, 
KUCHNIA JADALNIA, SA
LON, 3 SYPIALNIE, 2 ŁAZIEN
KI, GARDEROBA, GARAŻ, 
OSIEDLE ZAMKNIĘTE. 601-
625-585, 607-777-694  BIAŁ 

 » KRUPNIKI  BIAŁYSTOK, 98.42M², 
DZIAŁKA 423M², UL. RÓŻANA, 
PARTEROWY, KUCHNIA, JA
DALNIA, SALON, 2 SYPIAL
NIE, 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 nie-
ruchomości, 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 lokaliza-
cji. Wokół tereny zielone, cisza i spo-
kój.  270.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

N OWODWO RC 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 

 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 
surowy zamknięty, wolno stojący, . 
399.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

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

 Osowicze, 180.60m², dział-
ka 407m², Zielona Dolina, osie-
dle domów wolnostojących, zo-
stały 2 bliźniaki. Segment A i B, 
stan surowy zamknięty + ele-

wacja. 602-102-041  BIAŁ 

POROSŁY, 100m², działka 534, po re-
moncie, bliźniak, atrakcyjny dom z 
2016r w zabudowie bliźniaczej, po-
łożony w Porosłach gm. Choroszcz 
597.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

SOBOLEWO, 90m², działka 309m², po 
gruntowym remoncie, prąd, woda, 
kanalizacja, 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 

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

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², 
ul. Białostocka, piętrowa kamienica, 
parter użytkowy 90m² na dowolną 
działalność na piętrze 2 mieszkania 
po 45m² każde 150.000 zł do uzg. 
504-866-750  SOK 

SOKÓŁKA, 252m², drewniany, stan su-
rowy zamknięty, wolno stojący, Dom 
z drewna sosnowego położony na 

dużej działce. Dach kryty dachówką 
ceramiczną. 309.000 zł  796-785-785, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

SUC H OWOLC E, 110m², dzia łka 
1800m², gm. Kleszczele, dom mu-
rowany, z 1965r, kryty blacha, prąd, 
woda. 135.000 zł  509-287-064  HAJ 

 » SUPRAŚL, 130M², DZIAŁ
KA 490M², PRĄD 3 FAZOWY, 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGO
WE I KANALIZACYJNE Z SIECI 
KOMUNALNEJ, PARTERO
WY, DREWNIANY Z KAMIEN
NYM PODPIWNICZENIEM. 
550.000 zł  603-702-370  BIAŁ 

SUPRAŚL, 139m², działka 477, wolno 
stojący, Dom usytuowany w uzdro-
wiskowym miasteczku, po łożo-
nym 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 

SZEPIETOWO, 150m², działka 540m², 
ul. Główna, dom w cenie mieszkania. 
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 ME

DIA. 379.000 zł  570-840-840  BIAŁ 
WASILKÓW, 210m², działka 1954 m², 
ul. Gajna 51, os. Natura, wolno sto-
jący, dom na 12-ha osiedlu, pełne 
uzbrojenie 850.000 zł  606-881-066  
BOMAR 

WYSOKIE Mazowieckie, 150m², dział-
ka 6a, dom 150m² +piwnica i garaż, 
budynek gospodarczy. 465.000 zł  
692-569-722  WYS 

WYSZKI, 350m², działka 978m², usłu-
gowo-mieszkalny, pow. usługowa 
180m², użytkowa 170m², całość wy-
kończona 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), kanaliza-
cja, 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 

AUGUSTOW, os. Danowskie, sprze-
dam dobrze prosperujacy pensjonat 
hotel o wysokim standardzie wraz 
z dzialka budowlana nad jeziorem 
Blizno  1.550.000 zł  698-955-677  
AUG 

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

B STOK, os. Antoniuk, 60m², sklep 
spożywczy, 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 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. Mieszka I 14, lokal 33 w 
pawilonie handlowo- usługowym, 1 
piętro, 14.5m². 21.000 zł  510-717-
568  BIAŁ 

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

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

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

 » B STOK, UL. SOWLAŃSKA, LO
KAL USŁUGOWY 88.09M², BEZ
POŚREDNIO PRZY LIDLU 4.500 
zł m² do uzg. (85)749-60-20  BIAŁ 
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B STOK, ul. Wiejska 76, lokal handlo-
wo- usługowy 43m². 165.000 zł  504-
070-074  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal biu-
rowo-usługowy, 2 piętro, ruchliwa 
ulica, 6 pomieszczeń, własny parking 
przed budynkiem, zadbany, nowe in-
stalacje 679.000 zł +VAT 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

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

B I AŁYS TO K, os. Nowe Miasto, 
pow.39, 88 m², usługowo-handlowy, 
parter 299.100 zł +VAT 504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, ul. -, os. Bojary, Parter 
pow. 208, 30m² lokal handlowo usłu-
gowy. 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 

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

BIAŁYSTOK, ul. Cieszyńska, os. 
Centrum, Powierzchnia biurowa re-
prezentuje standard dla budynków 
klasy A. Budynek jest po remoncie. 
pow od 15 do 35 m²  45 zł m² +VAT 
694-960-556, 500031201  BIAŁ 

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

 » BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, 94
129M², NAJWIĘKSZY IDEALNY 
POD SKLEP, APTEKĘ, PLACÓW
KĘ BANKOWĄ, POZOSTAŁE 
POD GABINETY, MOŻLIWOŚĆ 
ŁĄCZENIA, ODDANIE IV KWAR
TAŁ 2017. 664-055-772  BIAŁ 

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

usługowo-handlowy, standard 
deweloperski, parking przed 

budynkiem. 664-055-772  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, ul. Piasta 5, os. Bojary, 
pow. 118, 94, lok. Nr 5, parter, lokal 

usługowo-handlowy, standard 
deweloperski, parking przed 

budynkiem. 664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, ul. 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, 
wspólnota, na biuro, kancelarię, usłu-
gi medyczne, 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 

KLEOSIN, os. Ignatki, Hala prod. - ma-
gazynowa Nowa 1640m².. 19.680 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

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

26  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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

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

Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

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

Osiedle NOWE BOAJRY to ekskluzywny zespół 
budynków mieszkalnych z usługami w parter-
ze u zbiegu ulic Ryskiej, Łąkowej i Towarowej 
w Białymstoku. Pełna gama najatrakcyjnie-

jszych na rynku metraży oraz funkcjonalne roz-
kłady zapewniąją pełną swobodę twórczą i sze-
reg indywidualnych aranżacji wnętrz. Obecnie 

w sprzedaży posiadamy ostatnie mieszkania z 4 
etapu – budynek D. Ostatnie lokale usługowe o 

pow. 50-120 mkw. w budynku A, D i E. Wkrótce w 
sprzedaży budynek H – następny etap inwestycji.

Gotowe do od-
bioru II kwar-
tał 2019 rok

Mieszkania od 
4.900zł/mkw., 

lokale usługowe 
od 8.000zł/

mkw., miejs-
ca parkingowe 

18-30 tys. zł.

Apartamenty WIERZBOWA PARK to prestiżo-
wy budynek mieszkalny u zbiegu ulicy Wierzbo-
wej i Antoniukowskiej w Białymstoku. Doskona-
le zaprojektowane mieszkania oraz przestronne i 
dopracowane w każdym szczególe części wspól-
ne budynku zaspokoją najwybredniejsze gusta. 
Mieszkania o powierzchni o pow. 30-100 mkw, 

lokale użytkowe o pow. 20-180 mkw.

IV kwartał 2020 
roku. I kwar-
tał 2021 roku

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

mkw., miej-
sca parkingowe 

22-33 tys. zł.

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 piw-
nicami i miejscami postojowymi w podziemiach 

przy ul. Piasta 5 w Białymstoku. W ofercie zostały 
2 ostatnie lokale usługowe o pow. 111 – 120 mkw. 

Gotowe do 
odbioru

Lokale usługo-
we – od 5.800 

zł/m2 netto 

Domy w zabudowie szeregowej o pow. 97 m2 oraz 
bliźniak o pow. 84 m2 przy ul. Produkcyjnej na os. 
Bacieczki z ogrodem oraz stanowiskiem parkin-

gowym pod wiatą – zostały ostatnie 3 domy 

Gotowe do 
odbioru

430.000 zł 

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 



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 

50 mkw z kanałem wydzierżawię oso-
bie wraz ze sprężarką pod mechani-
kę lub lakiernictwo. 600 zł  501-721-
142  BIAŁ 
ŁOMŻA 50m² lub 2x50m² do wyna-
jęcia jest kanał wc czyste duże drzwi 
600-588-666  ŁOM 

 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 
wynajęcia, ul. Gołdapska. 150 zł  692-
922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, 
B-stok, ul. Pogodna. 230 zł  510-192-
176  BIAŁ 

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

GARAŻ, ul. Dubois 15, Białystok. 
30.000 zł  664-926-080  BIAŁ 

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

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

M A M  do w y najmu gar aż  u l . 
Częstochowska 16, 13, 55 m² pod 
blokiem, wydzielony bramą uchylną, 
dodatkowo ogólna brama na pilota. 
Czynsz 250 + ewentualnie prąd. 250 
zł do uzg. 509-543-990  BIAŁ 

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

WYNAJMĘ adoptowaną wiatę 300m² 
na warsztat samochody osobo-
we, ciężarowe, kombajny, ciągniki. 
Bramy wysokości 4, 20 m. Lokalizacja 
Dobrzyniewo 2km za Leroy 10 zł m² 
606-112-927  BIAŁ 

WYNAJMĘ dwa garaże nowe, każ-
dy 22m², Chopina Park, w Bloku D, 
Osiedle zamknięte monitorowane, 
od 21.01.2019 kontakt po 15. 350 zł 
do uzg. 507-597-769  SUW 

WYNA JMĘ garaż 21m², Chopina 
Park w Suwałkach, budynek D, od 
ok. 9.01.2019r, osiedle monitorowa-
ne. 350 zł do uzg. 572-870-800  SUW 

WYNAJMĘ garaż 72 m² na warsztat. 
Dobrzyniewo 2km za leroyem 15 zł 
m² 606-112-927  BIAŁ 

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

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

WYNAJMĘ garaż murowany na osie-
dlu Zielone Wzgórza przy ulicy Lnianej 
11. 300 zł  501-681-618, (85)674-52-
70  BIAŁ 

WYNAJMĘ garaż na warsztat 72 m². 
Dobrzyniewo 2 km za Leroy 15 zł m² 
606-112-927  BIAŁ 

WYNAJMĘ garaż w Suwałkach, czy-
sty, zadbany, terakota, glazura, prąd, 
kanał.  200 zł  576-110-779, (87)567-
55-95  SUW 

Z A P E W N I A M Y montaż  gratis. 
Transport w zależności od miejsco-
wości, miasta itd. 1.450 zł  788-406-
208  BIAŁ 

BUDOWLANE

ŁAPY, 1400m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, dom 8x17m, drew-
niany 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, wszyst-
kie 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, 
DZIAŁKA BUDOWLANA, 
PRĄD, KLIENT NIE PŁACI PCC. 
150.000 zł  691-028-004  BIAŁ 

 » B STOK, 1000M², SATURNA
GEN. MACZKA, DZIAŁKA Z 
DUŻYM MUROWANYM DO
MEM I BUD. GOSPODARCZY
MI, RÓWNIEŻ NA DZIAŁAL
NOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

B STOK, 1200m², os. Białostoczek, 
pod usługi, przemysł. 300 zł m² do 
uzg. 517-652-557  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, 
wynajmę działkę. 500 zł  884-691-
250  BIAŁ 

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

BACIUTY, 1500m², prąd, kanaliza-
cja, 900m do pociągu ogrodzona z 
3-stron, projekt domu, dojazd z obu 
stron. 45.000 zł  734-522-682  BIAŁ 

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 
nowej zabudowy 207.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

BIAŁYSTOK, 1667m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. 
Mickiewicza, budynek o przeznacze-
niu handlowym, usługowym, pro-
dukcyjnym, powierzchnia 597, 38m². 
1.100.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2028m², os. Złotoria, 
12 km od Białegostoku, budowla-
na, WYJĄTKOWA, NIEPOWTARZALNA 
z w łasnym zejściem do rzeki 
Narwi+koncepcja architektonicz-
na 205.000 zł do uzg. 660-474-444  
BEWE 

BIAŁYSTOK, 2151m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Brzoskwiniowa, os. Dojlidy 
Górne, trapez 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 zabu-
dowy 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 drodze as-
faltowej, 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, 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 dział-
ki 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, ka-
nalizacja, os. Zagórki, 23 działki od 
pow.771 do 1459m², oraz 4877m² 

pod zabudowę jednorodzinna, cena 
140zł m². Warunki zabudowy 109.760 
zł  885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 888m², ogrodzona, os. 
Skorupy, działka usługowa, w bar-
dzo atrakcyjnej lokalizacji, idealnie 
widoczna z ul. Branickiego, 60% pow.
zabudowy 730.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

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

BIELSK Podlaski, 917m², prąd, woda, 
ul. Gajowa, 72 400 zł za całość 79 zł 
m² 730-536-941  BIEL 

CHOROSZCZ, 1185m², prąd, kanali-
zacja, Działka przy ulicy, wymiarowa, 
pod dom jednorodzinny 177.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

CHOROSZCZ, 2111m², ul. Narwiańska, 
przeznaczona w MPZP pod budow-
nictwo, 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, 
kanalizacja, ul. Sportowa, 11 działek 
z warunkami 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 

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

DĄBROWKI, 5200m² 29 zł m² do uzg. 
502-701-966  BIAŁ 

DOBR Z YNIEWO Kościelne Kol., 
3420m², warunki zabudowy na dwa 
domy. 40 zł m² 501-361-767  BIAŁ 

FASTY, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jedno-
rodzinna z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych, działka położona w 
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pobliżu nowej zabudowy jednorodz 
121.000 zł do uzg. 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

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

GĄSÓWKA Stara, 550m², wymia-
ry 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 
- możliwość podziału ! 15 min od 
Białegostoku 198.800 zł do uzg. 516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

GM. Nowe Piekuty, 0.50ha, działka 
budowlana. 100.000 zł  664-262-
805  WYS 

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

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

GR A JEWO, 1250m², ul. Wojska 
Polskiego 130.000 zł  660-006-425  
GRAJ 

GRAJEWO, 400m², z warunkami zabu-
dowy. 45.000 zł  660-636-023, 532-
177-513  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 

GRÓDEK Działka Nad Zalewem, 
1350m², prąd, woda, kanalizacja, 
pozwolenie na budowę 59 zł m² do 
uzg. 502-701-966  BIAŁ 

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 
(fundament). Wszystkie media przy 
działce, w projekcie 2 oddzielne wej-
ścia, może być na działal. 130.000 zł  
502-701-530  BIAŁ 

KARAKULE, 982m², prąd, ul. Lwia, 
30x33m, obok nowe domy, nowe 
osiedle, do mpk13 250m, do as-
faltu 150m, warunki zabudowy na 
dom jednorodzinny, bezpośrednio  
109.000 zł  601-655-895  BIAŁ 

K L E P A C Z E ,  8 0 8 m²,  prąd,  u l . 
Wodociągowa, pe łne media ok 
30m od działki w drodze asfaltowej, 
kwadrat 121.200 zł  885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

KLEPACZE, 878m², prąd, woda, gaz, 
ul. Wodociągowa, os. Klepacze, 
agencjom nieruchomości dziękuję. 
187.000 zł szt. do uzg. 504-123-243  
BIAŁ 

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

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

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

LEWKOWIEC, Gm. Trzcianne, 92a, 
woda, możliwość wykopania sta-
wu, możliwość podziału na połowę. 
130.000 zł  (85)651-46-99  BIAŁ 

 MAJĄTEK Rogowo, 1500m², 
prąd, woda, dojazd drogą 
asfaltową w sąsiedztwie 

zabudowa jednorodzinna do 
centrum Białegostoku ok 17km. 

64.000 zł do uzg. 605-607-146  BIAŁ 
MARKOWSZCZYZNA, 1821m², prąd, 
woda, gaz, gm. Turośń Kościelna 
219.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

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

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

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

MOŃKI, 670m², ul. Nowokocielna 
65.000 zł  663-460-468  MOŃ 

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

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

NIEWODNICA 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 Kościelna, 837m², 
ul. Topole 14, media przy działce. 
125.000 zł  792-810-891  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, 4140m², 
prąd, woda, rolna, gm.j.koscielny bli-
sko Białegostoku, mozliwosc prze-
kształcenia za jakiś czas na budowlaną 
szer50 dł83 dojazd utw 285.000 zł do 
uzg. 696-566-169  BIAŁ 

NOWODWORCE, 1388m², działka 
budowlana 30x46m.. 239.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

OBRUBNIKI G Dobrzyniewo Duże, 
1680m², 10km od Białegostoku, z 
war. zab., domu jednorodzinnego 
asfalt, szkoła, sklep.  39 zł m² 509-
336-099  BIAŁ 
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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

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

 I kwartał 2020

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

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

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 !

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



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

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, ka-
nalizacja, ul. -, os. Olmonty, cicha spo-
kojna okolica. 135.000 zł  535-206-
800, 782-347-235  BIAŁ 

OLMONTY, 1500m², 3 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, kanalizacja, z warunkami zabu-
dowy, pow. od 839-1025 m², 246zł 
m² 175.644 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

O S T RÓW Mazowiecka, 815m², 
woda, ul. Głowackiego Wjazd od 
Małkińskiej, Sprzedam działkę bu-
dowlaną. 73.000 zł szt. do uzg. 786-
996-323  OMA 

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

 » PAŃKI, 21000M², W OTULI
NIE NATURY 2000, 6KM ZA 
CHOROSZCZĄ, KSZTAŁTNA, 
PRZY LESIE, WODOCIĄG, 
ŚWIATŁO, CICHA I SPOKOJNA 
OKOLICA, NA POSIADŁOŚĆ LUB 
BIZNES ITP. 602-717-353  BIAŁ 

POROSŁY Kolonia, 2704m², prąd, 
woda, gaz, Działka z dobrym dojaz-
dem pod budownictwo jednorodzin-
ne 230 zł m² 574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

RAFAŁÓWKA, 5726m², za szkołą, prąd 
115.000 zł  606-881-066  BOMAR 

SENTKI, 13a, 8km od Ełku. 58.000 zł  
502-762-435  EŁK 

SKRYBICZE, 2051m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ATRAKCYJNA, budowlana, 
warunki zabudowy, w pobliżu przy-
stanek MPK, dobry dojazd! 184.000 
zł  660-474-444  BEWE 

SKRYBICZE, 2500m², prąd, pozwo-
lenie na budowę, ul. Skrybicze, os. 
Skrybicze, sprzedam dzialki 50 50m² 
budowlane, pozwolenie budowy. 
247.500 zł szt. +VAT do uzg. 492-625-
526, 492625526  BIAŁ 

SKRYBICZE, 646m², prąd, woda, gaz, 
ATRAKCYJNE działki 646m², 1405m², 
2051m², cena od 90zł m²  90 zł m² 
660-474-444  BEWE 

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 
położona działka z warunkami za-
budowy, 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, 1600m², płaska, szer. 
20, dł. 80, pełne uzbrojenie prócz 
gazu, przy drodze asfaltowej. 110 zł 
m² (50)278-76-01  BIAŁ 

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

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

SOCHONIE, 802m², prąd, woda 
108.500 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

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

SOKÓŁKA, 666m², prąd, woda, ul. 
Kryńska, os. Zielone, działka przy uli-
cy, sprzedam lub wydzierżawię 89 zł 
m² 665-700-328  SOK 

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

STUDZIANKI, 800m², ul. Dworna 11, 
trzy działki 700-800m², media. 70 zł 
m² 792-810-891  BIAŁ 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, 
50m od szkoły. 225.000 zł  721-287-
032  BIAŁ 

TUROŚŃ Dolna, 1500m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę, Działka w Turośni Dolnej, uzbrojo-
na 70 zł m² do uzg. 509-731-736  BIAŁ 

TUROŚŃ Kościelna, 1500m², prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, pozwolenie 
na budowę, ul. Wasilkowska, Turośń 
Kościelna,  70 zł do uzg. 509-731-
736  BIAŁ 

WASILKÓW, 861m², prąd, woda, ka-
nalizacja, pozwolenie na budowę 
190.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

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

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

ZŁOTORIA, 2028m², ogrodzona, prąd, 
woda, atrakcyjna, budowlana 12 km 
od Białegostoku, WŁASNA LINIA 
BRZEGOWA, koncepcja architekto-
niczna, dojazd asfalt 189.000 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 bu-
dowę, 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 nego-
cjacji  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-ro-
dzinnych, warunki 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, wa-
runki zabudowy 394.000 zł do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

ZDRODY Nowe, 3094m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, Na działce: sieć wo-
dociągowa, kanalizacyjna, gaz ziemny, 
prąd, droga asfaltowa 52.000 zł  501-
574-507  BIAŁ 

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

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

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

GM Grajewo, 1600m², rekreacyjno- 
budowlana, media, dostęp do plaży 
i jeziora Pisajno. 120 zł m² 507-960-
008  GRAJ 

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

JABŁOŃSKIE, 12400m², wjazd z drogi 
asfaltowej, z wodą przepływową za-
drzewiona, z czynna plantacją malin 
ok 30a media na miejscu. 100.000 zł  
502-274-443 

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

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

OK Gołdapii, 1.50ha, ranczo, dom 
235m², 3-budynki gospodarcze o pow. 
700m² 650.000 zł  502-274-443  GOŁ 

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

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

SUCHOWOLCE, 2950m², ogrodzona, 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
ul. Mickiewicza 192/80, Witam. Mam 
do zaoferowania domek z działką we 
wsi Suchowolce ok 25 km o 45.000 zł 
do uzg. 507-712-382  HAJ 

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 
prądu. 10 zł m² 692-922-569, (85)652-
10-84  BIAŁ 

ZALESIANY, 750m², ogrodzona, prąd, 
woda, nasadzenia, teren wspólny ba-
sen, boiska, możliwość parkowania na 
działce.  24.000 zł  601-390-641  BIAŁ 

ZALESIANY, 750m², ogrodzona, prąd, 
woda, rekreacyjne ROD, nasadze-
nia, basen, boisko, dom letniskowy.  
49.000 zł  601-390-641  BIAŁ 

ZELWA, 2005m², warunki zabudowy 
do zabudowy letniskowej lub miesz-
kalnej, Nieruchomość położona jest 
w odległości około 300 m od jezio-
ra 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, ze-
zwolenie na staw, w pobliżu szkoła, 
przychodnia, sklep 345.000 zł  601-
918-020, (85)744-50-60  BMJ 

CHRABOŁY, 3000m², prąd, woda, ka-
nalizacja, os. gm. Dobrzyniewo, pro-
stokąt 50x60, teren suchy, równy, 
możliwa budowa domu z podpiw-
niczeniem,  87.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

CZERNICE, 1.02ha, gm. Kolno, rol-
no- budowlana. 60.000 zł  720-717-
739  KOL 

DĄBRÓWKI, 6500m², ul. Radosna 50 
zł m² 663-460-468  BIAŁ 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 0.50ha, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głów-
nej 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, dział-
ka rolna, dojazd asfaltem, 90m grunto-
wa.. 202.560 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 
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DZIKIE, 5675m², rolno-leśna, wszyst-
kie 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. Sejny, 1ha, z możliwością prze-
kształcenia, działka o pow. 1ha lub 
większa, długa ok 320m, nad jezio-
rem, prąd, miejsce na staw, dobry 
dojazd. 30 zł m² 697-309-159  SEJ 

GM. Zabłudów, 2.50ha, działka leśna 
znajduje się 700 m od szosy Białystok-
Lublin. Dojazd drogą gminną w po-
bliżu prąd. 135.000 zł  883-688-022  
BIAŁ 

GR ABOWIEC, 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 

HRYNIEWICZE, 2000m², prąd, woda, 
możliwość przekształcenia na budow-
laną. 25 zł m² 888-899-004  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 rol-
na, gm.Wasilków. 96.600 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

KIREJEWSZCZYZNA, 2.50m², prąd, 
woda, kanalizacja, gmina Dąbrowa 
białostocka kirejewszczyzna siedli-
sko na sprzedaż, dom, garaż, stodoła, 
obora,, las, 2, 5, 250tyś zł  667-893-
702, 0012033051264  SOK 

KLEWINOWO Gm.juchnowiec kość, 
8100m², prąd, woda, działka graniczy 
z drogą powiatową, dojazd z asfaltu, 
ostatnia 20m żwir, kształt prostokąta. 
110.000 zł do uzg. 791-792-079  BIAŁ 

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

KONOWAŁY, 1.20ha, sprzedam 1, 2 ha 
ziemi ornej na skraju wsi Konowały. 
50.000 zł ha do uzg. 504-647-747  
BIAŁ 

KONOWAŁY, 1.20ha, ziemia rolna we 
wsi konowały, posrednikom, agen-
cjom dziekuję 58.000 zł  504-647-
747  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 zabudo-
wy na dwie wydzielone działki, moż-
liwość 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 

N OWO DWO R C E, 12942m², ul. 
Ceglana, uzbrojenie ok.450m od 
działki, wymiary 52x290x46x216m 
983.592 zł do uzg. 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

OGRODNICZKI - Juchnowiec, 2900m², 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, wy-
miary - 27m X 107m.. 199.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

POW. Olecko, 22ha, w tym 14ha łąki, 
6ha ornych wydzierżawię na dłuższy 
okres, 500zł za ha rocznie. 607-229-
315, 609-738-204  OLE 

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

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

SAMUŁKI Małe, gm. Wyszki, 3858m², 
warunki zabudowy, dojazd droga as-
faltową, w pobliżu woda, prąd, tele-
fon, nr geod. 255-2. 50.000 zł  603-
456-433  BIAŁ 

SKŁODY Borowe, 1.42ha, działka rol-
na. 150.000 zł  501-595-645  WYS 

SKŁODY Borowe, 14200m² 150.000 zł 
do uzg. 501-595-645  WYS 

SOKÓŁKA, 6500m², Łąka 0, 65 ha 
Sokółka nr. działki 655 1; obręb 34 
Orłowicze,  19.500 zł  600-968-039  
SOK 

SOLNICZKI, 10220m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Solniczki, rolna 
z możliwością 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 dział-
ka z możliwością zabudowy, wszystkie 
media w odległości ok. 180m, SUPER 
lokalizacja!!! 310.000 zł do uzg. 660-
474-444  BEWE 

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

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
2950m², prąd, Działka z WZ na dom 
mieszkalny nr geod 86 1. Równa ład-
nie położona w cichej i spokojnej oko-
licy. 20km od B-stoku. 16 zł m² do uzg. 
600-307-048  BIAŁ 

Z A G R U S Z A N Y,  2 20 0 m ²,  g m . 
Zabłudów, warunki zabudowy. 30 zł 
m² 609-405-958  BIAŁ 

ZDRODY Nowe, 3400m² 34.000 zł  
501-574-507  BIAŁ 

ZWIERKI, 2900m², ul. Grodzieńska, 
w zacisznym miejscu w sąsiedztwie 
lasu, 7 km od Białegostoku. 50 zł m² 
663-460-468  BIAŁ 

BOROWSKIE Gziki, 5400m², leśna 
drzewostan: sosna, brzoza, osika, 
dąb, przy drodze asfaltowej. 25.000 
zł  502-787-601  BIAŁ 

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 dział-
kę, ogrodzona, 2 bramy przejezdne. 
1.500 zł  729-389-825  ŁOM 

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

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

GM. Nurzec Stacja Stołbce 67, 3000m², 
ziemia orna 3000m² +siedlisko 
1710m²: dom drewniany, zabudo-
wania gospodarcze. 70.000 zł  668-
214-078  SIEM 

GM. Suchowola, 1ha, siedlisko nad 
Biebrzą, dom murowany 160m², 
oraz budynki gospodarcze, bunkier 
radziecki, sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Białymstoku. 200.000 
zł  510-812-082  SOK 

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 

GRABOWIEC, 1.42ha, gm. Bielsk 
Podlaski, siedlisko, dom, budynki go-
spodarcze, staw siła, woda, kanali-
zacja. 169.000 zł  501-301-123  BIEL 

HENRYKOWO, 9500m², łąka, po obu 
stronach droga asfaltowa. 25 zł m² 
502-787-601  BIAŁ 

JEŃKI 114, 10ha, gm. Sokoły, gospo-
darstwo rolne, budynki gospodarcze 
murowane, dom drewniany. 950.000 
zł  696-642-096  WYS 

JEŃKI, 1.07ha, Sprzedam nieużytek 
leśny położony w obrębie miejscowo-
ści Jeńki, woj.podlaskie o powierzchni 
1, 0740 ha.W 2012r.stary las został 
wycięty.  27.000 zł do uzg. 662-271-
701  WYS 

 » KOBYLIN, 2500M², GM. 
PIĄTNICA, DZIAŁKA SIEDLISKO
WA DO WYDZIERŻAWIENIA, 
DOM +BUD. GOSPODARCZY, 
OGRODZONA, UTWARDZO
NA. 600-588-666  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², gm. Piątnica, dział-
ka siedliskowa do wynajęcia, z moż-
liwością zamieszkania. 1.500 zł  729-
389-825  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², przy trasie 61, 
siedliskowa, ogrodzona, utwardzo-
na, 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 

MARKOWSZCZYZNA, 1ha, działka 
leśna. 55.000 zł  507-484-241  BIAŁ 

NOWOSADY, 2300m², prąd, gm. 
Zabłudów, siedlisko, wodociąg, do-
bry dojazd, cisza. 90.000 zł do uzg. 
795-016-613  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 

POW. B-stok, wydzierżawię stodołę 
i oborę. 1.000 zł  573-011-928  BIAŁ 

SOKOŁY, 10000m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, Wydane warunki zabu-
dowy. Media.Świetna lokalizacja oraz 
inwestycja 49 zł m² do uzg. 733-203-
160  WYS 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, 
działka na wynajem, nieruchomość 
gruntowa. 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 

SZCZUCZYN, 13000m², ul. Brzezno, 
grunty leśne w miejscowości Brzeźno, 
10 km od Szczuczyna, na działkach 
przeważa sosna. 65.000 zł do uzg. 
797038647  GRAJ 

WOJNY Pogorzel, 60a, łąka, gm. 
Szepietowo, zamiana na samochód 
osobowy, 18.00-20.00. 40.000 zł do 
uzg. 572-656-784  WYS 

Z ABŁUDÓW, 0.50ha, 0, 8ha, od 
20000 do 40000 za ha, 25 km od 
Białegostoku w pobliżu szosy E-19 
883-688-022  BIAŁ 

ZAGRUSZANY, 2900m², warunki 
zabudowy. 89.000 zł  609-405-958  
BIAŁ 

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

ZIEMIA ROLNA
ŻABICKIE, 1.41ha, ok. Lipska, klasa V. 
25.000 zł  662-755-657  AUG 
ŁADY Borowe, 3.60ha, gm. Zambrów, 
ziemia orna. 70.000 zł ha 661-737-
639  ZAM 

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

GM. Janów, 2.20ha, przy asfalcie. 
250.000 zł  607-358-344  SOK 

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

GM. Suchowola, 10ha, rolno-repa-
racyjna, malowniczo położone nad 
Biebrzą, siedlisko razem lub osobno, 
bunkier radziecki, idealne na agro-
turystykę. 550.000 zł ha 510-812-
082  SOK 

GM. Zawady, 2.50ha, III i IV klasa. 
100.000 zł ha do uzg. 662-359-335  
BIAŁ 

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 

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

KNYSZYN, 60a 30.000 zł  508-995-
628  MOŃ 

KOL. Mostowlany, 1.90ha, w tym 
0.5ha lasu. 100.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

KRYPNO Zastocze, 7.12ha, prąd, 
woda, przeważnie IV kl w jednym 
kawałku wraz z zabudowanym sie-
dliskiem. Działka ta położona jest mię-
dzy Krypnem a Knyszynem. 55.000 zł 
ha 888-643-175  MOŃ 

NETTA Folwark, 2.45ha, łąka, nad rze-
ka Ne  a. 39.000 zł  721-933-321  AUG 

NOWA Wola, 1ha, . 90.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 

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

OK. Wys-maz, 3.50ha, . 90.000 zł ha 
692-171-760  WYS 

PIEKUTOWO, 1.45ha, łąka uprawna 
45.000 zł  721-933-321  AUG 

POW. Bielsk Podlaski, 7.80ha, . 55.000 
zł do uzg. (85)737-35-30  BIEL 

POW. Giżycko, 5ha, w całości, częścio-
wo uzbrojona, energia, woda, prawo 
zabudowy, atrakcyjne położona, z 
możliwością podziału na mniejsze 
działki. 120.000 zł ha do uzg. 790-
296-668  GIŻ 

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę teren 
Aleksandrowo, Makarki, Czarna. 574-
486-829  SIEM 

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

SOFIPOL, 2.50ha, . 130.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 

STRYKI, 1.70ha, Sprzedam dwie działki 
o łącznej powierzchni 1.7ha położonej 
w wsi Stryki. Możliwość zabudowy. 
80.000 zł do uzg. (85)731-07-61  BIEL 

S U C H O W O L C E ,  5 .1 5 h a ,  g m . 
Kleszczele, łąka- 1ha, las-1ha, samo-
siew 3.15ha. 120.000 zł  509-287-
064  HAJ 

SZYNKI, 1ha 50.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 1.08ha, prąd, ziemia 
rolna, przy drodze głównej Zabłudów-
Bielsk Podlaski. Działka nadająca się 
pod inwestycję. 80.000 zł do uzg. 
785-036-722  BIAŁ 

ZDRODY Stare, gm. Poświętne, 1.50ha 
125.000 zł  501-574-507  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA

B STOK, 2 pokoje, umeblowane. 400 
zł pokój (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, umeblowane, po 
remoncie. 400 zł pokój (85)653-47-
20  BIAŁ 

B STOK, os. Śródmieście, pokoje do 
wynajęcia umeblowane, kuchnia, ła-
zienka, 500-600zł. 600-672-060  BIAŁ 

B STOK, os. Przydworcowe, pokój 
umeblowany. 500 zł  606-378-531  
BIAŁ 

B STOK, ul. Bema 89c, pokój do wy-
najęcia. 300 zł  883-158-482  BIAŁ 

B STOK, ul. Wasilkowska, Pokój 
uczniowi lub pracującemu, kaucja 
zwrotna 200zł. 500 zł całość 695-
974-308  BIAŁ 

 B-stok, wynajmę pokój męż-
czyźnie bez nałogów z łazien-

ką i aneksem kuchennym, 420zł 
+światło. 693-160-490  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Zielone Wgórza, wy-
najmę pokój umeblowany, mieszka-
niu 3-pokojowym, osobie pracującej. 
450 zł całość 601-844-260  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, Pokój do wynajęcia panu 
od 01-lutego. 450 zł całość +VAT 601-
844-260  BIAŁ 

B I AŁYS TO K, ul. Nowogródzka, 
Wynajmę pokój pracującemu męż-
czyźnie kontakt telefoniczny 8-12, 
umeblowany, telewizor kuchnia i ła-
zienka do dyspozycji od zaraz. 500 zł  
606-986-036  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, umeblowany pokój w 
centrum. 400 zł  785-598-168  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, wynajmę urządzony po-
kój w domu jednorodzinnym blisko 
centrum, osobie pracującej lub stu-
dentom. 500 zł  501-812-412  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 

AUGUSTÓW, 2 pokoje, ul. Rosiczkowa 
2a, nowe umeblowane i wyposażone 
lodówka, pralka, zmywarka, mieszka-
nie po remoncie z garażem w piwni-
cy, dużym tarasem i piwnicą 1.350 zł 
+opłaty 727-926-750  AUG 

B STOK, 1 pokoje, ul. Antoniukowska, 
Jaz Bud, wolne od 1.02.2019r. 900 zł 
+opłaty 664-926-080  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Piasta, wynaj-
mę mieszkanie. 1.200 zł całość 730-
900-722  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Al. Piłsudskiego, 
os. Centrum, 50m². 1.200 zł +liczniki 
606-375-683  BIAŁ 

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

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

niki 668-433-258  BIAŁ 

B STOK, os. Śródmieście, kawalerka 
do wynajęcia, 34m². 1.100 zł  512-
848-042  BIAŁ 

B STOK, os. Antoniuk, 2 pokojowe, 
wyposażone, internet, od 1.02.2019r. 
1.000 zł +liczniki 517-483-837  BIAŁ 

B S TO K, os. Fasty, przy Szosie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogro-
dzona. 900 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, os. Leśna Dolina, kawalerka 
1 osobie niepalącej, od lutego. 800 zł 
całość 698-901-538  BIAŁ 

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

B STOK, os. Nowe Miasto, wynajmę 
kawalerkę, I piętro. 650 zł +liczniki 
792-487-622  BIAŁ 

B STOK, os. Piasta, 33m², 2 pokojowe. 
900 zł +liczniki 798-898-189  BIAŁ 

B STOK, ul. Malmeda, 34m², kawa-
lerka. 1.000 zł +opłaty 663-260-268  
BIAŁ 

B STOK, wynajmę dom 350m², w tym 
150m² pow. gospodarczej, idealny na 
przedszkole, siedzibę fi rmy lub własny 
biznes. 6.000 zł  795-999-550  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Tuwima 
1/1, os. Antoniuk, Mieszkanie: kuch-
nia, korytarz, pokój, łazienka. Świeżo 
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Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

Białystok, ul. Pieczurki 3A. Kameralne osiedle na 
obrzeżach centrum, wśród zieleni. W sprzedaży seg-
menty środkowe w stanie deweloperskim: 112,60m2 

(plus strych ok 20m2), działka 221m2 - cena 
450.000zł. W sprzedaży również 2 segmenty brzego-
we w stanie deweloperskim: 112,60m2 (plus strych 

ok 20m2), działka 332m2 - 520.000 zł, 112,60m2 
(plus strych ok 20m2), działka 370m2 - 530.000 zł

Cena 450.000 zł.

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. 



po remoncie kap. z wyposażeniem 
Dostępne od 09.02.2019 900 zł 
+opłaty do uzg. 505-103-376  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Centrum, 
wysoki standard, panorama miasta, 
taras z oranżerią (50m²). 1.900 zł 
+opłaty 501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Nowe 
Miasto, 45m², wyposażone, bal-
kon, aneks kuchenny, jednorazo-
wa kaucja zwrotna 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, standard: do wprowadze-
nia. 1.510 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. 1000 Lecia 
PP, os. Białostoczek, ładne mieszkan-
ko 2 pokoje o podwyższonym stan-
dardzie. Kompleksowo wyposażone. 
Zapraszam. 1.400 zł  501-612-512  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Łąkowa, 
os. Bojary, Nowe 2018r 28m² bal-
kon loggia kaucja 1500zł.. 1.300 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Ślusarska, 
40m², umeblowane parter. 1.200 zł 
+liczniki 504-401-442  BIAŁ 

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 no-
woczesnym apartamentowcu, IIIp. 
winda, balkon, m. postojowe w ga-
rażu, dostępne od stycznia 1.450 zł 
+opłaty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Konopnickiej, 
os. Mickiewicza, w nowoczesnym 
apartamentowcu, KOMFORTOWE, 
w cenie miejsce w garażu podziem-
nym, dla WYMAGAJĄCYCH! 1.450 zł 
+opłaty 660-474-444  BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Kraszewskiego, os. Nowe Bojary, II 
piętro, umeblowane, wolne od za-
raz.Kaucja 1000złotych, czynsz 900 
zł +opłaty 728-840-150  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Kraszewskiego, os. Nowe Bojary, 
Kaucja 1000złotych.Czynsz 1.000 zł 
+opłaty 728-840-150  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Kraszewskiego, os. Nowe Bojary, 
Kaucja 1000złotych.Czynsz 1.000 zł 
+opłaty 728-840-150  BIAŁ 

 » 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, 3 pokoje, ul. Bema, os. 
Bema, cegła, 50m², I piętro, osob-
ne pokoje, widna kuchnia, łazienka 
i osobno WC, atrakcyjna lokalizacja! 
1.000 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/wiej-
ska, os. Nowe Miasto, PIĘKNE, 2po-
koje+pokój z aneksem, 20m² taras, 
m.postojowe w garażu, VIp.windy, 
apartamentowiec, od stycznia 1.600 
zł +opłaty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, Wynajmę 
mieszkanie 3-pokojowe, na parte-
rze. Salon, kuchnia, 2 sypialnie, łazien-
ka, balkon. Mieszkanie zlokalizowane 
przy ul. MAZOWIECKIEJ 1.800 zł  694-
038-522  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, os. Bojary, 
powierzchnia:71, 49m; 3 pię -
tro; 4 oddzielne pokoje; cena: 
2700zł+prąd+woda+gaz; 1-stano-
wiskowy garaż w cenie 150zł mie-
siąc. 2.400 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, os. Dziesięciny, wynajmę 
letnią kuchnię, ogrzewanie kominko-
we, bojler, pokój, kuchnia, łazienka. 
600 zł  513-425-059  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Trawiasta, komforto-
we 3-pokojowe mieszanie w nowym 
budownictwie, internet i TV w cenie, 
dwie łazienki, oddzielna kuchnia, z 
wyposażeniem AGD. 1.400 zł +opłaty 
794-227-203  BIAŁ 

BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Hallera, 
umeblowane, wyposażone miesz-
kanie na 3 piętrze. 1.350 zł +liczniki 
601-320-276  BIAŁ 

OLMONTY, dom do wynajęcia, 70m². 
500 zł  884-691-250  BIAŁ 

SOKOŁY, wynajmę dom, bez wypo-
sażenia. 700 zł  500-722-551  WYS 

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

SUWAŁKI, ul. Wojska Polskiego, wy-
najmę 2 pokojowe, nieumeblowane 
mieszkanie, centralne, własne. 500 zł 
+liczniki 506-076-997  SUW 

SUWAŁKI, wynajmę mieszkanie 34m², 
2 pokoje, częściowo umeblowane, ka-
ucja zwrotna 1200zł. 700 zł +liczniki 
601-148-826  SUW 

WARSZAWA, os. Ursynów, 66m², w 
pobliżu stacji metra Natolin, 2 sypial-
nie, salon z kuchnią lub pojedyncze 
pokoje. 2.100 zł +opłaty 600-766-466 

WASILKÓW, 6 pokoje, os. Wasilków, 
DOM W WASILKOWIE do wynaję-
cia 482m², działka 912m², również 
na działalność, 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 
stylistki 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, 20m², ul. Św. Rocha, wynajmę 
urządzone biuro, I piętro. 600 zł  535-
094-802, 602-437-034  BIAŁ 

B STOK, 28m², ul. Boboli, wynajmę 
lub sprzedam. 1.000 zł  609-911-477, 
501-065-551  BIAŁ 

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

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

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

B STOK, 60m², ul. Rumiankowa, lo-
kal handlowo- usługowy, dwupozio-
mowy. 1.400 zł +liczniki 508-592-
822  BIAŁ 

B STOK, 65m², na cichą działalność. 
1.000 zł  795-999-550  BIAŁ 

 » B STOK, 78M², UL. HALLERA, 
DAWNA BERLINGA, BUDY
NEK WIELORODZINNY Z 
USŁUGAMI NA PARTERZE, 
STAN DEWELOPERSKI, PAR
KING. (85)749-60-20  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 100m², ul. Ciołkowskiego, 
os. Mickiewicza, pokoje na parterze 
lub I i II piętrze budynku, pow.od 80 
do 400m².Metraż d u, cena od 25zł 
m² z mediami! 25 zł m² +VAT 660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 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, 1600m², wynajmę bu-
dynek 3 kondygnacyjny pod biura, 
hotel, hostel, wykończony. 29 zł m² 
600-900-969  BIAŁ 

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

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

869, (85)710-88-11  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², os. Centrum, wy-
remontowany lokal przy gabinecie 
kosmetycznym, dla fryzjerki, stylistki, 
itp, wszystkie media. 800 zł +opłaty 
534-174-908  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², os. Wygoda, 
Odstąpię działający od ponad 2 lat 
przynoszący zyski lokal z kebabem 
w dobrej lokalizacji blisko centrum 
przy sklepie calodobowym. 30.000 
zł  514-699-970  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 LO
KAL NA PARTERZE W CEN
TRUM BIAŁEGOSTOKU PO 
REMONCIE . IDEALNY NA 
SKLEP, BIURO, USŁUGI, OD 
ZARAZ. ZDJĘCIA NA . 2.500 
zł +VAT 502-539-739  BIAŁ 

CZYŻEW, 120m², na klub fi tness, za-
kład fryzjerski lub inne, ścisłe cen-
trum, 1 piętro. 500 zł  512-242-993  
WYS 

 » DOBRZYNIEWO FABRYCZNE, 
26M², 4KM OD B STOKU, 6 
LOKALI, KAŻDY PO 26M², BU
DYNEK NOWO WYBUDOWA
NY. 20 zł m² 607-426-700  BIAŁ 

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

IGNATKI, 1640m², hala produkcyjno-
-magazynowa 19.680 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

MOŃKI, 100m², os. Centrum, parter, 
na usługi handlowo-biurowe, cena 
plus prąd. 3.200 zł do uzg. 503-399-
247  MOŃ 

MOŃKI, 35m², os. Centrum, 1 piętro. 
1.000 zł całość 503-399-247  MOŃ 

ZABŁUDÓW, 250m², ul. Białostocka, 
Wynajmę Wydzierżawię pomieszcze-
nie.Lokal posiada prąd, kanalizację, 
wodę. 5.000 zł +liczniki +VAT 501-
503-783  BIAŁ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

 » DOMEK Z DZIAŁKĄ NA TE
RENIE BIAŁEGOSTOKU. 
693-409-776  BIAŁ 
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P  B  S    P  B  S    

Mieszkanie Mieszkanie 
z widokiem na parkz widokiem na park
Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga wciąż 

inwestuje i tworzy nowe, atrakcyjne lokalizacje 
na mieszkaniowej mapie Białegostoku. 

Tu wspomnieć należy o nowej inwestycji, która powstaje 
przy ulicy Jana Pawła II na osiedlu Młodych.

– Budynek mieszkalny wielorodzinny ma być nowoczesną, 
8-kondygnacyjną budowlą, z garażami i miejscami postojowymi 
w podziemiach – mówi Rafał Szeliga, prokurent fi rmy – Przyszli 
mieszkańcy będą mogli korzystać z komórek lokatorskich 
na piętrach, a dodatkowym plusem inwestycji pozostaje świetna 
lokalizacja przy samym Parku Antoniukowskim. Docelowo w tym 
miejscu powstać ma 220 komfortowych mieszkań.

W ofercie dewelopera są mieszkania od ok 30 – 90m2. 
Zróżnicowanie metrażu sprawia, że swoje miejsce na ziemi może 
znaleźć tu zarówno rodzina z dziećmi jak i single.

Budynek wyposażony w windy, komórki lokatorskie na pię-
trach jak i połączone z miejscami postojowymi w podziemiach. 
Dodatkową ofertą są indywidualne garaże w podziemiach.

– Cały teren będzie zamknięty, przez co stworzymy enklawę, 
w której mieszkańcy będą czuć się komfortowo i bezpiecznie – 
dodaje Rafał Szeliga. – Dodatkowo zadbamy o zieloną przestrzeń 
wokół.

Co jeszcze wyróżnią inwestycję przy ulicy Jana Pawła 
w Białymstoku? To idealne połączenie ze ścisłym centrum mia-
sta. Dostać się tam można w zaledwie kilka minut autobusem 
czy samochodem. W bezpośredniej okolicy jest wspomniany 
wcześniej Park Antoniukowski, sklepy, galerie, szkoły, przedszkola 
i żłobki. Doskonale rozwinięta infrastruktura na pewno przekona 
niejednego niezdecydowanego klienta.

– Z całkowitym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest 
to jedno z ciekawszych obecnie oferowanych miejsc w mieście 
– mówi Rafał Szeliga.

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

EKSPERT FINANSOWY DORADZI BEZPŁATNIE

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

  Spotka się w dogodnym miejscu i terminie
  Wyliczy zdolność kredytową w kilkunastu bankach

  Porówna aktualne oferty banków i pomoże wybrać 
najkorzystniejszą
  Wynegocjuje atrakcyjne warunki fi nansowania
  Przeprowadzi całą procedurę kredytową i pomoże w przy-
gotowaniu formalności

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu oraz kompleksowej 
obsługi transakcji deweloper podjął współpracę z OPEN FINACE 
EXPERT. – niezależnym ekspertem fi nansowym w zakresie kre-
dytów i pożyczek hipotecznych. To jedna z największych i najwyżej 
ocenianych firm ekspertów finansowych w Polsce. Siłą firmy 
jest, m.in. bardzo wysoka jakość obsługi klienta, skuteczność, 
profesjonalizm doradców, bezstronność oraz bogata oferta pro-
duktów hipotecznych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.       NP

O FIRMIE

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

Przedsiębiorstwo Szeliga w ofercie ma jeszcze szeregówki szeregówki i bliźniaki przy ul. 
Produkcyjnej na os. Bacieczki. Każdy dom wyposażony w piec gazowy. To nieduże domki o pow. 

od 84 – 100 m2. Do każdego dodatkowo jest przypisana wiata garażowa. Ceny od 430.000 zł, 
Zostały już 3 ostatnie domki (2 w zabudowie szeregowej i jeden w zabudowie bliźniaczej)

CO JESZCZE W OFERCIE?
Aktualnie w ofercie z gotowych inwestycji pozostały 2 lokale usługowe w budynku mieszkalnym przy ul. Piasta 5 w Białymstoku (dostępne 2 
lokale o pow. 110-120m2) – ceny od 5.800 zł/netto m2. Jest możliwość połączenia w jeden większy. Poniżej nasze propozycje aranżacyjne:

Lokal nr 6 – fryzjer z kosmetyczkąLokal nr 5 przychodniaLokal nr 5 i 6 – przedszkole



M AŁ ŻEŃS T WO poszukuje nie-
drogo mieszkania do wynajęcia w 
Białymstoku na długi okres czasu. 
507-482-567  BIAŁ 

PARA z dwójką dzieci poszukuje miesz-
kania w Białymstoku lub okolicach do 
wynajęcia, minimum 2 pokoje, osoby 
szanujące cudzą własność. 1.000 zł do 
uzg. 531-326-561  BIAŁ 

POSZUKUJĘ kawalerki do wynajęcia 
na peryferiach Białegostoku.Może 
być w Wasilkowie lub w Kleosinie 600 
zł +opłaty do uzg. 669-280-282  BIAŁ 

POSZUKUJĘ mieszkania do wynaję-
cia, 3 pokojowego, pilne, Wysokie 
Mazowieckie lub Białystok. 516-313-
556  WYS 

POSZUKUJĘ samodzielnego poko-
ju do wynajęcia lub kuchni letniej, 
Białystok. 882-698-490  BIAŁ 

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

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

 Wynajmę lokal pod sa-
lon kosmetyczny najchęt-

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

ZAMIANA

D Z I A Ł K A  8 2 7 8 m ²  5 k m  z a 
Bia łymstokiem w Niewodnicy 
Nargilewskiej rolną z możliwością 
przekształcenia na budowlaną zamie-
nię na dom 5-pok w Białymstoku me-
dia p w. 570.000 zł  696-566-169  BIAŁ 

GMINA Poświętne ok.Łap, 100m², 
działka 0, 33 ha, murowany, zabu-
dowania gospodarcze murowane, 
zamienię na mieszkanie w bloku 
Białystok, Łapy, może być do remontu 
882-698-490  BIAŁ 

ZAMIENIĘ działkę rolną z możli-
wością przekształcenia 8280m² w 
Niewodnicy nargilewskiej na dom 
5pok w B-stoku, media prąd, wodo-
ciąg, 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 
budowlanych media p w dr.utw 69 zł 
m² do uzg. 696-566-169  BIAŁ 

KUPIĘ

KUPIĘ deski tarasowe mogą być z roz-
biórki w bdb stanie 12m² 506-460-
190  BIAŁ 

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

KUPIĘ halę namiotową, wiatę do sa-
modzielnego montażu lub kontener. 
510-484-476 

KUPIĘ przewody elektryczne różne, 
zużyte, miedziane i aluminiowe, róż-
nej długości. 660-636-023, 532-177-
513  GRAJ 

KUPIE 40 arkuszy onduliny dachowej 
zdiętej z dachu nadającej się do po-
nownego położenia na dach 1 zł do 
uzg. 739-087-740  OMA 

KUPIE przepusty melioracyjne mogą 
być używane. 601-054-190  PISZ 

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100 zł szt. 
607-940-357  ŁOM 
ŻWIR, piasek, pulpa, ziemia, 1-15t, 10-
500zł. 603-218-715  BIAŁ 

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

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

BARAKOWÓZ mieszkalny, stan bdb, 
dł. 7.5m, szer. 2.50m. 8.000 zł  697-
206-827  BIAŁ 

BECZKA do wody z podwoziem 3000l. 
2.000 zł  533-539-848  AUG 

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

BEJCA do barwienia drewna, 8kg. 40 
zł kg (86)271-38-53  ZAM 

BEJCA orzech do drewna, 8kg. 30 zł 
kg (86)271-38-53  ZAM 

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

BOAZERIA sosnowa, używana i nowa, 
gr. 15mm, szer. 60mm, 10m².. 120 zł 
całość 511-240-244  SOK 

 Bojler biawar 120l, grzał-
ka 2000Vat 1-miesiąc używa-
ny. 500 zł  500-100-289  BIAŁ 

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

BRAMA nowa segmentowa Hormann, 
wzór kaseton, kolor biały, szer. 
2420x2080m +uszczelki. 1.350 zł  
514-520-100  BIAŁ 

B R A M A  p r ze my s łow a,  n ow a 
Hormann, typ HR 116, kolor brąz 
szer. 2740 wys. 2900 (wym. w przy-
bliżeniu). 4.700 zł  514-520-100  BIAŁ 

BRODZIK akrylowy, narożny, 90 głę-
boki z siedziskiem. 160 zł  508-073-
762  BIAŁ 

CEGŁA czerwona, 4500szt, 0.70gr szt. 
3.500 zł  508-050-585, (50)805-05-
85  AUG 

CEGŁA klinkier brązowa 50szt  1, 50 
zł  696-642-096  WYS 

CEGŁA z rozbiórki. 0, 80 zł szt. 508-
978-927  BIAŁ 

 » CENTRUM FOLII BUDOWLA
NYCH I GEOSYNTETYKÓW 
GEOWŁÓKNINY, MEMBRA

NY , NAJLEPSZE CENY W 
PÓŁ WSCH POLSCE, PEŁNY 
ASORTYMENT ZADZWOŃ DO
RADZIMY (85)653-92-34  BIAŁ 

CERATHERM izolacyjny, ekologiczny 
dodatek do każdego rodzaju farb we-
wnątrz i na zewnątrz budynku- jest jak 
izolacja 12cm styropianem. 115 zł kg 
514-520-100  BIAŁ 

CYNA do lutowania, 2kg. 100 zł kg 
(86)271-38-53  ZAM 

DĄB na pniu 80cm średnicy w od ziom-
ku 1m³. 300 zł  502-787-601  BIAŁ 

DESKA calówka oraz 32mm, sezono-
wane. 1.500 zł m³ 663-414-849  SIEM 

DESKA szalunkowa. 350 zł m³ 508-
978-927  BIAŁ 

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

DESKI wysezonowane 50. 1.100 zł m³ 
572-138-208  BIAŁ 

DOMY drewniane, całoroczne, letni-
skowe. 500-556-625 

DREWNO z rozbiórki budynku gospo-
darczego, doskonałe do budowy al-
tanki lub innego budynku. 4.000 zł  
883-688-022  BIAŁ 

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

DRZEWO materiałowe jesion, I klasa. 
900 zł m³ 502-787-601  BIAŁ 

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 łazienkowe i pokojowe, 60szt. 
200 zł do uzg. 668-608-330  BIAŁ 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 
100X214CM, OKNA 198X115CM 

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

DRZWI balkonowe, 2-skrzydłowe, 
szer.118x230 490 zł  531-865-030  
BIAŁ 

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

 » DRZWI DREWNIANE LEWE 
85. (85)653-47-20  BIAŁ 

DRZWI drewniane sosnowe, nowe 
330 zł  531-865-030  BIAŁ 

DRZWI metalowe, zewnętrzne, wi-
traż, 2 zamki, klamka, kpl.gotowy do 
montażu, nowe 950 zł całość 531-
865-030  BIAŁ 

DRZWI wejściowe nowe. 1.600 zł  
(85)715-29-32  BIAŁ 

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor je-
sion, 2szt. 40 zł szt. (86)271-38-53  
ZAM 

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

DRZWI z futryną 220 zł  796-335-
325  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne pcv, białe, nowe, 
klamka i wkladka, kpl 930 zł  531-
865-030  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, drewniane, uży-
wane, 85x205, 1szt. 100 zł  (86)271-
38-53  ZAM 

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

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

FUTRYNY, ościeżnice metalowe do 
drzwi, 6szt 100 zł szt. 794-290-227  
BIAŁ 

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

GRZEJNIK łazienkowy, nowy, duży. 
150 zł  794-729-290  BIAŁ 

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

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

GRZEJNIKI panelowe, 6szt 130 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

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

KABINA prysznicowa narożna z bro-
dzikiem, kpl 190 zł całość 508-073-
762  BIAŁ 

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

KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 
KRATY typu Mostostal, kraty wema.  
1 zł  662-683-002  SOK 

KROKWIE świerkowe, dł. 5.10, 14x6, 
12szt. 50 zł szt. 606-419-285  SOK 

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

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

MALOWANIE, tapetowanie, szybko i 
solidnie 794-290-227  BIAŁ 

MATERIAŁY hydrauliczne: rury, ko-
tły na paliwo stało, na gaz, zawory, 
wkłady kominowe itp.- Ceny hurtowe. 
Możliwość montażu i VATu 8% 1 zł 
szt. +VAT do uzg. 603-664-445  HAJ 

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

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

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 
NOWE drzwi wewnętrzne pełne 
CERES 80 prawe kolor Akacja kupio-
ne w Castoramie. Drzwi nie pasują 
do moich starych ościeżnic, zostały 
już skrócone o 1 cm. 190 zł  504-866-
750  SOK 

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

ODDAM siding plus steropian, około 
250m. 783-015-360  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, 532-177-513  GRAJ 

O K N A  d r e w n i a n e  u ż y w a n e 
240x1.50m, 3szt. 100 zł  668-178-
073  ŁOM 

OKNA pcv, 116x114, nowe, 2szt 420 
zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

O K N A  p c v ,  2 - s k r z y d ł o w e , 
szer.147x113, 4szt 420 zł szt. 794-
290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x54, nowe, 3szt 210 zł 
szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, fi x(nieotwierane), 8szt 120 
zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNA pcv, nowe, 3szt, 117x144 450 
zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

OKNA pcv, nowe, 57x54, 3szt 180 zł 
szt. 508-073-762  BIAŁ 

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

OKNA pcv, szer.147x114, 2-skrzydło-
we, 4szt 420 zł szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, szer.57x114, nowe, 2szt 
270 zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

OKNA pcv, szer.87x144, 2szt, nowe 
370 zł szt. 796-335-325  BIAŁ 

OKNA pcv, szer.87x84, 3szt, nowe 250 
zł szt. 796-335-325  BIAŁ 

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

OKNO dachowe roto 78x118 i velux 
78x140, bez kołnierza 280 zł szt. 796-
335-325  BIAŁ 

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

PŁOTEK metalowy do ogródka 5m. 
150 zł całość (85)715-29-32  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 

PŁYTA OSB gr. 12mm, 30szt. 35 zł szt. 
882-754-002  BIAŁ 

PŁYTA OSB gr. 22mm, 25szt. 65 zł szt. 
882-754-002  BIAŁ 

PŁYTKI pcv 60x60cm, antyelektro-
statyczne, 50szt. 3 zł szt. 508-461-
400  BIAŁ 

PŁYTY drogowe betonowe zbrojo-
ne podwójnie, używane. 130x300x-
15-11szt, 100x300x15-13szt, możliwy 
załadunek. 80 zł m² 727-766-549  BIEL 

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

PANELE podłogowe, stan bdb, 23m². 
7 zł m² 508-461-400  BIAŁ 

PAPA termozgrzewalna wierzchniego 
krycia, 2 rolki po 5m² 70 zł szt. 796-
335-325  BIAŁ 

PARAPETY konglomerat, 30x156cm, 
4szt 120 zł szt. 796-335-325  BIAŁ 

PIASEK płukany, bez kamieni, do pia-
skownic, murowania, cena z dowo-
zem. 150 zł  508-978-927  BIAŁ 

 Piec olejowy D E DJE-
TRICH, 17KW+ zbiorniki 3000l. 

600 zł  500-100-289  BIAŁ 

POKRYWA żeliwna do studzienki 
kanalizacyjnej. 200 zł  508-978-927  
BIAŁ 

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

PRZEPŁYWOWY podgrzewacz wody, 
nowy, biały. 200 zł  505-302-976  KOL 

PRZEWODY elektryczne ogumowane, 
podziemne, różnej długości i grubo-
ści: skrzynka elektryczna z łącznikiem 
głównym i bezpiecznikami, piecyk 
elektryczny. 10 zł  888-899-004  BIAŁ 

PUSTAKI żużlowe, 300szt. 3 zł szt. 
663-414-849  SIEM 

ROLETA zewnętrzna, antywłamanio-
wa, aluminiowa,  180 zł  531-865-
030  BIAŁ 

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

RURY żeliwne kanalizacyjne 5szt., 
f i 150 dł., 1, 80. 250 zł całość 
509-823-238 

SŁUP elektryczny. 250 zł  668-178-
073  ŁOM 

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

SŁUPKI metalowe ogrodzeniowe 
50szt. cena od 15 do 25zł. (85)715-
29-32  BIAŁ 

SŁUPKI ogrodzeniowe, 300szt, 20-
25zł. 533-539-848  AUG 

SEDES kompakt 150 zł  604-922-094  
BIAŁ 

SOSNA tartaczna lub cały las 1.8ha. 
270 zł m³ 507-484-241  BIAŁ 

 » SPRZEDAŻ I MONTAŻ KOLEKTO
RÓW SŁONECZNYCH, BATERII 
SŁONECZNYCH. 730-794-583 

SPRZEDAM 3 dęby i 1 jesion na pniu. 
10 zł  697-999-978  MOŃ 

SPRZEDAM używany ale w bardzo do-
brym stanie bojler S  ebel Eltron SHZ 
LCD electronic comfort 195. 1.200 zł 
do uzg. 501-942-160  BIAŁ 

STAL budowlana: pręty żebrowane, 
kątowniki, dwuteowniki, rury. 2 zł kg 
508-978-927  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 3m z dowozem. 
6 zł szt. 508-711-025  BIAŁ 

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 

STODOŁA, stare drewno 20m x 11m, 
deski, belki, krokwie, dachówka. 
9.500 zł  510-531-238  OLE 

STOJAK do przewozu okien, drzwi. 
1.000 zł  (85)715-29-32  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa z umywalką, 
bateią z korkiem automatycznym i 
syfonem.Szer. umywalki 50cmx40, 
sza  a 45x26cm.Wysokość zestawu 
84cm.kpl-nowy 250 zł całość 794-
290-227  BIAŁ 

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

SZTACHETY 120-150cm. 4, 80 zł szt. 
515-418-047  BIAŁ 

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

SZYNY kolejowe. 5.000 zł  697-206-
827  BIAŁ 
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Oliwne Ogrody Oliwne Ogrody 
na Dziesięcinachna Dziesięcinach
Nowoczesna architektura połączona z klasyką 

drewna, idealna lokalizacja dla tych, którzy cenią 
sobie ciszę, spokój ale też dobrą komunikację 

z centrum miasta a także komfort mieszkania – 
tak w wielkim skrócie można opisać najnowszą 
inwestycję fi rmy Sokołowski Nieruchomości. Ogrody 
Oliwne to kompleks budynków mieszkalnych, które 
powstają przy ulicy Oliwkowej w Białymstoku.

Białystok w ostatnich latach zmienił się nie do poznania. 
Również skupiska szarych blokowisk z wielkiej płyty już prawie 
wszędzie zyskały nowe oblicza, a obok nich powstają nowoczesne 
i ekskluzywne budynki mieszkalne i usługowe. Tak właśnie jest 
na osiedlu Dziesięciny. To właśnie tu powstaje unikalne miejsce 
do zamieszkania – Oliwne Ogrody, które w swojej ofercie ma fi rma 
Sokołowscy Nieruchomości.

Co ważne położenie tego miniosiedla zapewnia idealną komu-
nikację z centrum miasta, możliwość z korzystania z obwodnicy 
Białegostoku (Generała Stanisława Maczka). W niedalekiej od-
ległości są sklepy, szkoła, przedszkola i przychodnia. Tak więc 
jest wszystko czego potrzeba nawet najbardziej wymagającym 
mieszkańcom.

– Na pierwszą część Oliwnych Ogrodów składa się osiem 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-lokalowych niepod-

piwniczonych oraz jednego budynku 1- lokalowego w zabudowie 
szeregowej. Mieszkania dostępne w tym etapie składają się 
trzech pokoi. Powierzchnia mieszkań wynosi od 45,18 m2 
do 67,36 m2. Jest ona zróżnicowana tak, by wszyscy mogli 
czuć się tam komfortowo – mówi Aneta Sokołowska właściciel 
fi rmy Sokołowscy.

Druga część inwestycji przy ulicy Oliwkowej to z kolei siedem 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2- lokalowych niepod-
piwniczonych. Mieszkania są również trzypokojowe o powierzchni 
od 53,27 m2 do 67,36 m2.

Do każdego mieszkania ulokowanego na parterze zaprojek-
towano ogródek. Każdy z nich będzie ogrodzony.

– Zadbaliśmy również o miejsca parkingowe. Do każdego 
mieszkania jest przynależne jedno miejsce postojowe – dodaje 
Aneta Sokołowska.

Budynki klientom będą oddawane w stanie deweloperskim 
z piecem. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2018 roku. Termin 
zakończenia jest przewidziany na koniec 2019 roku.

Więcej informacji w Biurze Sprzedaży przy ul. 
Legionowej 30 lok 103 Białystok (I piętro – Rynek 
Sienny) lub pod numerem tel. 85 742 88 48, 85 742 88 58

NP

O FIRMIE
Firma Sokołowscy Nieruchomości zajmuje się 

deweloperstwem oraz pośrednictwem. Do tej pory 
zrealizowano następujące inwestycje: – Serwitutowa 
– 7 segmentów w zabudowie szeregowej zlokalizo-
wanych w Białymstoku przy ul. Serwitutowej 10, 
– Apartamenty Świerkowa – blok mieszkalny wielo-
rodzinny położony w Białymstoku przy ul. Świerkowej 
24, – Cztery Pory Roku – 9 segmentów w zabudowie 
szeregowej oraz 2 segmenty w zabudowie bliźniaczej 
w Białymstoku przy ul. Zaściańskiej 24, – Zielone 
Zacisze – 4 domy jednorodzinne zlokalizowane 
w Białymstoku przy ul. Marynarskiej 20, 20A, 22, 
22A, – Willa Miejska Krańcowa – 3 budynki miesz-
kalne wielorodzinne położone w Białymstoku przy ul. 
Krańcowej 16A, 16B, 16C, – Apartamenty Żurawia – 
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Żurawiej 
17 w Wasilkowie, – Oliwkowa – 12 segmentów w zabu-
dowie szeregowej przy ul. Oliwkowej w Białymstoku, 
– Modern House – 6 segmentów w zabudowie sze-
regowiej przy ul. Łodzińskiego w Białymstoku – Pod 
Lasem – 2 segmenty w zabudowie bliźniaczej ul. Pod 
Lasem/ul. Solnicka w Białymstoku – Zielone Zacisze 
II – dwa budynki mieszkalne jednorodzinne przy ul. 
Marynarskiej w Białymstoku,

W realizacji są następujące inwestycje:
– Nowoczesna Leśna – 8 mieszkań w zabudo-

wie szeregowej zlokalizowanych u zbiegu ulic Leśnej 
i Poziomej w Białymstoku, – Willa Miejska Krańcowa 
II – w ramach tej inwestycji zaplanowano 9 mieszkań 
o powierzchni od 30,16 m2 do 86,42 m2 oraz rozkład 
od 2 do 4 pokoi.



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

TAPETA papierowa różne wzory i ko-
lory, po 4, 5, 6, 7 rolek. 5 zł do uzg. 
794-729-290  BIAŁ 

TARCICA dębowa. 1.200 zł  609-141-
836  SOK 

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

WĘŻE do ogrzewania podłogowego, 
nowe, fi  10mm, ok. 1850mb +rozdzie-
lacze mosięrzne-2szt oraz rozdziela-
cze stalowe 10-30obw.(rozdzielacze 
1500zł). 3.460 zł  514-520-100  BIAŁ 

WANNA akrylowa Cersanit, naroż-
na, nowa, 95x170 250 zł  531-865-
030  BIAŁ 

WANNA akrylowa narożna z noga-
mi i syfonem 190 zł całość 508-073-
762  BIAŁ 

WANNA akrylowa, Cersanit, nowa, 
70x170 180 zł  796-335-325  BIAŁ 

WANNA akrylowa, długość 120cm, 
nowa 240 zł  508-073-762  BIAŁ 

WANNA akrylowa, nowa, 70x120 240 
zł  531-865-030  BIAŁ 

WANNA akrylowa, Poolspa, 80x170 
170 zł  794-290-227  BIAŁ 

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

WEŁNA izolacyjna, 20szt. 65 zł szt. 
882-754-002  BIAŁ 

WENTYLACJA kominowa. 15 zł szt. 
730-900-722  BIAŁ 

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

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

ZBIORNIK 90x90x120. 200 zł  730-
900-722  BIAŁ 

ZBIORNIK PCV 1000l. Mrągowo 300 
zł  691-298-345 

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

ZLEW jedno komorowy z ociekaczem. 
80 zł  508-978-927  BIAŁ 

ZLEW kuchenny 70 zł  604-922-094  
BIAŁ 

ZLEW kuchenny jednokomorowy z 
ociekaczem. 150 zł  (85)715-29-32  
BIAŁ 

ZLEWOZMY WAK 1 komorowy z 
ociekaczem, bateria wyciągana, ce-
ramiczny, piaskowy. 220 zł  511-240-
244  SOK 

ZLE WOZMY WAK bia ły, używa-
ny, 2 komorowy, rozm 60x80. 80 zł  
(86)271-38-53  ZAM 

ZLEWOZMYWAK kuchenny ze stali 
nierdzewnej, nowy 110 zł  796-335-
325  BIAŁ 

 » 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 monta-
żu. 663-201-446, 783-828-866 

GLAZURA terakota, szpachlowanie, 
malowanie, zabudowy g-k, ścianki 
działowe, gładzie, remont, układanie 
płytek, łazienki, terakota, glazura, 
gres, elewacje. 797-442-284 

PRZYJMUJEMY zlecenia na komplek-
sowej wykonanie docieplenia elewacji 
Białystok i okolicevw 2019 r f v gwa-
rancja, własne rusztowanie. szpachlo-
wanie agregatem 509-517-923  BIAŁ 

PRZYJMUJEMY zlecenia na wykona-
nie docieplenia elewacji na 2019r.
komokeksowo własne rusztowania! 
oraz szpachlowanie;malowanie agre-
gatem.tradycyjnie.f VAT 509-517-923  
BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 
TYNKI tradycyjne z agregatu cemento-
wo-wapienne. Solidna ekipa tynkar-
ska z wieloletnim doświadczeniem. 
Wycena i pomiar metrów gra  s. 691-
655-384  BIAŁ 

USŁUGI agregatem, malowanie ele-
wacji, gruntowanie ścian nanoszenie 
tynków mineralnych, nanoszenie gła-
dzi gipsowych Wycena i pomiar gra  s. 
797-442-284  BIAŁ 

USŁUGI hydrauliczne. Kotłownie, in-
stalacje c.o., instalacje wod.-kan., 
wentylacja i inne. 100 zł m² do uzg. 
603-664-445  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE

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

STUDNIE głębinowe, ujęcia wody, 
renowacja,, wymiana pomp głębino-
wych. podana cena dotyczy 1mb przy 
odwiercie pow. 20m na rura 125mm 
atestowanych studniarskich. 150 zł 
mb do uzg. 606-716-067  AUG 

OKNA I DRZWI

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

MONTAŻ okien i drzwi 508-073-762  
BIAŁ 

SERWIS, regulacja i naprawa okien i 
drzwi 794-290-227  BIAŁ 

POZOSTAŁE

BALUSTRADY nierdzewne poręcze 
schody 400 zł do uzg. 530-322-678  
BIAŁ 

 » CZYSZCZENIE KOMINÓW, 
UDRAŻNIANIE KANALIZACJI, 
BIAŁYSTOK. 504-659-297  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 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

DROBNE prace budowlane szpachlo-
wanie.malowanie.glazura.terakota itp 
516-329-366  BIAŁ 

GL A ZURNIK remonty mieszkan.
Gwarancja jakosci 572-937-912  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 gospodar-
czych, 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, 

brodziki prysznicowe, wysoka 
jakość, niskie ceny. 500-100-

289, (85)718-82-91  BIAŁ 

OFERUJEMY fachowe doradztwo, 
wycenę oraz kompleksowe wykonaw-
stwo instalacji sanitarnych, wodno-
-kanalizacyjnych, centralnego ogrze-
wania, rekuperacji i innych. 1.000 zł 
całość +VAT do uzg. 533-180-100, 
662-961-956  BIAŁ 

OFERUJEMY wynajem kompletyw-
nych systemów szalunkowych stropo-
wych i ściennych. 783-067-022  BIAŁ 

PIECE kaflowe, kominki z wkładem 
- nowe stawiam. Remontuję, popra-
wiam stare piece kafl owe. 575-821-
537  BIAŁ 

PIECE kaflowe, kominki z wkładem 
nowe stawiam. Remontuję, napra-
wiam stare piece kafl owe. 575-821-
537  BIAŁ 

PROFESJONALNE I KOMPLEKSOWE 
WYKONAWSTWO w zakresie malo-
wania dachów. 730-382-430  BIAŁ 

REMONTY, prace ogólnobudowlane, 
tanio i solidnie, wolne terminy. 693-
798-272  BIAŁ 

ROZBIORĘ oraz złożę dom drewniany, 
wymiana podwaliny, ścian, naprawa 
fundamentu pod domem montaż sza-
lówka, podbitka, ocieplenie podda-
sza,  512-675-556 

ROZBIÓRKA domów i altanek. 536-
709-700  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 

STUDNIE wiercone minikoparka 130 
zł mb 508-677-029  SOK 

SZPACHLOWANIE malowanie uklada-
nie paneli glazure terakota bialystok 
i okolice ceny konkurencyjne  731 
578 350  BIAŁ 

TYNKI: - cementowa-wapienne, - gip-
sowe, - tradycyjne. Zapraszam do 
kontaktu. 508-628-126  BIAŁ 

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

USŁUGI budowlane, więźba, wiązary, 
elewacje z szalówki, remonty i reno-
wacja domów drewnianych, drewnia-
ne garaże, altany, tarasy, zadaszenia, 
Białystok, Bielsk. 500-765-835  BIAŁ 

USŁUGI glazurnicze: łazienki, kuchnie, 
tarasy, schody, balkony.Zadzwoń i 
umów się na bezpłatna wycenę. 513-
684-949  BIAŁ 

U S Ł U G I  o g ó l n o b u d o w l a n e . 
Wykonujemy wszelkie prace ogól-
nobudowlane oraz remontowe. 
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Rodzinny zakątek Rodzinny zakątek 
– warto tam zamieszkać– warto tam zamieszkać
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 fi rmie:

Inwestycje realizowane są w najlepszych loka-
lizacjach. Osiedla powstają w wyselekcjonowanych 
miejscach w Białymstoku. W trakcie całej realizacji 
inwestycji jest możliwość wglądu do pełnej doku-
mentacji, planów nowego domu, umów, etc. Wysoki 
standard wykończenia naszych inwestycji gwarantuje 
spokój, pewność i przyjemność z mieszkania w nowym 
budownictwie.

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

15-399 Białystok
tel.: 662 229 119

mail: biuro@rsbi.pl



Szybko tanio i solidnie.Bielsk Podlaski-
Białystok-Hajnówka.  572-645-500  
BIEL 

USUWAMY wszystkie odpady z re-
montu i budowy od 150zł. Oferujemy 
wywóz odpadów różnego rodzaju. 
150 zł  604-418-066  BIAŁ 

WYKONAM balustrady balkonowe, 
różne wzory, kute. 790-296-668  GIŻ 

WYKONUJEMY więźby dachowe, so-
lidnie. 609-141-836  SOK 

ZŁOTA rączka, naprawy, drobne re-
monty 508-073-762  BIAŁ 

ZBUDUJĘ garaż, wiatę, szopę, al-
tanę, płot. Ułożę kostkę brukową. 
Wyszpachluję i pomaluję. Wykonam 
prace budowlane nietypowe. 
Zapewniam kierownika budowy w ce-
nie. 794-125-620, 503-151-757  BIAŁ 

SPRZĘT AGD

EXPRES przelewowy do kawy spraw-
ny w 100% jak nowy mało używany 
dokładam do niego gra  s fi ltry pa-
pierowe, robi bardzo pyszną kawe 
jest cichy w porownaniu do eksp 54, 
99 zł szt. 575-176-626  BIAŁ 

KRAJALNICA do mięsa. 900 zł  692-
349-903  MOŃ 

KUCHENKA elektryczna Amica 4 pal-
nikowa, z piekarnikiem, stan db. 150 
zł  502-729-020  WYS 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa z 
piekarnikiem na gaz, stan bdb. 200 
zł  663-937-643  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z 
piekarnikiem. 350 zł  507-975-896  
BIAŁ 

KUCHENKA gazowa Polar 4 palnikowa 
z piekarnikiem, stan db. 150 zł  502-
729-020  WYS 

KUCHENKA gazowa z elektrycznym 
piekarnikiem 260 zł  531-865-030  
BIAŁ 

KUCHENKA gazowa z gazowym pie-
karnikiem, brązowa 210 zł  604-922-
094  BIAŁ 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350 zł do uzg. 531-
540-521  BIAŁ 

LODÓWK A duża, nowa. 300 zł  
(85)653-47-20  BIAŁ 

LODÓWKI używane, 2szt, w dobrym 
stanie, 150-200zł. 502-782-576  BIAŁ 

LODÓWKO  zamrażarka. 350 zł  508-
978-927  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 
NOWA ręczna wyciskarka do owoców 
i warzyw.Niewielka, kompaktowa i 
lekka.Wyciskarka jest ekologiczna, 
cicha, łatwa w obsłudze i czyszczeniu. 
45 zł  663-206-992  BIAŁ 

ODKURZACZ 1600w mały, lekki, z 
kompletnym dodatkowym wyposa-
żeniem.Sprawny. 100 zł  663-206-
992  BIAŁ 

ODKURZACZ bezworkowy, jak nowy, 
stan bdb. 60 zł  728-860-389  BIAŁ 

ODKURZACZ wodny, na gwarancji. 
220 zł  603-218-715  BIAŁ 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan 
bdb. 70 zł  507-975-896  BIAŁ 

PRALKA frania. 150 zł  602-240-972  
EŁK 

PRALKA Frania. 100 zł  661-841-996  
WYS 

 » PRALKA MAŁA, TELEWIZOR 
SAMSUNG, LODÓWKA DUŻA, 
BAGAŻNIK NA SAMOCHÓD, 
BIURKO DREWNIANE NOWE  
WYPRZEDAŻ. (85)653-47-20  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa 150 zł  604-922-
094  BIAŁ 

 » PRALKA. (85)653-47-20  BIAŁ 
PRALKA. 100 zł  508-978-927  BIAŁ 
SPRZEDAM odkurzacz wielofunkcyjny 
Clean King, nowy. 2.500 zł  797-437-
708  BIAŁ 

UMYWALKA ikea piekna mało uzy-
wana z kranem ikea dł 80-81cm szer-
54-55cm 320 zł całość 696-566-169  
BIAŁ 

UMYWALKA używana biała, zwykła, 
z kranem 50 gł40. 80 zł całość 696-
566-169  BIAŁ 

WIRÓWKA do bielizny 150 zł  794-
290-227  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA klapowa. 300 zł do 
uzg. 508-474-486  HAJ 

ZAMRAŻARKA, mało używana. 530 
zł  514-776-878  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA. 1.000 zł  692-349-
903  MOŃ 

ZLEW jednokomorowy uzywany okra-
gly głeboki z kranem retro srebry 100 
zł całość 696-566-169  BIAŁ 

ZMYWARKA Candy, 3 letnia. 700 zł  
505-302-976  KOL 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
ŻYRANDOL mosiężny 8 ramienny, 
waga 11kg, żarówki na mały gwint. 
800 zł  660-636-023, 532-177-513  
GRAJ 
ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 
80 zł  (86)271-38-53  ZAM 
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramienne 
i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-240-
244  SOK 

CHODNIK dywanowy, szer. 90cm, dł. 
14.20m. 450 zł  785-471-839  WYS 

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

DYWAN mało używany, 3x4m, beż, 
ładny. 150 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

DYWAN, 2x3m, mało używany, wzo-
rzysty, jasny orzech i brąz z beżem, 
ładny. 100 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

DYWANY 2mx3m 150 zł szt. 536-709-
700  BIAŁ 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, ce-
gła, używany. 50 zł  503-902-859  BIAŁ 

FIRANKI polskie, nowe, cena za metr. 
15 zł  794-729-290  BIAŁ 

FIRANKI, dł. 2m, szer. 2.5m, 2szt. 27 
zł  508-461-400  BIAŁ 

LUSTRO do naklejenia w dobrym sta-
nie o wym.52, 5 cm x 44 cm. możliwy 
transport za dopłatą  49, 99 zł szt. 
575-176-626  BIAŁ 

LUSTRO krótko uzywane ikea rama 
brzozowa ok 70x70 70 zł szt. 696-
566-169  BIAŁ 

LUSTRO o wym.85cm x 58cm w do-
brym stanie, istnieje możliwość trans-
portu za doplatą  56, 99 zł szt. do uzg. 
575-176-626  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę i fotele, kolor 
czerwony, wełna, nowe. 100 zł  794-
729-290  BIAŁ 

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

SPRZEDAM 4 kosze wiklinowe uży-
wane 2 z pokrywkami, 1 zakupowy, 1 
do przenoszenia drewna do kominka. 
100 zł  501-942-160  BIAŁ 

SPRZEDAM młynki do soli i pieprzu 
renomowanej fi rmy Silit.  110 zł  504-
569-059  BIAŁ 

TAPETY drewnopodobne, 2szt. 15 zł 
do uzg. 794-729-290  BIAŁ 

WAZON, grube szkło gr. 0, 4cm, wys. 
40cm, spód 2cm, średnica 14cm. 20 
zł  503-902-859  BIAŁ 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, wzo-
ry dziecięce, szer. 4m. 50 zł mb 601-
323-135  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 

ZASŁONY żakardowe, różne wzory 
i kolory. 50 zł kpl do uzg. 794-729-
290  BIAŁ 

ZASŁONY dł. 1.80m, szer. 0.80m, 3szt. 
20 zł  508-461-400  BIAŁ 

MEBLE
ŁÓŻKO drewniane Swarzędz, ładne, 
jasny dąb. 120 zł do uzg. 531-540-
521  BIAŁ 

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 sza  i, 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 skórzany, kolor grafi towy. 250 
zł  505-302-976  KOL 

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

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 
20 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

KANAPA +fotel. 1.000 zł  505-302-
976  KOL 

KANAPA czerwona, narożna. 500 zł  
725-300-588  BIAŁ 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-685  
BIAŁ 

KOMODA niemiecka, stan bdb, po re-
nowacji. 2.500 zł  662-593-789  SUW 

KO M O DA rzeźbiona z lustrem 
50x195cm 450 zł  504-418-652  BIAŁ 

KOMPLET mebli, bardzo ładny: szafa, 
regał, komoda, biurko z półką, kolor 
jasny, pasuje do każdego wnętrza, 
stan bdb. 850 zł  728-216-513  BIAŁ 

KOMPLET wypoczynkowy, sofa roz-
kładana, 2 fotele, stan db, solidne. 
500 zł  695-834-286  BIAŁ 

KRZESŁO dwu-funkcyjne, po obrocie 
90 stopni zmienia się w trzystopnio-
we schody. 300 zł  504-418-652  BIAŁ 

KRZESŁO komputerowe 50 zł  604-
922-094  BIAŁ 

KRZESŁO obrotowe. 50 zł  663-937-
643  BIAŁ 

MEBLE kuchenna 23 elementy, na 
wysoki połysk, wraz z barem, pod-
świetleniem, w stanie bdb+lodów-
ka srebrna, sprawna z dozownikiem 
wody. 3.000 zł  501-541-523  BIAŁ 

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

NOWA wersalka w kolorze brązowym 
z pojemnikiem na pościel zapewnia-
my dowóz za dopłatą. 500 zł  518-
424-186  BIAŁ 

REGAŁ do pokoju dziecięcego lub 
młodzieżowego w dobrym stanie z 
biurkiem. Można dowolnie ustawiać. 
Zdjęcie wyślę smsem.Suwałki 320 zł  
504-907-069  SUW 

REGAŁ wykonany z płyty dąb sono-
ma, jest on w doskonałym stanie jak 
nowy wys.1m5 cm szerokość 43.5 cm 
głębokość 40 cm posiada 3 półki. 49, 
99 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

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

SEGMENT olcha przeszklony, 3 części, 
szer. 2.80. 600 zł  505-302-976  KOL 

SEGMENT z regału, ciemny orzech, 
używany, stan db. 60 zł  503-902-
859  BIAŁ 

SOFA 2 osobowa, stan db. 60 zł  
(85)742-87-14  BIAŁ 

SOFA żółta skórzana + fotel nie roz-
kładana stan db. 250 zł całość 694-
175-685  BIAŁ 

SOFA brązowa skórzana obudowa dę-
bowe, do drobnej naprawy  200 zł  
694-175-685  BIAŁ 

SOFA rozkładana stan idealny kupiona 
w Vega meble 500 zł szt. 694-175-
685  BIAŁ 

SPRZEDAM NOWA wersalke z bocz-
kami kolor szary na spezynach z po-
jemnikiem na posciel- 600 zł  731-
785-420  BIAŁ 

STOLARZ meble na wymiar oraz na-
prawy wymiana frontów i blatów. 
Szybki termin realizacji.  503-691-
826  BIAŁ 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 60 zł  794-729-290  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, 
rozkładany 120x112cm, podnoszony. 
230 zł  511-240-244  SOK 

STOLIK okolicznościowy okrągły, dąb, 
dowóz gratis. 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 
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STOLIK szklany trójkątny, srebrne 
nogi, stan bdb. 200 zł  695-834-286  
BIAŁ 

STÓŁ czarnobrazowy ikea z 4 krzesła-
mi ikea 90x90 rozkładany na duzy, 
odbior 5km za białymstokiem 550 zł 
szt. 696-566-169  BIAŁ 

STÓŁ do biura dł. 1.77m, nowy, kolor 
jasny orzech, z wysuwaną półką na 
klawiaturę. 70 zł  503-902-859  BIAŁ 

STÓŁ do kuchni jadali lub pokoju solid-
ny i masywny w bardzo dobrym stanie 
dł. 1m²0cm x szer.82cm wys.75cm 
blat jest wykonany z płyty gr.22mm. 
lam dab sonoma 174, 99 zł szt. do 
uzg. 575-176-626  BIAŁ 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, szer. 
65cm, wys. 70cm. 300 zł szt. (86)271-
38-53  ZAM 

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 

SZAFA suwana, szer. 1.50m, wys. 2.70. 
900 zł  785-471-839  WYS 

SZAFKA kuchenna, dł. 2.80m. 200 zł  
785-471-839  WYS 

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 

TAPCZAN 1-osobowy. 50 zł  696-564-
454  BIAŁ 

TREMO, szer. 0.90m, wys. 1.25m, gł. 
0.41m, kolor jasny orzech, z dwoma 
szufl adami, 6 półkami, ruchome lu-
stro, pufa miękka. 80 zł  503-902-
859  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie z pojemni-
kiem na pościel szara lub brązowa 
dowoź gra  s na terenie Białegostoku. 
500 zł  696-774-177  BIAŁ 

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, szer. 2m 
po rozłożeniu, pojemnik na pościel. 
800 zł  601-336-103  BIAŁ 

WERSALKA, stan dobry. 50 zł  696-
564-454  BIAŁ 

WITRYNA przeszklona, szara. 450 zł  
505-302-976  KOL 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak nowa, 
dowóz gratis. 100 zł  694-175-685  
BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa mebli, miedzy 
innymi: meble, szafy, wersalki, lodów-
ki, stoły, stoliki, sza  i RTV, sprzęt RTV, 
itp, dowóz gra  s, oglądanie osobiste. 
534-174-908  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI
PRZEPROWADZKI bialystok-warsza-
wa bagazowki transport mebli ubra-
nia ksiazki rzeczy osobiste sprzetow 
agd-rtv elektroniki sprzetu-sporto-
wego-i inne rzeczy 884-774-233  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI busem, pomoc w 
załadunku i rozładunku.Białystok-cała 
Polska. 783-786-886  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie z 
pracownikami bagażówki posiadamy 
busy wieksze i mniejsze białystok i 
okolice cale woj-podlaskie-po calej 
polsce 795-013-099  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport przewoz 
mebli agd-rtv ksiazki ubrania rzeczy 
osobiste sprzet sportowy sprzet-ma-
terialy budowlane-1, 5t czesci samo-
chodowe skutery quady 696-774-177  
BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z ekipa bagażówki 
transport busami towarowymi trans-
port mebli agd-rtv sprzet i materialy 
budowlane bialystok podlasie cala 
polska 7-dni 731-785-420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport do 1.5t, 
meble, rtv i wiele innych. 517-414-
152  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI KIEROWCA z bu-
sem dostawczym do-1, 5t do wyna-
jecia do przeprowadzki lub przewo-
zu rzeczy i moga panstwo pakowac 
swoje rzeczy z wlasna ekipa 730-076-
599  BIAŁ 

SZYBKI wywoz mebli, RTV, AGD, 
zlomu, ksiazek, lozek, drzwi, Bus 
przewoz, wynoszenie, Malowanie-
odnawianie, glazura.Elektryk, hydrau-
lik, montaz mebli, zamki, oswietle-
nia, awari 95 zł do uzg. 503-391-530, 
518332401  BIAŁ 

 ZAPEWNIAMY auta na transport, 
przewozy, przeprowadzki, taxi 

bagażowe w Białymstoku na ul. 
Kopernika 25a obok aresztu śledczego.  

509-940-144  BIAŁ 

ANTYKI
ŻELAZKA na węgiel, kołowrotki, ko-
pańki, maselnice, meble, kamienie 
od żaren i inne, 50-150zł. 509-823-
238  BIAŁ 

ADAPTERY Bambino cena od 130 zł 
do 150zł. 692-349-903  MOŃ 

 ANTYKI, meble dawne, skup, 
sprzedaż, renowacja. 602-717-353  BIAŁ 
BECZKA Dębowa. 350 zł  (85)715-29-
32  BIAŁ 

CIERLICA do tarcia lnu i konopi 
120-letnia. 100 zł  503-149-773  OLE 

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

DUŻA waliza podróżna. 100 zł  505-
744-476  BIAŁ 

DUŻY wybór antyków (radiostacja 
frontowa z lat 50-tych, wagi, tary, 
kufer)itp. cena od 50zł do 2000zł. 
661-841-996  WYS 

KOŁOWROTEK do przędzenia spraw-
ny. 250 zł  503-149-773  OLE 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  694-
175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 60 zł  
508-789-456  BIAŁ 

KOMODA, kredens, fotel, sza  i noc-
ne, 100-800zł. 509-823-238  BIAŁ 

KUFER  150 zł  (85)715-29-32  BIAŁ 
KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 
694-175-685  BIAŁ 

KUFER. 300 zł  662-593-789  SUW 
KÓŁKO do przędzenia. 80 zł  505-744-
476  BIAŁ 

MASZYNA do szycia Łucznik z lat 60 
początek 70 z lakierowanym blatem 
stan bdb, kompletna. 600 zł do uzg. 
515-363-540  BIAŁ 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 
70-tych, stacjonarna, dowóz gra  s, 
stan idealny, sprawna, do dowodnej 
aranżacji. 600 zł do uzg. 694-175-
685  BIAŁ 

MASZYNKA do golenia Harkiew 109. 
110 zł  511-240-244  SOK 

OBRĘCZE żelazne kół wozu drewnia-
nego 7szt. 25 zł szt. 504-384-780 

OBRĘCZE na koła drewniane oryginał. 
50 zł szt. 692-349-903  MOŃ 

OKNA stalowe 10szt cena od 100zł 
do 150 okna ok 100 letnie. 609-499-
004  PISZ 

PŁUG pod konia zabytkowy. 500 zł  
661-544-158  BIAŁ 

SIECZKARNIA Niemiecka zabytkowa 
600 zł  661-544-158  BIAŁ 

SIEWNIK, pod konia, zabytek 700 zł  
661-544-158  BIAŁ 

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

SYFONY szklane 10szt. 10 zł szt. 505-
744-476  BIAŁ 

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

WAGI 20szt, maselnice. 90 zł szt. 509-
823-238  BIAŁ 

DESKI do prasowania z pokrowcami 2 
szt, 60-80 zł 605-962-475  BIAŁ 

DREWNO opał. 90 zł mp 510-649-
999  SIEM 

KOCIOŁ olejowy buderus używany z 
gwarancją 12 miesięczną, możliwość 
montażu serwisu. 3.500 zł szt. do uzg. 
606-744-669  MOŃ 

SPRZATANIE piwnic, garaz, dom, dzia-
lek, Wywoz mebli, RTV, AGD, zlomu, 
Bus przewoz, wynoszenie, Elektryk, 
hydraulik, Malowanie, glazura, na-
prawy, montaz mebli, oswietlenia, 
zamk 95 zł do uzg. 518-332-401, 
503391530  BIAŁ 

SPRZEDAM piec centralnego ogrze-
wania defro nowy, tydzień używany, 
13kw. 2.600 zł  516-248-510  OLE 

W naszej ofercie znajdą Państwo za-
daszenia tkaninowe systemowe, 
zadaszenia systemowe markizowe, 
mobilne zadaszenia do pergoli oraz 
systemy zwijanego żagla.  376 zł  501-
569-138  AUG 

W Y K Ł A D Z I N A  d y w a n o w a 
150x240cm. 25 zł  508-461-400  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, szpachlowa-
nie, wykończenie wnętrz, docieple-
nie, panele, terakota, terminowo, w 
rozsądnej cenie. 577-407-840  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty, wykoń-
czenia wnętrz, tanio, solidnie. 518-
303-018  BIAŁ 

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

ODŚWIEŻ mieszkanie na ferie: szpa-
chlowanie, malowanie, remonty po-
koi i łazienek, podwieszane sufity, 
ścianka tv, zadzwoń, zapytaj. Szybko 
i solidnie. 797-937-771  BIAŁ 

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

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, pa-
rapety, montaż drzwi. 512-723-562  
BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: ma-
lowanie, szpachlowanie, tynkowa-
nie, panele, glazura, terakota, pane-
le. Montaż okien, drzwi, parapetów. 
512-723-562 

USŁUGI remontowo-budowlane i wy-
kończeniowe. 536-709-700  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE
GLAZURA terakota, szpachlowanie, 
malowanie, zabudowy g-k, ścianki 
działowe, gładzie, remont, układanie 
płytek, łazienki, terakota, glazura, 
gres, elewacje. 794-442-284 

GLAZURA, terakota, altany. 728-343-
757  BIAŁ 

 » SOLIDNE PRACE OGÓL
NO WYKOŃCZENIO
WE. 796-058-865  BIAŁ 

ZMIEŃ kolor w swoim domu, malo-
wanie, szpachlowanie, tapetowanie, 
płytki, panele podłogowe, składanie 
mebli, montaż urządzeń sanitarnych. 
507-320-421  BIAŁ 

WODNO-KANALIZACYJNE
USŁUGI hydrauliczne. Instalacje, ko-
tłownie, wentylacja i inne.  1 zł kpl 
do uzg. 603-664-445  HAJ 

ELEKTRYCZNE

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZNE, 
ODBIORCZE, OŚWIETLENIA, 
UPRAWNIENIA 510-686-001  BIAŁ 

STOLARSKIE
MEBLE na wymiar. Białystok i okoli-
ce pomiar i wycena gra  s. Szybkie 
terminy na początku roku. 511-761-
405  BIAŁ 

STOLARSTWO artystyczne, meble 
do przedpokoju, renowacja, rzeźba, 
inkrustacja. 504-418-652  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 

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

NAPRAWA aparatów cyfrowych, 
kamer video, obiektywów, lamp 
błyskowych, dronów i urządzeń ge-
osystem marki Leica. Na dzień dzisiej-
szy wyceny promocyjnie bezpłatne. 
516-558-878 

OPRÓŻNIANIE mieszkań i domów 
piwnic garaży.Oferujemy szybka po-
moc.Potrzebujesz szybko wyczyścić 
mieszkanie ze zbędnych rzeczy przed 
sprzedażą mieszkania-domu 696-774-
177  BIAŁ 

 » PRZERÓBKI KRAWIECKIE, 
POSIADAM OVERLOCK, 
WASILKÓW. 500-123-109  BIAŁ 

SAUNY ogrodowe, gorące beczki ką-
pielowe. 663-201-446 

SPRZATANIE piwnic garazy mieszkan 
strychow nie potrzebne rzeczy wy-
wieziemy na wysypisko mebelki agd-
-rtv elektronike okna palety drzwi ze-
lastwa-itp.rzeczy 795-013-099  BIAŁ 

USŁUGI transportowe na terenie 
Wysokie Mazowieckie samochodem 
Renault Master, rzeczy budowlanych 
i nie tylko. 727-664-308  WYS 
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