
Dziś zapraszamy naszych Czytelników w miejsce 
wyjątkowe. To kolejna inwestycja białostockiego 
developera – Piątkowski Development. 

Unikalne szeregówki powstają przy ulicy Karmelowej. 
Są one nowoczesne, funkcjonalne, eleganckie 
i co ważne położone w doskonałej lokalizacji.

Inwestycja składa się z 14 domów w zabudowie sze-
regowej. Ulica Karmelowa znajduje się nieopodal ulicy 
Nowowarszawskiej na osiedlu Skorupy. Kto raz odwiedził 
ten zakątek nie ma najmniejszych wątpliwości, że to cicha, 

spokojna okolica domów jednorodzinnych, położona blisko 
ścisłego centrum miasta.

– Zakończenie inwestycji planowane na IV kwartał 2019 
roku. Domy zostały zaprojektowane z największą starannością, 
zadbano o materiały najlepszej jakości oraz wykorzystano rozwią-
zania, które sprostają wymaganiom najbardziej wymagających 
klientów. Tradycyjnie jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje 
oraz zmiany, głównie w fazie projektowania i jesteśmy otwar-
ci na sugestie naszych klientów – mówi przedstawiciel fi rmy 
Piątkowski Development.
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APARTAMENT 
BOTANICZNA

POWIERZCHNIA 132 M2

WYKOŃCZENIE „POD KLUCZ”
GOTOWE DO ODBIORU
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 BIA YSTOK, 1225m², pr d, os. Zielone 
Wzgórza, w planie przeznaczona pod us ugi i 

produkcj . Szeroko  30m 370 z  

 BORAWE, 180m², dzia ka 3300, powiat 
Ostro ka, po o ony we wsi. Centralne 

ogrzewanie, wodoci g, szambo, nowe okna PCV. 
Pustak + ceg a.  190.000 z   

 D BRÓWKI, 1060m², Dzia ki z warunkami 
zabudowy, ró ne powierzchnie do wyboru. Przy 

drodze gminnej. 49.000 z   

 MARKOWSZCZYZNA, 1821m², ogrodzona, 
pr d, Przepi knie, kameralnie po o ona dzia ka w 

pobli u NIEWODNICY i ZALESIAN, warunki 
zabudowy na dom  237.000 z   

 P OCICZNO, 2000m², pr d, gm. E k, z dost pem 
do jeziora Zdr no, kanalizacja do pod czenia. 

59.000 z   

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

kuchnia.  65.000 z   

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

454mkw i 603mkw. Cena 220z  mkw 

P   AP   A

Duże przeszklenie – ogromne Duże przeszklenie – ogromne 
wrażeniewrażenie
Od kilku sezonów przeszklenia w dużym rozmiarze 

zdobywają serca Polaków. Aktualne trendy 
dotyczące aranżacji wnętrz oraz chęć otwarcia 

na otoczenie sprawiły, że coraz częściej decydujemy się 
na zakup drzwi przesuwnych. O ich wizualnych i użytkowych 
zaletach opowiada Rafał Buczek, ekspert z fi rmy Awilux 
– wiodącego producenta okien, drzwi i akcesoriów.

Duże przeszklenia prowadzące na balkon lub taras, popular-
nie nazywane suwankami, dają możliwość stworzenia płynnego 
przejścia pomiędzy wnętrzem domu a tarasem lub ogrodem. 
Drzwi oparte na systemach przesuwnych idealnie sprawdzą 
się w dużych pomieszczeniach, ale również w takich, w których 
każdy metr kwadratowy ma znaczenie. Duże przeszklenia i brak 
ograniczających nas skrzydeł drzwiowych to sposób na stworzenie 
wielu ciekawych aranżacji. To jednak nie wszystkie zalety, które 
otrzymujemy decydując się na drzwi przesuwne.

BRAK PROGU

W systemach przesuwnych, próg – czyli dolna część ramy 
– osadzony jest w podłodze. Jego wyniesienie ponad jej poziom 
wynosi zaledwie kilka milimetrów, dzięki czemu po rozsunięciu 
drzwi otrzymujemy niemalże gładkie przejście pomiędzy dwiema 
powierzchniami. – Niski próg, a w zasadzie jego brak, gwaran-
tuje wygodę użytkowania między innymi dzieciom oraz osobom 
starszym. Jednym z systemów przesuwnych, w którym próg jest 
praktycznie niewidoczny, jest dostępny w ofercie Awilux system 
Schüco ASS 77 PD. Posiada on wąskie profi le o szerokości zale-
dwie 30 mm i przeznaczony jest do bardzo dużych przeszkleń. 
Wbudowanie progu w podłogę pozwala cieszyć się bezkolizyjną 
komunikacją i pełnym komfortem wizualnym, jak i użytkowym 
– mówi Rafał Buczek z fi rmy Awilux.

STYL

Duże przeszklenia są atrybutem nowoczesnych domów. Coraz 
częściej spotykamy zatem nieruchomości, których właściciele 
postawili na duże okna czy drzwi tarasowe. – Możliwość ukrycia 
wszelkich mechanizmów oraz niezwykle wąskie profi le umożliwia-
ją uzyskanie efektu szklanej ściany, która w każdym momencie 
może zostać otwarta. Z kolei większa ekspozycja na naturalne 

światło to również jaśniejsze i wizualnie bardziej przestronne 
pomieszczenia – dodaje ekspert Awilux.

TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

Walory estetyczne drzwi przesuwnych to oczywiście ich 
największa zaleta. Jednak bezsprzeczny atut drzwi przesuwnych 
to także zaawansowane rozwiązania technologiczne. Dostępny 
w ofercie Awilux system drzwi przesuwnych Schüco ASS 77 
PD Panorama zapewnia szybkie i komfortowe otwieranie oraz 
zamykanie przyciskiem za pomocą zewnętrznego panelu obsługi. 
Dodatkowo system jest niezwykle cichy. – Innowacyjne rozwią-
zanie szyn jezdnych wytrzymuje obciążenie do 500 kg, dzięki 
czemu system utrzyma konstrukcję okienną. System posiada 
również ochronę przed włamaniem do klasy RC2. Dlatego, mimo 
dużej powierzchni szybowej, możemy czuć się bezpiecznie i nie 
martwić o nasz dom – dodaje Rafał Buczek.

ROZMIAR

Drzwi przesuwne dają niemal nieograniczone możliwości 
projektowania otwartej i przesyconej światłem architektury. 
Pomimo ogromnych rozmiarów, drzwi przesuwne praktycznie 
nie wymagają dodatkowej przestrzeni do pełnego otwarcia. 
To ogromna zaleta oraz ułatwienie podczas aranżacji wnętrza. 
Decydując się na zakup drzwi przesuwnych, warto skorzystać 
z oferty i doradztwa doświadczonych fi rm. – Dostarczając stolarkę 
okienną, na bazie profi li aluminiowych Schüco jesteśmy w sta-
nie wykonać przeszklenia o największych rozmiarach na rynku. 
Z powodzeniem realizujemy projekty dużych drzwi przesuwnych 
o długościach nawet 12 m. Dzięki temu możliwe jest urzeczywist-
nienie wielu oryginalnych projektów – mówi ekspert Awilux.

NOWOCZESNA MODERNIZACJA DOMU

Inwestorzy coraz częściej decydują się na wybór drzwi prze-
suwnych w przypadku wykonywania renowacji starych budynków. 
Duże przeszklenia nadają obiektom bardziej nowoczesnego 
charakteru. – Montaż drzwi przesuwnych w starym budynku 
pozwala stworzyć nową funkcjonalność pomieszczeń, otwierając 
je bezpośrednio na ogród czy taras– podsumowuje Rafał Buczek.

NP

  L  

Ł     B
Miejsca, w których powstaną w Białymstoku pierwsze łąki 

kwietne, zostały już wytypowane. Trwają też prace związane 
z przygotowaniem podłoża pod nasadzenia.

Łąki kwietne w Białymstoku powstaną w pasach drogowych 
oraz na działkach gminnych, w pobliżu pasów drogowych. Będą to 
miejsca następujące: ul. Zwycięstwa (łąka bylinowa o łącznej pow. 
4 400 m2), rondo św. Faustyny Kowalskiej (pole słonecznikowe 
o pow. 420 m2), rondo Witolda Adamowicza (pole słonecznikowe 
o pow. 1 350 m2), ul. Piastowska (łąka bylinowa 7 000 m2), ul. J. 
K. Branickiego (pola słonecznikowe, zbożowe i rzepakowe, łąka 
bylinowa – łączna pow. 6 580 m2), Al. Konstytucji 3 Maja (łąki jed-
noroczne o pow. 1 800 m2), ul. gen. S. Maczka (łąka jednoroczna 
o pow. 3 144 m2), rondo gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego (pole 
słonecznikowe o pow. 550 m2), ul. ks. J. Popiełuszki (łąki bylinowe 
o pow. ok. 7 000 m2), Plac Fieldorfa „Nila” (pole słonecznikowe 
o pow. 660 m2), ul. gen. W. Sikorskiego (łąka jednoroczna o pow. 
11 750 m2), ul. W. Raginisa (pole słonecznikowe, zbożowe i łąka 
bylinowa – pow. 3 500 m2), w rejonie ulic kard. S. Wyszyńskiego, 
J. Waszyngtona i Prezydenta R. Kaczorowskiego (pole słonecz-
nikowe o pow. 1 500 m2), ul. abp R. Jałbrzykowskiego (łąka 
jednoroczna o pow. 4 806 m2), Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 
(pole słonecznikowe i łąka bylinowa – pow. 6 400 m2).

Umowa z wykonawcą, którym jest warszawska Fundacja 
„Łąka”, będzie obowiązywała przez trzy lata – od 1 kwietnia 2019 r. 
do 15 listopada 2021 r. W ramach tej umowy fundacja zajmie się 
przygotowaniem podłoża, nasadzeniami, pielęgnacją, a także uprzą-
taniem plantacji. Każdego roku łączna powierzchnia łąk kwietnych 
na terenie miasta będzie wynosiła od 5 do 6,5 ha.

– Taka zieleń pełni wiele pożytecznych funkcji – powiedział 
prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Chcemy nasze mia-
sto czynić coraz piękniejszym, czystym i przyjaznym mieszkańcom.

Oprócz poprawy estetyki łąki przyczyniają się do oczyszczania 
powietrza, pochłaniają więcej pyłów komunikacyjnych i magazynu-
ją więcej wody niż trawniki, są łatwiejsze w utrzymaniu. Ponadto 
łąka tworzy naturalne żerowiska dla owadów – np. pszczół, motyli 
i małych zwierząt.

Białystok będzie jednym z nielicznych miast, gdzie łąki kwietne 
już powstały – to m.in. Kraków, Warszawa, Gdańsk.

www.bialystok.pl

F     ? B  
Czy 0,5 km wystarczy, by mieszkańcy nie czuli zapachów 

emitowanych przez fermy zwierząt? Resort chce nowych 
przepisów.

Do prac rządowych trafi ł projekt ustawy o minimalnej od-
ległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, 
którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania 
uciążliwości zapachowej. Przepisy są skutkiem skarg mieszkań-
ców, których domostwa znajdują się w pobliżu ferm zwierzęcych 
i emitowanego przez nie odoru.

Badanie przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska 
pokazało, że połowa Polaków wskazała problem odoru jako 
poważny. Jak się okazuje, jednym z zapachów, który najbardziej 
przeszkadza, jest ten towarzyszący hodowli trzody chlewnej, 
a także drobiu. Ministerstwo uznało obowiązujące prawo za nie-
dostatecznie chroniące przed uciążliwościami zapachowymi. 
W związku z tym opracowano przepisy regulujące odległość 
zabudowy mieszkaniowej i ferm do min. 500 m.

Źródło: portalsamorzadowy.pl
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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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  L  

P    
Białostockie place zabaw – jak co roku w kwietniu – zostały 

skontrolowane. Strażnicy miejscy i pracownicy Zarządu Mienia 
Komunalnego sprawdzili stan urządzeń, czystość miejsc prze-
znaczonych dla najmłodszych. Wszystko po to, by dzieci mogły 
komfortowo i bezpiecznie korzystać ze sprawnych huśtawek, 
piaskownic i zjeżdżalni.

Kontroli zostało poddanych około 50 placów zabaw należą-
cych do gminy Białystok. Z nadejściem wiosny dzieci coraz częściej 
bawią się na świeżym powietrzu. Aby mogły robić to bezpiecznie, 
potrzebne jest sprawdzenie stanu technicznego i czystości pla-
ców zabaw. Dlatego osoby kontrolujące wczoraj (9 kwietnia) te 
miejsca zwróciły szczególną uwagę na to, czy urządzenia stojące 
na placach zabaw nie są uszkodzone, zdewastowane, czy nie 
wystają z nich ostre krawędzie, które mogłyby być groźne dla 
dzieci. W wyniku kontroli wszystkie usterki zostaną naprawione 
i usunięte. Urządzenia będą poddane konserwacji. Jeśli miesz-
kańcy zauważą jakieś usterki lub uszkodzenia na placach zabaw, 
mogą je zgłaszać do Straży Miejskiej – nr tel. 986.

– Straż Miejska i pracownicy ZMK co roku przeprowadzają 
dokładne kontrole placów zabaw. Dzięki tym działaniom naj-
młodsi mieszkańcy Białegostoku mogą się bezpiecznie bawić 
– powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz. – 
Zachęcam białostoczan, by też zwracali uwagę na te urządzenia 
i informowali Straż Miejską o uszkodzeniach lub o zanieczysz-
czonych placach zabaw.

Wiosenne akcje kontrolowania miejskich placów zabaw sku-
tecznie poprawiają bezpieczeństwo najmłodszych białostoczan, 
dlatego będą kontynuowane.

B  
Od 10 kwietnia. mieszkańcy Białegostoku mogą zgłaszać 

projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Etap składania 
wniosków, który potrwa do 10 maja.

Na Budżet Obywatelski 2020 Miasto Białystok przygotowało 
12 mln zł. O przeznaczeniu tej kwoty zdecydują białostoczanie 
zgłaszając projekty, a następnie oddając na nie swoje głosy. 
W ramach białostockiego BO 2020 można zgłaszać projekty ogól-
nomiejskie (na ich realizację przeznaczono 4 mln zł) i osiedlowe 
(8 mln zł). Głosowanie mieszkańców na poszczególne projekty 
potrwa od 1 do 15 października.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych. 
Każdą propozycję musi poprzeć 2 mieszkańców Białegostoku. 
Każdy może złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów. Jeśli po-
mysłodawcą jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego 
należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Formularze są dostępne w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, w Departamencie 
Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5 oraz 
w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3. 
Formularz można również pobrać ze strony www.cas.bialystok.pl.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy i załączniki można składać 
w formie papierowej – w Kancelarii Ogólnej UM lub w CAS, albo 
wysłać skan na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl.

Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w Centrum 
Aktywności Społecznej. Tu też odbędą się maratony pisa-
nia wniosków: 11, 16 i 25 kwietnia oraz 7 maja (w godz. 
10.00-18.00).

www.bialystok.pl

B   B   

Zamieszkać w miejscu Zamieszkać w miejscu 
maksymalnie strzeżonymmaksymalnie strzeżonym
Jeszcze 10 lat temu popularność zyskiwały zamknięte, 

strzeżone osiedla, a deweloperzy oprócz mieszkań 
sprzedawali poczucie bezpieczeństwa. Dziś w obliczu 

rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania smart home, 
bezpieczeństwo nadal stanowi wartość. Z tą różnicą, 
że nie chodzi o sforsowanie drzwi, a systemów.

Rozwój budownictwa 
mieszkaniowego w polskich 
metropoliach to gwałtowny 
wzrost liczby zamkniętych 
osiedli. Pierwsze powstawały 
już pod koniec lat 90. XX wie-
ku, a zjawisko było wyraźnie 
widoczne po roku 2000 i stało 
się przedmiotem wielu badań 
socjologicznych. W opraco-
waniu Dominika Owczarka 
z Uniwersytetu Warszawskiego* 
czytamy, że taka forma zamiesz-
kiwania wiąże się również 
ze specyficznymi wzorcami 
życia społecznego, czyli z na-
stawieniem na indywidualizację 
i prywatyzację zachowań oraz 
koncentrację na zaspokajaniu 
własnych potrzeb.

Autor podaje również, że liczba zamkniętych osiedli 
w Warszawie przekracza 400 (dane na 2007 r.), co stanowiło 
wtedy prawie połowę ich liczby w całej Wielkiej Brytanii i jest 
porównywalne z Buenos Aires, które liczy 11,5 mln mieszkań-
ców (aglomeracja warszawska niecałe 3,5 mln). Zdecydowana 
większość nowych mieszkań budowanych w stolicy powstawała 
na osiedlach zamkniętych.

Co decydowało o tak dużej popularności osiedli mieszka-
niowych, otoczonych murem i strzeżonych przez dozorców oraz 
systemy monitoringu? Jedną z przyczyn, którą wskazują badacze, 
jest niewielkie zaufanie Polaków do instytucji publicznych powo-
łanych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz stosunkowo wysokie 
poczucie obawy. Oferta deweloperów uwzględniająca te czynniki 
okazała się strzałem w dziesiątkę.

BEZPIECZEŃSTWO W INTELIGENTNYM DOMU

Jak bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania rozumiane 
jest dzisiaj? Silnym trendem, który będzie kształtował ofertę 
rynku mieszkaniowego, jest koncepcja smart home. Wszystko 
wskazuje na to, że automatyka domowa będzie coraz tańsza 
i stanie się coraz bardziej powszechna. Już dziś producenci 
urządzeń AGD i RTV proponują inteligentne pralki, lodówki 
i telewizory, które nie tylko komunikują się między sobą, ale 
również uczą się zachowań domowników i dostosowują do nich 
swoje działanie.

Co więcej, systemy inteligentnych domów umożliwiają sterowa-
nie ogrzewaniem, klimatyzacją, dostawami energii elektrycznej lub 
wody. Korzyści? Optymalizacja dostaw i obniżenie kosztów z uwagi 
na minimalizowanie strat oraz możliwość zdalnego sterowania 
i kontroli. Przykład? Inteligentne ogrzewanie lub oświetlenie po-
zwala dostosować pobór ciepła, lub moc żarówek do temperatury 
i pogody za oknem – moc ogrzewania spada automatycznie, kiedy 

pomieszczenia ogrzewa słońce. 
Zastosowań i możliwości, jakie 
dają inteligentne urządzenia, 
jest wiele – również tych wpły-
wających na bezpieczeństwo, 
np. systemy monitoringu, 
stymulowania obecności do-
mowników czy alarm pożarowy.

Jednak internet rzeczy 
to również zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i ochrony 
prywatności. Na świecie zna-
ne są już przypadki włamań 
hakerów np. do systemów 
ogrzewania inteligentnych bu-
dynków. Co więcej, systemy 
funkcjonujące w ramach smart 
home mogą być źródłem wiedzy 
o zachowaniach domowników 
i innych osób przebywających 

w domu. To stanowi element prywatności i powinno być właściwie 
chronione. Można zaryzykować stwierdzenie, że eliminacja zagro-
żeń cybernetycznych będzie – wraz z rozwojem internetu rzeczy 
– tak samo silnym argumentem zakupowym dla nabywców miesz-
kań, jak niegdyś bramy i monitoring na zamkniętych osiedlach.

SMART HOME TYLKO Z ZABEZPIECZENIEM

Co to oznacza dla deweloperów mieszkaniowych? Oferta 
inteligentnych mieszkań nie może pominąć kwestii zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Hasło to już zbyt mało, aby 
mówić o zabezpieczeniu systemu. Przyszłość stanowią technologie 
biometryczne, które rozpoznają układ linii papilarnych, geometrię 
dłoni, głos lub tęczówkę oka. Kluczowy jest również wybór właści-
wych producentów, którzy już na etapie projektowania urządzeń 
stosują privacy by design, czyli zasadę ochrony prywatności.

Źródło:
* Dominik Owczarek: „Zamknięte osiedla, czyli dylemat współczesnych pol-
skich miast. Badanie porównawcze mieszkańców zamkniętych i otwartych 
osiedli w Warszawie”, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2011 r.

Marzena Zbierska

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

Wiadukt - Inwestycja Yuniversalu Podlaskiego.



 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 9



10  OFERT Y AGENCJI NIERUCHOMOŚCI 

 reklama

 L  

P  4,5      
  

Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, roz-
budowa hospicjum oraz kursy i staże dla uczniów i nauczycieli 
– dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w Łomży 
zostaną zrealizowane trzy duże projekty. 11 kwietnia br. mar-
szałek województwa Artur Kosicki podpisał stosowne umowy 
w łomżyńskim ratuszu.

– Dotacje, na które dziś podpisujemy umowy, to tylko część 
wsparcia, jakie dzięki staraniom zarządu województwa, przekazy-
wane jest Łomży i całemu subregionowi łomżyńskiemu – mówił 
podczas konferencji prasowej w ratuszu marszałek Artur Kosicki. 
– Zaledwie tydzień temu podpisaliśmy umowę na dofi nansowanie 
innowacyjnych rozwiązań w łomżyńskim zakładzie spożywczym 
Bona i mogę obiecać, że to nie ostatni raz, kiedy wspieramy 
to miasto i cały subregion.

Obecny podczas spotkania spotkania Prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski nie krył zadowolenia z przekazanych dotacji.

– Cieszymy się bardzo, że fundusze, którymi dysponuje 
Zarząd Województwa Podlaskiego trafi ają do Łomży i do całego 
subregionu łomżyńskiego – dziękował i dodał: – Przez tych kilka 
miesięcy działalności zarządu pod przewodnictwem marszałka 
Kosickiego obserwujemy bardzo duży dynamizm, jeśli chodzi 
o przydzielanie środków w ramach RPO. Wierzę w to, że w ciągu 
najbliższych lat absorpcja unijnych funduszy będzie tak wysoka, 
że na koniec tej kadencji województwo podlaskie będzie na samej 
górze, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy unijnych. My ze swej 
strony deklarujemy, że będziemy składać, jak najwięcej wniosków 
o dotacje.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli Zespołowi Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży zrealizować 
projekt, w ramach którego ponad 180 uczniów oraz 10 nauczy-
cieli objętych zostanie doradztwem zawodowym oraz zajęciami 
dydaktyczno-wyrównawczymi.

– Przez dwa lata mamy do wykonania 18 zadań w ramach 
trzech bloków. Pierwszy skierowany jest do młodzieży, która 
będzie zgłębiała wiedzę maturalną. W bloku praktycznym zreali-
zowany zostanie szereg szkoleń i kursów dla uczniów kierunku 
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik wetery-
narii. Trzeci blok to staże dla uczniów i nauczycieli – wyjaśniała 
założenia pierwszego z projektów Bogumiła Olbryś, dyrektor 
Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.

Pieniądze z RPO pozwolą także na adaptację i wyposażenie 
laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz pracowni 
anatomiczno-zootechnicznej. Łomżyńska Weta na realizację 
projektu otrzymała ponad 1,8 mln zł dotacji.

Benefi cjentem drugiego projektu jest MOPS w Łomży, re-
prezentowany podczas konferencji przez dyrektora Wiesława 
Jagielaka. Ośrodek, przy wsparciu w postaci 1453 500 zł dotacji, 
skieruje szereg działań do kilkudziesięciu niepełnosprawnych 
i niesamodzielnych mieszkańców Łomży oraz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Trzeci z dofi nansowanych przez zarząd województwa projek-
tów to rozbudowa hospicjum prowadzonego przez Łomżyńskie 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” Pod Wezwaniem 
Świętego Ducha. Dzięki tej inwestycji liczba miejsc w hospicjum 
zwiększy się o cztery (do 19), kupione zostaną też pompy do ży-
wienia dojelitowego.

www.wrotapodlasia.pl

J      ?J      ?

Bezpieczna inwestycjaBezpieczna inwestycja
Inwestycja w działkę budowlaną jest jedną 

z bezpieczniejszych, ale aby zyskać na niej jak 
najwięcej, trzeba dokładnie przeanalizować rynek.

Dynamiczny rozwój gospodarczy kraju i dobre wskaźniki 
demografi czne utrzymują tendencję wzrostową na rynku nieru-
chomości. Najniższe, utrzymujące się od kilku lat wartości stóp 
procentowych zachęcają do zaciągania kredytów hipotecznych. 
Potencjalni nabywcy poszukują różnych możliwości inwestowa-
nia, a jednym z bezpieczniejszych jest inwestycja w grunty. Wybór 
nie jest jednak taki łatwy, a zatem warto w tym przypadku zaufać 
profesjonalistom.

Za dobry przykład posłuży nam temat zakupu działki bu-
dowlanej. W tym konkretnym przypadku wiedza pośrednika 
wykracza często poza zakres ogólny. Cechuje go dobra znajomość 
zagadnień z zakresu Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Pośrednik doradzi, na co na-
leży zwracać uwagę i wskaże ewentualnie problemy przy staraniu 
się o pozwolenie na budowę.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ 

PRZY ZAKUPIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ?

Jest to aspekt wielowymiarowy. Należy przeanalizować odle-
głość od centrum miasta, pracy, szkoły, dostępność sklepów czy 
instytucji. Obecnie nawet bardziej niż odległość, znaczenia nabiera 
czas dojazdu. Warto przeanalizować dostępną komunikację, taką 
jak kolej aglomeracyjna, przystanki park&ride czy chociażby 
sprawdzić częstotliwość w kursowaniu autobusów i tramwajów. 
Kraków w ostatnim czasie wprowadził wiele udogodnień dla 
pasażerów, zarówno tych podróżujących w obrębie miasta, jak 
i na jego peryferiach. Inwestorzy także coraz częściej zwracają 
uwagę na obszary wolne od smogu, 
dobrze przewietrzane, zlokali-
zowane przy parkach, lasach 
i terenach rekreacyjnych. 
Pomoc profesjonalisty może 
okazać się tu nieodzowna.

ODPOWIEDNIA CENA

Cena musi być adekwat-
na do warunków rynkowych 
i najogólniej ujmując – 
„jakości” działki. Obecnie 
za pomocą dostępnych wy-

szukiwarek i portali do wycen nieruchomości, możemy podjąć 
próbę oszacowania średniej wartości gruntu budowlanego. 
Warto jednak skorzystać z pomocy pośrednika. Dużo lepiej zna 
on lokalny rynek nieruchomości, ma dostęp do szerszej bazy 
danych i co ważniejsze – do cen transakcyjnych, które w wielu 
przypadkach potrafi ą się znacznie różnić od tych ofertowych. 
Pamiętajmy, że na koszt zakupu działki wpływają także czynniki 
niewymierne, np. sąsiedztwo znanych osobistości.

POWIERZCHNIA

Wśród inwestorów możemy zaobserwować większe za-
interesowanie terenami, które można podzielić na mniejsze 
działki budowlane, lub takie o wysokim współczynniku zabudowy. 
Wzrasta znaczenie obszarów z możliwością zabudowy bliźniaczej 
i szeregowej. Zjawisko to jest szczególnie dostrzegalne na obrze-
żach dużych miast, tam gdzie nie mamy możliwości realizacji 
budynków wielokondygnacyjnych o wyższym współczynniku tzw. 
powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM). Wskazanie takich 
obszarów warto powierzyć specjaliście. Obecnie ponad 38 proc. 
powierzchni Krakowa nie zostało jeszcze objęte miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Obszary te mają 
szczególne znaczenie dla inwestorów.

MEDIA

Wybierając działkę budowlaną pod inwestycję, nie mo-
żemy pominąć tak ważnego zagadnienia, jakim są media. 
Co prawda, w ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost 
roli pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii (energia sło-
neczna, geotermalna), lecz bez zasilania te urządzenia nie 
będą działać. W obrębie Krakowa nadal występują obszary 
bez dostępu do sieci wodociągowej, spora część miasta nie jest 

przyłączona do sieci kanalizacyjnej 
i gazowej. Duży nacisk kładzie 

się na ochronę środowiska, 
wprowadzane są zakazy 
palenia paliwami stałymi, 
rośnie ekoświadomość spo-
łeczeństwa, a rozbudowane 
programy rządowe zachęcają 
do instalowania nowocze-
snych źródeł energii.

Źródło: „Krakowski 

Rynek Nieruchomości”

u, p
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 BIA YSTOK, 159m², dzia ka 375, os. Dojlidy 
Górne, NOWA INWESTYCJA dwóch domów 
wolno stoj cych! Przyjmujemy mieszkanie w 
rozliczeniu! Realizacja III kw.2019. 515.000 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, 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   

 BIA YSTOK, ul. Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, 
KOMFORTOWY, 152m² IV pi tro-winda, 2002r.

kamienica, wspólnota, na biuro, kancelari , us ugi 
medyczne, edukacyjne! 950.000 z  +VAT do uzg. 

 GRABÓWKA, 172m², dzia ka 533, NOWA oferta 
dwóch wolno stoj cych budynków mieszkalnych z 

wbudowanym gara em ka dy. UWAGA! W 
rozliczeniu mieszkanie -opcja! 515.000 z   

 LEWICKIE, 1180m², ogrodzona, pr d, woda, 
kanalizacja, warunki zabudowy, drewniany domek 

rekreacyjny + gara , atrakcyjna 109.000 z   

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

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

  L  

O     
  2019 

Krytyczna infrastruktura: energetyka, wodociągi, ciepłownic-
two, rolnictwo, telekomunikacja itp., stała się ostatnio atrakcyjnym 
celem dla cyberprzestępców.

Oczekuje się, że incydenty takie jak atak na Norsk Hydro 
będą zdarzały się coraz częściej – wynika z najnowszych badań 
trendów cyberbezpieczeństwa przeprowadzonych w branżach 
wykorzystujących przemysłowe systemy sterowania (ICS) i tech-
nologie operacyjne (OT).

Incydent z norweskim Hydro jest tylko ostatnim z serii ataków 
wymierzonych, w kilku minionych latach, w krytyczną infrastruk-
turę globalną. Zdaniem zdecydowanej większości specjalistów 
bezpieczeństwa cybernetycznego liczba takich incydentów będzie 
prawdopodobnie rosła w roku 2019 i później.

Ankieta sponsorowana przez Tenable i przeprowadzona 
przez niezależny Ponemon Institute ujawnia, że większość orga-
nizacji z sektora OT doznała wielu cyberataków, powodujących 
naruszenia danych i znaczne zakłócenia w pracy zakładów. Wiele 
z nich informowało, że ataki były sponsorowane przez rządy 
obcych państw.

Jak pokazano poniżej, 90% uczestniczących w badaniu or-
ganizacji OT zgłosiło co najmniej jeden szkodliwy atak w ciągu 
ostatnich dwóch lat, przy czym 62% doświadczyło dwóch ataków 
lub więcej.

DO NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWO 

DOCHODZIŁO NA SKUTEK:

  oszustwa phishingowego, któremu uległ pracownik fi rmy 
(53% przypadków)
  niewłaściwego wykorzystania udostępnionych danych 
przez strony trzecie (37% respondentów)
  ataku ransomware (21% ankietowanych).

SZKODY WYNIKAJĄCE 

Z TYCH ATAKÓW:

  przestoje systemów OT (49% respondentów)
  kradzież własności intelektualnej (41%),
  utrata wydajności (40%),
  straty fi nansowe (38%),
  rotacja klientów (33%),
  rotacja pracowników (19%),
  spadek cen akcji (11%)

Pozytywnym aspektem jest fakt, że w obronę cyber-
netyczną coraz bardziej angażują się zarządy firm. 60% 
respondentów twierdzi, że dyrektorzy najwyższych szczebli 
podejmują ocenę ryzyka cybernetycznego w ramach zarzą-
dzania ryzykiem biznesowym organizacji. Jednak powód, 
dla którego tak się dzieje prowadzi do kolejnej negatywnej 
konkluzji: perspektywy bezpieczeństwa cybernetycznego nie 
są zbyt optymistyczne.

Organizacje sektora OT spodziewają się znaczących zagrożeń 
w 2019 r., a 65% ankietowanych wymienia nadużywanie poufnych 
danych fi rmy jako główne przyczyna, która doprowadzi do naru-
szeń bezpieczeństwa w tym roku.

Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wiele organizacji 
sektora OT korzysta z usług stron trzecich, które pomagają w za-
rządzaniu i utrzymywaniu infrastruktury – komentuje Mariusz 
Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken 
Systemy Antywirusowe (https://bitdefender.pl)

P   PP   P

Drzwi dla odważnych, Drzwi dla odważnych, 
czyli jak efektownie dopełnić czyli jak efektownie dopełnić 
aranżacjęaranżację
Ważnym elementem wykończenia wnętrz są drzwi, 

które w ciekawy sposób dopełnią aranżację. 
Dzięki designerskim wzorom, nietypowemu 

pokryciu czy pomysłowym rozwiązaniom skrzydła i ościeżnice 
Porta wprowadzą do domu powiew nowoczesności, 
umiejętnie wydobywając wyjątkowość aranżacji.

Bez kolorów i wzorów przestrzeń byłaby monotonna 
i nudna, dlatego też warto zaprosić je do swoich wnętrz. Drzwi 
Porta VECTOR Premium ozdobione podłużnymi wzorami 
frezowania stworzą ciekawy duet z komodą w odważnym, 
turkusowym wybarwieniu. Skrzydła umiejętnie zaakcentują 
styl aranżacji, a drewnopodobna, podwyższona ościeżnica 
podkreśli nowoczesność wnętrza. Białe drzwi, czarna klam-
ka i kolor drewna skomponują się w fantazyjne, pasujące 
do całości zestawienie.

Drzwi Porta VERTE HOME z tablicą to świetne rozwiązanie 
łączące w sobie funkcjonalność i oryginalność. Tablicowa część 
skrzydeł to idealne miejsce na pozostawienie wiadomości dla 
reszty domowników czy przypominajki, która będzie zauważalna 
już od progu. Oprócz tej praktycznej funkcji drzwi zachwycą rów-
nież klasycznym designem, stanowiąc uniwersalne wykończenie 
domowych aranżacji.

Miłośnikom najnowszych trendów spodobają się designerskie 
drzwi w trwałej okleinie imitującej beton. Skrzydła z kolekcji 
Porta LINE wkomponują się we współczesne wnętrza, np. w stylu 
industrialnym. Będą pasowały do metalowych lamp czy elemen-
tów mebli, a także ceglanych ścian, stanowiąc wyrazistą ozdobę 
pomieszczenia. Drzwi dopełniają podłużne, aluminiowe wstawki 
dodają delikatności i łagodzą surową formę skrzydeł.

Pomysłowe rozwiązania są mile widziane w każdym domu. 
Jednym z nich mogą być drzwi SMART, które dzięki odpo-
wiednim akcesoriom mogą służyć jako dodatkowe miejsce 
do przechowywania. Można je spersonalizować, umieszczając 
na ich powierzchni wieszaki, półki, kieszonki czy lustro. Będą 
zatem świetnym dopełnieniem wnętrz dla indywidualistów, 
ceniących dopasowane pod nich wyposażenie.

Wyraziste aranżacje black and white to nie tylko stylowe po-
łączenie, które nie wychodzi z mody. Kontrastowe kolory wniosą 
też do wnętrz energię. Aby stworzyć taką aranżację, niezastąpione 
będą drzwi wejściowe KWARC w białym kolorze w oprawie 
z czarnej ościeżnicy. Idealnie wkomponują się w tło białej ściany, 
a srebrne intarsje na ich powierzchni wprowadzą do domu blask. 
Sprawdzą się tu również wyszukane, hipnotyzujące wzory, jak 
na komodzie czy tapecie.

Więcej informacji nt. drzwi 

dostępnych jest na stronie www.porta.com.pl.
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 BIA YSTOK, 1166m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na budow , os. 

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

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

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

z  do uzg. 

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

1025 m², 246z  m² 175.644 z  do uzg. 

 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, 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, 40.28m², 4p., ul. Pu askiego, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
ceg a, umeblowane, okna PCV, dwa oddzielne 

pokoje, balkon, piwnica 220.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 43.62m², 5p., ul. Nowy wiat 3, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, ceg a, 

umeblowane, p yta, okna drewniane, w as., 
luksusowy apartament 410.028 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 47.40m², 5p., ul. Nowy wiat 3, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, ceg a, 
umeblowane, okna drewniane, w as., luksusowy 

apartament 436.080 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. 

DZIA KI



KUPIĘ

MIESZKANIA
C HC E S Z sprzedać mieszkanie, 
nie wiesz jak się do tego zabrać, 
Zadzwoń może będe mogła ci po-
móc!  3.000 zł do uzg. 574-737-543  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

KREDYTY hipoteczne i ubezpiecze-
nia majątkowe. 500-841-661  BIAŁ 

KUPIĘ 2 pokojowe mieszkanie do 
IIIp do 200 tys 200.000 zł  574-
737-543, 574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KUPIĘ kawalerkę, może być do re-
montu, całe woj. podlaskie mazo-
wieckie, warmińsko mazurskie.  790-
324-705  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 

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

S I E D L I S KO lub dzia łkę  z do-
mem do remontu, bezpośrednio. 
510-484-476 

LOKALE

 Kupię lokal najchętniej na du-
żym osiedlu, od 25m² do 50m² 
Białystok 600-188-244  BIAŁ 

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

KUPIĘ garaż murowany na os. 
Mickiewicza. 792-057-615  BIAŁ 

DZIAŁKI
BIELSK Podlaski,, 1ha, Kupię lub wy-
dzierżawienia ziemię rolną, gminy 
Wyszki, gm. Bielsk Podlaski. 538-
103-442  BIEL 

DUŻĄ działkę budowlaną lub rolną. 
Białystok, obrzeża. 503-045-007  
BIAŁ 

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

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

KUPIĘ działkę budowlaną i inwe-
stycyjną, Ignatki osiedle. 698-195-
597  BIAŁ 

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

KUPIĘ działkę pod budowę domu, 
od 1000m² lub więcej, prąd, woda, 
Choroszcz, Sochonie i okolice, może 
być z domem w rozsądnej cenie 574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

KUPIĘ Las na pniu z działką lub bez 
sosna, świerk, olcha, brzoza płatne 
gotówką całe Podlaskie. 250 zł do 
uzg. 735-160-749  MOŃ 

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

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

KUPIĘ siedlisko ok. Białegostoku, do 
150.000zł. 531-540-521  BIAŁ 

KUPIĘ siedlisko z małym domkiem 
i niedużą działką, do 50km od 
Białegostoku lub w zamian za miesz-
kanie w bloku. 574-199-725  BIAŁ 

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 

NIEWODNICA Kościelna, 1000m², 
kupię  dzia łkę  w Niewodnicy 
Kościelnej ok. 800-1000m² pod 
dom. Okolice ul Topole, Jeżynowa, 
Jagodowa, Malinowa. 662-602-319  
BIAŁ 

OKOLICE Białegostoku, 1000m², 
Kupię działkę pod dom Niewodnica 
Kościelna Krupniki Nowodworce 
Sielachowskie. Najchętniej z me-
diami na działce lub w pobliżu 662-
602-319  BIAŁ 

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

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

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-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYS TOK, 21.15m², 1p., ul. 
Św.mikołaja, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, po re-
moncie, okna PCV, z balkonem w 
pełni umeblowana i wyposażona 
w agd 175.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 25.50m², 4p., os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., idealne na inwestycję, do 
odświeżenia, łatwy dojazd do cen-
trum, loggia 159.000 zł  501-738-393  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 31m², 1p., os. Bacieczki, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas. 
176.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35m², 3p., ul. Pogodna, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblo-

wane, okna PCV, włas., 3 min od 
Politechniki Białostockiej 215.000 
zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 36m², 3p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., do własnej aranżacji, 
z 1997r 179.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A LY S T O K ,  20 m²,  2p. ,  os . 
Sienkiewicza, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, włas., 
Mieszkanie po generalnym remon-
cie, umeblowane, od maja  197.000 
zł  574-478-826  BIAŁ 

PROSTKI, 26.50m², . 57.000 zł  502-
109-221  EŁK 

2-POKOJOWE
ŁAPY, 33.10m², 1p., ul. Konopnickiej, 
funkcjonalny i nowoczesny rozkład 
pomieszczeń z możliwością na tym 
etapie przearanżowania ustawień 
ścian działowych. 132, 45 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

B STOK, 32m², 1p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblo-
wane, płyta, Okazja, 2 pokoje z bal-
konem, umeblowane, winda, atrak-
cyjna cena, Oferta 1361 169.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 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. Dziesięciny, 
płyta, okna drewniane, spółdz. 
włas., ustawne pokoje, balkon, 
atrakcyjna cena, spokojna okolica, 
Oferta 1360 187.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42.20m², 1p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, dobra lokali-
zacja, balkon, piwnica, CEN-MS-1336 
246.000 zł  531-790-139, (85)307-09-
75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 43m², os. Bojary, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., 
parter, piwnica, do odświeżenia, 
CEN-MS-1338 239.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  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, 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, włas., atrak-
cyjna lokalizacja, blisko politechni-
ki, balkon, idealne pod wynajem, 
Oferta 1344 249.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48.30m², os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblo-
wane, płyta, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., parter, balkon, piw-
nica, ciche, CEN-MS-1323 239.000 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², ul. Rzemieślnicza, . 
225.000 zł  600-900-969  BIAŁ 

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)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.50m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblo-
wane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., zadbane, duży balkon, cen-
-ms-946 195.000 zł do uzg. 531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 52m², 4p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, spółdz. włas., 
Ścisłe centrum, ustawne, balkon, 
doskonała inwestycja, Oferta 1357 
235.000 zł  531-790-139, (85)307-
09-75  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)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 65.06M², 5P., UL. 

BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 
STAN DEWELOPERSKI. 351.324 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 27.50m², 1p., os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., balkon. 228.000 
zł  690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYS TOK, 27.50m², 2p., ul. 
Łąkowa, os. Bojary, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., balkon Loggia. 228.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  3 4 . 4 0 m ² ,  u l . 
Waryńskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, włas., Po gene-
ralnym remoncie. 245.000 zł  576-
070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYS TOK, 35.60m², 2p., ul. 
Sowlańska, os. Skorupy, okna PCV, 
Zadbane, dwustronne z balkonem, 
szybkie wydanie 187.000 zł do uzg. 
535-536-005  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 35.70m², 2p., ul. Hallera, 
os. Dziesięciny, do wprowadzenia, 
płyta, Po remoncie, do wprowa-
dzenia się, z balkonem i piwnicą. 
239.000 zł  576-070-704  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35.80m², 8p., os. 
Bojary, ks. wieczysta, cegła, włas., 
oddanie maj 2019r. 244.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35m², ul. Akademicka, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, 
włas., do aranżacji, idealne na in-
westycję 245.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  37m ²,  1p . ,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, po remoncie, okna PCV, 
włas., Wydanie od zaraz, w pobliżu 
VII i II LO, tzw.Mechaniak 259.000 zł 
do uzg. 535-536-005  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 39m², 1p., ul. Towarowa, 
os. Piasta, balkon, piwnica, do za-
mieszkania od zaraz. 199.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Bema, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, płyta, po 
remoncie, okna PCV, włas., z kw 2- 
pokojowe kuchnia umeblowana. 
249.000 zł  510-184-389  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 40.28m², 4p., ul. 
Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-

gła, umeblowane, okna PCV, dwa 
oddzielne pokoje, balkon, piwnica 
220.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 40.40m², 4p., ul. 
Brukowa, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, umeblowane, mieszkanie 
o niespotykanie gościnnym klimacie, 
blisko Opery, parku 269.000 zł  574-
737-543, (57)473-75-43  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 43.62m², 5p., ul. Nowy 
Świat 3, os. Centrum, ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, płyta, okna drewniane, włas., 
luksusowy apartament 410.028 zł 
do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., os. Bema, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, włas., idealne 
na wynajem 249.900 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 4 . 8 0 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV, spółdz. włas., 
balkon, piwnica. 249.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 45m², 4p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., dwustronne, duży balkon 
199.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 46m², 5p., ul. Jana 
Pawła II, os. Wysoki Stoczek, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas. 338.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYS TOK, 47.34m², 2p., ul. 
Atłasowa, pokój z aneksem kuchen-
nym, oddzielna sypialnia i łazien-
ka, komórka lokatorska. 230.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 47.40m², 5p., ul. Nowy 
Świat 3, os. Centrum, ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna drewniane, włas., luksu-
sowy apartament 436.080 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

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

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas., po remoncie, 2 
balkony, świetna lokalizacja 260.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 
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B I A ŁY S T O K ,  4 8m²,  1p. ,  os . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
włas., do zamieszkania, świet-
na lokalizacja, idealne na wyna-
jem 260.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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 A ŁY S T O K ,  49 m ²,  2p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła 295.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  49 m ²,  2p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas. 288.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 49m², 4p., ul. Fabryczna, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., wysoki standard, 
duży balkon 345.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.50m², 3p., os. 
Słoneczny Stok, płyta, spółdz. 
włas., do własnej aranżacji, od-
dzielne pokoje, duży balkon 194.900 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51m², 1p., ul. Nowy 
Świat, os. Centrum, WYJĄTKOWA, 
najlepsza 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, 
również jako lokata pod wynajem, 
biuro, gabinet, kancelarię 296.000 
zł  660-474-444  BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  52m ²,  4 p. ,  u l . 
Nowogródzka, os. Sienkiewicza, 
Dwupokojowe z balkonem i przy-
należną piwnicą, IV p. Idealne 
do rodziny lub pod inwestycję. 
255.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 54m², 3p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, spółdz. włas., 
Atrakcyjne mieszkanie w nowszej 
cegle. 285.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

CZARNA Bialostocka, 33m², 4p., 
ul. Zeromskiego, okna PCV, włas., 
mieszkanie do remontu 2-pokojo-
we blok ocieplony- 96.000 zł  696-
774-177  BIAŁ 

EŁK, 48m², 1p., ul. 11 Listopada 30, 
ładne, z widokiem na jezioro, balkon, 
piwnica, z 2008r. 208.000 zł do uzg. 
507-609-278  EŁK 

 KLEOSIN, 47.74M², 3P., UL. 
ZDROJOWA, 2 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 249.000 zł  

503-593-544  BIAŁ 

 KLEOSIN, 50.42M², 1P., UL. 
ZDROJOWA, 50, 42M2, 2 POK., STAN 

DEWELOPERSKI. 258.000 zł  
503-593-544  BIAŁ 

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

ZABŁUDÓW, 40m², ks. wieczysta, 
umeblowane, włas., 2 pok, nowa 
cegła, 1990 rok, niski czynsz, blisko 
sklep i przystanek komunikacji au-
tobusowej, Oferta 1350 200.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

3-POKOJOWE

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

 B STOK, 170.78M², 5P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

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

B STOK, 48.09m², 3p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., piwnica, balkon, świetna lo-
kalizacja, CEN-MS-1329 259.900 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 1p., ul. Suraska, do 
remontu, lub zamienię na podobne 
w Warszawie, Wrocławiu. 330.000 
zł  693-409-808  BIAŁ 

 » 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, 53.80M², 3P., UL. 
ANTONIUKOWSKA, CEGŁA, 

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

48  BIAŁ 
B S T O K ,  5 4 .10 m ²,  3 p . ,  o s . 
Mickiewicza, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica, atrakcyjne, CEN-MS-1313 
290.000 zł m² 507-397-447, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 58.20m², 4p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., piwnica, balkon, nowocze-
sne, CEN-MS-1337 319.000 zł  531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 58.51M², 1P., UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, 3 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 336.433 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 58.70m², 9p., os. Dziesięciny, 
do wprowadzenia, umeblowane, 
okna PCV, włas., wieżowiec po ter-
moizolacji, zabudowa balkonu, kli-
matyzacja +garaż (25tys). 255.000 
zł do uzg. 664-254-604  BIAŁ 

B STOK, 58.80m², os. Piaski, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, włas., parter, piwni-
ca, balkon, CEN-MS-1321 295.000 
zł m² 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 59.30M², UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, PARTER, 3 POK., 

TARAS OGRÓDEK, STAN 
DEWELOPERSKI. 341.622 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 60.42M², 1P., UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, STAN DEWELOPERSKI. 

356.478 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 60m², 3p., os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., garaż, piwnica, balkon, CEN-
MS-1238 328.000 zł m² 531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B S T O K ,  62. 3 0 m ²,  1p . ,  o s . 
Mickiewicza, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna drew-
niane, spółdz. włas., duży balkon, 
ogromna piwnica, do odswieże-
nia, CEN-MS-1151 340.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

3 POK., WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 
434.243 zł  (85)747-30-30  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 270.000 zł do uzg. 792-
534-925, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 74.20m², 4p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, płyta, po 
remoncie, okna PCV, częściowo 
umeblowane, balkon, piwnica, no-
woczesne, CEN-MS-1340 363.000 
zł  507-397-447, (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, piwnica, 
CEN-MS-1261 445.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  3 8 m ²,  3p. ,  u l . 
Chrobrego, os. Piasta, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, Gotowe 
do wprowadzenia 245.000 zł do uzg. 
535-536-005  BIAŁ 

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

B I AŁYS TO K, 47.97m², 4p., ul. 
Piastowska, balkon, piwnica, dobra 
lokalizacja w bliskim sąsiedztwie, 
szkoły, przedszkola, przychodnie, 
sklepy, galeria handlowa. 225.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 48.20m², 2p., ul. 
Towarowa, os. Piasta, p łyta, 
okna PCV, spółdz. włas., Ustawne 
mieszkanie, 3 oddzielne poko-
je.  250.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48.50m², 1p., ul. Ryska, 
wspólnota. 240.000 zł  887-638-
956  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  49 m ²,  1p. ,  u l . 
Kaczorowskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, apartamentowiec 
380.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 49m², 4p., ul. Sokólska, 
os. Białostoczek, do wprowadze-
nia, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
Trzy pokoje na osiedlu Białostoczek. 
259.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYS TOK, 52.20m², 3p., ul. 
Lawendowa, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
płyta, spółdz. włas., Komfortowe, 
słoneczne, położone na 3 piętrze. 
325.000 zł  576-070-705  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53.61m², 3p., os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica. 299.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53m², 2p., ul. Żurawia, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, Ładne, klimatyczne, do wpro-
wadzenia. Można dokupić garaż do-
datkowo.Termin wydania k 2019 
289.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54.40m², 3p., ul. 
Pułkowa, os. Wygoda, do wpro-
wadzenia, umeblowane, okna PCV, 
Po remoncie, do wprowadzenia 
się. 253.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 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 A ŁY S T O K ,  59 m ²,  3p. ,  u l . 
Rumiankowa, os. Zielone Wzgórza, 
płyta, okna drewniane, włas., 
Mieszkanie w dobrej cenie, do ma-
łego remontu, IIIp, balkon 4.200 
zł m² 574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60.20m², 5p., ul. 
Fabryczna, os. Sienkiewicza, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV, włas., 
Trzy nieprzechodnie pokoje, piw-
nica, kom. lokatorska, balkon.  
269.000 zł  576-070-705  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  5p. ,  u l . 
Waszyngtona, os. Piski, płyta, okna 
drewniane, spółdz. włas., doskonała 
lokalizacja. 209.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

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 A ŁY S T O K ,  7 3 m ²,  4 p. ,  u l . 
Marjańskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
apartament z pełnym wyposaże-
niem winda 490.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

B I A ŁY S T O K ,  8 3m ²,  2p. ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, 
włas., Duże i przestronne mieszka-
nie. 440.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 
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B I A LY S T O K ,  4 6 m²,  3p. ,  os . 
Przydworcowe, do wprowadze-
nia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., mieszkanie do wprowadzenia 
AdReM Bialystok. 268.300 zł  574-
478-826  BIAŁ 

B I A LY S T O K ,  4 6 m²,  3p. ,  os . 
Przydworcowe, do wprowadze-
nia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., Mieszkanie po general ym 
remoncia dla rodziny lub pod in-
westycję. 265.000 zł do uzg. 574-
478-826  BIAŁ 

BIALYSTOK, 46m², 3p., ul. Bohaterów 
Monte Cassino, os. Przydworcowe, 
do wprowadzenia, cegła, po remon-
cie, okna PCV, włas. 246.300 zł  574-
478-826  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 49m², 4p., os. 
Centrum 170.000 zł do uzg. 539-
917-281  BIEL 

JUCHNOWIEC Kościelny, 58.20m², 
3p., os. Ignatki Osiedle, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, włas., mieszkanie dwu-
poziomowe, nowoczesne, CEN-
MS-1073 369.000 zł  531-790-
130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

KLEOSIN, 53m², 3p., Do sprzedania 
mieszkanie 53 m², 3 pokoje, 3 piętro, 
w Kleosinie. Do centrum miasta ok. 
6 km.  209.000 zł  503-839-183  BIAŁ 

 KLEOSIN, 63.35M², 1P., UL. 
ZDROJOWA, 3 POK., OGRÓDEK, 
STAN DEWELOPERSKI. 324.000 zł  

503-593-544  BIAŁ 

 KLEOSIN, 65.72M², 4P., UL. 
ZDROJOWA, 3 POK, STAN 

DEWELOPERSKI. 323.000 zł  
503-593-544  BIAŁ 

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 

S O K Ó Ł K A ,  6 5 . 9 9 m ² ,  u l . 
Broniewskiego 11, Nowe mieszka-
nia, dwupoziomowe. Stan dewe-
loperski. Wspólnota, niski czynsz. 
3.450 zł m² 501-633-755  SOK 

SUWAŁKI, 60m², 2p., os. Północ, 
mieszkanie w bloku z windą, do za-
mieszkania, duży balkon, piwnica. 
249.000 zł  516-537-239  SUW 

WASILKÓW, 52.80m², ul. Krucza, 
os. Lisia Góra, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, spółdz. włas., 
Balkon zabudowany, Możliwość do-
kupienia garażu. 265.000 zł  793-
668-889, 662521104  BIAŁ 

4-POKOJOWE

 B STOK WASILKÓW, 65.55M², 3P., 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 

DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 291.698 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK WASILKÓW, 75.85M², 1P., 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 

DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 329.948 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK WASILKÓW, 78.02M², 4P., 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 

DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 351.090 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK WASILKÓW, 78.59M², 4P., 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 

DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 353.655 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 137.01M², UL. BOTANICZNA 
9A, OS. CENTRUM, 5P., 4 POK., 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ, 2X 

MIEJSCE POSTOJOWE. 1.120.000 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

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-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 62m², ul. Popiełuszki, . 
258.000 zł  600-900-969  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)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 73.47M², UL. ŁĄKOWA, OS. 
BOJARY, NA PARTERZE W NOWYM 
BUDYNKU, W STANIE DEWELOPER

SKIM. (85)651-49-49  BIAŁ 

 B STOK, 74.76M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

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

 B STOK, 74.99M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

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

B STOK, 74m², 7p., os. Białostoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, włas., piwnica, ko-
mórka lokatorska, balkon, do od-
świeżenia, CEN-MS-1171  260.000 
zł m² 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

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

B STOK, 81m², 3p., os. Nowe Miasto, 
cegła, okna drewniane, spółdz. 
włas., blisko PB, do remontu, bal-
kon, piwnica, zamknięte pokoje, 
CEN-MS-415 333.000 zł  531-790-
130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 57.88m², 10p., os. 
Dziesięciny, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon loggia, piwnica. 299.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 58m², 10p.,  ul . 
Jarzębinowa, os. Dziesięciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, włas., 
Promocja świąteczna! 299.000 
zł  883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 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 

B I A ŁY S T O K , 60m², 10p.,  ul . 
Broniewskiego 245.000 zł  510-
930-009  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, 63.58M², 2P., UL. 
PIASTA 35, OS. BOJARY, 4 POK., 

STAN DEWELOPERSKI. 368.764 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, ce-
gła, okna PCV, przestronne, atrak-
cyjne, 4-pokojowe mieszkanie 
250.000 zł  883-972-723  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 81.20m², 3p., os. Nowe 
Miasto, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., balkon + piwnica. 329.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 86.40m², 1p., ul. 
Jagienki, dwupoziomowe miesz-
kanie, całość gustownie zaaran-
żowana, wiele elementów z litego 
drewna. 360.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 86.40m², ul. Jagienki, 
dwupoziomowe mieszkanie położo-
ne na 1 i 2 piętrze w 4-piętrowym 

bloku z cegły, wewnętrzny parking 
i place zabaw. 360.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

CZARNA Białoistocka, 93m², 2p., 
ul. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, włas., Przestronne 
mieszkanie dla rodziny. Cicha, spo-
kojna okolica.  365.000 zł  576-070-
709  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

CZARNA Białostocka, 93m², 1p., 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., nowe budownic-
two, 2011rok, Oferta 1347 360.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

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 

EŁK, 84m², Konieczki, ostatnie - 4 
piętro, 5 pokoi, kuchnia, oddzielne 
WC i łazienka, spory balkon i piwni-
ca, odrębna własność, do remontu. 
235.000 zł  737-482-080  EŁK 

ŁAPY, 600m², działka 1400, drew-
niany, do remontu. 340.000 zł  514-
120-705  BIAŁ 
ŁOMŻA, 157m², działka 249m², 
ul. Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. 
Zamknięte osiedle, pres  żowe są-
siedztwo. 600.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 
ŁOMŻA, 165m², działka 2156m², ul. 
Nowogrodzka, 5 pokoi, 2 garaże, 
możliwość prowadzenia biznesu. 
400.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

 B STOK, 112.60M², DZIAŁKA 185M², 
UL. PIECZURKI 3A, + STRYCH 20M², 
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KAMERALNE OSIEDLE NA 
OBRZEŻACH CENTRUM, WŚRÓD 
ZIELENI, SEGMENT ŚRODKOWY, 
STAN DEWELOPERSKI. 440.000 zł  

662-447-576  BIAŁ 

 B STOK, 112.60M², DZIAŁKA 221M², 
UL. PIECZURKI 3A, + STRYCH 20M², 

KAMERALNE OSIEDLE NA 
OBRZEŻACH CENTRUM, WŚRÓD 
ZIELENI, SEGMENT ŚRODKOWY, 
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 SKRAJNY, STAN 
DEWELOPERSKI.  520.000 zł  

662-447-576  BIAŁ 

 B STOK, 118.15M², DZIAŁKA 254M², 
UL. KARMELOWA, OS. OS. 

SKORUPY, SEGMENT SKRAJNY, 
NOWOCZESNE OSIEDLE W 

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ  NOWA 
KARMELOWA. 555.000 zł  

(85)722-25-70  BIAŁ 

 B STOK, 119.46M², DZIAŁKA 157M², 
UL. KARMELOWA, OS. SKORUPY, 

SEGMENT ŚRODKOWY, NA 
PARTERZE KUCHNIA, SALON, 
ŁAZIENKA, KOTŁOWNIA ORAZ 
GARAŻ, NA PIĘTRZE: 4 POKOJE. 

520.000 zł  (85)722-25-70  BIAŁ 
B STOK, 131m², ul. Gajowa, szere-
gówka zewnętrzna, działa od 400 
m² Nowoczesna architektura, kom-
pletny stan deweloperski. 555.000 
zł  501-633-755  BIAŁ 

 B STOK, 142.59M², DZIAŁKA 165M², 
UL. KARMELOWA, OS. SKORUPY, 

SEGMENT ŚRODKOWY, NOWOCZE
SNE OSIEDLE W ZABUDOWIE 
SZEREGOWEJ, NA PARTERZE 

KUCHNIA, SALON, ŁAZIENKA. 
550.000 zł  (85)722-25-70  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, 186m², działka 504m², os. 
Wygoda, rok budowy 2017 lub za-
miana na mieszkanie. 680.000 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 2000m², 
+150m² pow. gospodarczej, 7 po-
koi, 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, 450m², dział-
ka 800, ul. Saturna, atrak-
cyjny 1.000.000 zł  602-

717-353  BIAŁ 

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

 B STOK, 84M², UL. PRODUKCYJNA 
73A, OS. BACIECZKI, DOM W 

ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, Z 
OGRODEM, STAN DEWELOPERSKI, 

MIEJSCE PARKINGOWE POD WIATĄ. 
430.000 zł  664-055-772  BIAŁ 

B STOK., 200m², działka 1200m², 
200m² pow. mieszkalnej +150m² 
pow. gospodarczej. 850.000 zł  795-
999-550  BIAŁ 

BACHMATY, 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, 100m², działka 175m², 
os. Nowe Miasto, murowany, szere-
gowy, środkowy, teren ogrodzony 
z dwoma bramami, stan dewelo-
perski.  440.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

 BIAŁYSTOK, 100M², UL. 
PRODUKCYJNA 73E, OS. BACIECZKI, 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 
Z OGRODEM, WYKOŃCZONY POD 

KLUCZ, MIEJSCE PARKINGOWE POD 
WIATĄ. 539.000 zł  664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 110m², działka 622, os. 
Dziesięciny, cegła, bliźniak 510.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 133m², działka 370m², 
os. Starosielce, cegła, bliźniak, okna 
drewniane, brama na pilot.. 567.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 152m², działka 300, os. 
Dojlidy Górne, szeregowy, NOWE 
trzy domy, stan dewloperski, seg-
ment środkowy, wszystkie me-
dia, zamiana na mieszkanie-opcja 
480.000 zł  660-474-444  BEWE 

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

BIAŁYSTOK, 155m², działka 193m², 
os. Mickiewicza, cegła, szere-
gowy, 2015r.. 780.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 155m², działka 193m², 
os. Mickiewicza, cegła, szeregowy, 
Wynajmę - 3700zł+ opłaty + Kaucja.. 
3.700 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 156m², działka 400, os. 
Dojlidy Górne, szeregowy, NOWE 
trzy domy, stan deweloperski, seg-
ment zewnętrzny, wszystkie me-
dia, zamiana na mieszkanie-opcja 
515.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 159m², działka 375, os. 
Dojlidy Górne, NOWA INWESTYCJA 
dwóch domów wolno stojących! 
Przyjmujemy mieszkanie w rozlicze-
niu! Realizacja III kw.2019. 515.000 
zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 160m², działka 404 m², 
os. Sienkiewicza, drewniany, wolno 
stojący, W doskonałej lokalizacji, bli-
sko centrum miasta 245.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, os. 
Dojlidy Górne, murowany, Wolno 
stojący dom, w cichej, spokojnej 
okolicy. Doprowadzone wszystkie 
niezbędne media. 365.000 zł  576-
070-703  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, 
os. Dojlidy Górne, wolno stojący, 
Dom do remontu, ładna działka, 
wszystkie media 365.000 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, 180m², działka 214m², 
os. Bema, murowany, szeregowy, 
dwa balkony, garaż w bryle domu. 
669.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 
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P  D     S   BP  D     S   B

Ulica Karmelowa Ulica Karmelowa 
– warto tam zamieszkać– warto tam zamieszkać
Dziś zapraszamy naszych Czytelników w miejsce 

wyjątkowe. To kolejna inwestycja białostockiego 
developera – Piątkowski Development. 

Unikalne szeregówki powstają przy ulicy Karmelowej. 
Są one nowoczesne, funkcjonalne, eleganckie 
i co ważne położone w doskonałej lokalizacji.

Inwestycja składa się z 14 domów w zabudowie sze-
regowej. Ulica Karmelowa znajduje się nieopodal ulicy 
Nowowarszawskiej na osiedlu Skorupy. Kto raz odwiedził 
ten zakątek nie ma najmniejszych wątpliwości, że to cicha, 
spokojna okolica domów jednorodzinnych, położona blisko 
ścisłego centrum miasta.

– Zakończenie inwestycji planowane na IV kwartał 2019 
roku. Domy zostały zaprojektowane z największą starannością, 
dobrano materiały najlepszej jakości oraz wykorzystano rozwią-
zania, które sprostają wymaganiom najbardziej wymagających 
klientów. Tradycyjnie jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje 
oraz zmiany, głównie w fazie projektowania i jesteśmy otwarci na 
sugestie naszych klientów – mówi przedstawiciel fi rmy Piątkowski 
Development.

Komfort mieszkania na tym osiedlu to również liczne sklepy, 
centra handlowe, szkoły, fi tness cluby, przystanki komunikacji 
miejskiej.

W rejonie znajduje się m. in. Szkoła Podstawowa nr 28, 
VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, centrum han-

dlowe Atrium Biała, stacja paliw Orlen, sklepy spożywcze (Lidl, 
Biedronka, PSS Społem). W niedalekiej odległości znajdują się 
ogródki działkowe.

Niska zabudowa, otoczenie domów jednorodzinnych nadaje 
spokojną, rodzinną atmosferę, jak również prestiżowy charakter. 
Dobór najwyższej jakość materiałów, staranność wykonania 
i innowacyjność z pewnością wyróżni naszą inwestycję na tle 
pozostałych budynków.

O Firmie

Piątkowski Development to fi rma deweloperska. 

To co ją charakteryzuje, to innowacyjne podejście 

do inwestycji, starannie dobierane projekty oraz 

współpraca z profesjonalistami w dziedzinie archi-

tektury – na etapie planowania, oraz najlepszymi 

fachowcami i fi rmami wykonawczymi w dziedzinie 

budownictwa – na etapie realizacji projektów.

APARTAMENTY 

PRZY BOBOLI.

Aby przekonać potencjal-
nych klientów do zamieszkania 
na Osiedlu Karmelowa, pre-
zentujemy na naszych łamach 
inną, gotową już inwestycję fi r-
my Piątkowski Development. 
To Apartamenty Boboli.

– To mieszkania w zabu-
dowie szeregowej. Głównym 
atutem jest nowoczesne wykoń-
czenie o wysokim standardzie. 
Mieszkania charakteryzują się 
dużą powierzchnią mieszkal-
ną oraz rozległą przestrzenią 
za domem. Każdy z miesz-
kańców ma wygodny podjazd 
na samochód i garaż znajdujący 
się w budynku – opisuje przed-
stawiciel fi rmy.

Mieszkania w zabudowie 
szeregowej to miejsce, które jest 

dostosowane do potrzeb i wy-
mogów nowoczesnej rodziny, 
stanowi doskonały substytut 
mieszkania w bloku. Szeregówki 
tworzą przytulne i eleganc-
kie osiedle. Spokojna okolica, 
zieleń, bliskość centrum mia-
sta, dobra infrastruktura oraz 
otoczenie zabudowy jednoro-
dzinnej daje poczucie komfortu 
i bezpieczeństwa. Mieszkania 
w zabudowie szeregowej 
to odpowiedź na wyzwania no-
woczesnego miejskiego stylu 
życia, w którym liczą się wy-
goda, aktywność, wyrazistość 
i różnorodność.

Apartamenty Boboli usytu-
owane są równolegle do ulicy 
Bacieczki w Białymstoku. 
Bliskość  centrum miasta 
i doskonała komunikacja 

usprawniają życie codzienne.Apratmanety Boboli - widok tyłu budynku

Apartament Boboli to inwestycja już zrealizowana przez Piątkowski Development.
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Osiedle Leśna DolinaPiątkowski Development na swoim koncie ma też inwestycję na osiedlu Leśna Dolina

Tu powstaje nowa inwestycja -Karmelowa.

Tu powstaje nowa inwestycja – Karmelowa.

Nowa Karmelowa

Nowa Karmelowa

Nowa Karmelowa
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Ostatnia okazja na Ostatnia okazja na lokal usługowy na Piasta lokal usługowy na Piasta 
lub lub szeregówkę przy Produkcyjnejszeregówkę przy Produkcyjnej
Przedsiębiorstwo Budowlane „Szeliga” Sp. z o.o. 

rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku. Zrealizowane 
obiekty można spotkać w Białymstoku, Łomży, 

Suwałkach oraz Bielsku Podlaskim. Co wyróżnia tego 
developera? Każda inwestycja jest przemyślana, wybudowana 
z najlepszych materiałów i w oparciu na sprawdzone systemy, 
tak aby zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów.

Poniżej prezentujemy Państwu ostatnie lokale usługowe 
dostępne w ofercie fi rmy oraz domy w zabudowie szeregowej.

LOKALE USŁUGOWE PRZY ULICY PIASTA

Inwestycję przy ul. Piasta 5 na os. Bojary jest już gotowa. 
W ofercie zostały 2 ostatnie lokale usługowe o pow. 111 oraz 120 
mkw. Ceny zaczynają się od od 5.800 zł/m2 netto

W budynku znajdują się 33 mieszkania oraz 6 lokali usłu-
gowych na parterze. W podziemiach budynku zlokalizowane 
są miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

Doskonała lokalizacja, blisko centrum a w bezpośrednim 
sąsiedztwie sklepy, szkoły, białostocki magistrat – to tylko nie-
które zalety inwestycji przy ulicy Piasta w Białystoku. W lokalach 
usługowych, które są w ofercie PB Szeliga z powodzeniem można 
urządzić przychodnię, przedszkole, gabinet lekarski lub też prze-
znaczyć na inną działalność gospodarczą.

BLIŹNIAK I SZEREGÓWKA „POD KLUCZ”

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

– Inwestycję na osiedlu Bacieczki zakończyliśmy w 2018 
roku – mówi Rafał Szeliga. – Stworzyliśmy 4 domki w za-
budowie szeregowej oraz 1 bliźniak, a głównym atutem tych 
budynków jest ich powierzchnia – ok. 100 mkw. oraz dosko-
nały, bardzo funkcjonalny rozkład. Właściciele budynków 
otrzymają także dostęp do przydomowych ogródków o po-
wierzchni od 34 do 190 mkw.

Aktualnie w sprzedaży jest jeszcze szeregówka i bliźniak.
Co sprawia, że inwestycja przy ulicy Produkcyjnej jest tak 

atrakcyjna? To bliskość przedszkoli, szkół, przychodni oraz bo-
gato wyposażonej, pobliskiej galerii handlowej. Dużym atutem 
lokalizacji jest także korzystne skomunikowanie z centrum miasta.

A jak kształtują się ceny inwestycji prowadzonych 
na Bacieczkach?

– Koszt domu w zabudowie szeregowej to 539 tysięcy zł, który 
jest w standardzie „pod klucz” oraz bliźniaka o powierzchni 84 
mkw. z ogrodem o wielkości 190 mkw. – 430 tysięcy – mówi 
Rafał Szeliga.

Z 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.

To budynek 8 kondygnacyjny z garażami i miejscami 
postojowymi w podziemiach w samym sąsiedztwie parku 
Antoniukowskiego przy ul. Jana Pawła II. Mieszkania o pow. 35 
– 90 mkw z widokiem na park. Zakończenie pierwszego etapu 
zaplanowano na grudzień 2020 roku. Ceny za metr zaczynają 
się od 5.400 zł/mkw.

1  Budynek przy ul. Piasta jest już gotowy, 
w ofercie zostały już tylko dwa lokale 
usługowe.

2  Lokal usługowy przy ul. Piasta – dosko-
nałe miejsce na przedszkole

3  Lokal usługowy przy ul. Piasta – tu moż-
na urządzić przychodnię lub gabinet lekarski.

4  W ofercie PB Szeliga jest jeszcze jeden 
segment bliźniaka przy ulicy Produkcyjnej.

5 6 7  Szeregówka pod klucz – to oferta 
dla tych, którzy chcą wprowadzić się na goto-
we. Koszt wykończonego domu w zabudowie 
szeregowej przy ulicy Produkcyjnej to 539 ty-
sięcy zł.

8  Przy ulicy Jana Pawła II na osiedlu Mło-
dych powstaje nowoczesny apartamento-
wiec. To budynek 8 kondygnacyjny z garaża-
mi i miejscami postojowymi w podziemiach. 
Mieszkania o pow. 35 – 90 mkw z widokiem 
na park. Ceny za metr zaczynają się 
od 5.400 zł/m2

3

4

2
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BIAŁYSTOK, 184m², działka 270m², 
ul. Ogrodniczki, os. Wysoki Stoczek, 
budynek pokryty blachodachówką, 
solidnie docieplony, centralne ogrze-
wanie gazowe 670.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 600, 
os. Jaroszówka, cegła, wolno sto-
jący, Dom z 1993r. do zamieszka-
nia odświeżenia. 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 

BIAŁYSTOK, 231.80m², działka 
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 remon-
cie, bliźniak, Po remoncie, działka 
zagospodarowana, 5 pokoi, 3 łazien-
ki 619.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 240m², działka 350m², 
os. Jaroszówka, cegła, po remon-
cie, bliźniak, . 619.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
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, ceg ła, szere-
gowy, 1998r. 520.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 255.68m², działka 
298m², os. Dojlidy, dom jednoro-
dzinny w zabudowie szeregowej, 
oddany do użytkowania w 2005r., 
pokryty blachodachówką. 478.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 280m², działka 1120m², 
os. Wygoda, murowany, z (2000)r., 
2-piętrowy, od strony ulicy znajdu-
je się wydzielony lokal handlowo-

-usługowy o pow., 65m² 890.000 
zł do uzg. 505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 288m², działka 550, ul. 
Wiedeńska, os. Starosielce, 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 zamieszkania 
i do prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej. 960.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64m², os. Wygoda, ce-
gła, murowany, Segment środkowy 
bez czynszowy 2010r. 385.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIALYSTOK, 190m², działka 859, ce-
gła, murowany, wolno stojący, Dom 
na Skorupach. 1piętrowy dom z du-
żym budynkiem na działalność go-
spodarczą.Dobra lokalizacja. 720 zł 
do uzg. 574-478-826  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 159m², działka 
823m², ul. Brańska, murowany, 
ocieplony, 2 poziomowy, 10- letni, 
bud. gospodarczy. 275.000 zł  605-
178-947  BIEL 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191, 
cegła, wolno stojący, z budynkiem 
gospodarczym oraz warsztatem, 
dom po kapitalnym remoncie, atrak-
cyjna okolica. 400.000 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BOLCIE, 250m², cegła, murowany, 
Dom jednorodzinny ogrodzony, 
kuchnia, salon, dwie łazienki, trzy 
sypialnie, piwnica z garażem oraz 
pięknym ogródkiem.  165.000 zł do 
uzg. 507-654-344  SUW 

BROŃCZANY, 100m², działka 4500 
m², po remoncie, drewniany, wolno 
stojący, Do zamieszkania w miejscu 
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin od-
bioru

Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

W sprzedaży etap III i IV inwestycji przy uli-
cy Jurowieckiej.  Apartamenty od 25 do 

92 m2. Duże tarasy i przeszklenia.

Termin oddania 
odpowiednio II i 
III kwartał 2020.

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.

Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek nr 2, 
liczba kondygnacji: 9,  liczba lokali mieszkalnych: 
99, powierzchnia mieszkań: dostępne 3 ostatnie 
mieszkania o metrażach 63 m2 i 74 m2, komórki 
lokatorskie w cenie mieszkania, dostępne garaże

IV kwar-
tał 2019 r.

Od 4500 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek nr 
3, liczba kondygnacji: 8-9, liczba lokali miesz-
kalnych: 151, powierzchnia mieszkań: 27 m2 
– 68 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2020 r.

Od 4600 zł/m2

Dolina Cisów – Etap V – Białystok/Wasilków, 
2 budynki, liczba kondygnacji: 5, liczba loka-

li mieszkalnych: 110, powierzchnia mieszkań: 31 
m2 – 78 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2019 r.

Od 4400 zł/m2

Dolina Cisów – Etap VI – Białystok/Wasilków, 
2 budynki, liczba kondygnacji: 5, liczba loka-

li mieszkalnych: 89, powierzchnia mieszkań: 28 
m2 – 71 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania. garaże podziemne na poziomie -1

Budynek nr 1 
– III kwartał 

2020 r., budy-
nek nr 2 – IV 

kwartał 2020 r.

Od 4400 zł/m2

Piasta 35 – Osiedle Bojary, liczba kondy-
gnacji: 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 zł/m2 



dobrze skomunikowanym z centrum 
miasta. 450.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BUDY Gmina Michałowo, 135m², 
działka 1000m², drewniany, dwie 
działki kwadraty ogrodzone, dom 
do wykończenia w środku do domu 
doprowadzony 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, 
garaż, 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, OGRODZONY, 
NASADZANIA. 379.000 zł 
do uzg. 693-409-776  BIAŁ 

CHOROSZCZ, 268.30m², działka 800, 
ul. Złotoria, murowany, wolno stoją-
cy, 6-pok, 2łazienki toaleta garaz w 
bryle. Kuchnia w zabudowie otwarta 
na jadalnie i salon 775.000 zł  500-
808-170  BIAŁ 

CHOROSZCZ, 268m², działka 800m², 
ul. Złotoria, murowany, wolno sto-
jący, przestrzeń cisza, natura. 10km 
od Białegostoku. 775.000 zł  500-
808-170  BIAŁ 

CHOROSZCZ, działka 748m², mu-
rowany, budynek mieszkalnym w 
stanie surowym otwartym, cztero-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
przykryty dachem wielospadowym. 
199.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

 » CIBORY GAŁECKIE, 0.53M², 
SPRZEDAM DOM DREW
NIANY OBITY SIDINGIEM, 
DACH BLACHODACHÓWKA. 
GARAŻ, STODOŁA. DZIAŁKA 
OGRODZONA. PRĄD, WODA, 
LINIA TELEFONICZNA. 10 zł 
do uzg. 792-537-600  BIAŁ 

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

CZARNA Wieś Kościelna, 120m², 
działka 1800 m², wolno stojący, 
Przestronny dom, do wprowadze-
nia się, w malowniczej okolicy z do-
brym dojazdem do Białegostoku. 
350.000 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

DĄB RÓWK I Gmina Wasilków, 
171m², działka 370m², bliźniak, ele-
wacja zewnętrzna, studnia wraz z 
urządzeniami i doprowadzeniem 
wody do wnętrza budynku. 320.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

D O ŁU B O W O, 216m², dzia łka 
2600m², gm. Dziadkowice, muro-
wany, piętrowy, do aranżacyjne-
go remontu, salon z kominkiem, 
wszystkie media, telefon. 450.000 
zł do uzg. 517-667-608  SIEM 

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, 
korytarz, łazienka.Nowa szalówka, 
nowe okna, nowy płot. Na działce 
obora, kuchnia letnia, garaż 180.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

GM. Turośń Kościelna, 300m², dział-
ka 4ha, + bud. gospodarcze 1000m², 
kurnik 1200m² lub wynajmę. 18 zł 
m² 608-038-957  BIAŁ 

GM.SUPRAŚL, 48m², działka 1100, 
drewniany, rekreacyjny do remontu 
2 pokoje kuchnia w kompleksie dzia-
łek, 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 Poświętne ok.Łap, 100m², 
działka 0, 33 ha, murowany, zabu-
dowania gospodarcze murowane, 
wszystkie media. 200.000 zł do uzg. 
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, 108M², DZIAŁKA 569, 
UL. LEŚNA POLANA, DZIAŁKA 

569 690M², 4 DOMY W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ. KOMUNIKACJA 

MIEJSKA, PRZEDSZKOLE, SKLEPY, 
BLISKO PLAŻA. 455.000 zł  

602-233-018, (85)654-24-51  BIAŁ 
GRABÓWKA, 172m², działka 533, 
NOWA oferta dwóch wolno stoją-
cych budynków mieszkalnych z wbu-
dowanym garażem każdy. UWAGA! 
W rozliczeniu mieszkanie -opcja! 
515.000 zł  660-474-444  BEWE 

GRABÓWKA, 290m², ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV 550.000 zł  602-628-822  
HOME-SERVICE 

G R A B Ó W K A , 300m², dzia łka 
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 

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. 250.000 zł do uzg. 
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

HALICKIE, 60m², działka 5853m², 
murowany, wolno stojący, Działka z 
domem i budynkami gospodarczy-
mi 1km od Białegostoku,  250.000 
zł do uzg. 505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

IGNATKI, 240m², działka 1500m², 
cegła, docieplony styropianem 10 
cm, pokryty blachą, docieplony weł-
ną mineralną o 15 cm, ogrzewanie 
olejem opałowym. 650.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

JABŁOŃSKIE, 235m², działka 1, 5 ha, 
ranczo, budynki gospodarcze o łącz-
nej powierzchni 800m², blisko mia-
sta, niedaleko pięknej góry. 650.000 
zł  502-274-443  GOŁ 

KĄTY, 112m², działka 15a, gm. Mały 
Płock, garaż, chlew, drzewa owoco-
we. 200.000 zł  505-302-976  KOL 

KLEOSIN, 150m², działka 537, mu-
rowany, bliźniak, dom murowany, 
w zabudowie bliźniaczej, położony 
w Kleosinie.Nieruchomość zadba-
na, okna wymienione, co gazowe 
425.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

K L E O S I N ,  2 0 0 m ² ,  d z i a ł k a 
500m², cegła, .. 430.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

KLEPACZE, 160m², działka 840 m², 
murowany, wolno stojący, par-
ter-duży salon połączony z jadal-
nią, kuchnia, na piętrze 4 sypial-
nie, ogrzewanie-olej, paliwo stałe 
740.000 zł  698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

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

KUŹNICA Białostocka, 100m², dział-
ka 900m² 170.000 zł do uzg. 501-
342-898, 513-817-273  BIAŁ 

KUDRYCZE, 56m², działka 900m², 
dom drewniany do remontu, 7km 
od Białegostoku, dojazd drogą as-
faltową. 119.000 zł do uzg. 570-
564-229  BIAŁ 

MICHAŁOWO, działka 888m², ze 
zgoda pod zabudowę mieszkal-
ną, bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej. 70 zł m² 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

MOŚCISKA, 127m², działka 3000 m², 
drewniany, wolno stojący, klimatycz-
ny dom w stylu podlaskim, z dyla, 
kryty gontem 380.000 zł  698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

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

zł  507-482-372  BIAŁ 

NIEWODNICA Kościelna, 197m², 
dzia łka 697, ul .  Zau łek, róg 
Granicznej i Zaułek, możliwość 
powiększenia nieruchomości, po 
obu stronach 700m, 750m, cena 
120złm². 235.000 zł  506-356-000  
BIAŁ 

 NOWODWORCE, 132.82M², DOM 
BLIŹNIACZY, 132.82 W TYM GARAŻ, 

DZIAŁKA OD 508 DO 532M2, 
OSIEDLE WŚRÓD ŁĄK, STAN 

DEWELOPERSKI, OD 419.000 ZŁ. 
(85)747-30-30  BIAŁ 

 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 

OKOLICE Moniek, 48m², działka 18a, 
drewniany, dom drewniany. 180.000 
zł  609-926-928, 576 148 953  MOŃ 

OLISZKI, 140m², murowany, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, .. 
390.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

 OSOWICZE, 137.90m², działka 
416m², Zielona Dolina, osiedle 

domów wolnostojących, połowa 
bliźniaka w stanie surowym 

zamkniętym. 349.000 zł  
602-102-041  BIAŁ 

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

SOCHONIE, 360m², działka 9862, 
murowany, wolno stojący, prze-
stronny, o podwyższonym standar-
dzie, materiały wykończeniowe wy-
sokiej 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. 160.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

SOKÓŁKA, 252m², drewniany, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, 
Dom z drewna sosnowego poło-
żony na dużej działce. Dach kryty 
dachówką ceramiczną. 299.000 
zł  796-785-785, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

STAWISKI, 90m², ul. Skroda Mała, 
drewniany, do rozbiórki, stary dom 
do rozbiórki, można rozebrać, zrobic 
na jakis domek letniskowy. 4.000 zł 
do uzg. 693-081-901  KOL 

 » SUPRAŚL, 130M², DZIAŁ
KA 490M², PRĄD 3 FAZOWY, 
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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, położo-
nym nad rzeką, w centrum Puszczy 
Knyszyńskiej.  420.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

SZERENOSY, 10m², działka 10 
000m², drewniany 45 zł m² do uzg. 
(66)886-86-28  BIAŁ 

SZERENOSY, 250m², działka 1ha, 
drewniany, stan surowy zamknięty 
45 zł m² do uzg. 515-154-491, 664-
862-860  BIAŁ 

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

WASILKÓW, 145m², działka 600, 
KOMFORTOWY dom wolno stojący 
do zamieszkania + murowany garaż 
dwustanowiskowy, pięknie zagospo-
darowana działka! 529.000 zł  660-
474-444  BEWE 

WASILKÓW, 50m², działka 520, os. 
Uroczysko, drewniany, 2 pokoje, 
prąd, woda przy domku, ogrodzo-
ny, nowy dach, drewutnia, wc na 
zewnatrz, blisko miasta  55.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

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 

Z A B ŁU D Ó W, 213m², dzia łka 
5000m², murowany, z 1981r., ogrze-
wanie tradycyjne (węgiel, drewno), 
kanalizacja, woda z własnej studni,  
399.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

Z A B ŁU D Ó W, 250m², dzia łka 
5000m², z garażem, na dużej dział-
ce. 399.000 zł  518-581-437  BIAŁ 

ZAPIECEK, 54m², działka 642m², z 
bala drewnianego o grubości 8 cm, 
podpiwniczony, kominkiem spełnia-
jącym funkcję grzewcza i ozdobną, 
woda, brak kanalizacji. 170.000 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  1.500.000 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 ko-
smetyczny 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. SOWLAŃSKA, LO
KAL USŁUGOWY 88.09M², BEZ
POŚREDNIO PRZY LIDLU 4.500 
zł m² do uzg. (85)749-60-20  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal biu-
rowo-usługowy, 2 piętro, ruchliwa 
ulica, 6 pomieszczeń, własny parking 
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Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Botaniczna 8A – Osiedle Centrum, liczba kon-
dygnacji: 6, liczba lokali mieszkalnych: 65, po-
wierzchnia mieszkań: 63 m2 – 170 m2, miej-

sca postojowe w garażu podziemnym

Gotowe do 
odbioru.

Od 5200 zł/m2

Domy jednorodzinne w zabudowie bliźnia-
czej - Osiedle Wśród Łąk, ul. Lipowa, No-

wodworce, kameralne położenie na skraju 
miejscowości,  budynki z garażami o łącznej po-
wierzchni 132 m2, działki o powierzchni od 508 

do 532 m2, pełna infrastruktura techniczna 

II kwartał 
2019 roku

Od 419.000  zł 
segment 

Belveder Podlaski
tel: 85 744 21 90

www.belvederpodlaski.eu
Belveder Podlaski

Apartamentowiec 14- kondygnacyjny przy 
ul. Orzeszkowej (róg Branickiego) w Białym-

stoku, dwie klatki schodowe, 113 miesz-
kań o pow. 27-201 mkw., w podziemiu ga-

raże, usługi na parterze i pierwszym piętrze.

Gotowe do 
odbioru.

Ostatni apar-
tament.

Budynek mieszkalno-ułsugowy przy uli-
cy Zaułek Podlask 1. Budynek jest trzypię-
trowy z windą, z czterema mieszkaniami o 
pow. od 66 do 69 mkw i czterema lokalami 

usługowymi o pow. od 61 do 68 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 4000zł/
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.

Ostatnie miesz-
kanie 140 m2, w 
cenie 389 tys. 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 
6250zł/m2

Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

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

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. 

Etap I – Gru-
dzień 2020 

Od 5.400 zł/m2

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. 112 i 119 mkw. 

Gotowe do 
odbioru

Lokale usługo-
we – od 5.800 

zł/m2 netto 

Białystok, 100m2, ul. Produkcyjna 73E, os. Baciecz-
ki, dom w zabudowie szeregowej, z ogrodem, wy-

kończony pod klucz, miejsce parkingowe pod wiatą

Gotowe do 
odbioru

539.000 zł

Białystok, 84m2, ul. Produkcyjna 73A, os. Baciecz-
ki, dom w zabudowie bliźniaczej, z ogrodem, stan 

deweloperski, miejsce parkingowe pod wiatą 

Gotowe do 
odbioru

430.000 zł



przed budynkiem, zadbany, nowe 
instalacje 679.000 zł +VAT 516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 
pow.39, 88 m², usługowo-handlo-
wy, parter 279.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, os. Pieczurki, Obiekt na 
działalność o pow. 500m² na dział-
ce 1731m², parter pom. biurowe i 
część magazynowa, piętro poko-
je, łazienka 790.000 zł +VAT 509-
703-757, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

 » BIAŁYSTOK, UL. ŚW. ROCHA 
13 15, 23M². 791-706-822  BIAŁ 

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

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

 BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 111, 93, LOK. NR 6, 

PARTER, LOKAL USŁUGOWO HAN
DLOWY, STANDARD DEWELOPER
SKI, PARKING PRZED BUDYNKIEM. 

664-055-772  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 118, 94, LOK. NR 5, 

PARTER, LOKAL USŁUGOWO HAN
DLOWY, STANDARD DEWELOPER
SKI, PARKING PRZED BUDYNKIEM. 

664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, ul. Przędzalniana, os. 
Bacieczki, nieruchomość inwesty-
cyjna, powierzchnia budynku 2110 
m², dobrze skomunikowana, atrak-
cyjna 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.ka-
mienica, wspólnota, na biuro, kance-
larię, usługi medyczne, edukacyjne! 
950.000 zł +VAT do uzg. 660-474-
444  BEWE 

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

BIALYSTOK, ul. Warszawska, 4 
Lokale na sprzedaż, 82m². do odno-
wienia, Toaleta, media, wymienione 
okna. AdReM Białystok.  449.000 zł 
do uzg. 574-478-826  BIAŁ 

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

KLEOSIN, os. Ignatki, Hala prod. - 
magazynowa 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 + funk-
cjonująca 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 

SOKÓŁKA, ul. Białostocka, 180m², 
piętrowa kamienica, parter użytko-
wy 90m² pod dowolną działalność, 
na piętrze 2 mieszkania po 45m² 
każde; Bdb. lokalizacja !!! 150.000 
zł do uzg. 504-866-750  SOK 

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

 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 19m², okolice Popiełuszki, 
Boboli murowany, 6, 60x2, 85 ocie-
plany, drzwi metalowe gruba bla-
cha, 2 zamki, kanał- 3.60x80x1.40m, 
światło.  32.000 zł do uzg. 602-846-
791  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, 
ul. Żyzna, B-stok. 170 zł  609-405-
958  BIAŁ 

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

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

SPRZEDAM garaż ul. Żyzna 20, pod 
blokiem, B-stok. 29.000 zł  609-405-
958  BIAŁ 

WYGODNE miejsce postojowe w 
garażu podziemnym. CENTRUM, 
apartamentowiec z 2015r.ul.KA-
CZOROWSKIEGO, wjazd na pilot! 
150 zł do uzg. 660-474-444  BEWE 

WYNAJMĘ dwa garaże nowe, każ-
dy 22m², Chopina Park, w Bloku D, 
osiedle zamknięte monitorowane, 
kontakt po 15. 250 zł do uzg. 507-
597-769  SUW 

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

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

BUDOWLANE
ŁAPY, 1400m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, dom 8x17m, 
drewniany do remontu.  340.000 
zł  514-120-705  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. 55 zł m² 
785-642-439  MOŃ 

A U G U S T Ó W ,  1 5 0 2 m ² ,  u l . 
Pensjonatowa, os. Ślepsk, bardzo 
blisko jeziora, w miejscowym pla-
nie przeznaczona pod zabudowę 
usługową i mieszkaniową jednoro-
dzinną. 135 zł m² 505-730-647  AUG 

 » 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 
DOMEM I BUD. GOSPODAR
CZYMI, RÓWNIEŻ NA DZIA
ŁALNOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

B STOK, 1200m², os. Białostoczek, 
pod usługi, przemysł, prąd, woda, 
kanalizacja na miejscu. 390 zł m² do 
uzg. 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 

B A R S Z C Z E W O, 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, re-
jon nowej zabudowy 207.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1159m², prąd, gaz, 
os. Fasty 176.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 1166m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, po-
zwolenie na budowę, os. Skorupy, 

pozwolenie na budynek jednoro-
dzinny 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 za-
budowę 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 przezna-
czeniu handlowym, usługowym, 
produkcyjnym, powierzchnia 597, 
38m². 1.100.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

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 

B I A ŁY S T O K ,  3 0 0 0 0 m ²,  o s . 
Białystok-zabłudów, OKAZJA!!! 
INWESTYCYJNA, PIĘKNA, duża dział-
ka przy trasie Białystok-Zabłudów, 
warunki zabudowy 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 zielo-
ne, 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 szerego-
wą lub bliźniaczą 560 zł m² do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. 
Dojlidy Górne, Działka zabudo-
wana domem i budynkami gosp, 
przy drodze asfaltowej, uzbrojona 
430.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 420m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 300.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 
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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, ka-
nalizacja, os. Zagórki, 22 kształtne 
działki o powierzchni od 784 m² do 
1459 m², dojazd drogą asfaltową. 
117.600 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, 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, 800m², prąd, gaz, ul. 
Kluka, os. Bagnówka, sprzedam 
działki 770-1230m² 260 zł m² 696-
499-574  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 800m², prąd, gaz, ul. 
Kluka, os. Bagnówka, sprzedam 
działki 770-1230m²  260 zł m² 696-
499-574  BIAŁ 

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

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

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

BIALYSTOK, 2500ha, ul. Skrybicze, 
os. 4900, budowlana kwadrat 
50x50, pozwolenie budowy. 247.500 
zł szt. +VAT 492-625-526, (49)262-
55-26  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 1.30ha, sprzedam 
działkę pod budowę domu na wsi 
9km od bielska podl. ogrodzona, 
budynki gospodarcze, staw, prąd, 
woda. działka przy lesie,  12.999 zł 
szt. 663-970-854  BIEL 

BIELSK Podlaski, 1021m², prąd, 
woda, kanalizacja, ul. Leśna, os. 
Studziwody, blisko przystanku MPK 
(linia 1), ok. 50 m od drogi asfalto-
wej, teren suchy, równy 80.000 zł 
szt. do uzg. 604-777-961  BIEL 

BIELSK Podlaski, 1041m², z budyn-
kiem 16x6.5, dawna zlewnia mleka. 
120.000 zł  788-018-857  BIEL 

BIELSK Podlaski, 702m², Sprzedam 
działkę 0, 0702 ha, na której znajduje 
się dom drewniany do remontu i bu-
dynek gospodarczy na ul. Obozowa 
30, 17-100 Bielsk Podla 125.000 zł  
798-820-427  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 

C H O R O S Z C Z ,  2 1 1 1 m ² ,  u l . 
Narwiańska, przeznaczona w MPZP 
pod budownictwo, pełne uzbrojenie 
w ulicy. 199.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

CHORZELE, 39a, gm. Przasnysz. 
140.000 zł  512-617-925 

CIASNE, 1590m², ul. Zielona, prąd, 
WZ, dobry dojazd, kszta ł tna. 
135.000 zł  793-932-155  REMAX 
PARTNERS 

CIASNE, 776m², prąd, woda, ka-
nalizacja 97.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

CZARNA Białostocka, 4935m², prąd, 
woda, kanalizacja 99.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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 dział-
kę naprzeciw stacji cpn, przy dro-
dze krajowej, 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 

DĄBRÓWKI Ok. Wasilkowa, 1700m², 
pozwolenie na budowę, Teren pła-
ski, kształt kwadratu I prostokąta. 
Od 75m² do 1700m² 75 zł m² 574-
478-826  BIAŁ 

DĄBRÓWKI, 1000m², prąd, woda, 
kanalizacja. 95.000 zł  609-405-
958  BIAŁ 

DĄBRÓWKI, 5200m², Działka na 
lekkim wzniesieniu z widokiem na 
rzekę nr.542. 29 zł m² do uzg. 502-
701-966  BIAŁ 
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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 zbie-
gu ulic Gen. Józefa Bema i Jana Kochanowskiego. 
Mieszkania o pow. od 48,66 do 58,73m2. W pobli-
żu Dworzec PKS i PKP, sklepy, przychodnie, szkoła, 
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 III 
kw. 2020 r

Kameralna inwestycja przy ul. Al. Solidarności w 
Białymstoku - Bocianie Gniazdo II. Zostały 2 miesz-

kania: 44,55 i 44,98m2. Kameralny charakter za-
budowy, tylko 30 mieszkań w budynku. Garaż 

podziemny, winda. Komórki w cenie mieszkania. 
Znakomita lokalizacja: w pobliżu przedszkole, szko-

ła podstawowa, liceum, obiekty handlowe, usłu-
gowe i sportowe, przychodnie. Blisko centrum. 

IV kwartał 2019

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI
ul. Legionowa 30, lok. 103, 

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

www.sokolowscynieruchomosci.pl

Domy w zabudowie szeregowej PRZY DOLNEJ, ul. 
Dolna, Osiedle Zawady, Białystok. W ofercie – 20 
budynków jednorodzinnych w zabudowie szere-
gowej o pow. 141,58m2. Ilość pokoi – 5. Na par-

terze wiatrołap, aneks kuchenny z jadalnią, pokój 
dzienny z wyjściem do ogrodu, wc, garaż. Na pię-

trze 4 przestronne sypialnie, łazienka, pomieszcze-
nie gospodarcze. W każdym segmencie 2 miejsca 
postojowe, jeden w bryle budynku, drugi przed

 Rozpoczęcie in-
westycji: I kw. 

2019, zakończe-
nie inwestycji: 
IV kw. 2020r.

Od 513.000 zł

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 4.726 zł/m2

Inwestycja Prestiżowe Dziesięciny to bu-
dynek mieszkalny wielorodzinny z po-
mieszczeniami handlowo-usługowymi 

i parkingiem podziemnym przy ul. Halle-
ra w Białymstoku (os. Dziesięciny). 

Lokale handlowo-usługowe: 35,14m2, 
41,77m2, 42,67m2, 45,51m2 i 68,73m2. 

Mieszkania od 30,61m2 do 100,2m2.

Cena lokali od 
6000zł/net-
to za mkw. 

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 2.400 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.

kwieceiń 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.

Budynek E 
- grudzień 

2019, D - czer-
wiec 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



DOBRZYNIEWO Duże, 2900m², 
prąd, woda, rolno-budowlana, w 
środku wsi, droga asfaltowa, lub 
zamiana na mieszkanie. 120.000 zł  
790-324-705  BIAŁ 

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

FASTY, 900m², prąd, gaz, os. Fasty 
137.000 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 

G M .  Ło m ża ,  6 0 a ,  S i e m i eń 
Nadrzeczny, działka prawie kwadra-
towa od strony rzeki Narwi, piękne 
widoki, czyste, zdrowe powietrze, 
przy drodze żwirówce gminnej. 100 
zł m² do uzg. 504-464-359  ŁOM 

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

GMINA Michałowo, 2150m², prąd, 
studnia, częściowo zagospodaro-
wana. 50.000 zł  660-044-403  BIAŁ 

GMINA Michałowo, 3000m², dział-
ka z możliwością zabudowy, z do-
stępem do rzeki Narew. 50.000 zł  
660-044-403  BIAŁ 

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

GRÓDEK Działka Nad Zalewem, 
1350m², prąd, woda, kanalizacja, 
pozwolenie na budowę, Sprzedam 
działkę budowlaną w Grodku nad 
zalewem w Zarzeczanach. 59 zł m² 
do uzg. 502701966  BIAŁ 

GRÓDEK Nad Bugiem, 26a, działka 
30a, z domem mieszkalnym i dwoma 
budynkami gospodarczymi. 120.000 
zł  605-541-325 

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

JUCHNOWIEC Dolny, 1043m², prąd, 
woda, wymiary 23x46m, w okoli-
cy zabudowa jednorodzinna, 100m 
do autobusu miejskiego (linia 104) 
52.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

JUCHNOWIEC Dolny, 1504m², prąd, 
woda, wymiary 35x43m, w okoli-
cy zabudowa jednorodzinna, au-
tobus komunikacji miejskiej 100m 
(linia 104) 75.200 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

KAMIONKA, 1000m², prąd, gm 
Zabłudów 60.000 zł do uzg. 781-
627-536  BIAŁ 

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 

K L E PA C Z E , 808m², prąd, ul. 
Wodociągowa, pełne media ok 
30m od działki w drodze asfalto-
wej, kwadrat 121.200 zł  885-850-
247, (85)744-66-87  AREA 

KOŚCIUKI, 13137m², prąd, woda, 
gm. Choroszcz 525.480 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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

KRYNKI, 606m², prąd, woda, kana-
lizacja, działka narożna, kształtna, 
centrum Krynek, przy asfalcie, pod 
zabudowę jednorodzinną lub na 
usługi. 27.900 zł  509-336-099  SOK 

KRYPNO Wielkie, 4600m², prąd, 
woda, kanalizacja, pod zabudowę 
92.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

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

LEWICKIE, 1180m², ogrodzona, 
prąd, woda, kanalizacja, warunki 
zabudowy, drewniany domek rekre-
acyjny + garaż, atrakcyjna 109.000 
zł  660-474-444  BEWE 

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 poło-
wę. 130.000 zł  (85)651-46-99  BIAŁ 

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

MOŃKI, 670m², ul. Nowokocielna, 
na osiedlu domów jednorodzinnych 
65.000 zł do uzg. 663-460-468  BIAŁ 

MOŃKI, 820m², ogrodzona, z drze-
wami owocowymi. 60 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 Korycka, 1128m², 
prąd, woda, ul. -, os. -, uzbrojenie 
25 m od działki. 112.800 zł  535-206-
800, 782-347-235  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1343m², 
prąd, woda, pozwolenie na budo-
wę, najtansza nowa rogowa 2do-
jazdy dr.utwardz.sucha aktualne wz 
na dom jednorodzinny, obok domy 
100.000 zł  696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1739m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
zaledwie 5km za b-stok na prze-

dłużeniu ul Mickiewicza dojazd 
utwardz.kształtna sucha nowość! 
130.000 zł do uzg. 696-566-280  
BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1903m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
5km za b-stok aktualne wz na budo-
wę domu jednorodzinnego ksztalt-
na sucha utwardz.dojazd nowosc 
142.000 zł do uzg. 696-566-280  
BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 2555m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
5km za b-stok szer55 60 dł45 35 su-
cha utwardz.dojazd, aktualne wz na 
dom jednorodzinny nowość 190.000 
zł do uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 7540m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
j.kośc.aktualne wz na domy jednoro-
dzinne, utwardz.droga, sasiedztwo 
domów, atrakcyjna, sucha, nowa 
75 zł m² do uzg. 696-566-280  BIAŁ 

NOWE Aleksandrowo, 36a 135 zł m² 
do uzg. 605-660-716, 602-343-003 

NOWODWORCE, 1220m², prąd, gaz 
268.400 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

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

NOWODWORCE, 1396m², prąd, 
woda, gaz, kanalizacja 321.080 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

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

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

OLMONTY, 1500m², 3 działki bu-
dowlane, 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 

PŁASKA, 570m², w kształcie rom-
bu, 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 

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

PODLEŃCE, 1150m², prąd, woda, 
gaz, gm. Dobrzyniewo Duże. 100 zł 
m² 607-363-954  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, gra-
niczącą 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 szko-
łą, prąd 115.000 zł  606-881-066  
BOMAR 

SKRYBICZE, 2051m², prąd, woda, 
gaz, ATRAKCYJNA działka 2051m², 
cena 90zł m²  184.000 zł szt. do uzg. 
660-474-444  BEWE 

SKRYBICZE, 2051m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ATRAKCYJNA, bu-
dowlana, warunki zabudowy, w po-
bliżu przystanek MPK, dobry dojazd! 
184.000 zł  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, 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, 1100m², ul. Cicha, przy 
lesie z projektem i pozwoleniem 
na budowę domu 145.000 zł  663-
460-468  BIAŁ 

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 

SOFIPOL, 1000m², sprzedam dzial-
ki bezposrednio od wlascieciela z 
wydanymi warunkami zabudowy 
domu jednorodzinnego z garazem 
puste pole 20 km od bialegostoku 
39.000 zł  730-357-775  BIAŁ 

SOFIPOL, 1100m², ogrodzona, 
sprzedam dzialke rolno budowlana 
z wydanymi z gminy warunkami na 
postawienie domu calorocznego z 
garazem nowe ogrodzenie 55.000 
zł  730-076-599  BIAŁ 

SOFIPOL, 700m², z warunkami zabu-
dowy, dużo zieleni, w kształcie kwa-
dratu. 29.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOWLANY, 4400m², na siedlisko, 
warunki zabudowy. 280.000 zł do 
uzg. 502-297-415  BIAŁ 

STUDZIANKI, 3000m², warunki za-
budowy, możliwość podziału na 2, 
dwie drogi dojazdowe, ciche, spo-
kojne miejsce. 95 zł m² 694-175-
685  BIAŁ 

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

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 29



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

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

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

ZAŚCIANKI, 5ha, ul. Szlachecka, pod 
budownictwo jednorodzinne, plan 
zagospodarowania przestrzennego, 
pełne uzbrojenie w ulicy +- 50m. 190 
zł m² 517-652-557  BIAŁ 

ZAŚCIANKI, 6708m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Szlachecka, os. Zaścianki, 
zatwierdzony projekt budowla-

ny 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, 1000m², 3 działki: 
600m², 1000m², 2100m², warunki 
zabudowy, media, 60-65zł m². 518-
581-437  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwością 
uzyskania warunków zabud., więk-
sza działka 8888m² z war.zabud., 
dojazd utwardzony, 30zł m² cena 
do negocjacji  30 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

Z ABŁUDÓW, 700m², z warun-
kami zabudowy, ok. 200m od ul. 
Mickiewicza, przy działce prą, wo-
dociąg w pobliżu, obok nowe domy. 
50.000 zł  507-609-278  BIAŁ 

ZAGRUSZANY, 2225m², z warun-
kami zabudowy na dom jednoro-
dzinny. 35 zł m² 609-405-958  BIAŁ 

ZAGRUSZANY, 997m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 49.850 zł  883-302-
750, (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 dział-
ki 910m² i 800m², kierunek Łapy, 
7km od B-stoku, nowe os. domów 

1-rodzinnych, warunki zabudowy, 
media: kanalizacja, prąd, woda. 125 
zł m² do uzg. 504-936-730  BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 
4644m², ogrodzona, prąd, woda, 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 

ZWIERKI, 1580m², Działka pod za-
budowę jednorodzinną oraz usłu-
gową. Media w drodze. W okolicy 
rozpoczęte budowy domów jedno-
rodzinnych. 87.000 zł  576-070-703  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

REKREACYJNE
BAKAŁARZEWO, 2329m², ogrodzo-
na, prąd, woda 150.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

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

BIAŁYSTOK, 435m², działka nr 59 
wraz z drewnianym domkiem let-
niskowym 30m², Rodzinny Ogród 
Działkowy przy szosie do Wasilkowa. 
35.000 zł  691-475-503  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 470m², ogrodzona, prąd, 
woda, ul. Bema Pogodna, os. Bema, 
Największa działka o powierzchni 
470 m², tzw. Pułkownikowska na 
ternie ROD im. Berlinga.  37.600 zł 
szt. 730-055-083  BIAŁ 

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 dro-
gi asfaltowej, z wodą przepływo-
wą zadrzewiona, z czynna planta-
cją 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 

OK. Zabłudowa, 2000m², rekreacyj-
na, (ogrodowa), działka z domkiem 
lub jej część. 10.000-30.000 zł. 660-
147-756  BIAŁ 

REPCZYCE, 641m², prąd, kanaliza-
cja, Działka rekreacyjna nieopodal 
zalewu Repczyce. 26.000 zł do uzg. 
508-681-296  HAJ 

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

S TA R Y Dwór, 2140m², zalew 
Siemianówka, na plaży, wypełni 
uzbrojona, plan zagospodarowania 
przestrzennego. 450 zł m² do uzg. 
600-900-969  BIAŁ 

STRAŻ Gmina Sokółka, 2000m², 
ogrodzona, 150m do rzeki droga 
utwardzona. 48.000 zł  531-016-
219  SOK 

ZAGRUSZANY, 2212m², warunki za-
budowy. 35 zł m² 609-405-958  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
ŻUBRYN, 3378m², możliwość zabu-
dowy, teren płaski, blisko szkoła, 
dobry dojazd 60.000 zł  696-301-
179  SUW 

B I AŁA S Z E WO Gmin Grajewo, 
0.50ha, łąka.  8.000 zł  660-006-
425  GRAJ 

BIAŁYSTOK, 6019m², ul. Generała 
Maczka, 1000-lecia PP. 150 zł m² 
504-542-390  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, 
kanalizacja, os. gm. Dobrzyniewo, 
prostokąt 50x60, teren suchy, rów-
ny, możliwa budowa domu z pod-
piwniczeniem,  87.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

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, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głów-
nej drogi asfaltowej, Ełk Augustów. 
70.000 zł  660-006-425  EŁK 

DOBRZYNIEWO Duże, 5064m², 
działka rolna, dojazd asfaltem, 
90m gruntowa. 202.560 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

G M . Zab łudów, 3ha, okolice 
Halickich, przylegająca do drogi 
Kuriany -Halickie. 800.000 zł  502-
787-601  BIAŁ 

GRABOWIEC, 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 

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 

KUCHARY Skutniki, 4500m², gm. 
Czerwińsk nad Wisłą, powiat Płońsk, 
dom 100m², 60km od Warszawy 
+budynki gospodarcze. 250.000 zł  
511-757-354, 663-179-403 

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

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

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

O G RO D N I C Z K I - Juchnowiec, 
2900m², prąd, woda, gaz, kanaliza-
cja, wymiary - 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 
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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

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. 

Polmak
tel. 602 102 041

polmak@polmak.pl
www.osiedlezielonadolina.pl

Zielona Dolina – osiedle domów wolnostojących w 
Osowiczach k. Białegostoku (kierujemy się na Zawa-
dy). Osowicze to spokojna, cicha i malownicza wieś. 
Docelowo osiedle będzie liczyło około 40 domów. 

Domy są w stanie surowym otwartym lub zamknię-
tym i z wykonaną elewacją. Istnieje możliwość wy-

budowania domu na wybranej działce i według 
projektu Klienta. Teren jest uzbrojony w prąd, gaz, 
wodę i kanalizację. Pow. domów 150-180 na dział-
kach 812-845, pow. bliźniaka 180,6 na działce 407

gotowy do 
odbioru

PIĄTKOWSKI DEVELOPMENT
ul. Bitwy Białostockiej 4A 

lok. 111, Białystok 
tel. 85 72 22 570 

biuro@piatkowskidevelopment.pl
www.piatkowskidevelopment.pl

Nowoczesność, funkcjonalność, elegancja – to wła-
śnie cechuje naszą najnowszą inwestycję składającą 

się z 14 domów w zabudowie szeregowej. Jej atu-
tem jest doskonała lokalizacja – ulica Karmelowa, 
nieopodal ulicy Nowowarszawskiej, osiedle Skoru-

py. Cicha, spokojna okolica domów jednorodzinnych, 
położona blisko ścisłego centrum miasta. Domy zo-

stały zaprojektowane z największą starannością, 
dobrano materiały najlepszej jakości oraz wykorzy-

stano rozwiązania, które sprostają wymaganiom 
najbardziej wymagających Klientów. Oferujemy 

Państwu segmenty o pow. 118,15 m2 - 142,59 m2.

IV kwartał 
2019 roku.

Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Produkcyjne TELKA Sp.zo.o.

ul. Produkcyjna 108
15-680 Białystok

tel. 85 654 24 51, 602 233 018
k.lacek@telka.com.pl

Domy w Grabówce, ul. Leśna Polana - 4 domy w za-
budowie bliźniaczej, każdy o powierzchni mieszkal-

nej 108m2, użytkowej 129,43 na działkach od 569 
do 690m2. Komunikacja miejska, przedszkole, skle-
py, w pobliżu plaża miejska na  Dojlidach, oraz pły-
walnia przy Szosie Baranowickiej w Białymstoku.

inwestycja w 
trakcie realizacji

od 450.000 zł

KSM Budownictwo
Brzozowo Stare 17
18-112 Poświętne

tel. 503 593 544, 508 909 036
www.ksmbudownictwo.pl

Apartamenty Kleosin – Nowe Miasto, dwa budyn-
ki, liczba kondygnacji: 6,  liczba lokali mieszkalnych: 

34, powierzchnia mieszkań: od 34 m2 do 102 m2, 
komórki lokatorskie, garaże, miejsca postojowe

II kwar-
tał 2020 r.

od 4700 zł/m2



PNIEWO, 9500m² 23.000 zł ha do 
uzg. 503049166  ŁOM 

POW. Olecko, 22ha, w tym 14ha łąki, 
6ha ornych wydzierżawię na dłuższy 
okres, 400zł za ha rocznie. 607-315-
229, 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 okoli-
ca, media: prąd, wodociąg, droga 
asfaltowa 160.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

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 
zabudowy, wszystkie media w dro-
dze asfaltowej 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, wszyst-
kie 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, 
4200m², prąd, os. Białystok, nr geo-
dezyjny 92, wydane warunki zabu-
dowy, oczko wodne, cisza i spokój. 
16 zł m² 600-307-048  BIAŁ 

WASILKÓW, 6500m², łąka 150.000 
zł  663-460-468  BIAŁ 

WORONIANY, Gm. Sokółka, 9800m², 
Sprzedam działkę rolną nr geod. 72 
położoną we wsi Woroniany. Łąka 
leży nad rzeką Sokołda. Obecnie 
nie skoszona. 18.000 zł do uzg. 511-
733-423  SOK 

WÓLKA Soseńska, 3000m², rolno 
budowlana, pod lasem, zabudowa-
na domem drewnianym ok 50m², z 
bud. gospodarczym. 100.000 zł do 
uzg. 575-644-131 

ZAWADY K /Białegostoku, 4200m², 
ogrodzona, prąd, Działka rolna z 
możliwością przekształcenia. Płaska 
powierzchnia.Prąd.Blisko dro-
gi głównej.Ogrodzona.Zapraszam  
546.000 zł do uzg. 574-478-826  
BIAŁ 

ZAWADY, Białegostok, 4000m², 
prąd, 200 m od drogi asfaltowej. 
546.000 zł  574-478-826  BIAŁ 

ZWIERKI, 2900m², w sąsiedztwie 
lasu cicha, spokojna okolica 7 km. 
od Białegostoku 50 zł m² do uzg. 
663-460-468  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE

ŁAPY, 1500m², ul. Wodociągowa, Nr. 
geodezyjny 1032-4 110 zł m² 506-
703-315  BIAŁ 

PILIPKI, 12700m², ul. Pilipki, działka 
1, 27h po byłym pgr, ogrodzona, 
woda, prąd, ok.1200m² budynków, 
na działce staw, zagajnik brzozowo-
-olchowy, kształt kwadratu. 130.000 
zł  507-720-570  BIEL 

ŻUBRYN, 6ha, siedlisko, gospodar-
stwo posiada numer fermy drobiu, 
blisko drogi S8- około 10 minut do 
Suwałk, w pobliżu szkoła 690.000 zł  
696-301-179  SUW 

B I AŁA S Z E WO Gmin Grajewo, 
1.13ha, las 60-letni sosnowy. 35.000 
zł  660-006-425  GRAJ 

BIELSK Podlaski, 2ha, las, pod lasem 
znajduje się żwir. 250.000 zł do uzg. 
539-917-281  BIEL 

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, dział-
ka 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 Sto łbce 67, 
3000m², ziemia orna 3000m² +sie-
dlisko 1710m²: dom drewniany, za-
budowania gospodarcze. 70.000 zł  
668-214-078  SIEM 

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

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z do-
mem. 78.000 zł  663-691-430  HAJ 

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

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

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

KOBYLIN, 2500m², gm. Piątnica, 
działka siedliskowa do wynajęcia, z 
możliwością 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 

NIEWODNICA Kościelna, 1145m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymiary 

29m x 39, 5m. 206.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Kościelna, 1202m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymia-
ry 29m x 42m. 216.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Kościelna, 1251m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymia-
ry 29m x 43m. 225.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Kościelna, 810m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymiary 
25m x 32, 4m. 146.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Kościelna, 983m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymia-
ry 29m x 33m.. 177.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Korycka, 5660m², 
prąd, woda, gaz, siedlisko wraz 
z domkiem drewnianym 58m². 
180.000 zł  518-826-329  BIAŁ 

NOWOSADY, 2300m², prąd, gm. 
Zabłudów, siedlisko, wodociąg, do-
bry dojazd, cisza. 70.000 zł do uzg. 
795-016-613  BIAŁ 

NURZEC, 1.50ha, 30l do 50 letni z 
gruntem. 19.000 zł  607-645-449  
SIEM 

NURZEC, 12a, z budynkiem maga-
zynowi gospodarczym uzbrojona, 
ogrodzona przy sklepie Arhelan w 
Nurcu stacji. 80.000 zł  607-645-
449  SIEM 

 » OK CZEREMCHY, 3.50HA, 
POD INWESTYCJĘ, NA TE
RENIE PRZYGRANICZNYM, 
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 

PNIEWO, 94a, łąka 23.000 zł  503-
049-166  ŁOM 

RAJSK, 15000m², sprzedam 1, 5ha 
lasu w 2 działkach po 0, 75ha obok 
siebie, las mieszany w różnym wie-
ku. sosna, świerk, brzoza, olcha 
37.000 zł  663-970-854  BIEL 

SIEMIEŃ Nadrzeczny, 40a, gm. 
Łomża, działka prawie kwadratowa z 
budynkami gospodarczymi i domem 
mieszkalnym, ogrodzona, rośnie 150 
sztuk Thuj 5 letnich. 1.500.000 zł do 
uzg. 504-464-359  ŁOM 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, 
działka na wynajem, nieruchomość 
gruntowa. 3.800 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

S O K Ó Ł K A ,  10 8 55 m ²,  p rąd , 
woda, pozwolenie na budowę, 
Popiołówka gm.Korycin.. 217.100 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

S P R Z E D A M  las ,  2 . 5ha,  gm. 
Zabłudów, blisko szosy głównej. 
80.000 zł  668-463-143  BIAŁ 

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

ZAMBRÓW, 4643m², prąd, woda, 
kanalizacja, działka budowlana w 
centrum miasta pod inwestycję. 
5.000 zł do uzg. 501-470-748  ZAM 

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

ZIEMIA ROLNA
ŁADY Borowe, 3.60ha, gm. Zambrów, 
ziemia orna po 17 marca. 80.000 zł 
ha 661-737-639  ZAM 

BALIKI Gm.nowogród, 20000m², 
Oddam za darmo w użytkowanie 1 
zł  600 588 666  ŁOM 

BIELSK Podlaski, 1ha, dwie działki 
rolne zalesione nr 353 i 433 okolice 
wsi Zbucz kolonia Grabniak gmina 
Czyże.  20.000 zł  502-262-942  HAJ 

BIEL SK Podlaski, Wyszki, 1ha, 
Przyjmę w dzierżawę lub kupię zie-
mię rolną. 538-103-442  BIEL 

GM. Dubicze Cerkiewne, 1.27ha 
40.000 zł  516-313-857  HAJ 
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Zamieszkaj na Leśnej PolanieZamieszkaj na Leśnej Polanie
Grabówka to niewielka miejscowość w gminie Supraśl, 

położona na wschód od Białegostoku. To właśnie tu, 
w urokliwym miejscu, z dala od miejskiego zgiełku, 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych powstaje 
mini osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie 
bliźniaczej. To oferta fi rmy TELKA, która jest skierowana 
do osób, ceniących sobie ciszę spokój, ale też komfort 
związany z dojazdem do centrum Białegostoku.

Cztery budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej powstają 
przy ul. Leśna Polana. Inwestycja obejmuje również niezbędną 
infrastrukturę techniczną w postaci: instalacji gazowej, kanali-
zacji sanitarnej.

Każdy z budynków będzie niezależny konstrukcyjnie, funk-
cjonalnie oraz pod względem wyposażenia instalacyjnego.

– Przyjęta forma i artykulacja zewnętrzna bryły budynku jest 
spójna z otaczającym krajobrazem i pozwala w łagodny sposób 
wpisać się w istniejącą zabudowę. Przyjęto tradycyjną formę 
budynku mieszkalnego o skali zabudowy adekwatnej do miejsca 
usytuowania i merytorycznych wytycznych zawartych w decyzji 
o warunkach zabudowy – mówi Krzysztof Lacek, przedstawiciel 
fi rmy TELKA i dodaje, że funkcję obiektu opracowano realizując 
podstawową zasadę podziału stref funkcjonalnych w sposób po-
zwalający na równoczesne i niezależne ich użytkowanie.

Każdy budynek będzie posiadał dwie kondygnację, na których 
rozplanowano funkcję strefy dziennej i nocnej oraz pomieszczenie 
gospodarcze i garaż jednostanowiskowy.

Budynki zostały zaprojektowane tak, by zadowolić 
najbardziej wymagających klientów. To doskonałe miejsce 
dla rodzin z dziećmi i nie tylko. Dodatkowo architekci 

zaproponowali unikalny wygląd zewnętrzny, wykorzystu-
jąc wstawki imitujące drewno. Powierzchnia mieszkalna 
każdego segmentu wynosi 108 mkw, powierzchnia miesz-
kalna 129.5 mkw a powierzchnie działek wahają się od 596 
do 690 mkw.

Dodatkowym atutem jest komunikacja i bezpośredni dojazd 
do centrum Białegostoku. Również na terenie Grabówki jest 
przedszkole i sklepy. Stąd również niedaleko do plaży miejskiej 
na Dojlidach i basenu przy ulicy Baranowickiej.

O FIRMIE
Pzedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TELKA” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Białymstoku rozpoczęło działalność 
1 lipca 1990 r. Obecnie zatrudnia123 pracowników, 
a w tym dwudziestu pięciu wykwalifi kowanych pra-
cowników inżynieryjno-technicznych specjalizujących 
się w branży budowlanej, elektrycznej i mechanicznej.
Istotą działalności P.U.P „TELKA” jest generalne wyko-
nawstwo inwestycji, wykonawstwo robót przy realizacji 
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i prze-
mysłowych na terenie centralnej i wschodniej Polski..
Podczas wieloletniej działalności przedsiębiorstwo 
wykonało wiele zleceń i przeprowadziło kilkanaście 
kompleksowych inwestycji, które wymagały wyjątkowe-
go profesjonalizmu i zastosowania różnych technologii.
Oprócz wykonawstwa TELKA zajmuje się produkcją 
elementów do wentylacji, świadczy usługi ślusarskie 
i posiada malarnię korzystającą z techniki malowania 
proszkowego.
O wysokiej jakość robót wykonywanych przez P.U.P. 
„TELKA” świadczą stałe zlecenia pochodzące od inwe-
storów z branży budowlanej.

P.U.P. TELKA Sp. z o.o.
15-880 Białystok

ul. Produkcyjna 108
tel. +48 85 654 24 51
fax +48 85 654 20 80

e-mail: handel@telka.com.pl
www.telka.com.pl



GMINA Kleszczele Suchowolce, 
0.49ha, łąka kontakt po 18-nastej. 
6.200 zł do uzg. (85)685-23-72  HAJ 

GMINA Michałowo, 1300m² 4.000 
zł  660-044-403  BIAŁ 

GRABOWIEC, 0.31ha, zasadzona 
brzozą, gm. Dubicze Cerkiewne. 
25.000 zł do uzg. 663-691-430  HAJ 

GRABOWIEC, 3.10ha, ziemia orna 
z lasem, gm. Dubicze Cerkiewne. 
60.000 zł do uzg. 663-691-430  HAJ 

GREDELE, 0.70ha, sprzedam 0, 7 ha 
łąkipołożonej we wsi gredele 10.000 
zł szt. 602-625-857  BIEL 

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

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

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

MILEJCZYCE, 50ha, Wezmę w dzier-
żawę grunty orne, łąki ok Boćki, 
Milejczyce 695-332-129  BIEL 

PLOSKI, 3.50ha, os. Warszawa, 
sprzedam 3, 5ha łąki położonej we 
wsi Ploski 13.500 zł ha do uzg. 602-
625-857  BIEL 

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

SIEMIATYCZE, 1.07ha, przy drodze 
krajowej Nr.19, wypełni uzbrojona 
z planem zagospodarowania prze-
strzennego. 189.000 zł  731-985-
246  SIEM 

STUDZIANKI, 1.54ha, . 40 zł m² 
(85)710-40-51  BIAŁ 

SURAŻ, 50ha, Przyjmę w dzierżąwę 
grunty orne, łąki ok Suraża, Doktorc, 
Strabli, Plutycz 695-332-129  BIAŁ 

SZCZYBAŁY Giżyckie, 8ha, ziemia rol-
na. 550.000 zł ha 731-505-542  GIŻ 

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, 
łazienka, 500-600zł. 600-672-060  
BIAŁ 

B STOK, os. Centrum, pokój 20m², 
umeblowany. 600 zł  691-100-129  
BIAŁ 

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

B STOK, pokój do wynajęcia parze 
emerytów lub emerycie w zamian 
za drobne prace w domu. 502-782-
576, 510-180-864  BIAŁ 

B STOK, ul. Zielna, wynajmę pokój 
starszej kobiecie: na rencie, eme-
ryturze. 300 zł  (85)745-35-49  BIAŁ 

B STOK, umeblowany pokój.  500 
zł pokój 502-782-576, 502-782-576  
BIAŁ 

B STOK, wynajmę urządzony po-
kój w domu jednorodzinnym, blisko 
centrum, osobie pracującej lub stu-
dentom 500zł +kaucja. 500 zł  501-
812-412  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, Do wynajęcia samo-
dzielny pokój w niezależnym miesz-
kaniu na osiedlu Piasta (parter) stu-
dentom lub młodym pracującym. 
662-833-118, (85)742-22-82  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, os. 
Centrum, 1 pokój, umeblowany, 
dziewczynom. 400 zł  785-598-168  
BIAŁ 

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

wej nr. 61. 606-393-617  ŁOM 

SUWAŁKI, ul. Ostrołęcka, Pokoje do 
wynajęcia dla pracujących. 400 zł  
507-051-924  SUW 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

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

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

B STOK, 2 pokoje, ul. Batalionów 
Chłopskich, os. Leśna Dolina, ume-
blowane.  900 zł +liczniki (85)744-
86-89  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, 3 pokoje, os. Przydworcowe, 
osobom pracującym, II piętro, z 
windą, urządzone w stylu nowo-
czesnym, internet, sprzęt agd, ka-
ucja 1000zł, wolne od 15.04. 900 zł 
+opłaty 505-646-159  BIAŁ 

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

B STOK, ul. Broniewskiego, kawaler-
ka. 500 zł +opłaty 609-931-017  BIAŁ 

B STOK, ul. Warszawska, os. Piasta 
2, 33m², 2 pokojowe, po remoncie, 
umeblowane. 1.300 zł +liczniki do 
uzg. 798-898-189  BIAŁ 

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

 Białystok, 2 pokoje, os. Do-
lina Cisów, z aneksem, ume-
blowane, wolne od maja, do-
bra lokalizacja wszystko w 

zasięgu ręki mieszkanie jest 
nowe. 500-123-605  BIAŁ 

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 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, wy-
najmę mieszkanie w bloku na 1 p. 
42m 2 pokoje 1.300 zł +liczniki 783-
786-886  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, kom-
fortowe w nowoczesnym aparta-
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Nowe Miasto, Nowe Miasto, 
nowe możliwości, nowe możliwości, 
nowe mieszkania i apartamentynowe mieszkania i apartamenty
W najbardziej reprezentacyjnej części 

Białegostoku powstaje kolejna przestrzeń 
urzekająca nowoczesnością i niepowtarzalnym 

designem. Ultra Sonata to mieszkania i apartamenty 
na Nowym Mieście. Charakteryzują się niepowtarzalnym 
komfortem i odprężającą atmosferą.

Osiedle powstaje pomiędzy ulicą Transportową, a Magazynową 
jako kompleks dwóch 7-piętrowych budynków w kształcie litery 
C, z urokliwymi dziedzińcami i licznymi lokalami usługowymi od 
ulicy Transportowej. Taka forma architektoniczna zapewnia dobrą 
perspektywę i optymalne nasłonecznienie mieszkań.

Do końca tego roku zostanie zakończony pierwszy etap tej 
unikalnej inwestycji (budynek E) a przyszli nabywcy już niebawem 
będą się mogli cieszyć swoimi nowymi mieszkaniami. Ci, którym 
zależy na zamieszkaniu w luksusowym apartamencie powinni się 
pospieszyć. W ofercie zostały ostatnie mieszkania.

Każde mieszkanie zostało zaprojektowane tak, by zadowolić 
najbardziej wymagających klientów. Tych niezdecydowanych 
na pewno skuszą przestronne tarasy, które można zaaranżować 
według własnych gustów i upodobań. Co jeszcze wyróżnia in-

westycję na Nowym Mieście? To na pewno duże przeszklenia, 
które są w sypialniach, salonach i aneksach kuchennych. Te 
unikalne okna, zapewnią przyszłym mieszkańcom optymalne 
warunki nasłonecznienia i sprawią, że wnętrza będą ciepłe 
i przytulne.

Co ważne budynki, które powstają na Nowym Mieście po-
siadają podziemne parkingi. Również klatki schodowe zrobią 
wrażenie na przyszłych mieszkańcach. Powstały wg projektu 
architekta wnętrz i zostały dopasowane do całości inwestycji. 
Teren wokół zostanie pomysłowo zagospodarowany przez de-
welopera. Powstaną zielone dziedzińce, plac zabaw, a wszystko 
będzie ogrodzone i monitorowane.

W Ultra Sonacie (budynek E) na parterze zaprojektowano 
również lokale usługowe. Są one ulokowane od strony ulicy 
Transportowej. To atrakcyjne i nowoczesne pomieszczenia, też 
wyposażone w duże przeszklenia. To doskonałe miejsce na sklepy, 
gabinety lekarskie, salony kosmetyczne.

Nowe Miasto to nowe możliwości do kreowania przestrzeni, 
stąd w ofercie znajduje się bogaty wachlarz mieszkań i aparta-
mentów o zróżnicowanych powierzchniach, dzięki czemu, jest 
możliwość zagospodarować ją według własnych potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu z indywidualnym dorad-
cą Klienta p. Urszulą Zajączkowską: tel. 721 999 721 
u.zajaczkowska@rutkowskidevelopment.pl oraz do od-
wiedzenia salonu sprzedaży położonego na terenie inwestycji 
Apartamenty Antoniuk, Antoniuk Fabryczny 11, tuż obok 
cerkwii Św Ducha.

ROZWÓJ I DYNAMIKA

Już po raz kolejny firma Rutkowski Development została 
wyróżniona w najpopularniejszym zestawieniu najdynamiczniej 
rozwijających się małych i średnich fi rm. Tegoroczne uhonorowa-
nie potwierdziło przynależność tej marki do elitarnego klubu Gazel 
Biznesu.

Zaszczytny tytuł Gazeli Biznesu, przyznawany przez „Puls 
Biznesu” to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych 
i cieszących się dobrą kondycją fi nansową fi rm.

NP

O FIRMIE:

RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. z sukcesem 
realizuje inwestycje budowlane na terenie Warmii 
i Mazur od 1990r. Na swoim koncie ma też inwestycje 
w stolicy województwa podlaskiego – w Białymstoku. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz 
opierając się na wieloletnim doświadczeniu, spółka 
zrealizowała kilkanaście inwestycji deweloperskich, 
budując blisko 500 lokali mieszkaniowych oraz usługo-
wych. Generalne wykonawstwo obiektów budownictwa 
wielorodzinnego oraz obiektów komercyjnych dodat-
kowo wzbogaca doświadczenie fi rmy.



mentowcu, IIIp. winda, balkon, m. 
postojowe w garażu, dostępne od 
stycznia 1.500 zł +opłaty 660-474-
444  BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, w 
nowoczesnym apartamentow-
cu, KOMFORTOWE, w cenie miej-
sce w garażu podziemnym, dla 
WYMAGAJĄCYCH! 1.450 zł +opła-
ty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Lipowa, 
os. Centrum, po generalnym re-
moncie, kaucja + opłaty +.. 1.300 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

 » 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. Bohaterów 
Monte Cassino, wyposażone, inter-
net. 900 zł +opłaty 692-973-067  
BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  3  p o k o j e ,  u l . 
Jagiellońska, os. Mickiewicza, 2-sta-
nowiskowy garaż, koszt najmy wy-
nosi 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 1.700 
zł +opłaty 660-474-444  BEWE 

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, 4 pokoje, ul. Bema, do 
remontu. 1.490 zł  692-926-837  
BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  5  p o k o j e ,  o s . 
Jaroszówka, 1piętro 3 pok. kuchnia 
łazienka(7 osób) 2 piętro 2 aneksy 

łazienka (7-8 osób)osobne wejście 
gazowe ogrzewanie.350złos. mc 350 
zł  (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, os. Zielone Wgórza, 
wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, 
1-piętro, umeblowane sprzęt AGD  
1.100 zł +opłaty 601-663-861  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Konopnickiej, os. 
Mickiewicza, 48m², parter, ŚLICZNE 
mieszkanie, taras 20m², blok 2008, 
wspólnota-teren ogrodzony, dla 
wymagającego Najemcy! 1.300 zł 
+opłaty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Kopernika, góra 
domu do wynajęcia dwa pokoje z 
działką do generalnego remontu. 
490 zł całość 692-926-837  BIAŁ 

OK. Sokółki, dom do wynajęcia, 2km 
od Sokółki dla jednej lub dwóch 
osób. 700 zł osoba 504-401-442  
SOK 

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

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

 » B STOK, 78M², UL. HALLERA, 
DAWNA BERLINGA, BUDY
NEK WIELORODZINNY Z 
USŁUGAMI NA PARTERZE, 
STAN DEWELOPERSKI, PAR

KING. (85)749-60-20  BIAŁ 
B I A Ł Y S T O K ,  1 0 0 m ² ,  u l . 
Ciołkowskiego, os. Mickiewicza, po-
koje na parterze lub I i II piętrze bu-
dynku, pow.od 80 do 400m².Metraż 
d u, cena od 25zł m² z mediami! 25 zł 
m² +VAT 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, 
os. Sienkiewicza, na biuro, kancela-
rię usługi medyczne (są już w bu-
dynku), edukację. Kamienica 2002, 
pres  żowa lokalizacja 5.000 zł +VAT 
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 1600m², wynajmę bu-
dynek 3 kondygnacyjny pod biu-
ra, hotel, hostel, wykończony, cena 
ne  o. 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, sty-
listki, itp, wszystkie media. 800 zł 
+opłaty 534-174-908  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², os. Wygoda, wy-
najmę lokal z kebabem w dobrej 
lokalizacji, blisko centrum przy skle-
pie całodobowym. 2.400 zł +liczniki 
514-699-970  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², ul. Lipowa, piw-
nica do wynajęcia. 300 zł  690-899-
831  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 45M², OS. WYSOKI 
STOCZEK, WYNAJMĘ LOKAL 
USŁUGOWO HANDLOWY. 
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 

 » BIAŁYSTOK, 84M², UL. 
TRANSPORTOWA 3, OS. 
NOWE MIASTO, WYKOŃ
CZONY LOKAL USŁUGOWY 

ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PAR
TERZE BUDYNKU Z 2010R, 
2100 + OPŁATY OK 400ZŁ  
2.100 zł  664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 90m², os. Młodych, 
Lokal biurowy: 5 pomieszczeń, 
hol, łazienka, oddzielne wejście, 
monitoring, parking 2.300 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

CZYŻEW, 20m², os. Centrum, han-
dlowy. 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 

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

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

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

PACZKÓW, 2454m², obiekt przemy-
słowy, na działce o powierzchni 1, 6 
h. Budynek bez przeszkód architek-
tonicznych. 8 zł  602-628-393 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

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

MAŁŻEŃSTWO z 2 dzieci poszuku-
je do wynajęcia domku na dłuższy 
okres. 1.000 zł  500-478-276  BIAŁ 

PARA z dwójką dzieci poszuku-
je mieszkania w Białymstoku lub 
okolicach do wynajęcia, minimum 

2 pokoje, osoby szanujące cudzą 
własność. 1.000 zł do uzg. 531-326-
561  BIAŁ 

POSZUKUJĘ do wynajęcia mieszka-
nia 2 pokojowego, Grajewo, Łomża, 
Kolno, może być bud. wolno stojący. 
605-908-847, 728-182-076  GRAJ 

POSZUKUJĘ Mieszkania do wyna-
jęcia od maja. 1-2 pokojowego naj-
chętniej na osiedlu : Mickiewicza, 
Warszawska, Piastowska, Mieszka 
rozważę każdą propozycję  1.100 zł 
do uzg. 733-358-733  BIAŁ 

POSZUKUJE do wynajęcia kawalerkę 
lub M2 Bielsk podlaski, Białystok. 
729-670-327  BIEL 

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

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

SZUKAM mieszkania do wynajęcia 
1-2 pokojowego, chętnie nieume-
blowane, w Białymstoku, płatne 
15-ego każdego miesiąca, małżeń-
stwo bezdzietne, do 1000zł. 797-
537-716  BIAŁ 

WYNAJMĘ kawalerkę, dla starszej 
osoby Wysokie Mazowieckie. 786-
867-213  WYS 

ZAMIANA

APARTAMENT 48m², w ścisłym 
centrum Białegostoku, parter, po 
generalnym remoncie na domek 
lub siedlisko, do 5km od B-stoku, 
lub sprzedam 340.000zł. 693-409-
808  BIAŁ 

DOM 79m² na ul. Bacieczki, B-stok, 
działka 541m² +garaż, zamienię na 
mieszkanie w bloku. 692-926-837  
BIAŁ 

MIESZKANIE w pobliżu jezior i atrak-
cji tur.w Bemowie Piskim 52m² po 
remoncie, zamienię na domek lub 
mieszkanie w okolicach B.stoku do 
100tys 509-524-301  GIŻ 

R O L N A  8 2 8 0 m ²  d z i a ł k a  w 
Niewodnicy nargilewskiej 5km za 
b-stok, mozliwosc przekształce-
nia na budowlaną prad, wodociag, 
utwardz.dojazd zamienie na dom w 
b-stoku 5pok 570.000 zł całość do 
uzg. 696-566-169  BIAŁ 
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 Zamienię mieszkanie 50m² w 
Świebodzicach ul. Zwycięstwa, 
2 pokoje, I piętro, bardzo cie-

płe, z balkonem na mieszkanie 
w Białymstoku. 604-219-854 

KUPIĘ

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

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

KUPIĘ rurę metalową o średnicy 
30cm. 662-744-100  BIAŁ 

KUPIĘ spichlerz, stodołę, dom z bala 
do przeniesienia.  508-681-296  HAJ 

KUPIE kostke brukowa przemyslowa 
8 cm. ok.55m. 15 zł do uzg. 796-
599-696  BIAŁ 

BALIKI dębowe gr. 50. 1.800 zł  515-
418-047  BIAŁ 

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

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

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

BECZKI plas  kowe 120l. 30 zł szt. 
605-083-134  WYS 

BLACHA, grubość 3 i 4. 1.000 zł  512-
820-871  BIAŁ 

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

BOAZERIĘ świerkową 19 x 146 AB 
wykonaną ze świerku syberyjskiego. 
Jest to produkt suszony komorowo, 
pakowany w folię po 6 desek. 36, 
20 zł m² +VAT 607-811-195, 609-
985-688  BIAŁ 

BOAZERIA świerkowa 14 x 121 AB 
wykonaną ze świerku syberyjskiego. 
Jest to produkt suszony komorowo, 
pakowany w folię po 8 desek. 29, 
80 zł m² +VAT 607-811-195, 609-
985-688  BIAŁ 

BOJLER na prąd, stan db. 400 zł  518-
559-083, 572-179-912  BIAŁ 

BOJLER płaszczowy emaliowany, z 
grzałką elektryczną, 125 litrów, bia-
ły. 300 zł  663-320-733  SOK 

BRAMA szer. 4m, wys. 1.5m, z bram-
ką. 350 zł  792-057-615  BIAŁ 

BRAMA wjazdowa 5m + furtka 1m 
używana - solidne wykonanie  1.000 
zł  885-950-752  BIAŁ 

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

CEGŁA Lewkowo U 220, około 2 pa-
let, pozostałość po budowie. 2, 50 
zł szt. 692-569-722  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 

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

DACHÓWKA ceramiczna czerwona 
przedwojenna. 0, 70 zł  501-236-
573  BIAŁ 

DACHÓWKA czerwona poniemiec-
ka, możliwy dowóz. 0, 80 zł szt. 606-
262-582  EŁK 

DESKA calówka oraz 32mm, sezo-
nowane. 1.500 zł m³ 663-414-849  
SIEM 

DESKA elewacyjna 20 x 195 ABC wy-
konaną ze świerku syberyjskiego. 
Jest to produkt suszony komoro-
wo, pakowany w folie po 4 deski. 
41 zł m² +VAT 607-811-195, 609-
985-688  BIAŁ 

DESKA elewacyjna Loglap(półbeczka) 
21 x 120AB wykonaną ze świerku sy-
beryjskiego. Jest to produkt suszony 

komorowo, pakowany w folię po 5 
desek. 43 zł m² +VAT 607-811-195, 
609-985-688  BIAŁ 

DESKA podłogowa, sosnowa, dł. 4m, 
szer. 15cm, gr. 3.1cm, 200m². 44 zł 
m² 792-057-615  BIAŁ 

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

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

DESKI jesionowe 50mm, 7.5m³. 
1.800 zł  693-409-808  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 

DOM do przeniesienia, 6, 90x11m 
2.400 zł  732-810-096  MOŃ 

 Dom drewniany typu dwo-
rek, do przeniesienia. 50.000 

zł  602-717-353  BIAŁ 

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

DREWNO konstrukcyjne. 600 zł m³ 
508-978-927  BIAŁ 

DRUT nawojowy w bawełnie 2, 2 
32kg. 25 zł kg 512-238-250  BIAŁ 

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

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

DRZWI balkonowe 2 szt lewe, pra-
we drewniane 100 zł szt. 511-616-
141  BIAŁ 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 
100X214CM, OKNA 198X115CM 

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

DRZWI balkonowe użw. 290 zł  794-
290-227  BIAŁ 

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

DRZWI drewniane, sosnowe z fu-
tryną i zamkiem, nowe 460 zł  508-
073-762  BIAŁ 

 DRZWI INWENTARSKIE PRZESUW
NE, 1SZT 233X240CM, Z SZYNĄ 
JEZDNĄ, WYKONANE Z PŁYTY 

WARSTWOWEJ GR. 75MM, 
KOMPLETNE. 500 zł  502-782-785  

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

DRZWI pcv z fytryną 640 zł  796-
335-325  BIAŁ 

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

DRZWI zewnętrzne, pcv, białe, nowe, 
klamka i wkładka w kpl.Przeszklone 
930 zł  531-865-030  BIAŁ 

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

ETERNIT głębokofalisty, nowy. 12 zł 
szt. 501-647-161  GRAJ 

GLAZURA nowa 15x15, 30m². 15 zł 
m² 508-654-114  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 panelowy, V33, dolne 
podłączenie 240 zł  794-290-227  
BIAŁ 

GRZEJNIKI żeliwne 12szt. 10 zł szt. 
508-654-114  BIAŁ 

GRZEJNIKI centralnego ogrzewania. 
65 zł szt. 668-178-073  ŁOM 

GRZEJNIKI Faviery. 3, 50 zł kg 604-
446-234  BIAŁ 

GRZEJNIKI panelowe, 4szt 120 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

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

KABEL elektryczny - linka 4x4m² 
37m, stan bdb, Korycin. 250 zł ca-
łość 505-905-617  SOK 

KAFLE białe. 1, 50 zł  501-236-573  
BIAŁ 

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

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

KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 
KRĘGI studzienne, 5szt, fi  100. 70 zł 
szt. 501-516-053  AUG 

KRATY ocynkowane na przykrycia 
kanałów, podjazdy, pomosty tech-
niczne, ciągi komunikacyjne, wyj-
ścia ewakuacyjne i odwodnienia. 1 
zł  662-683-002 

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

MEMBRANA dachowa, 8 rolek. 160 
zł szt. 608-747-358  ZAM 

MODRZEW  deski calowe obrzyna-
ne, dł. ok 4-5, 5m, sezonowe 9 lat, 
ilość ok. 2, 5m³, gmina Wyszki odbiór 
własny. 700 zł m³ 797-467-157  BIAŁ 

 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 ku-
pione w Castoramie. Drzwi nie pa-
sują do moich starych ościeżnic, 
skrócone już 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 

OŚCIEŻNICE, futryny metalowe do 
drzwi, 6szt 100 zł szt. 794-290-227  
BIAŁ 

 OBEJMY MONTAŻOWE RUR FI DO 
2 CALI  OK 80SZT  OBEJMA 
POJEDYNCZA 5ZŁ, OBEJMA 

KRZYŻOWA 12ZŁ. 502-782-785  BIAŁ 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, 
automatyka, siatka ogrodzeniowa, 

panele ogrodzeniowe itp. 660-918-263  
BIEL 

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, szer.147x114, 2-skrzy-
dłowe, 4szt 420 zł szt. 794-290-227  
BIAŁ 

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

OKNO 86x54 210 zł  794-290-227  
AUG 

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

OKNO kompletne 2-szybowe drew-
niane 140x70cm. 300 zł  (85)675-
46-10  BIAŁ 

OKNO nowe pcv 116x114 420 zł  
508-073-762  BIAŁ 

OKNO pcv, białe, nowe, szer.136x143 
590 zł  604-922-094  BIAŁ 

OKNO56X114 270 zł  531-865-030  
BIAŁ 

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

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

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

PAPA termozgrzewalna 2x5m² 70 zł  
325-796-335  BIAŁ 

PIEC grzewczy, wolno stojący, żeliw-
ny, płyta górna grzewcza, wykładzi-
na szamotowa, obudowany, węgiel, 
drzewo. 380 zł  511-240-244  SOK 

PRĘT Y zbrojeniowe 12mm drut 
żebrowany 1szt. w cenie 29zł. 
Pozostałośc po budowie - czyste, 
proste. Korycin. 2, 75 zł kg 505-905-
617  SOK 

PR ZEPŁY WOW Y podgrzewacz 
wody, nowy, biały. 200 zł  505-302-
976  KOL 

PRZEWÓD spawalniczy fi  35, 40mb  
12 zł mb 512-238-250  BIAŁ 

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

RURA przepustowa fi  600, dł. 3m, 
2szt. 100 zł szt. 508-978-927  BIAŁ 

RURY 1 calowe na namiot, pod fo-
lię, 6szt, gm. Łapy. 300 zł  512-820-
871  BIAŁ 

RURY fi  8 i grubsze, na bramy i bram-
ki, 20szt. 12, 50 zł mb 662-744-100  
BIAŁ 

RURY metalowe fi  60mm, na słupki 
dł 2mb, 30szt. 20 zł szt. 575-552-
242  BIAŁ 

RURY stalowe 80mm, nowe, 14m 
długości. 12 zł mb 795-999-550  
BIAŁ 

SŁUP elektryczny. 250 zł  668-178-
073  ŁOM 

SŁUP energetyczny. 90 zł szt. 501-
236-573  BIAŁ 

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

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

SŁUPY energetyczne, betonowe 8szt. 
70 zł szt. 503-583-455  BIEL 

SIATK A ogrodzeniowa 1.50m, 
3mm gr, słupki, cena za rolkę, okna 
80x100-nowe, różne. 120 zł szt. 501-
647-161  GRAJ 

SPRZEDAM drzwi drewniane we-
wnetrzne 90 z futryną 350 zł  519-
662-754  BIAŁ 

SPRZEDAM okno drewniane 70x140 
250 zł  519-662-754  BIAŁ 

STAL budowlana: pręty żebrowane, 
kątowniki, dwuteowniki, rury. 2 zł 
kg 508-978-927  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 100szt. 4 zł szt. 
608-495-579  BIAŁ 

STEMPLE budowlane dł. 3m. 5 zł szt. 
692-569-722  WYS 

STEMPLE budowlane ok 100 szt., 
długość 2.70m 4 zł szt. 507-732-
886  ZAM 

STODOŁA drewniana 18x9, kryta 
blachą, z rozbiórki. 3.500 zł  795-
504-922  MOŃ 

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 

SZ AFK A łazienkowa z umywal-
ką(50cm), baterią z korkiem auto-
matycznym i syfonem, kpl.nowy 250 
zł całość 794-290-227  BIAŁ 

SZALUNKI metalowe słupowe 48 szt 
x 170 ne  o, sprzedam szalunki słu-
powe metalowe krótsze 16 sztx40 
ne  o podpory steple metalowe 50 
sztx40zł ne  o. 170 zł szt. +VAT 606-
103-312  ŁOM 

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 heblowane sosnowe, 
zaokrąglone, wys. 100-150cm, szer. 
8cm, 2.60-3.90zł szt.. 723-160-343  
AUG 

SZTACHETY olchowe, suche, szer. 
9.5cm, 400szt. 3, 50 zł mb 662-744-
100  BIAŁ 

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

SZTACHETY półokrągłe dł. 150cm, 
400szt. 3 zł szt. 698-580-099  BIAŁ 

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

SZYNY kolejowe. 5.000 zł  697-206-
827  BIAŁ 

TAŚMA kalenicowa 4 rolki. 80 zł szt. 
608-747-358  ZAM 

TANIE deski tarasowe, modrzew 
syberyjski. 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 

TAPETY we wzory, różne ilości. 5 zł 
szt. 794-729-290  BIAŁ 

TRELINKA sześciokątna ok 1500szt, 
używana. 2 zł szt. do uzg. 781-843-
482  HAJ 

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

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

WŁĄCZNIK  wyłącznik elektryczny, 
olejowy z gniazdem 32 A. 120 zł  511-
240-244  SOK 

WANNA akrylowa, 170cm 180 zł  
794-290-227  BIAŁ 

WEŁNA 15 climwood 3 rolki nowe. 
200 zł  885-950-752  BIAŁ 

WENTYLACJA kominowa. 15 zł szt. 
730-900-722  BIAŁ 

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

ZBIORNIK 90x90x120. 200 zł  730-
900-722  BIAŁ 

ZIEMIA polna RIVb zhałdowana. 
Załadunek i transport we własnym 
zakresie. Pod trawnik czy pod-
wyższenie terenu około 60-70ton. 
Korycin. 10 zł t 505-905-617  SOK 

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

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

USŁUGI BUDOWLANE

STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 
506-210-160  BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, 
sprzedaż wióra do samodziel-
nego montażu. 663-201-446, 
783-828-866 

DESKOWANIE dachów deska. W 
tym również papowanie cena do 
uzgodnienia 15 zł do uzg. 666-327-
388  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 
TYNKI tradycyjne woda-piach-ce-
ment-wapno. Wykonywane maszy-
nowo czyli przy użyciu agregatu. 
Łatwe w obróbce, dające dużą wy-
trzymałość, gwarantują dużą prze-
puszc 691-655-384  BIAŁ 

WYKONAWCA domów jednorodzin-
nych i garaży. 601-396-219  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE
PRZYJMĘ gruz, ziemię z wykopów. 
Dobry utwardzony wjazd z drogi 
asfaltowej. Każda ilość. Jasionówka 
511-263-249  MOŃ 

ROBOTY ziemne koparko- ładowar-
ka, transport.  100 zł  604-418-066  
BIAŁ 

 USŁUGI KOPARKĄ KOŁOWĄ, 
KOPARKO ŁADOWARKĄ, WYKOPY, 

OBSYPYWANIE BUDYNKÓW, 
NIWELACJA TERENU, KOPANIE, 

CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORA
CYJNYCH, ODŚNIEŻANIE. 

886-258-470  BIAŁ 
OKNA I DRZWI

KONSTRUKCJE i krycie dachów: 
domy, obory, stodoły, kostka bru-
kowa, malowanie, wykańczanie 
wnętrz. 537-061-488  WYS 

SERWIS oknien i drzwi, regulacje, 
naprawa 794-290-227  BIAŁ 

POZOSTAŁE
CYKLINOWANIE podłóg drewnia-
nych oraz schodow, dogodne termi-
ny, wysokiej klasy materiały, szybki 
czas realizacji. Od 60 zl M2 z lakie-
rami dwuskładnikowymi. 60 zł m² 
604-283-643  ZAM 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

GLAZURA Terakota Remonty miesz-
kan 572-937-912  BIAŁ 

INSTALACJE elektryczne. Montaż 
nowych instalacji, wymiana, mo-
dernizacja istniejących, usterki elek-
tryczne. Rozsądne ceny. 45 zł szt. do 
uzg. 518-153-447  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE usługi remontowe, 
szpachlowanie, malowanie, ścianki 
działowe, sufi ty podwieszane, gla-
zura, terakota, elektryka, hydrau-
lika, szereg innych prac. 736-021-
884,   BIAŁ 

KOMPL EK S OWE wykończenie 
wnętrz, remonty mieszkań, glazu-
ra terakota, sufity podwieszane. 
Elewacje-Docieplenia budynków, 
podbitki, zabudowy, obróbki bla-
charskie. 530-861-890  OMA 

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

36  OGŁOSZENIA DROBNE 



 MEBLE NA ZAMÓWIENIE: 
KUCHENNE, POKOJOWE, BIUROWE, 

SOLIDNIE. WEJDŹ NA NASZĄ 
STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ 

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

MONTAŻ ogrodzeń panel, siatka  
512-675-556 

 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 

MYCIE okien i nagrobków. 507-604-
838  BIAŁ 

NAPRAWY rynien, dachów, komi-
nów malowanie dachów. 797-513-
715  BIAŁ 

OFERUJĘ remonty-elewacje, do-
cieplenia budynków. 799-053-418  
OMA 

OFERUJEMY fachowe doradztwo, 
wycenę oraz kompleksowe wy-
konawstwo instalacji sanitarnych, 
wodno-kanalizacyjnych, centralne-
go ogrzewania, rekuperacji i innych. 
1.000 zł całość +VAT do uzg. 533-
180-100, 662-961-956  BIAŁ 

PIECE kafl owe, kominki z wkładem 
- stawiam nowe. Remontuję stare 
piece kafl owe 575821537  BIAŁ 

PIECE kafl owe, kominki z wkładem 
z rozprowadzeniem ciepła - nowe 
stawiam. Remontuję stare piece ka-
fl owe 575-821-537  BIAŁ 

PODDASZA, szpachlowanie agrega-
tem, sufi ty podwieszane, remonty. 
664-198-801  BIAŁ 

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

SCHODY Rintal 58 532 42 55  SEJ 
SPRAWDZONE i bezpieczne rozwią-
zania-nacinanie, frezowanie betonu 
i rusztów, FUH Nowak.  607-857-627 

SZPACHLOWANIE agregatem, do-
cieplenie poddaszy, kompleksowo 
remonty. 794-414-634  BIAŁ 

UKŁADANIE płytek Zambrów i oko-
lice  518-501-562  ZAM 

USŁUGI Hydrauliczne Pompy ciepła, 
kotłownie, instalacje c.o., wod.-kan., 
rekuperacja i inne. 1 zł +VAT do uzg. 
603-664-445  BIAŁ 

WYKONUJEMY różnego rodzaju pra-
ce budowlane: ocieplenia, malo-
wanie dachów, budowy ogrodzeń, 
prace ziemne minikoparką. 518-
060-515  SUW 

WYMIANA podwalin, bala, montaż 
szalówka, podbitka, ocieplenie roz-
biórka oraz składanie domy drew-
niane wiaty, stodoły 512-675-556 

KUPIĘ
KUPIĘ Łóżko młodzieżowe bez ma-
teraca sam stelaż wymiary 80cm 
na 160 cm minimum. 511-034-514  
BIAŁ 

SPRZĘT AGD
BUTLA gazowa turystyczna, 2kg, na-
pełniona. 45 zł  609-405-958  BIAŁ 

CZAJNIK elektryczny zelmer, nowy 
na gwarancji  100 zł  663-501-536  
SIEM 

EKSPRES do kawy, nowy. 40 zł  794-
729-290  BIAŁ 

GARNKI z grubym dnem, 19-części 
nowe. 2.000 zł  509-854-039  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z 
piekarnikiem. 350 zł  507-975-896  
BIAŁ 

KUCHENKA gazowa na gaz z butli, 
stan db. 150 zł  663-937-643  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa z gazowym pie-
karnikiem 190 zł  531-865-030  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa z piekarnikiem 
elektrycznym Amica, używana 7 
miesięcy. 800 zł  669-779-327  BIAŁ 

KUCHENKA gazowo-elektryczna 320 
zł  604-922-094  BIAŁ 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350 zł do uzg. 531-
540-521  BIAŁ 

LODÓWKA  200 zł  517-723-177  BIAŁ 
LODÓWK A duża, nowa. 300 zł  
(85)653-47-20  BIAŁ 

LODÓWKA Gorenje, stan db. 200 zł  
692-922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

LODÓWKA używana, sprawna, wys. 
170cm, dzwonić po 15:00. 250 zł  
516-559-369  BIAŁ 

LODÓWKI używane, 2szt, w dobrym 
stanie, 150-200zł. 502-782-576  BIAŁ 

LODÓWKO  zamrażarka. 350 zł  508-
978-927  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 
ODKURZACZ bezworkowy, jak nowy, 
stan bdb. 60 zł  728-860-389  BIAŁ 

ODKURZACZ piorący perfekt HD. 
1.500 zł  509-854-039  BIAŁ 

ODKURZACZ wodny, na gwarancji. 
220 zł  603-218-715  BIAŁ 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan 
bdb. 70 zł  507-975-896  BIAŁ 

OKAP Mastercook, biały. 200 zł  511-
616-141  BIAŁ 

PŁYTA indukcyjna AEG Elektrolux. 
730 zł  504-453-741  AUG 

PŁYTA indukcyjna Miele. 1.000 zł  
504-453-741  AUG 

PIEKARNIK Mastercook pod zabudo-
wę, 60cm. 100 zł  697-983-033  BIAŁ 

POJEMNIK z termosem do nosze-
nia lunchu, Stanley USA, nowe nie 
używane. 150 zł  663-501-536  SIEM 

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

 » PRALKA MAŁA, TELEWI
ZOR SAMSUNG, LODÓWKA 
DUŻA, BAGAŻNIK NA SA
MOCHÓD, BIURKO DREW
NIANE NOWE  WYPRZE
DAŻ. (85)653-47-20  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa stan bdb. 100 zł  
501-236-573  BIAŁ 

 » PRALKA. (85)653-47-20  BIAŁ 
ZAMRAŻARKA klapowa. 300 zł do 
uzg. 508-474-486  HAJ 

ZAMRAŻARKA pod zabudowę szer. 
60cm, 3-szufl ady. 250 zł  664-619-
039  BIAŁ 

ZMYWARKA Candy, 3 letnia. 700 zł  
505-302-976  KOL 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

 FIRANY z gipiurą, zazdroski gipiu-
rowe. Szyjemy fi rany z przepięknej 
gipiury, najwyższej jakości.  70 zł szt. 
502-398-281  OMA 
ŻYRANDOL biały, 4 żarówkowy, sza-
ry. 110 zł  509-846-610  BIAŁ 
ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ra-
mienny, brązowym. 70 zł  794-729-
290  BIAŁ 
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramien-
ne i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-
240-244  SOK 

BATERIA umywalkowa, montowa-
na do umywalki. 60 zł  515-408-
045  BIAŁ 

BOJLER gazowy 200 zł  508-073-
762  BIAŁ 

BRODZIK akrylowy 110 zł  604-922-
094  BIAŁ 

DRĄŻEK do zawieszania fi ran, poje-
dynczy, czarny, dł. 300cm, nowy.  50 
zł  509-846-610  BIAŁ 

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 rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, 
cegła, używany. 50 zł  503-902-859  
BIAŁ 

ELEMENTY wyposażenia mieszkań 
z lat 40 i 50 tych: meble, krzesła, 
żyrandole, lampy itp, 30-500zł szt. 
602-634-044  BIAŁ 

FIRANKA dł. 2.55m, szer. 1.80m, 
1szt. 25 zł  502-639-948  BIAŁ 

FIRANKI nowe, dł. 90cm, szer. 
2.40m, błyszczące. 25 zł  502-639-
948  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 

GRZEJNIK łazienkowy 120 zł  604-
922-094  BIAŁ 

KABINA 90 brodzik. 190 zł  508-073-
762  BIAŁ 

KWIETNIK od sufi tu do ziemi, na 15 
kwiatów. 50 zł  509-854-039  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę i fotele, kolor 
czerwony, wełna, nowe. 100 zł  794-
729-290  BIAŁ 

PLAFON biały, duży, nowy, 3 żarów-
ki. 60 zł  509-846-640  BIAŁ 

PLAFON z obrzeżami drewnianymi, 
nowy. 30 zł  509-846-610  BIAŁ 

ROLETY antywłamaniowe 180 zł  
531-865-030  BIAŁ 

SEDES kompakt 150 zł  604-922-
094  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa z lustrem wym. 
60x60, biała, nowa. 150 zł  509-846-
610  BIAŁ 

UMYWALKA łazienkowa, kolor biały, 
stan bdb, wymiary 28x50cm. 80 zł  
515-408-045  BIAŁ 

WANNA 120cm 240 zł  508-073-
762  BIAŁ 

WANNA Cersanit 95x170 230 zł  531-
865-030  BIAŁ 

WANNA narożna z nogami i syfo-
nem, akrylowa. 190 zł  508-073-
762  BIAŁ 

WAZON, grube szkło gr. 0, 4cm, wys. 
40cm, spód 2cm, średnica 14cm. 20 
zł  503-902-859  BIAŁ 

ZASŁONY żakardowe, różne wzory 
i kolory. 50 zł kpl do uzg. 794-729-
290  BIAŁ 

ZASŁONY dł. 1.80m, szer. 0.95m, 
2szt. 23 zł całość 502-639-948  BIAŁ 

ZASŁONY z falbanką dł. 1.70m, szer. 
0.75m, 2szt. 27 zł  508-461-400  BIAŁ 

ZASŁONY, dł. 2.35m, szer. 1.20m, 
3szt. 15 zł całość 502-639-948  BIAŁ 

ZLEW kuchenny szer. 80, nowy syfon, 
stan dobry. 100 zł do uzg. 518-500-
065  BIAŁ 

ZLEW nowy 110 zł  796-335-325  
BIAŁ 

MEBLE
ŁAWA  40 zł  501-236-573  BIAŁ 
ŁÓŻKO polowe z materacem nowe 
nie używane. 270 zł  663-501-536  
SIEM 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do sza-
fek kuchennych, wym. 58x40x50, 
2szt +2, wym. 70.5x60x50x32 
2szt+4+2. 520 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 szufla-
dy i dwie półki. 40 zł szt. 503-902-
859  BIAŁ 

FOTEL skórzany, kolor grafi towy. 250 
zł  505-302-976  KOL 

FOTEL używany, wypoczynkowy, 
stan bdb, tapicerka zielona, środek 
fotela ma motyw kwiatowy w liście 
w kolorze żółtym i zielonym. 150 zł  
515-473-777  BIAŁ 

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

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 
20 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

GARDEROBA do przedpokoju z lu-
strem i szufladą oraz wieszak pa-
nel, stan bardzo dobry - zakupiony 
w Agata meble. 300 zł  516-089-
268  BIAŁ 

KANAPA +fotel. 500 zł  505-302-
976  KOL 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

KOMPLET skórzany wypoczynkowy, 
3+2+1, grafi towy. 1.200 zł  505-302-
976  KOL 

KOMPLET wypoczynkowy, sofa roz-
kładana, 2 fotele, stan db, solidne. 
500 zł  695-834-286  BIAŁ 

KREDENS lata 60-te. 200 zł  501-
236-573  BIAŁ 

KREDENS stary 50 letni, stan db. 150 
zł  691-152-323  BIAŁ 

KRZESŁA do stołówki lub warsztatu, 
10szt. 50 zł szt. 693-406-140  BIAŁ 

KUCHNIA Latina 70 zł do uzg. 
(32)493-18-11  EŁK 

KUC HNIA roma 70 zł do uzg. 
(71)336-50-62  EŁK 

KUCHNIA SALERNO łączy w sobie 
estetykę oraz daje niezliczenie wiele 
możliwości samodzielnego jej kształ-
towania.  70 zł do uzg. 226-142-122, 
(22)614-21-22  ŁOM 

MEBLOŚCIANKA 3-segmenty. 200 
zł  601-595-931  AUG 

NOWA wersalka na sprężynach w 
kolorze szarym z pojemnikiem na 
pościel. 500 zł  730-076-599  BIAŁ 

NOWA wersalka, kolor brązowy, na 
sprężynie. 499 zł  518-424-186  BIAŁ 

NOWA wersalka, z boczkami, na 
sprężynie, kolor szary. 599 zł  731-
785-420  BIAŁ 

REGAŁ  metalowy ocynkowany 
180x80x40 do złożenia. 65 zł szt. 
791-897-978  BIAŁ 

SEGMENT olcha przeszklony, 3 czę-
ści, szer. 2.80. 600 zł  505-302-976  
KOL 

SOFA żółta skórzana + fotel nie roz-
kładana stan db. 250 zł całość 694-
175-685  BIAŁ 

SOFA brązowa skórzana obudowa 
dębowe, do drobnej naprawy  200 
zł  694-175-685  BIAŁ 

SOFA rozkładana stan idealny kupio-
na w Vega meble 500 zł szt. 694-
175-685  BIAŁ 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 60 zł  794-729-290  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, 
rozkładany 120x112cm, podnoszo-
ny. 230 zł  511-240-244  SOK 

STOLIK okolicznościowy okrągły, 
dąb, dowóz gra  s. 200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy prostokąt-
ny, sosna, stan bdb, dowóz gra  s. 
150 zł  694-175-685  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy, ława, 3 szu-
fl ady, kolor dąb. 40 zł do uzg. 531-
540-521  BIAŁ 

STOLIK szklany trójkątny, srebrne 
nogi, stan bdb. 200 zł  695-834-
286  BIAŁ 

STÓŁ duży w dobry stanie masywny 
i uniwersalny w kolorze buku blat 
z płyty odpornej na zarysowania i 
obicia dł.1m60cm szerokość 80 cm 
rozsuwany na 2 metr. 230 zł szt. do 
uzg. 575-176-626  BIAŁ 

STÓŁ rozkładany + 6 krzeseł meble 
zachodnie. 1.200 zł  505-302-976  
KOL 

STÓŁ wysoki, prostokątny, rozkłada-
ny, wys. 76cm, szer. 80cm, dł. 1.10-
2m, jasny orzech, stabilny, odpo-
wiedni na działkę lub do piwnicy. 
50 zł  503-902-859  BIAŁ 

STÓŁ, biurko, cena od 70zł do 150zł. 
791-426-187  ZAM 

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

SZAFKA pod telewizor 64x40, na 
kółkach. 70 zł  511-240-244  SOK 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, do-
wóz gra  s. 200 zł  694-175-685  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 +2 fotele, stan bdb, mało 
używane. 300 zł  (85)741-97-47  BIAŁ 

WERSALKA nowa na sprężynie z 
boczkami, z pojemnikiem na po-
ściel, kolor szary. 600 zł  731-785-
420  BIAŁ 

WERSALKA nowa, w kolorze brązo-
wym na sprężynach z pojemnikiem 
na pościel. 500 zł  795-013-099  BIAŁ 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak 
nowa, dowóz gratis. 100 zł  694-
175-685  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa mebli, mie-
dzy innymi: meble, szafy, wersalki, 
lodówki, stoły, stoliki, szafki RTV, 
sprzęt RTV, itp, dowóz gra  s, oglą-
danie osobiste. 534-174-908  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI

PRZEPROWADZKI bialystok-war-
szawa bagazowki transport me-
bli ubrania ksiazki rzeczy osobiste 
sprzetow agd-rtv elektroniki sprze-
tu-sportowego-i inne rzeczy 884-
774-233  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie 
z pracownikami bagażówki posiada-
my busy wieksze i mniejsze białystok 
i okolice cale woj-podlaskie-po calej 
polsce 795-013-099  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne transport 
busem dostawczym-1, 5t przepro-
wadzki-drobne wywozimy na wy-
sypisko meble agd-rtv elektronike 
zelastwa okna drzwi palety deski 
itp 518-424-186  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne z traga-
rzami realizujemy nie-typowe zle-
cenia wnoszenie-znoszenie przesta-
wianie np.mebli posiadamy wolne 
terminy. 730-357-775  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport busem 
mebli agd rtv itp 7dni 24h tanio 888-
641-541  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport prze-
woz mebli agd-rtv ksiazki ubrania 
rzeczy osobiste sprzet sportowy 
sprzet-materialy budowlane-1, 5t 
czesci samochodowe skutery quady 
696-774-177  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z ekipa bagażów-
ki transport busami towarowymi 
transport mebli agd-rtv sprzet i ma-
terialy 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 
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PRZEPROWADZKI KIEROWCA z 
busem dostawczym do-1, 5t do wy-
najecia do przeprowadzki lub prze-
wozu rzeczy i moga panstwo pako-
wac swoje rzeczy z wlasna ekipa 
730-076-599  BIAŁ 

PRZEWÓZ WYWÓZ mebli, RTV, 
AGD, złomu Bus transport Białystok. 
95 zł do uzg. 503-391-530  BIAŁ 

 ZAPEWNIAMY auta na transport, 
przewozy, przeprowadzki, taxi 

bagażowe w Białymstoku na ul. 
Kopernika 25a obok aresztu śledczego.  

509-940-144  BIAŁ 

ANTYKI

 ANTYKI, meble dawne, skup, 
sprzedaż, renowacja. 602-717-353  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 

KOŁOWROT EK do przędzenia 
sprawny. 250 zł  503-149-773  OLE 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  
694-175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 60 zł  
508-789-456  BIAŁ 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 
694-175-685  BIAŁ 

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 

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

DREWNO opałowe, około 2, 5 m. 
300 zł całość 607-811-195  BIAŁ 

GRZEJNIK olejowy. 100 zł  (85)661-
68-14  BIEL 

OKNA PCV naprawa montaż mo-
ski  ery 20 zł do uzg. 728-162-916  
BIAŁ 

USŁUGI

REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, komplekso-
we prace wykończeniowe, glazura, 
terakota, szalówka, docieplenia, ra-
baty na materiały, gwarancja jako-
ści. 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, ta-
petowanie, panele, płytki, remonty. 
882-698-490  BIAŁ 

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

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, 
parapety, montaż drzwi. 512-723-
562  BIAŁ 

UKŁADANIE glazury, terakoty itp. 
Szpachlowanie, malowanie. 516-
716-274  BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: 
malowanie, szpachlowanie, tynko-
wanie, panele, glazura, terakota, 
panele. Montaż okien, drzwi, para-
petów. 512-723-562 

USŁUGI remontowe glazurnicze, 
kompleksowe wykończenia miesz-
kań, łazienek, fachowe piractwo. 
Solidna praca na lata bez musztry. 
zapraszam Artur. 518-151-633  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE

REMONTY, prace wykończeniowe, 
usługi budowlane Tanio i Solidnie. 
794-243-169  GRAJ 

 » SOLIDNE PRACE OGÓL
NO WYKOŃCZENIO
WE. 796-058-865  BIAŁ 

WODNO-KANALIZACYJNE

UDRAŻNIANIE, przepychanie kana-
lizacji.  789-271-772  BIAŁ 

USŁUGI hydrauliczne. Pomagamy 
w uzyskaniu dofinansowania. 
Kotłownie, instalacje, pompy cie-
pła, rekuperacja i inne. Solidne wy-
konanie. 603-664-445  WYS 

ELEKTRYCZNE

E L E K T R Y C Z N E G A Z O W E  i 
Hydrauliczne-Montaż, Naprawa. 
100 zł  790-636-521  BIAŁ 

ELEKTRYK HYDRAULIK, Bus prze-
woź inne Białystok. 95 zł do uzg. 
503-391-530  BIAŁ 

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZ
NE, ODBIORCZE, OŚWIE
TLENIA, UPRAWNIE
NIA 510-686-001  BIAŁ 

WYKONUJEMY instalacje elektrycz-
ne w domach jednorodzinnych, 
domkach wypoczynkowych, miesz-
kaniach, budynkach gospodarczych 
itp. 1 zł szt. +VAT 504-674-572  BIAŁ 

STOLARSKIE

PRACOWNIA stolarska, wykonuje 
stoły z litego drewna, kuchenne, 
salonowe, kawowe, industrialne, z 
żywicą epoksydową, oraz wieszaki, 
deski do krojenia i inne. 504-076-
810  BIAŁ 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 
CZYSZCZENIE DYWANÓW

PRANIE i czyszczenie: dywanów, wy-
kładzin, mebli tapicerowanych, tapi-
cerki samochodowej, welur i skóra. 
532-998-287  BIAŁ 

POZOSTAŁE
 MOBILNE spawanie Białystok, pod-
laskie; cięcie, lutowanie z dojazdem, 
przeróbka instalacji, instalacje spa-
wane  50 zł do uzg. 600-337-095  
BIAŁ 

KOMINKI, montaż, zabudowa 511-
718-942  BIAŁ 

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

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

OPRÓŻNIANIE mieszkań i domów 
piwnic garaży.Oferujemy szybka po-
moc.Potrzebujesz szybko wyczy-
ścić 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 
kąpielowe. 663-201-446 

SPRZATANIE piwnic, garaży, miesz-
kań, niepotrzebne rzeczy wywiezie-
my na wysypisko: mebelki, agd-rtv, 
elektronikę, okna, palety, drzwi, i 
inne. 795-013-099  BIAŁ 

USŁUGI transportowe na terenie 
Wysokie Mazowieckie samochodem 
Renault Master, rzeczy budowla-
nych, zwierząt. 727-664-308  WYS 

WYWALAMY graty z chaty -wywo-
zimy na wysypisko mebelki, agd-rtv, 
elektronikę, żelastwa, okna, drzwi, 
palety, deski, książki, gazety, kar-
tony-itp.rzeczy. 884-774-215  BIAŁ 
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