
Za oknem tereny zielone, do centrum zaledwie 
kilka minut jazdy samochodem lub komunikacją 
miejską. W zasięgu ręki sklepy, centra 

handlowe, szkoły, przedszkola, apteki i przychodnie 
i co najważniejsze niebanalna i przemyślana architektura. 
Tak w wielkim skrócie można opisać najnowszą 
inwestycję fi rmy MK – BUD. Wille Piasta do użytku 
zostaną oddane w drugim kwartale 2020 roku.

– Inwestycja Wille Piasta składa się z dwóch, trzykondygna-
cyjnych budynków mieszkalnych. Położenie zobowiązało nas 

do nawiązania architektonicznego względem nowoczesnych 
willi powstających na osiedlu Skorupy, z drugiej strony niskiej, 
kameralnej zabudowy sąsiadujących bloków – mówi Paweł Makal 
z fi rmy MK-Bud.

Budynki mieszkalne powstają przy ulicy Majora Zygmunta 
Szendzielarza PS. Łupaszko w Białymstoku. To kameralne bu-
downictwo jest alternatywą do apartamentowców, w których 
zamieszkać może kilka tysięcy ludzi.
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 BIA YSTOK, 60m², 1p., ul. Radzymi ska, os. 
Bia ostoczek, ks. wieczysta, p yta, po remoncie, 

okna PCV, spó dz. w as. 320.000 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  

 CHOROSZCZ, 3588m², ogrodzona, pr d, woda, 
kanalizacja, w pe ni wyposa ony, funkcjonuj cy 

warsztat samochodowy, budynki 550mkw i 
80mkw, stan bdb. 950.000 z  +VAT 

 GM. Dobrzyniewo, 142m², dzia ka 1190, 
murowany, wolno stoj cy, 13 km o Bia egostoku. 

Rok budowy 1999. 390.000 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  

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

kuchnia. 65.000 z  

 Z OTA Wie , 500m², warunki zabudowy, we wsi 
przy asfalcie 49.000 z  

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

B   B   

Białostoczanie chcą mieszkać Białostoczanie chcą mieszkać 
wygodnie?wygodnie?
Białystok to jedno z najszybciej rozwijających się miast 

w Polsce, to właśnie tutaj buduje się coraz więcej 
inwestycji. Obecnie na portalu RynekPierwony.pl 

dostępnych jest 8 inwestycji z 507 nieruchomościami. Jednym 
słowem – jest w czym wybierać, jeśli szukamy mieszkania. Nic 
więc dziwnego, że kupujący mają coraz większe oczekiwania 
wobec swoich przyszłych czterech kątów. Na co zwracają 
uwagę i dlaczego tak ważna jest dla nich wygoda?

„WSCHODZĄCY BIAŁYSTOK”

To nie tylko pusty frazes, którym reklamuje się miasto. 
Białystok rzeczywiście zaczyna rosnąć w siłę i jest chętnie wy-
bieranym miejscem do życia. Duże znaczenie ma oczywiście 
otaczająca go przyroda – dziewicze tereny Puszczy Białowieskiej, 
jak również dużo czystsze powietrze. Zauważalny jest także rozwój 
biznesu, dzięki któremu powstają nowe fi rmy, a w ślad za nimi 
nowe miejsca pracy.

„Białystok charakteryzuje się niższymi kosztami życia 
w porównaniu do innych aglomeracji w Polsce, a także jest 
niekwestionowanym liderem jakości życia według rankingu 
tygodnika Wprost, co jest istotną zachętą do zakupu „czterech 
kątów” w Białymstoku.” – podkreśla Tomasz Buczek, Dyrektor 
Departament Strategii i Rozwoju z Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku.

WYGODA PRZEDE WSZYSTKIM!

Wygoda to jedna z najstarszych dzielnic Białegostoku, 
jak podaje portal Białystok z drewna, jej historia sięga lat 
siedemdziesiątych XVIII wieku. Jej nazwa wywodzi się 

od leśnej karczmy “Wygoda”, 
zlokalizowanej przy drodze 
prowadzącej do Supraśla. 
Dzielnica ma świetną lokaliza-
cję – w pobliżu znajduje się las, 
liczne jeziora, a do centrum nie 
jest daleko. Jednym słowem 
tu żyje się wygodnie.

Ta położona na północnym 
wschodzie dzielnica, kiedyś 
kojarzona była głównie z za-
budową jednorodzinną. Teraz 
staje się łakomym kąskiem dla 
deweloperów. Obecnie powsta-
ją tam cztery inwestycje, a dwie 
z nich – Nowa Wygoda i 42 
Pułku Piechoty, zostały do-
cenione przez użytkowników 
portalu RynekPierwotny.pl, 
który już po raz czwarty zor-
ganizował Ranking Inwestycji.

Przyglądając się bliżej zwycięskim projektom, można odnieść 
wrażenie, że osoby kupujące mieszkania coraz mocniej zwracają 
uwagę na komfort i wygodę. Trend ten nie powinien dziwić – 
stajemy się coraz bardziej praktyczni i chcemy mieć wszystko 
na wyciągnięcie ręki.

Mieszkańcy Białegostoku lubią inwestycje posiadające 
podziemne parkingi, a także lokale usługowe. Cenią również 
bezpieczeństwo, więc nieruchomość powinna posiadać plac zabaw 
dla dzieci, a także znajdować się w bliskiej odległości od przed-

szkola lub szkoły. Jednak 
to nie wszystko. Jakie jeszcze 
udogodnienia powinno mieć 
„wymarzone osiedle”?

„Zaletą osiedla (Wygoda) 
jest dogodne połączenie ko-
munikacyjne z centrum miasta 
i bliskie sąsiedztwo terenów 
zielonych. W okolicy znajdują 
się: lasy, ogródki działkowe, 
liczne ścieżki rowerowe, a także 
przedszkola, sklepy, gabinety 
lekarskie i apteka”. – wylicza 
Urszula Kuprianowicz z PPUH 
Kombinat Budowlany Sp. 
z o.o., który stoi za budową 
zwycięskiej inwestycji.

Analizując powyższe kryte-
ria można wysunąć wniosek, że 
obecnie jedną z głównych grup 
zakupowych na białostockim 
rynku mieszkaniowym – stano-

wią rodziny z dziećmi. To oni najczęściej wybierają lokale o dużych 
metrażach, trzy-, czteropokojowe. Dla rodziców z dziećmi często 
ważniejsza jest cena mieszkania niż jego położenie. Mieszkanie 
na peryferiach nie stanowi więc dla nich problemu, co więcej daje 
gwarancję spokoju i bezpieczeństwa. Istotniejsza jest natomiast 
cena nieruchomości. Te natomiast są korzystniejsze przy więk-
szych metrażach i w lokalizacjach oddalonych od centrum miasta.

JEŚLI NIE WYGODA, TO CO?

Oczywiście Wygoda to nie jedyne miejsce, w którym warto 
kupić mieszkanie. Według Rankingu Inwestycji zainteresowaniem 
użytkowników cieszyły się również inwestycje położone na Nowym 
Mieście, Antoniuku czy też Skorupach. Lokalizacje choć oddalone 
od siebie, łączy podobna odległość od centrum (około 3,5 km) 
oraz to, że są to peryferyjne dzielnice.

Średni koszt metra kwadratowego mieszkania w Białymstoku 
to około 5 340 zł (dane RynekPierwotny.pl za kwiecień 2019 r.). 
Najwięcej ofert dostępnych na portalu RynekPierwotny dotyczy 
mieszkań od 40 mkw. do 60 mkw. (237), niewiele mniej ofert 
znajdziemy szukając mieszkania do 80 mkw. (182). Średni metraż 
mieszkania wynosi natomiast ok. 55 mkw.

Więcej informacji na temat rankingu oraz wyróżnionych 
inwestycji:

https://rynekpierwotny.pl/ranking-inwestycji/

bialystok/ocena-q1-2019/

Wierzbowa Park - to najnowsza inwestycja Jaz - Budu. 

Inwestycja fi rmy Edwarda Krasowskiego w Porosłach 
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Na przełomie czerwca i lipca w Białymstoku mają powstać 

zielone przystanki autobusowe. Miasto ogłosiło przetarg na do-
stawę i montaż metalowych wiat oraz pielęgnację posadzonych 
wokół nich roślin. Otoczone roślinnością przystanki wprowadzą 
zieleń tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – w pasie drogowym 
i w miejscach oczekiwania na środek transportu.

Zielone przystanki łagodzą skutki zmian klimatu poprzez ob-
niżanie temperatury i ograniczanie zjawiska tzw. miejskiej wyspy 
ciepła, poprawę mikroklimatu, retencję wód opadowych. Działanie 
to wpisuje się w realizację opracowanego w tym roku Miejskiego 
Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Białegostoku.

Firma, która wygra przetarg, będzie zobowiązana dostarczyć 
wiaty przystankowe i posadzić wokół nich rośliny, a także zadbać 
o ich pielęgnację. Przystanki na Placu Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów będą otoczone trawami ozdobnymi i krzewami wielo-
letnimi. Na dachach metalowych wiat zostaną posadzone sukulenty 
i inne rośliny odporne na niekorzystne warunki. Po ścianach przy-
stanków będą pięły się pnącza. Wykonawca będzie miał dwa 
tygodnie od podpisania umowy na realizację zadania. Ponadto 
przez dwa lata będzie zobowiązany zajmować się pielęgnacją roślin.

– Zieleń nie tylko cieszy oko i daje cień, ale też oczyszcza 
powietrze, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia białostoczan. 
Zależy nam na tym, aby Białystok był miastem zielonym, czystym 
i przyjaznym mieszkańcom – powiedział zastępca prezydenta 
Rafał Rudnicki.

Zielony przystanek to dodatkowa zieleń w przestrzeni miej-
skiej. Roślinny dach obniży temperaturę i uprzyjemni oczekiwanie 
na autobus w upalny dzień. Zatrzyma także nawet 90% spadającego 
na niego deszczu w ciągu roku. Woda opadowa gromadzona pod 
przystankiem będzie wykorzystywana do nawadniania pnączy 
na ścianie. Rośliny posadzone wokół przystanku produkują w ciągu 
roku nawet 10 kg tlenu, poprawiają jakość powietrza, zmniejszają 
ilość pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń. To oznacza 
zdrowsze powietrze.

www.bialystok.pl

S    
Kwota, na jaką zadłużone są samorządy w parabankach, stale 

rośnie. Na koniec 2018 r. wynosiła ona blisko 273 mln zł.
Regionalne izby obrachunkowe na zlecenie Ministerstwa 

Finansów przeprowadziły ankietę, z której wynika, że wciąż mamy 
do czynienia ze wzrostem należności jednostek samorządowych 
względem parabanków. Na liście regionów z największym za-
dłużeniem są Dolny Śląsk, Małopolska oraz Pomorze Zachodnie. 
W Małopolsce odnotowano najwyższą kwotę niespłaconych na-
leżności – 74,3 mln zł. W sumie do należności przyznały się aż 44 
samorządy. W Polsce są jednak regiony, które nie mają żadnych 
zobowiązań fi nansowych względem parabanków. Należą do nich 
województwo świętokrzyskie oraz lubuskie.

Ministerstwo Finansów nie po raz pierwszy przeprowadzi-
ło tego typu badanie. Podobny bilans miał miejsce w 2016 r., 
jednak od tamtej pory zaszło wiele zmian. Długi samorządów 
w przeciągu dwóch lat wzrosły aż o 66 proc., o czym informuje 
Portalsamorządowy.pl.

Od początku 2019 r. na mapie Polski nie znajdziemy już gminy 
Ostrowice. Z racji kryzysu fi nansowego, jaki był spowodowany dłu-
gami w parabankach, jej terytorium zostało podzielone pomiędzy 
sąsiednie gminy, a długi spłaci teraz państwo. 

Źródło: Portalsamorzadowy.pl

A   ...A   ...

Jak urządzić kuchnię Jak urządzić kuchnię 
minimalną?minimalną?
Nawet najmniejsza kuchnia może być funkcjonalna 

i stać się sercem domu czy mieszkania. Wiele 
osób ma obawy, że niewielka przestrzeń 

będzie dla nich ograniczeniem w gotowaniu. 
Jednak aby urządzić praktyczny aneks kuchenny, 
wystarczy zastosować się do kilku wskazówek.

W praktyce jest tak, że mimo otwartej przestrzeni, faktyczna 
powierzchnia robocza, którą wykorzystujemy do przygotowywania 
posiłków, ulega zmniejszeniu. Dlatego tak ważne jest, by dobrze 
przemyśleć swój projekt. Poniżej znajdziecie wskazówki, które 
pozwolą wam urządzić funkcjonalny aneks kuchenny.

Trójkąt roboczy to złota zasada w projektowaniu kuchni. I jak-
kolwiek w przypadku dużych pomieszczeń możemy w pewnych 
sytuacjach iść na ustępstwa, tak przy niewielkich powierzchniach 
wygoda gotowania powinna być podstawą.

– Aneksy kuchenne usytuowane są zwykle przy jednej ścianie, 
dlatego zaleca się następujące rozmieszczenie sprzętów: lodówka, 
blat roboczy, zlewozmywak, blat roboczy, płyta grzewcza plus 
piekarnik – mówi Roman Timofi ejuk z fi rmy Romtex z Centrum 
Handlowego Fasty w Białymstoku. – Taka kolejność odpowiada 
naturalnym etapom pracy podczas przyrządzania posiłków. 
Najpierw wyciągamy rzeczy z lodówki, następnie myjemy je i przy-
gotowujemy do gotowania lub smażenia.

Pamiętajmy także, aby blaty robocze pomiędzy poszczegól-
nymi sprzętami miały odpowiednią odległość. Ciężko jest jednak 
ustalić dokładne wymiary, ponieważ każda kuchnia jest inna. 
Najwięcej miejsca warto zostawić sobie między zlewozmywa-
kiem a płytą – to właśnie tam będziemy przecież kroić i mieszać 
poszczególne składniki dań.

Dobrym rozwiązaniem jest także wyspa kuchenna, która 
w naturalny sposób odgrodzi nam przestrzeń. Może ponadto 
pełnić funkcje wysokiego stołu, a już na pewno dodatkowego 
blatu roboczego.

Obecnie, różnica między jakością szafek kuchni modułowych 
a tych robionych na zamówienie, nie jest znacząca. Oba rozwią-
zania mają swoje wady i zalety.

– Kuchnie modułowe są tańsze, a wbrew powszechnie pa-
nującej opinii, nie charakteryzują się niższą jakością. Wręcz 
przeciwnie, mogą być nawet lepiej wykończone. Przy taśmowej 
produkcji używa się bowiem wyspecjalizowanych maszyn, które 
nie są w zasięgu fi nansowym małych zakładów stolarskich – mówi 
Błażej Dzierżyński ze sklepu RS Design z CH Fasty. – Kuchnie 
na wymiar dają nam natomiast większe możliwości w dopasowa-
niu do wnętrza. Wiąże się to jednak z dużo wyższą ceną.

Jeśli zależy nam na wyjątkowej aranżacji i nietypowych roz-
wiązaniach, możemy zdecydować się na kuchnię na zamówienie. 
Warto jednak wiedzieć, że kuchnie modułowe, jak sama nazwa 
wskazuje, także dają nam możliwość miksowania różnych rodza-
jów szafek. Decyzja zależy więc wyłącznie od nas.

Przy wyborze szafek do kuchni otwartej na pokój dzienny 
pamiętajmy, aby zgrać je stylistycznie z aranżacją całego pomiesz-
czenia. Aneks kuchenny powinien być przedłużeniem naszego 
salonu, który dobrze koresponduje z resztą pokoju.

W przypadku podłóg, przy połączeniu kuchni z salonem, 
mamy dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest ułożenie jednolitej 
podłogi w całym pomieszczeniu, drugim zaś oddzielenie prze-
strzeni kuchennej za pomocą różnych materiałów.

– Kuchnia jest najbardziej eksploatowaną częścią w miesz-
kaniu, więc przy wyborze płytek na podłogę musimy zwrócić 
uwagę na ich trwałość. W pomieszczeniu o zwiększonym ruchu 
zaleca się najczęściej gres o klasie ścieralności nie mniejszej niż 3 
i antypoślizgowości co najmniej R7. Wyjątkiem są małe kuchnie, 
gdzie często stosuje się płytki połyskujące kosztem gorszego pa-
rametru antypoślizgowości. Optymalnym rozwiązaniem są duże 
gabarytowo płytki lappato o jasnych, jednolitych wzorach – mówi 
Bartosz Rudnik ze sklepu Outlet Nexterio z CH Fasty.

Jeśli chodzi o glazurę, która znajdzie się nad blatem kuchen-
nym, tutaj warto pozwolić sobie na dużą dowolność. Mozaiki 
w modne wzory, wyraziste kolory albo neutralne barwy – płytki 
mogą stać się najważniejszym punktem naszej aranżacji, który 
doda jej charakteru.

NP
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W Białymstoku powstanie nowa ścieżka rowerowa. Będzie 

wiodła przez ul. Antoniukowską i Aleję Solidarności. Miasto szuka 
wykonawcy tej inwestycji.

Na ul. Antoniukowskiej (od ul. Wierzbowej) i dalej przez 
Aleję Solidarności (do ul. J. Kaczmarskiego) zostanie zbudowana 
ścieżka rowerowa o długości ok. 1,6 km. Powstanie tam także ciąg 
pieszo-rowerowy i chodniki. Drogowcy przebudują sygnalizację 
świetlną, wykonają oznakowanie pionowe i poziome oraz zadbają 
o zieleń. Prace potrwają 11 miesięcy od dnia podpisania umowy 
z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

– Sukcesywnie rozbudowujemy miejską sieć ścieżek ro-
werowych. Wszystko po to, aby powiększać obszar, po którym 
komfortowo i bezpiecznie można przemieszczać się na rowerze. 
Dzięki inwestycji na ul. Antoniukowskiej i Alei Solidarności sieć 
dróg rowerowych wydłuży się o ponad półtora kilometra – po-
wiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji mogą zgłaszać 
oferty do 7 czerwca 2019 r. na adres Zarządu Dróg Miejskich 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 (pokój 
205 – sekretariat). Więcej szczegółów na temat warunków udziału 
w przetargu znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl.

D  F  G
UOKiK chce wprowadzić Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. 

Nowa ustawa ma zabezpieczyć przed upadkiem dewelopera. 
Co to oznacza dla nabywców mieszkań?

Nowelizacja ustawy deweloperskiej przygotowana przez 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma na celu 
zabezpieczenie klientów przed upadkiem dewelopera lub nie-
dokończeniem przez niego budowy. Zmiany będą dotyczyć 
także nabywców garaży, boksów rowerowych oraz sprzedaży 
gotowych nieruchomości.

Proponowane nowelizacje mają przede wszystkim przełożyć 
się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa klientów i zwiększenie 
zaufania do branży deweloperskiej. W ramach zmian w usta-
wie UOKiK proponuje m.in. założenie specjalnego funduszu 
– Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Mają być zbierane na nim 
środki, które w razie upadłości spełnią funkcję fi nansowego za-
bezpieczenia kupujących mieszkania.

Do tej pory pieniądze były wpłacane na rachunek powierniczy 
dewelopera i wraz z postępem prac pobierane przez niego z konta 
bankowego. Po wprowadzeniu nowelizacji wpłacane środki w ra-
zie upadłości dewelopera mają trafi ć z powrotem do nabywców 
mieszkań. Różnica jest taka, że nie będą to tylko te pieniądze, 
które pozostały na koncie, ale także te, które zostały wypłacone 
na ukończony fragment inwestycji. Jest to ta sama zasada, która 
chroni nas w przypadku upadłości banku – Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny.

Jak wskazują szacunki UOKiK, na ten moment na rachunkach 
powierniczych deweloperów znajduje się około 40 mld złotych. 
Po zmianach wprowadzonych przez nowelizację na Deweloperski 
Fundusz Gwarancyjny ma być odprowadzany procent od wpłat 
na rachunek powierniczy. Dzięki temu zostaną zgromadzone 
środki, które wpłacane przez 5 lat powinny pokryć upadłość nawet 
do dwóch mniejszych deweloperów. Aby stworzyć odpowiednią 
poduszkę fi nansową, szacuje się, że niezbędne jest zebranie 135 
mln zł w ciągu roku.

RynekPierwotny.pl
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Blokada na inwestycje Blokada na inwestycje 
mieszkaniowemieszkaniowe
Specustawa mieszkaniowa miała być zielonym 

światłem dla deweloperów i stworzyć nowe 
możliwości inwestycyjne. Jedynie 3 spośród 30 

złożonych wniosków o ustalenie lokalizacji są w toku.

Na zlecenie Insytutu Metropolitarnego przeprowadzono 
analizę, jak w poszczególnych polskich miastach wygląda proces 
pozyskiwania zgody na inwestycję według nowo obowiązujących 
reguł. Na potrzeby raportu zbadano sytuację w 20 miastach: 
Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, 
Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Zielonej 
Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Opolu, Olsztynie, 
Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach.

FORMALNOŚCI 

NADAL BLOKUJĄ INWESTORÓW

Od czasu, gdy weszły przepisy specustawy mieszkaniowej, 
niektórzy deweloperzy postanowili skorzystać z przywilejów, 
jakie miałoby im zapewniać lex deweloper. Do miejskich 
urzędów wpłynęły już pierwsze prośby o zgodę na realizację 
inwestycji. Niektóre miasta uchwaliły też własne standardy 
urbanistyczne.

Jak jednak wynika z raportu (Raport w sprawie stosowania 
ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towa-
rzyszących (Dz.U. poz. 1496) w miastach wojewódzkich oraz 
na obszarach metropolitalnych) przygotowanego dla Instytutu 
Metropolitarnego, w czasie trwania badań, w żadnej z ob-
serwowanych miejscowości nie podjęto stosownych kroków, 
by określić, gdzie powstanie zabudowa mieszkaniowa. W całej 
Polsce skierowano 30 wniosków o ustalenie lokalizacji, z czego 
jedynie 3 są w toku.

Jak się okazuje, inwestorzy nie sprostali wymaganiom for-
malnym, których wymagają lokalne standardy urbanistyczne 
bądź zapisy ustawy. Specustawa mieszkaniowa powstawała, 
by inwestycje mieszkaniowe były realizowane sprawniej. Patrząc 
na wyniki raportu, można powiedzieć, że to, co miało być uła-
twieniem, w praktyce okazało się blokadą. Podstawowym celem 
przepisów było odformalizowanie procesu inwestycyjnego. 
Rzeczywistość jednak pokazała, że, jak powszechnie się uważa, 
formalności nadal stanowią jedną z największych przeszkód 
do rozwoju polskiego mieszkalnictwa. Szczęśliwców, którym 
udało się przebrnąć przez skomplikowane wymagania, można 
znaleźć w Krakowie, Katowicach i w Kielcach.

Za pośrednictwem wprowadzonych przepisów ministerstwo 
chciało usprawnić proces realizacji przedsięwzięć budowlanych, 
zwłaszcza na szczeblu administracyjnym. Zmiany miały objąć 
przede wszystkim etap przygotowania inwestycji. Oprócz tego 
wyznaczono nowe standardy regulujące np. odległości, w jakich 
osiedle mieszkaniowe musi znaleźć się w stosunku do placówek 
edukacyjnych. Odkąd nastał nowy porządek prawny, deweloper 
może zdecydować, czy podczas realizacji projektu dostosuje się 

do wymogów specustawy mieszkaniowej czy też ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kiedy dyskutowano o lex deweloper, pojawiały się różnego 
rodzaju zarzuty. Mówiono, że są to przepisy opracowywane dla 
deweloperów. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przepi-
sów był ten, mówiący o możliwości pominięcia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) czy nawet 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Decyzję w tym zakresie mają podejmować lokalne 
władze. Plany deweloperów może jednak pokrzyżować zapis 
o parku kulturowym, jeśli dotyczy on terenu, na którym miała-
by powstać inwestycja. MPZP nie będzie przeszkodą, ale tylko 
w sytuacji, gdy zaproponowane rozwiązania nie są wykluczone 
przez studium. Warunek ten nie odnosi się jednak do obszarów 
eksploatowanych kiedyś na potrzeby kolei, wojska, poczty czy 
produkcji.

Wbrew pogłoskom, że w oparciu o przywileje, jakie daje lex 
deweloper, osiedla będą powstawały w miejsce lasów i parków, 
zapisy ustawy w jasny sposób zabraniają tego typu praktyk. 
W dokumencie jednoznacznie wskazano, że zarówno mieszkania, 
jak i towarzysząca im infrastruktura nie może zostać wybudo-
wana na działkach objętych ochroną, jak np. ROD. Podobna 
zasada odnosi się do terenów, na których może wystąpić powódź.

PRZEPISY NIE DO PRZESKOCZENIA

Jeżeli deweloper będzie chciał skorzystać z uprawnień, 
jakie daje specustawa mieszkaniowa, nim złoży wniosek, 
musi opracować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. 
Przepisy stawiają wymóg, by inwestor uzasadnił zapro-
ponowane rozwiązania. Muszą one bowiem być zgodne 
z charakterem zabudowy najbliższej okolicy. Dopiero wówczas 
inwestor poprzez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
wnioskuje do rady gminy o ustalenie lokalizacji. Organ 
na podjęcie decyzji ma 60 dni.

Podczas rozpatrywania wniosku uwzględnia się potrzeby 
mieszkaniowe w danej miejscowości, a także jej możliwości 
rozwojowe. Są to kwestie, które weryfi kuje się z koncepcją za-
wartą w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Dlatego też inwestor musi sprecyzować, 
jaki obszar miałaby obejmować zaplanowana przez niego inwe-
stycja i jaką powierzchnię będą liczyć przestrzenie – zarówno 
mieszkalna, jak i handlowo-usługowa. Koniecznym warunkiem 
jest również określenie zmian w sposobie zagospodarowania 
czy uzbrojeniu terenu, jakie dokonają się za sprawą zabudowy. 
Dodatkowo to inwestor samodzielnie będzie musiał wykazać, 
że przedsięwzięcie jest zgodne z wszelką dokumentacją, a jego 
realizacja nie koliduje z przepisami o parkach kulturowych. 
Jeżeli plany inwestycyjne dotyczą obszaru objętego MPZP, 
inwestor musi odnotować, w jakim stopniu projekt odbiega 
od jego ustaleń.

Źródło: KRN.pl
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 reklama

 BIA YSTOK, 152m², dzia ka 300, os. Dojlidy 
Górne, szeregowy, NOWE trzy domy, stan 
dewloperski, segment rodkowy, wszystkie 

media, zamiana na mieszkanie-opcja 480.000 z   

 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   

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

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

  L  

S    
 

H H Silikaty A to bloczki wapienno-piaskowe przeznaczone 
do budowy ścian o podwyższonych parametrach izolacyjności 
akustycznej. Dzięki właściwościom materiału, jakim są silikaty, 
a także za sprawą specjalnego procesu produkcji oraz braku drą-
żeń i profi lowań, chronią przed hałasem lepiej niż standardowe 
rozwiązania murowe dostępne na rynku.

Jednym z kluczowych elementów wpływających na komfort 
wnętrz jest właściwa akustyka. Skuteczne odcięcie od hałasu 
dobiegającego z zewnątrz budynku i z sąsiednich pomieszczeń 
jest niezbędne, jeśli chcemy stworzyć miejsce do efektywnej 
pracy czy też spokojnego wypoczynku. Z tego względu o kwe-
stie odpowiedniej izolacji akustycznej trzeba zadbać zarówno 
w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak też w biu-
rach, szkołach czy innych budynkach użyteczności publicznej. 
W miejscach szczególnie narażonych na uciążliwe dźwięki lub 
wymagających zwiększonego wyciszenia warto sięgnąć po spe-
cjalne bloczki akustyczne dostępne w ramach kompleksowego 
Systemu Budowy H H.

Do głównych zalet bloczków wapienno-piaskowych należą 
wysokie parametry izolacyjności akustycznej. Dzieje się tak przede 
wszystkim za przyczyną znacznego ciężaru tego typu elementów 
murowych. Wiadomo bowiem, że im masywniejsza przegroda, 
tym trudniej wprawić ją w drgania. Pod uwagę trzeba wziąć 
przede wszystkim gęstość danego produktu wraz z jej wzrostem 
rośnie też poziom ochrony przed hałasem. Właściwości samego 
materiału to jednak nie wszystko, gdyż o szczelności przegrody 
decyduje też prawidłowe wykonawstwo. Silikaty mogą poszczycić 
się wysoką dokładnością wymiarową (do/- 1mm), dzięki czemu 
łatwiej uniknąć błędów przy murowaniu. Co więcej mogą być 
łączone na cienkowarstwową zaprawę klejową, co jeszcze bardziej 
zabezpiecza przed przenikaniem dźwięków przez ścianę.

Wszystkie bloczki silikatowe bez problemu spełniają wyma-
gania normy dotyczącej izolacyjności akustycznej ścian, jednak 
w ofercie Systemu Budowy H H znaleźć można specjalne produk-
ty, które powstały z myślą o ponadstandardowej ochronie przed 
hałasem. Silikaty A dostępne są w klasie gęstości od 1, 8 do 2, 2. 
Produkowane są w dwóch rozmiarach: 250 x 180 x 220 mm i 250 
x 120 x 220 mm. W zależności od szerokości bloczka i gęstości 
pozwalają osiągnąć izolacyjność akstyczną RA1 na poziomie od 49 
dB do 60 dB. Mogą być wykorzystywane do wznoszenia zarówno 
ścian działowych, jak też konstrukcyjnych. Obok wysokiej izola-
cyjności akustycznej, charakteryzują się bowiem bardzo dobrą 
wytrzymałością na ściskanie.

NP
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Co trzecie mieszkanie Co trzecie mieszkanie 
jest w trakcie remontujest w trakcie remontu
Sezon wiosenno-letni to idealny moment 

na przeprowadzanie prac remontowych i budowlanych. 
Jak podaje badanie omniASP, zrealizowane przez 

Centrum Badan i Analiz Rynku ASM dla fi rmy ROCKWOOL, 
w procesie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
remontowych jest aktualnie niemal 1/3 Polaków: 16,8% 
remontuje dom a 13,1% swoje mieszkanie. Co więcej 
4,9% Polaków jest w trakcie budowy domu, a do końca 
2019 roku rozpocznie ją kolejne 3,5% naszych rodaków.

Z przeprowadzonego badania wynika, że Polacy głównie 
skupiają się na remontowaniu swoich domów niż budowaniu 
nowych. Ma to swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych: 
gdy spojrzymy na liczbę i strukturę budynków jednorodzinnych 
w Polsce, można zauważyć, że w krajobrazie naszego kraju domi-
nuje starsza zabudowa. Jak podaje raport „6 Paliwo”, za danymi 
GUS, w latach 2003-2011 wybudowano niemal 288 tys. domów 
na wsiach (8,8% wszystkich domów na wsi) oraz 181 tys. w mia-
stach (10,4% domów w miastach). Z kolei najwięcej polskich 
domów zostało wybudowanych w latach 1945-1970 – było to 889 
tys. domów na wsi (27,2%) i 356 tys. domów w miastach (20,5%) 
oraz w latach 1918-1944 – 468 tys. na wsiach (14,3%) i 263 tys. 
w miastach (15,1%).

– Dane z raportu „6 Paliwo” pokazują, że spośród 5 milionów 
budynków w Polsce aż 3,6 miliona z nich to domy, które mają 
co najmniej 30 lat. Biorąc pod uwagę zarówno rozwój technologii 
budowlanych, jak i stale rosnące normy dla budynków dotyczące 
zapotrzebowania na energię czy izolacyjności, to jasne, że wiele 

domów w naszym kraju wymaga remontu i przystosowania ich 
do dzisiejszych standardów. Mówiąc o tym mamy na myśli nie 
tylko prace prowadzone wewnątrz domu, ale także prace związane 
z odświeżeniem elewacji oraz izolacji, czyli prace termomoder-
nizacyjne – mówi Piotr Pawlak, ekspert ROCKWOOL Polska.

Remont jest nie tylko doskonałą okazją do wprowadzenia bar-
dziej funkcjonalnych zmian podnoszących komfort mieszkania, 
ale także do zmniejszenia zużycia energii i uszczelnienia budżetu 
– około 70% zużywanej przez polskie gospodarstwa domowe ener-
gii przypada na ogrzewanie budynku. Warto wspomnieć o tym, 
że na przestrzeni ostatnich 100 lat wskaźniki zapotrzebowania 
na energię końcową do ogrzewania spadły niemal trzykrotnie: 
przed 1918 rokiem było to więcej niż 300 kWh/(m2rok), a w la-
tach 2003-2007 było to już 90-120 kWh/(m2rok). Mniejsze 
rachunki za ogrzewanie domu o kilka tysięcy złotych to argument 
za remontem, który przemawia do wielu inwestorów. – Prace, 
które warto wykonać przy takim kompleksowym remoncie, by te 
rachunki znacząco obniżyć, to przede wszystkim izolacja przegród 
zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej a w następnej 
kolejności wymiana źródła ciepła. Dodatkowym plusem tak 
kompleksowych prac są też walory estetyczne. Nowe kolory 
elewacji, blachodachówek czy stolarki okiennej mają istotny 
wpływ na upiększanie polskich miast i wsi, a także na ekonomię, 
bo wartość takiej wyremontowanej nieruchomości wzrasta – 
podkreśla Piotr Pawlak.

Optymistyczne prognozy: do końca roku 2019 remont chce 
przeprowadzić jeszcze 25% właścicieli domów i 27% właścicieli 
mieszkań. W badaniu omniASP zapytano ankietowanych rów-

nież o perspektywę czasową 
ich planowanego remontu. 
¼ Polaków planuje do grud-
nia 2019 zakończyć prace 
remontowe w domu, a 27% 
w mieszkaniu. Zważywszy 
na to, że największy szczyt se-
zonu remontowego to okres 
wakacyjny, największa intensy-
fi kacja prac jeszcze przed nami. 
Świadczy to również o tym, 
że boom na usługi budowla-
ne i dobra koniunktura, która 
trwa już od kilku kwartałów, 
wciąż się utrzyma – przynaj-
mniej w sektorze budownictwa 
jednorodzinnego.

Badanie omniASP zostało 
zrealizowane przez Centrum 
Badan i Analiz Rynku ASM dla 
fi rmy ROCKWOOL na próbie 
1555 Polaków.

NP
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MIESZKANIA

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

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

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

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

z  do uzg. 

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

1025 m², 246z  m² 175.644 z  do uzg. 

 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. 

 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. 

 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. 

DOMY

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

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

 BIA YSTOK, 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. 

DZIA KI



KUPIĘ

MIESZKANIA

CHCESZ 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, Białystok 200.000 zł  509-
703-757, 574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KUPIĘ kawalerkę, może być do re-
montu, całe woj. podlaskie ma-
zowieckie, warmińsko mazurskie.  
790-324-705  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku, 
na parterze, pełna własność, w ce-
nie do 140.000zł. 140.000 zł do 
uzg. 503-350-389  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku. 
Może być zadłużone i lub do remon-
tu. Tylko cegła. do 50m². Rozważę 
każdą propozycję. Płatność gotów-
ką. 507-614-053  BIAŁ 

KUPIĘ  mieszkanie w bloku w 
Białymstoku 2 lub 3 pokojowe, 
może być do remontu. 513-874-
253  BIAŁ 

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

KUPIĘ mieszkanie w Suwałkach. 
782-059-778  SUW 

KUPIE mieszkanie do 140 tys lub 
dom do remontu Białystok.  503-
391-530, 518332401  BIAŁ 

ZA gotówkę kupię 1-2-3 pokojowe 
do remontu lub zadłużone.  508-
793-303  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 do remontu, okolice 
Białegostoku. 536-709-700  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 dom z działką, w Suwałkach, 
do remontu, blisko centrum. 783-
519-560  SUW 

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

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

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

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

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 

DZIAŁKI

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

KLESZCZELE. Kupię działkę pod bu-
dowę domu.  790-472-634  HAJ 

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

K U P IĘ  nieduże siedlisko ok. 
Tykocina, Knyszyna, Moniek, nie-
drogo. 531-540-521  BIAŁ 

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

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

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

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

. podlaskie ).  513-017-847 

WEZMĘ w dzierżawę ziemię, każdą 
ilość, pow. Wys-Maz, Zambrów, 
Ostrów Maz.  609-320-169  ZAM 

1-POKOJOWE

B STOK, 14m², ul. Pogodna, os. 
Nowe Miasto, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., Warte 
obejrzenia, może służyć jako lo-
kal usługowy Oferta 1396 95.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 23m², os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, spółdz. włas., niski czynsz, 
blisko przystanek MPK, ofer-
ta 1406 150.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 25m², 2p., os. Centrum, 
pilnie sprzedam z powodu wyjaz-
du, budynek 4 piętrowy. 145.000 
zł  692-482-171  BIAŁ 

B STOK, 31m², 3p., os. Wygoda, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, nowoczesne z pełnym wy-
posażeniem, Oferta 1417 235.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 28m², 3p., os. Wygoda, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., balkon, piwnica.Miejsce post. 
- 25 tyś.zł. 2012 rok bud. 229.000 
zł  690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 31m², 1p., os. Bacieczki, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, 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 aranża-
cji, z 1997r 175.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

GRĄDY Woniecko, 25m², 2p., pow. 
Zambrów, kawalerka, po remoncie, 
piwnica, nowy garaż, z działką ogro-
dzoną, drzewa owocowe. 74.000 zł  
519-819-411  ZAM 

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

WA R S Z AWA , 25m², 7p.,  ul . 
Geodetów 8, os. Ochota, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, umeblo-
wane, po remoncie, spółdz. włas., 
kawalerka 25m². 265.000 zł do uzg. 
601-199-903  OMA 

2-POKOJOWE

B STOK, 32.50m², 2p., os. Piasta, 
do wprowadzenia, umeblowa-
ne, płyta, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., po kapital-
nym remoncie, nowe instalacje, 
Oferta 1387 239.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 34m², 1p., os. Mickiewicza, 
ks. wieczysta, cegła, włas., do wła-
snej aranżacji, blisko uczelni, ide-
alne pod wynajem, niski czynsz, 
Oferta 1400 205.000 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, 2p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, po remoncie, okna PCV, bli-
sko uczelni, dobre pod wynajem, 
Oferta 1411 239.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 38m², 2p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., ścisłe centrum, 
niski czynsz, Oferta 1416 215.000 
zł  507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 41.96M², UL. 
SZENDZIELARZA, OS. SKORUPY, 

WYSOKI STANDARD, MOŻLIWOŚĆ 

WYKOŃCZENIA POD KLUCZ, 
SĄSIEDZTWO ZIELONYCH 

TERENÓW, WWW.WILLEPIASTA.PL. 
251.340 zł  602-405-688, 600-910-503  

BIAŁ 

B STOK, 43m², 4p., os. Mickiewicza, 
ks. wieczysta, cegła, blisko uczelni, 
idealne pod wynajem, do odnowie-
nia, Oferta 1414 250.000 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, 46.38M², 1P., UL. LIPOWA, 
OS. CENTRUM, WŁAS., ROK 

BUDOWY 1956  KAMIENICA, CEGŁA, 
OKNA PCV, OGRZEWANIE MIEJSKIE, 
DO ZAMIESZKANIA, CZYNSZ 300ZŁ. 

280.000 zł  606-389-394  BIAŁ 

B STOK, 47m², 2p., os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 

okna PCV, włas., idealne pod wyna-
jem, Oferta 1405 278.500 zł  507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 49.92M², UL. PIASTA 35, OS. 
BOJARY, PARTER, 2 POK., OGRÓDEK, 

STAN DEWELOPERSKI. 294.436 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 50.29m², 11p., os. Bema, 
do wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, włas., widok-pano-
rama miasta, atrakcyjna lokalizacja, 
blisko PB, CEN-MS-1242 250.000 
zł m² 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B S TO K, 50m², 2p., ul. Aleja 
Piłsudskiego, os. Centrum, ce-
g ła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., Blisko centrum, 
Oferta 1390 340.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 51m², 1p., os. Słoneczny 
Stok, ks. wieczysta, umeblowa-
ne, płyta, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., zadbane, od zaraz, 
Oferta nr 1364 257.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 52.50m², os. Zielone 
Wzgórza, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., duży balkon, spokojna oko-
lica, blisko sklep, do własnej aran-
żacji, Oferta 1415 235.000 zł  531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 
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B STOK, 52m², 4p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, ceg ła, spó łdz. 
włas., Ścisłe centrum, ustawne, 
balkon, doskonała inwestycja, 
Oferta 1357 235.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 65.06M², 5P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 
STAN DEWELOPERSKI. 338.312 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 27.40m², 3p., os. 
Bojary, cegła, okna PCV, włas., 
duży balkon, kom. lokatorska. 
Stan deweloperski. 198.000 zł  
690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 30m², 2p., os. Piaski, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas., po 
generalnym remoncie, idealne na 
inwestycję,  229.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 32.20m², 3p., ul. Boboli, 
os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV 217.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 3 4m²,  3p.,  u l . 
Branickiego, os. Piasta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, płyta, po 
remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 
239.900 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36.40m², 8p., os. 
Bojary, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, duży bal-
kon, komórka lokatorska.. 295.000 
zł  690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36m², 2p., ul. Lipowa, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, po remoncie, okna PCV, 
włas., piwnica. 289.000 zł  690-
124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36m², 4p., ul. Ciepła, 
os. Sienkiewicza, płyta, po remon-
cie, okna PCV 238.000 zł  576-342-
842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 38m²,  3p.,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica. 309.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 39m², os. Piasta, ks. 
wieczysta, płyta, spółdz. włas., bal-
kon, po termomodernizacji, idealne 
na inwestycję ! 219.300 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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 wprowa-
dzenia, umeblowane, mieszkanie o 
niespotykanie gościnnym klimacie, 
blisko Opery, parku 269.000 zł  574-
737-543, (57)473-75-43  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 42.40m², 2p., ul. 
Nowogródzka, os. Sienkiewicza, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, mo-
zaika, 2 zabudowy stałe, oddziel-
ne pomieszczenia balkon, piwnica 
229.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 43.50m², os. Leśna 
Dolina, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., środkowe, 
dwustronne, niski czynsz 229.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 44.60m², 1p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., balkon, piwnica.. 
299.000 zł  690-124-907, 505-456-
176  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 45.49m², 3p., ul. 
Żeromskiego, os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, włas. 
315.000 zł  576-342-842  EM5 
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, 47.40m², 5p., ul. Nowy 
Świat 3, os. Centrum, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, okna drewniane, włas., 

luksusowy 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, 
cegła, okna PCV, włas., po re-
moncie, 2 balkony, świetna loka-
lizacja 260.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

B I A ŁY S T O K , 4 8m²,  3p.,  u l . 
Swobodna, os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, spółdz. włas., 
dwustronne, do zamieszkania, z 
balkonem 189.000 zł  574-737-
543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49m², 1p., ul. Boboli, 
os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas. 259.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  49m²,  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 ,  49m²,  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, 50m², 3p., ul. Kołłątaja, 
os. Wysoki Stoczek, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, włas., 
Sprzedam 2 pokoje 50m² cegła. 
235.000 zł do uzg. 697-067-300  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 51.75m², 4p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, włas. 318.000 zł  531-
485-648  BIAŁ 

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 ,  52m²,  4p.,  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, ce-
gła, włas., Dwupokojowe miesz-
kanie, 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 

B I A ŁY S T O K , 5 4m²,  1p.,  u l . 
Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, ce-
gła, włas., Mieszkanie w ścisłym 
centrum, doskonałe jako inwestycja 
pod wynajem.  260.000 zł  796-785-
785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54m², 3p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, spółdz. włas., 
Atrakcyjne mieszkanie w nowszej 
cegle. 274.000 zł  602-628-822  
HOME-SERVICE 

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

BIALYSTOK, 45m², 1p., os. Bojary, 
płyta, okna PCV, Mieszkanie 2 nie-
zależne pokoje, oddzielna kuchnia, 
łazienka z WC, piwnica, bez balko-
nu. 230 zł  574-478-826  BIAŁ 

BRAŃSK, 60m², 1p., ul. Błonie, os. 
69, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, włas. 
150 zł do uzg. 692-375-904  BIEL 

CZARNA Bialostocka, 33m², 4p., 
ul. Żeromskiego, ks. wieczysta, 
okna PCV, mieszkanie do remon-
tu. 97.000 zł  578-549-676  BIAŁ 

CZARNA Bialostocka, 33m², 4p., ul. 
Zeromskiego, włas., mieszkanie do 
remontu wlasnosciowe+piwnica-
-blok ocieplony okna pcv drzwi-
gerda 93.000 zł  696-774-177  BIAŁ 

GM. Świętajno, 38m², + bud. gospo-
darczy murowany 20m². 70.000 zł  
510-749-709  OLE 

 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 

TORUŃ, 32.60m², ul. Gagarina, os. 
Bielany, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, okna 

PCV, włas., piwnica.. 209.000 zł  
690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

ZABŁUDÓW, 34m², 3p., nowe, 
urządzone, balkon, piwnica 7m³. 
130.000 zł  728-860-389  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 40m², ks. wieczysta, 
umeblowane, włas., 2 pok, nowa 
cegła, 1990 rok, niski czynsz, bli-
sko sklep i przystanek komunikacji 
autobusowej, Oferta 1350 169.000 
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, 31m², 4p., os. Zielone 
Wzgórza, płyta, okna PCV, spokoj-
na okolica, niezależne pokoje, ładny 
widok, Oferta 1402 244.000 zł  507-
387-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 46m², 3p., os. Młodych, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, spółdz. włas., za-
dbane, bliski centrum, winda, z wy-
posażeniem, Oferta 1399 265.900 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 48.25M², UL. Z. 
SZENDZIELARZA, OS. SKORUPY, 

WYSOKI STANDARD, MOŻLIWOŚĆ 
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ, 

SĄSIEDZTWO ZIELONYCH 
TERENÓW, WWW.WILLEPIASTA.PL. 
269.717 zł  602-405-688, 600-910-503  

BIAŁ 

 B STOK, 50M², UL. Z. 
SZENDZIELARZA, OS. SKORUPY, 

WYSOKI STANDARD, MOŻLIWOŚĆ 
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ, 

SĄSIEDZTWO ZIELONYCH 
TERENÓW, WWW.WILLEPIASTA.PL. 
279.500 zł  602-405-688, 600-910-503  

BIAŁ 

 B STOK, 52.56M², UL. Z. 
SZENDZIELARZA, OS. SKORUPY, 

WYSOKI STANDARD, MOŻLIWOŚĆ 
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ, 

SĄSIEDZTWO ZIELONYCH 
TERENÓW, WWW.WILLEPIASTA.PL. 
293.810 zł  602-405-688, 600-910-503  

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

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

48  BIAŁ 
B STOK, 54m², 3p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., Warte 
obejrzenia, Oferta 1391 274.000 
zł  531-790-130, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 55m², os. Nowe Miasto, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, po remoncie, okna drewniane, 
spółdz. włas., oddzielne pokoje, 
duży balkon, Oferta 1401 375.000 
zł  507-397-447, (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, 58m², 3p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas., ścisłe centrum, idealne 
pod wynajem, Oferta 1404 349.000 
zł  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, 59m², 9p., os. Dziesięciny, 
ks. wieczysta, umeblowane, płyta, 
po remoncie, okna PCV, włas., z wy-
posażeniem, Oferta 1421 249.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

356.478 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 60m², 4p., ul. Zagórna, 
włas., sprzedam lub zamienię 
mieszkanie po remoncie na mniej-
sze, parter lub I piętro. 260.000 zł  
514-643-970  BIAŁ 

 » B STOK, 60M², 9P., UL. 
JARZĘBINOWA, WŁAS., 3 

POK. W WIEŻOWCU, UME
BLOWANE, ZADBANE, 
KLIMATYZACJA, ZABUDO
WA BALKONU. 250.000 zł 
do uzg. 503-362-854  BIAŁ 

B STOK, 61.50m², os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, po remoncie, okna drew-
niane, włas., 2002 rok, wspólnota, 
niski czynsz, Oferta 1408 390.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

3 POK., WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 
425.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 63m², 4p., ul. Stanisława 
Dubois, os. Nowe Miasto, umeblo-
wane, płyta, okna PCV, włas., Super 
lokalizacja, Okazja 1389 259.000 
zł  531-790-130, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 64.50m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., świetna lokalizacja, pod in-
westycję, cen-ms-1033 270.000 zł 
do uzg. 792-534-925, (85)307-09-
75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 65m², 5p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., dobra lokalizacja, winda, 
Oferta 1403 342.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 67m², 2p., ul. Adama 
Mickiewicza, os. Mickiewicza, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., Blisko centrum, 
Oferta 1393 395.000 zł  792-534-
925, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B S T O K ,  6 8 m ² ,  1 0 p . ,  o s . 
Białostoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., apar-
tamentowiec 201o rok, winda, 
Oferta 1379 415.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 75.73M², UL. Z. 
SZENDZIELARZA, OS. SKORUPY, 

WYSOKI STANDARD, MOŻLIWOŚĆ 
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ, 

SĄSIEDZTWO ZIELONYCH 
TERENÓW, WWW.WILLEPIASTA.PL. 
378.650 zł  602-405-688, 600-910-503  

BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 45.90m², 1p., ul. 
Stołeczna 14/6, os. Przydworcowe, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna drew-
niane, spółdz. włas. 259.000 zł do 
uzg. 694-797-488  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48.60m², 1p., os. 
Białostoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, po remon-
cie, włas., Mieszkanie do wpro-
wadzenia się. Z balkonem i piwni-
cą.  279.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 49m²,  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., os. Piasta, 
do wprowadzenia, po remoncie, 
spółdz. włas., Mieszkanie do wpro-
wadzenia się, bez żadnych nakła-
dów fi nansowych. 320.000 zł  576-
342-842  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, 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 
wprowadzenia, cegła, 3 pok miesz-
kanie o pow. 54, 30m² usytuowa-
ne na IIp w bloku z 2004r, z cegły 
269.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56.34m², 6p., ul. 
Kręta, os. Nowe Miasto, okna 
PCV, włas., Mieszkanie w stanie 
deweloperskim, bez podatku PCC. 
Możliwe wykończenie pod klucz. 
359.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56.70m², 3p., os. 
Dziesięciny, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., balkon, piwnica. 
279.000 zł  690-124-907, 505-456-
176  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56.70m², 3p., ul. 
Gajowa, os. Dziesięciny, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., Dobra 
cena! 285.000 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  5 8 . 8 0 m ²,  u l . 
Legionowa, os. Piaski, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, włas. 
295.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.90m², 3p., ul. 
Rumiankowa, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, płyta, okna drewnia-
ne, oddzielne pokoje i kuchnia, mo-
zaika, oddzielne wc, loggia 238.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

B I A ŁY S T O K , 59m²,  3p.,  u l . 
Rumiankowa, os. Zielone Wzgórza, 
płyta, okna drewniane, włas., 
Mieszkanie 59m², do remontu, IIIp, 

balkon, cena 4000zł m² 238.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60.20m², 2p., os. 
Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., do wprowadze-
nia, wysoki standard, oddzielne 
pokoje 295.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 60m², 4p.,  os . 
Bojary, do wprowadzenia, płyta, 
Przestronne, 3-pokojowe miesz-
kanie blisko centrum. Idealne 
pod inwestycję jak i dla rodziny. 
270.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 6 0 m²,  5p.,  u l . 
Waszyngtona, os. Piski, płyta, okna 
drewniane, spółdz. włas., doskona-
ła lokalizacja. 209.000 zł  535-206-
800, 782-347-235  BIAŁ 

 Białystok, 60m², ul. Pu-
chalskiego, os. Bagnówka, 

aneks kuchenny, bez czynszo-
we, ogródek 36m², miej-

sce parkingowe, 2-poziomo-
we, wysoki standard. 410.000 

zł  606-552-865  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 61.50m², 1p., ul. 
Storczykowa, os. Zielone Wzgórza, 
do wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas. 279.000 zł  576-342-
842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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 ,  61m²,  6p.,  u l . 
Waszyngtona, os. Piaski, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas. 325.000 zł  576-
342-842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 62.20m², ul. Ślusarska, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
umeblowane, po remoncie, Nowe 
budownictwo, ogrodzony teren. 
398.000 zł  531-485-648  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 62.46m², 5p., os. 
Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, włas., balkon log-
gia, piwnica, 2018r.. 480.000 zł  
690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 6 4m²,  4p.,  u l . 
Radzymińska, os. Białostoczek, ce-
gła, okna PCV, do rem., balkon, piw-
nica.. 280.000 zł  690-124-907, 505-
456-176  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 6 4m²,  4p.,  u l . 
Radzymińska, os. Białostoczek, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas. 
280.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 70m², 4p., ul. Lniana, 
os. Zielone Wzgórza, do wprowa-
dzenia, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., po remoncie 3 pok+kuchnia 
z jadalnią zabudowy stałe  289.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

B I A ŁY S T O K , 73m²,  4p.,  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 

BIALYSTOK, 60m², 4p., os. Piasta, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
Mieszkanie 3 niezależne pokoje, 
stan do wprowadzenia.  275 zł  574 
478 826  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 

KOLNO, 49m², 1p., umeblowane, 
gotowe do zamieszkania. 185.000 
zł do uzg. 512-576-250  KOL 

KRYNKI, 61m², 1p., ks. wieczysta, 
umeblowane, płyta, Przestronne, 
z widokiem na tereny zielone, wła-
sne ogrzewanie, bezczynszowe, 
budynek 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 dewe-
loperski 275.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

 » SOKÓŁKA, 65.99M², UL. 
BRONIEWSKIEGO 11, NOWE 
MIESZKANIE, STAN DE
WELOPERSKI, WSPÓLNO
TA, NISKI CZYNSZ. 3.450 
zł m² 501-633-755  SOK 

STAWISKI, 53m², 1p., ul. Smolniki, 
os. Smolniki, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, po remoncie, okna 
PCV, włas., s przedam mieszkanie 
do zamieszkania z  730-154-945  
KOL 

WASILKÓW, 53m², 2p., ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, ce-
g ła, po remoncie, okna PCV, 
włas., nowe budownictwo 2008r, 
Oferta 1371 289.000 zł  507-387-
447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 53m², 2p., ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas., nowy blok, niski czynsz, 
Oferta 1409 280.000 zł  507-397-
447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

WIŚNIOWO Ełckie, 64m², ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., + 
działka 6 arów i budynek gospo-
darczy 99.000 zł do uzg. 509-251-
074  EŁK 

4-POKOJOWE

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

DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 352.702 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

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

MIEJSCE POSTOJOWE. 1.100.000 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 62m², ul. Popiełuszki, . 
249.000 zł  600-900-969  BIAŁ 

B STOK, 64m², ul. Mieszka I, od-
rębna własność, księga wieczysta. 
330.000 zł  600-900-969  BIAŁ 

 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, 75.80M², UL. Z. 
SZENDZIELARZA, OS. SKORUPY, 

WYSOKI STANDARD, MOŻLIWOŚĆ 
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ, 

SĄSIEDZTWO ZIELONYCH 
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TERENÓW, WWW.WILLEPIASTA.PL. 
379.000 zł  602-405-688, 600-910-503  

BIAŁ 

 B STOK, 76.93M², UL. Z. 
SZENDZIELARZA, OS. SKORUPY, 

WYSOKI STANDARD, MOŻLIWOŚĆ 
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ, 

SĄSIEDZTWO ZIELONYCH 
TERENÓW, WWW.WILLEPIASTA.PL. 
384.650 zł  602-405-688, 600-910-503  

BIAŁ 

 B STOK, 79.56M², UL. Z. 
SZENDZIELARZA, OS. SKORUPY, 

WYSOKI STANDARD, MOŻLIWOŚĆ 
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ, 

SĄSIEDZTWO ZIELONYCH 
TERENÓW, WWW.WILLEPIASTA.PL. 
397.800 zł  602-405-688, 600-910-503  

BIAŁ 

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 62m², 3p., ul. Gajowa, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, po remoncie, 
okna PCV, włas. 328.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K , 63m²,  4p.,  u l . 
Popiełuszki, do remontu, pilnie 
sprzedam. 270.000 zł  692-482-
171  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 67m², 2p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, włas., dwupoziomo-
we, z widokiem na dolinę rzeki 
Białej !! 315.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, cegła, 
okna PCV, przestronne, atrak-
cyjne, 4-pokojowe mieszkanie 
250.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

 BIAŁYSTOK, 76.69M², 2P., UL. 
PIASTA 35, OS. BOJARY, PARTER, 
TARAS OGRÓDEK, 4 POK., STAN 

DEWELOPERSKI. 442.831 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  81m²,  4p.,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 
370.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

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, 90.30m², 1p., ul. 
Warszawska, os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
spółdz. włas., oddzielne pokoje, 
blisko uczelni 540.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 90m², 1p., os. Piasta, 
do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, spółdz. włas., oddzielne po-
mieszczenia, łazienka po remon-

cie, parking za szlabanem. 540.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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 

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 

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, 

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, 130m², działka 400m², os. 
Bacieczki, pół bliźniaka do remontu, 
z budynkiem warsztatowym do re-
montu lub zamiana na mieszkanie 
w bloku, 3 pokojowe. 320.000 zł  
504-243-643  BIAŁ 

 » B STOK, 131M², UL. GAJOWA, 
NOWE SZEREGÓWKI, DZIAŁKI 
200 384M², NOWOCZESNA 
ARCHITEKTURA, KOMPLET
NY STAN DEWELOPERSKI. 
495.000 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, 143.24M², DZIAŁ
KA 135, 62, UL. WOŁYŃSKA, 
ZABUDOWA SZEREGOWA, 
SEGMENT SKRAJNY, STAN DE
WELOPERSKI, GARAŻ, MIEJ
SCE POSTOJOWE, OGRÓD, 
TRZY KONDYGNACJE. 559.900 
zł  (85)710-91-28  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 
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MK-BUD    MK-BUD    

Wille Piasta – kameralne miejsce z klimatemWille Piasta – kameralne miejsce z klimatem
Za oknem tereny zielone, do centrum zaledwie 

kilka minut jazdy samochodem lub komunikacją 
miejską. W zasięgu ręki sklepy, centra 

handlowe, szkoły, przedszkola, apteki i przychodnie 
i co najważniejsze niebanalna i przemyślana architektura. 
Tak w wielkim skrócie można opisać najnowszą 
inwestycję fi rmy MK – BUD. Wille Piasta do użytku 
zostaną oddane w drugim kwartale 2020 roku.

– Inwestycja Wille Piasta składa się z dwóch, trzykondy-
gnacyjnych budynków mieszkalnych. Położenie zobowiązało 
nas do nawiązania architektonicznego względem nowoczesnych 
willi powstających na osiedlu Skorupy, z drugiej strony niskiej, 
kameralnej zabudowy sąsiadujących bloków – mówi Paweł Makal 
z fi rmy MK-Bud.

JAK NIE APARTAMENTOWIEC, TO CO?

Budynki mieszkalne powstają przy ulicy Majora Zygmunta 
Szendzielarza PS. Łupaszko w Białymstoku. To kameralne bu-
downictwo jest alternatywą do apartamentowców, w których 
zamieszkać może kilka tysięcy ludzi.

Tu deweloper zdecydował się na zaledwie 12 mieszkań od nie-
co ponad 41m2 do niespełna 80m2 oraz 12 miejsc garażowych. 
Cztery z tych mieszkań posiadają antresolę. Mieszkania te nie 
są małe, ich metraż to:

  76,93m2,
  75,73m2,
  75,80m2,
  79,56m2.

NAJLEPSZA OFERTA

Przemyślany rozkład i najwyższy standard wykończenia, a także 
możliwość aranżacji pod klucz – to wszystko sprawia, że Wille 
Piasta są naprawdę atrakcyjną ofertą. Zadowolone z niej będą 
zarówno małżeństwa z małymi dziećmi, osoby samotne i seniorzy, 
którzy jesień swego życia chcą przeżyć w komfortowych warunkach.

Również cena powinna zachęcić przyszłych klientów – 
od 4990zł/m2. Mieszkania zaczynają się od pierwszego pietra, 
na parterze zlokalizowano garaże. Teren wokół budynków będzie 
zagospodarowany i gustownie urządzony, tak by spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu było czystą przyjemnością.

Dzięki przemyślanej lokalizacji przyszli mieszkańcy Willi Piasta 
będą mogli korzystać zarówno z rozciągających się terenów zielo-
nych jak i z pełnej infrastruktury dzielnicy Piasta. Nieodzownym 
plusem lokalizacji jest bliskie położenie względem centrum miasta 
jak i galerii handlowej „ATRIUM BIAŁA”.

– Naszym klientom oferujemy pomoc w aranżacji mieszkania 
oraz możliwość wykończenia na gotowo do zamieszkania – zachęca 
Paweł Makal. – Nasi doradcy pomogą najbardziej wymagającym 
klientom i sprawią by wymarzone mieszkania cieszyły ich przez 
długie lata.

NP

O FIRMIE:

MK-BUD jest fi rmą zajmującą się pracami budowla-
nymi, generalnym wykonawstwem oraz działalnością 

deweloperską. Działa w całej Polsce jednak działal-
ność deweloperską skupia na stolicy Podlasia. 

Ambicją szefów jest wykonywanie nawet najtrudniej-
szych zleceń oraz przemyślanych inwestycji 

mieszkaniowych. Wszystkie realizacje cechuje 
najwyższy standard wykonania co przedkłada się na 

zadowolenie Klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z realizacjami 
MK – BUD i kontaktu z działem sprzedaży.

MK-BUD Mariusz Kosiński
Bitwy Białostockiej 4a/103

15-103 Białystok
tel: 602 405 688 , 600 910 503

sprzedaz@willepiasta.pl
biuro@willepiasta.pl



B STOK, 186m², działka 1300m², ul. 
Masztowa, os. Dojlidy, pod lasem, 
obok plaży, 6 pokoi, 2 kucnie, ja-
dalnia, 2 łazienki, sauna. 660.000 
zł  664-786-810  BIAŁ 

 B STOK, 186M², DZIAŁKA 160M², UL. 
HARCERSKA, OS. NOWE MIASTO, 

DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, 
STAN DEWELOPERSKI, GARAŻ, 

FITNESS, PRZEDSZKOLE, SKLEPY. 
520.000 zł  508-909-036  BIAŁ 

B STOK, 186m², działka 504m², os. 
Wygoda, rok budowy 2017 lub za-
miana na mieszkanie. 650.000 zł  
515-076-758  BIAŁ 

 » B STOK, 189M², UL. WENECKA, 
OS. ZIELONA GÓRKA, DWA 
OSTATNIE SEGMENTY, 
189 218M², DZIAŁKA 600
600M², WYSOKA JAKOŚĆ, 
PRZESTRONNE, KOMFOR
TOWE, CIEKAWY ROZ
KŁAD. 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, 240m², działka 530m², os. 
Jaroszówka, dom jednorodzinny 
z 2005r, nowoczesny. 800.000 zł  
601-323-135  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 zamia-
na. 199.000 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 cer-
kiewnych, ogrzewanie olejowe+ko-
minek  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, 104m², działka 150, ul. 
Ścianka, os. Nowe Miasto, bliźniak, 
Dom w zabudowie bliźniaczej, stan 
deweloperski, parter, piętro, do 
zagospod. strych. 399.000 zł  576-
070-704  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 110m², działka 622, os. 
Dziesięciny, cegła, bliźniak 499.000 
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, 137.89m², działka 366 
m², ul. Wiklinowa, os. Jaroszówka, 
szeregowy, nowe szeregówki, od 
2730 zł za m², 0% prowizji. 399.000 
zł  784-254-055  BIAŁ 

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 rodzi-
ny 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 437, 
os. Mickiewicza, drewniany, wolno 
stojący, Dom idealny dla dwóch ro-
dzin, dwa oddzielne wejścia, do wy-
kończenia piętro,  549.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
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, 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 

BIAŁYSTOK, 184m², działka 270m², 
ul. Ogrodniczki, os. Wysoki Stoczek, 
budynek pokryty blachodachów-
ką, solidnie docieplony, central-
ne ogrzewanie gazowe 670.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 190m², działka 1100 
m², os. Ignatki, murowany, stan 
surowy zamknięty, wolno stoją-
cy, Dom dla rodziny w Ignatkach 
369.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 600, 
os. Jaroszówka, cegła, wolno sto-
jący, Dom z 1993r. do zamieszkania 
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 lokali-
zacji, generalny remont i moder-
nizacja w 95r. 900.000 zł do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 220m², działka 308m², 
os. Jaroszówka, bliźniak 400.000 zł  
666-714-484  BIAŁ 

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 remoncie, 
bliźniak, Po remoncie, działka za-
gospodarowana, 5 pokoi, 3 łazienki 
619.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 240m², działka 350m², 
os. Jaroszówka, cegła, po remon-
cie, bliźniak, . 599.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B I AŁY S T O K , 250m², dzia łka 
300m², os. Jaroszówka, cegła, sze-
regowy, 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, 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, wol-
no stojący, Nieruchomość do za-
mieszkania i do prowadzenia wła-
snej działalności 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 

B I A L Y S T O K ,  2 2 0 m ² ,  o s . 
Białostoczek, cegła, wolno stoją-
cy, Dom dla rodziny, z ogrodem. 
5 pokoi, 2 łazienki, garderoba, ko-
tłownia. 810 zł  574-478-826  BIAŁ 

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

BUDY Gmina Michałowo, 135m², 
działka 1000m², drewniany, dwie 
działki kwadraty ogrodzone, dom 
do wykończenia w środku do domu 
doprowadzony prąd. 135.000 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, 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 

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 
dobrym dojazdem do Białegostoku. 
350.000 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

DĄBRÓWKI, 140m², cegła, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, 
Dom składa się z 4 pokoi, 3 sypialni, 
łazienki, kotłowni i garderoby. 475 
zł  574-478-826  BIAŁ 

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

D O ŁU B OWO, 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 

EŁK, 100m², działka 500, os. Piętki, 
szeregowy, sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej wraz z garażem 
murowanym oraz wyposażeniem 
dwukondygnacyjny bez czynszo-
wy. 140.000 zł  784-024-905, 
518256125  EŁK 

GM. Juchnowiec Kościelny, 120m², 
działka 296, cegła, po remoncie, 
Okazja cenowa! 498.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

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

GM. Suchowola, 90m², działka 
1400m², . 155.000 zł  888-308-
456  SOK 

GM.SUPRAŚL, 48m², działka 1100, 
drewniany, rekreacyjny do remon-
tu 2 pokoje kuchnia w komplek-
sie działek, las, szlaki turystyczne. 
60.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

G M I N A Orla, 100m², dzia łka 
5400m², wraz z zabudowaniami. 
150.000 zł do uzg. 574-989-794  
BIEL 

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 sto-
jących budynków mieszkalnych 
z wbudowanym garażem każdy. 
UWAGA! W rozliczeniu mieszka-
nie -opcja! 515.000 zł  660-474-
444  BEWE 

GR ABÓWK A, 290m², ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV 550.000 zł  602-628-822  
HOME-SERVICE 

G R A B ÓWK A, 300m², dzia łka 
1000m², komfortowy, z basenem. 
960.000 zł  (85)744-50-60  BMJ 

G R A B ÓWK A , 435m², dzia łka 
1883, os. Grabówka, cegła, mu-
rowany, 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 

HORNOWO, 45m², działka 1400, 
drewniany, wolno stojący, Dom 
do wykończenia w środku, nowy 
dach, ogrzewanie kominkowe, 
nowe okna, malownicze tereny 
59.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

JUCHNOWIEC Kościelny, 100m², 
działka 1980, wolno stojący, 
Przytulny dom jednorodzinny, ka-
meralny z klimatem, 2 sypialnie, 2 
łazienki, salon, kuchnia, garderoba. 
275.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

KLEOSIN, 200m², działka 500m², 
cegła, .. 430.000 zł  690-124-
9 0 7,  (8 5) 8 31-1 5 - 9 9   A D A 
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 

KNYSZYN, 95m², działka 1099, mu-
rowany, wolno stojący, po cz.re-
moncie do wykończenia, piwnica, 
poddasze do adaptacji, budynek 
gospodarczy, piec.co.możliwa za-
miana 270.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

 » KOL. KSIĘŻYNO, 137.01M², 
DZIAŁKA 133, 32M², UL. 
WOŁYŃSKA, ZABUDOWA SZE
REGOWA, SEGMENT ŚROD
KOWY, STAN DEWELOPERSKI, 
GARAŻ, MIEJSCE POSTOJOWE, 
OGRÓD, 3 KONDYGNACJE. 
534.900 zł  (85)710-91-28  BIAŁ 

KOLONIA Porosły, 298.90m², dział-
ka 1000m², murowany, wolno sto-
jący, piękny urządzony dom, wspa-
niały ogród,  690.000 zł do uzg. 
516-010-972, (85)744-66-87  AREA 
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Z dala od zgiełku miastaZ dala od zgiełku miasta
Firma Yuniversal Podlaski zakończyła realizację 

II etapu Osiedla Wśród Łąk w Nowodworcach, 
w skład którego wchodzą budynki jednorodzinne 

w zabudowie bliźniaczej. Kolejne domy zostaną 
oddane do użytku jesienią bieżącego roku.

Na chwilę obecną w sprzedaży dostępnych jest dziewięć do-
mów. Powierzchnia każdego z nich – łącznie z garażem – to 132 
m2. Zaplanowana w praktyczny sposób przestrzeń wspólna 
to jeden z atutów tej inwestycji. Na parterze znajduje się prze-
stronny salon połączony z jadalnią i kuchnią, a także pokój 
i łazienka. Na piętrze umiejscowiono trzy pokoje, obszerną 
łazienkę i garderobę.

Tym, co wyróżnia Osiedle Wśród Łąk spośród realizowanych 
w Białymstoku i jego okolicach inwestycji, jest z pewnością no-
woczesna stylistyka i unikalny design. Domy w Nowodworcach 
wykonano z nowoczesnych i sprawdzonych materiałów. Jednym 
z atutów inwestycji Yuniversalu Podlaskiego jest brak zwartej 
zabudowy, co daje znacznie większy komfort zamieszkiwania.

Argumentem przemawiającym na korzyść tej konkretnej 
oferty jest również duży metraż działek (od 508 do 532 m2), 
co pozwala na różnorodną aranżację przestrzeni. Ponadto 
do wszystkich domów prowadzi nowa, utwardzona droga do-
jazdowa. Co ważne, domownicy będą mogli czuć się całkowicie 
bezpiecznie – osiedle zostanie bowiem ogrodzone i wyposażone 
w centralny elektroniczny system domofonowy. Deweloper za-
pewnia również pełne podłączenie do infrastruktury technicznej.

Lokalizację domów – nieco na uboczu, na skraju wsi, wśród 
łąk i w pobliżu lasu – z pewnością docenią miłośnicy przyrody 
oraz osoby, którym zależy na ciszy i spokoju. W niewielkiej 
odległości od domów znajduje się kąpielisko nad rzeką Supraśl, 
w pobliżu działają też wypożyczalnie sprzętu wodnego. Spływ 
kajakowy z Supraśla do Wasilkowa z krótkim przystankiem 
w Nowodworcach to świetny pomysł na każde wakacje.

Mimo położenia domów za miastem codzienne dojazdy 
do Białegostoku raczej nie będą dla nikogo problemem. Wygodny 
i szybki – bo trwający zaledwie 5 minut – dojazd do stolicy woje-
wództwa zapewnia nowa, oddana do użytku jesienią 2018 roku 
i łącząca Białystok i Supraśl droga nr 676. Dojazd do centrum 

miasta zajmuje stąd około 15 minut. A co najważniejsze – po tru-
dach całego dnia wraca się tu z prawdziwą przyjemnością.

Osoby, którym zależy na zamieszkaniu w nowym domu jesz-
cze w tym roku z pewnością zainteresuje informacja, że budynki 
zrealizowane w II etapie inwestycji są już gotowe do odbioru. Ich 
aktualna cena to 419 000 zł (promocja jest ograniczona czasowo). 
Tymczasem budowa kolejnych domów, realizowanych w III eta-
pie, dobiega końca – mają być one gotowe w III kwartale 2019 r. 
(cena segmentu to 446 000 zł).

Dodatkowe informacje na temat domów jednorodzinnych 
w Nowodworcach można znaleźć na stronie internetowej www.
yp.com.pl oraz otrzymać kontaktując się bezpośrednio z Działem 
Sprzedaży fi rmy Yuniversal Podlaski (Białystok, ul. Piękna 3, tel. 
85 747 30 30).

TH

O FIRMIE

Yuniversal Podlaski jako 

deweloper oferuje szeroki wy-

bór inwestycji w Białymstoku 

i Warszawie. Firmowi dorad-

cy służą fachową poradą na 

każdym etapie zakupu nieruchomości. Jak mówią 

przedstawiciele spółki, jej najlepszą wizytówką są dzie-

siątki zadowolonych klientów. Są wśród nich zarówno 

mieszkańcy wybudowanych przez fi rmę osiedli jak 

również przedsiębiorcy korzystający ze znajdujących 

się w jej zasobach lokali usługowych.



KOSIŁY, 108m², siedlisko w gminie 
Rajgród, wieś Kosiły. Uzbrojona 
działka 4900 m². Budynki do re-
montu. Blisko jeziora i lasu. 189.000 
zł  505-797-878  GRAJ 

KURIANY, 200m², parterowy. 
950.000 zł  606-221-885  BIAŁ 

KURIANY, 200m², wolno stojący, 
dom nowo wybudowany, partero-
wy, wykończony pod klucz, wyższy 
standard, ze sprzętem kuchennym 
i łazienkowym. 890.000 zł do uzg. 
502-350-316  BIAŁ 

MALISZEWO Łynki, 63m², do prze-
niesienia, sprzedam dom drewnia-
ny 7x9 8.000 zł do uzg. 519-662-
754  BIAŁ 

MICHAŁOWO, 160m², działka 963, 
cegła, po remoncie, drewniany, 
wolno stojący, do cz.wykończenia, 
centrum, dojazd z dwóch stron, bu-
dynek gospodarczy, garaż. 259.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

MIEŃ, 100m², działka 2800m², 
gm. Brańsk. 95.000 zł  797-672-
881  BIEL 

MOŚCISKA, 127m², działka 3000 
m², drewniany, wolno stojący, kli-
matyczny 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 

NIEWIAROWO, 70m², działka 
300m², gm. Trzcianne, działka 
kształtna, zbliżona do kwadratu, 
budynek murowany po byłym skle-
pie, prąd, woda, kanalizacja, alarm. 
29.000 zł  509-336-099  MOŃ 

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 

OGRODNICZKI, 221.60m², dział-
ka 513, murowany, wolno stojący, 
Dom wolnostojący w stanie dewe-
loperskim, w bardzo dobrej lokali-
zacji.  380.000 zł  576-070-704  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

RYBOŁY, 60m², działka 2100m² 
90.000 zł  573-260-134  BIAŁ 

SOCHONIE, 150m², działka 450, 
bliźniaki stan deweloperski. 
390.000 zł  509-782-240  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 (ka-
mienica piętrowa), zlokalizowany 
przy głównej drodze, obecnie znaj-
duje się lokal handlowy. 160.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

SUCHOWOLA, 50m², działka 778, 
drewniany, wolno stojący, Dom ma 
wykonana nową instalację elek-
tryczną. Docieplony. Przy trasie 
turystycznej z dobrym dojazdem. 
180.000 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

SUPRAŚL, 139m², działka 477, 
wolno stojący, Dom usytuowany 
w uzdrowiskowym miasteczku, 
położonym nad rzeką, w centrum 
Puszczy Knyszyńskiej.  420.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 
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SZEPIETOWO, 150m², działka 
540m², ul. Główna, dom w cenie 
mieszkania. 249.000 zł  690-365-
666  REMAX PARTNERS 

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

 » WASILKÓW SOCHONIE, OSIE
DLE DOMÓW JEDNORODZIN
NYCH, CICHY I SPOKOJNY 
TEREN, OTULINA PUSZCZY 
KNYSZYŃSKIEJ.PLANOWANE 
BUDYNKI WOLNO STOJĄ
CE BLIŹNIAKI I SZEREGÓW
KI. 602-693-386  BIAŁ 

WASILKÓW, 150m², działka 600 
m², murowany, wolno stojący 
530.000 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

WYSZKI, 350m², działka 978m², 
usługowo-mieszkalny, pow. usłu-
gowa 180m², użytkowa 170m², ca-
łość wykończona w dobrym stan-
dardzie, doprowadzone wszystkie 
media. 590.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

W Y S ZOWAT E, 60m², dzia łka 
400m², 35km od B-stoku, działka 
kształtna, zbliżona do kwadratu bu-
dynek murowany po byłym sklepie, 
prąd, woda, kanalizacja. 29.000 zł  
509-336-099  BIAŁ 

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

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

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

Z A B ŁU D ÓW, 213m², dzia łka 
5000m², murowany, z 1981r., 
ogrzewanie tradycyjne (węgiel, 
drewno), kanalizacja, woda z wła-
snej studni,  399.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

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 

 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 3, lokal usłu-
gowy 88.06m², bezpośrednio 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 par-
king przed budynkiem, zadbany, 
nowe instalacje 679.000 zł +VAT 
516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

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. Duboisa 5 lok 2, os. 
Nowe Miasto, Parter 120 mkw wej-
ście z chodnika Wykończony - do 
odmalowania alarm klimatyzacja 
monitoring 25 zł m² +VAT do uzg. 
790-810-006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Dworska 7 A lok 2, 
os. Wysoki Stoczek, Parter 40 mkw 
Przy głównej ulicy Wykończony  
1.100 zł +VAT do uzg. 790-810-
006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa 
pomieszczenia+wc, wjazd od głów-
nej ulicy, instalacja antywłamanio-
wa, podwójne drzwi, idealne na 
biuro, gabinet, siedzibę fi rmy. 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. Placu Nzs, os. 
Centrum, Wynajmę lokal 36m par-
ter przy Placu NZS (2 duże witryny) 
tel 601612989 3.600 zł  601-612-
989  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.
kamienica, wspólnota, na biuro, 
kancelarię, usługi medyczne, edu-
kacyjne! 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 

DANOWSKIE, sprzedam dobrze 
prosperujący pensjonat hotel o 
wysokim standardzie wraz z dział-
ką budowlaną nad jeziorem Blizno.  
1.500.000 zł  698-955-677  AUG 

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 zo w i e c k a ,  u l . 
Broniewskiego, pow. 350 m², dział-
ka 1400 m². Część mieszkalna + 
funkcjonująca 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 

STANKUNY, gm. Wiżajny, Hotel, 
Pensjonat, Agroturystyka, 35 pokoi, 
działka 12, 85ha, stajnia, linia brze-
gowa jeziora. 3.850.000 zł  793-
933-155  REMAX PARTNERS 
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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 
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 4750 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek 
nr 4, liczba kondygnacji: 9, liczba lokali miesz-

kalnych: 72, powierzchnia mieszkań: 38 m2 
– 75 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

II kwartał 2021 r

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek 
nr 5, liczba kondygnacji: 9, liczba lokali miesz-

kalnych: 72, powierzchnia mieszkań: 38 m2 
– 75 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2020 r.

Od 5000 zł/m2

Dolina Cisów – Etap V – Białystok/Wasilków, 2 bu-
dynki, liczba kondygnacji: 5, liczba lokali miesz-

kalnych: 110, dostępne ostatnie mieszkania o powi-
erzchni 57 m2 – 78 m2, komórki lokatorskie w cenie 

mieszkania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2019 r.

Od 4550 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 4550 zł/m2

Piasta 35 – Osiedle Bojary, liczba kondygnacji: 3, 
liczba lokali mieszkalnych: 60, dostępne ostat-

nie mieszkania o powierzchni 46 m2 – 76 m2, ko-
mórki lokatorskie w cenie mieszkania, liczba 

miejsc postojowych w garażu podziemnym: 59

IV kwartał 
2019 roku

Od 5750 zł/m2 



 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 
oc ieplany, drzwi metalowe 
gruba blacha, 2 zamki, kanał- 
3.60x80x1.40m, światło.  32.000 
zł do uzg. 602-846-791  BIAŁ 

GARAŻ przy ul. Dubois 15, B-stok, 
pow. 16.6m², brama na pilot. 
29.000 zł  664-926-080  BIAŁ 

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

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

SPRZEDAM garaż na ul. Zagórnej 
w B-stoku, na I piętrze, murowa-
ny. 26.000 zł do uzg. 503-362-854  
BIAŁ 

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 

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

WYNAJMĘ miejsce parkingowe pod 
blokiem przy ulicy Ryskiej 3A 100 zł  
501-746-419  BIAŁ 

BUDOWLANE
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 

ŻÓŁT KI, 2000m², ogrodzona, 
wszystkie media, dobry dojazd. 55 
zł m² 785-642-439  MOŃ 

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

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

B STOK, 1200m², os. Białostoczek, 
pod usługi, przemysł, prąd, woda, 
kanalizacja na miejscu. 390 zł m² 
do uzg. 517-652-557  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 ZC Z E WO, 1300m², gm. 
Choroszcz. 95 zł m² 512-971-617  
BIAŁ 

B A R S ZC Z E WO, 1850m², gm. 
Choroszcz. 95 zł m² 512-971-617  
BIAŁ 

BIAŁOWIEŻA, 1807m², ogrodzo-
na, 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, 1000m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Dojlidy Górne, 
wymiary 22x45 217.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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, 1500m², Chcesz sprze-
dać działkę i nie masz czasu sam 
tym się zająć..Zadzwon, zaufało 
nam wielu klientów, woj. podlaskie 
3.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 
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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 
budowę, 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 
działka 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 szeregową 
lub bliźniaczą 560 zł m² do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. 
Dojlidy Górne, Działka 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, 410m², ul. Radosna, 
os. Jaroszówka, warunki zabudowy, 
wszystkie media. 410 zł m² 508-
073-290  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 420m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja 300.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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

BIAŁYSTOK, 750m², prąd, gaz, 
os. Nowodworce, Dzia łki w 
Nowodworcach, uzbrojone, bu-
dowlane, 5 min od Białegostoku 
138.750 zł  576-070-702  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 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, 2480m², ogrodzo-
na, prąd, woda, gaz, kanaliza-
cja, pozwolenie na budowę, os. 
Jaroszowka, Cicha spokojna okoli-
ca, z lekkim nachyleniem. 300 zł m² 
do uzg. 574-478-826  BIAŁ 

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, 12700m², ogro-
dzona, prąd, woda, kanalizacja, ul. 
Pilipki, sprzedam 1, 27h po byłym 
pgr - na działce znajduje się 1200m² 
budynków 120.000 zł  507-720-
570  BIEL 
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Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Botaniczna 9A – Osiedle Centrum, liczba kondygna-
cji: 6, liczba lokali mieszkalnych: 65, dostępne ostat-
nie 6 mieszkań (w tym 2 komfortowe apartamenty 
wykończone „pod klucz” o powierzchni 63 m2 i 137 
m2), powierzchnia mieszkań: 63 m2 – 170 m2, do-
stępne miejsca 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 etap -gotowe 
do odbioru.
III etap - III 

kwartał 2019 r.

419.000  zł/
segment,
III etap od 

446 000 zł/
segment

Belveder Podlaski
tel: 85 744 21 90

www.belvederpodlaski.eu
Belveder Podlaski

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

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

raże, usługi na parterze i pierwszym piętrze.

Gotowe do 
odbioru.

Ostatni apar-
tament.

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

usługowymi o pow. od 61 do 68 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 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 – I kwar-
tał 2021, etap II 
i III – IV kwar-

tał 2021 

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, 84m2, ul. Produkcyjna 73A, os. Ba-
cieczki, dom w zabudowie bliźniaczej, z ogro-

dem, miejsce parkingowe pod wiatą. Dom 
w trakcie wykańczania „pod klucz”.

Koniec sierp-
nia 2019 r.

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 Kochanowskie-
go.  Mieszkania dwupokojowe o pow. od 48,66 

do 52,25m2. W pobliżu Dworzec PKS i PKP, skle-
py, przychodnie, szkoła, Politechnika Białostoc-

ka i hala sportowa. W cenie przestronne bal-
kony i tarasy z widokiem na panoramę miasta. 
Dwupoziomowy parking, budynek wyposażo-

ny w windy. Rekreacyjne zaplecze budynku z pla-
cem zabaw oraz urządzeniami gimnastycznymi.

Realizacja III 
kw. 2020 r



BIELSK Podlaski, 552m², ul. Szarych 
Szeregów. 50.000 zł  784-234-953  
BIEL 

BIELSK Podlaski, 702m², Sprzedam 
działkę 0, 0702 ha, na której znaj-
duje się dom drewniany do remon-
tu i budynek gospodarczy na ul. 
Obozowa 30, 17-100 Bielsk Podla 
125.000 zł  798-820-427  BIEL 

CHOMONTOWCE, 4000m², po-
zwolenie na budowę, Sprzedam 
dwie działki położone obok siebie 
w miejscowości Chomontowce. 
Działka regularna, nieopodal rze-
ka i lasy.  75.000 zł do uzg. 880-
443-247  BIAŁ 

CHOROSZCZ, 1185m², prąd, ka-
nalizacja, Działka przy ulicy, wy-
miarowa, 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 uzbroje-
nie 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, kształtna. 
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 

 » CIBORY GALECKIE, 0.53HA, 
GM. ZAWADY, DZIAŁ
KA Z DOMEM, DZIAŁKA 
OGRODZONA. W POBLI
ŻU KOMPLEKSU LEŚNEGO 
GRABOWO.  792-537-600  BIAŁ 

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 

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

DĄBROWKI, 5200m², Działka po-
łożona na lekkim wzniesieniu z wi-
dokiem na rzekę.  29 zł m² do uzg. 
502-701-966  BIAŁ 

DOBROWODA, 2400m², prąd, 
woda, kanalizacja, gm. Turośń 
Kościelna, media 150m od działki. 
42 zł m² 518-370-196  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Duże, 2900m², 
prąd, woda, rolno-budowlana, w 
środku wsi, droga asfaltowa, lub 
zamiana na mieszkanie. 99.900 zł  
790-324-705  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Kościelne, 1210m², 
prąd, woda, pozwolenie na budo-
wę, Działka budowlana z warunka-
mi zabudowy na dom jednorodzin-
ny. 89.000 zł  576-070-702  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

GM. Turośń Kościelna, 1530m², 
uzbrojona. 80 zł m² 510-704-242  
BIAŁ 

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

G N I ŁA , 30 0 0m², prąd, Gm. 
Dobrzyniewo Duże 240.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

GREGOROWCE, 23300m², prąd, 
woda, gm. Orla 79.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

GRZYBOWCE, 5000m², prąd, gm. 
Gródek 140.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

GRÓDEK Działka Nad Zalewem, 
1150m², prąd, woda, kanalizacja, 
pozwolenie na budowę, . 59 zł m² 
do uzg. 502-701-966  BIAŁ 

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

JANÓWKA, 3700m², z zabudowa-
niami. 183.000 zł  530-195-416  
AUG 

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

KARAKULE, 1000m², przy głównej 
ulicy, z rozpoczętą budową domu 
(fundament). Wszystkie media 
przy działce, w projekcie 2 oddziel-
ne wejścia, może być na działal. 
130.000 zł  502-701-530  BIAŁ 

KARAKULE, 1020m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, Pełne uzbrojenie 
przy działce, dojazd drogą asfalto-
wą, z projektem domu i wylanym 
fundamentem 135.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KLEPACZE, 757m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, .. 155.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

K L E PAC 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 

KOL. Księżyno, 1400m², os. Ignatki, . 
200 zł m² 727-646-680  BIAŁ 

KOLONIA Cisówka, 2.26ha, kla-
sa III, IV 0, 96ha, blisko zalewu 
Siemianówka, działka między do-
mami, szer. 100m 220dł. 46.000 zł  
793-477-477  BIAŁ 
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KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, 
ul. -, os. Kolonia Grabówka, działka 
przy drodze asfaltowej. 192.000 zł  
535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

KRYNICKIE, 1200m², prąd, woda, 
około 20km do Białegostoku. 
35.000 zł do uzg. 507-767-555  BIAŁ 

KRYNKI, 606m², prąd, woda, kana-
lizacja, działka narożna, kształtna, 
centrum Krynek, przy asfalcie, pod 
zabudowę jednorodzinną lub na 
usługi. 24.900 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 

LASKOWIEC, 92a, gm. Trzcianne. 
130.000 zł  733-528-903  MOŃ 

LEWKI Koło Bielska Podlaskiego, 
54a, rolno-budowlana, blisko prąd 
i woda. 15 zł m² 510-715-661  BIEL 

M A S I E W O  N owe,  110 0 m ², 
Sprzedam działkę w centrum 
Puszczy Białowieskiej. Działka po-
łożona w miejscowości Masiewo 
Nowe o regularnych kształtach. 
Piękna okolica.  35.000 zł do uzg. 
880-443-247  HAJ 

MICHAŁOWO, 1000m², . 80 zł m² 
(85)718-94-84  BIAŁ 

M I C H A ŁO W O, 10 0 0 m²,  os . 
Śródmieście, dzwonić wieczorem. 
70 zł m² (85)718-94-84  BIAŁ 

MICHAŁOWO, 1000m², ul. Polna 
12, działka uzbrojona. 80 zł m² 795-
057-558, (85)718-94-84  BIAŁ 

MICHAŁOWO, 3000m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, 5km 
do centrum miasta pks teren równy 
dużo zieleni założona KW są jeszcze 
3 działki obok do kupienia  35 zł m² 
505-017-413  BIAŁ 

MILE JC Z YCE, 0.40ha, brzoza, 
prąd, woda. 55.000 zł  728-860-
389  SIEM 

MILEWO, 6054m², Nieruchomość 
gruntowa, niezabudowana poło-
żona w obrębie Trzcianne, powiat 
moniecki, woj. podlaskieie, o po-
wierzchni 6054mkw. 51.000 zł do 
uzg. 531-485-648  MOŃ 

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

MOŃKI, 670m², ul. Nowokocielna, 
na osiedlu jednorodzinnym 55.000 
zł  663-460-468  MOŃ 

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

MOŃKI, 820m², ogrodzona, z drze-
wami owocowymi. 48.000 zł do 
uzg. 500-580-330  MOŃ 

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

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 

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

NOWE Aleksandrowo, 946m², prąd, 
woda, gaz, ul. Słoneczna, wszystkie 
media na działce, działka położona 
wśród nowo wybudowanych do-
mów jednorodzinnych. 149.000 zł  
698-816-633  BIAŁ 

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

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 

O G R O D N I K I  K. Barszczewa, 
5000m², gm. Choroszcz. 90 zł m² 
697-552-312  BIAŁ 

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

VILLA KRAŃCOVA II, ul. Krańcowa 13, Osiedle Wy-
goda, Białystok, zostały 2 mieszkania 4-pokojo-

we o pow. 86m2 (nr 6 i 9), mieszkania na parterze 
z przynależnymi ogródkami, komórki lokatorskie, 

miejsca postojowe w garażu podziemnym, do-
brze rozwinięta infrastruktura osiedla, mieszka-
nia dostępne w pełnym stanie deweloperskim

lipiec 2019 4800zł/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. 

Oliwne Ogrody, ul. Oliwkowa, Osiedle Dziesię-
ciny, Białystok. Mieszkania 3-pokojwe od 45,18 

do 67,36m2. Ogródki, miejsca postojowe.

I kw. 2020 339.000zł 
(mieszkania 
2A, 3A, 4A)

R. i B. Andrzejewscy Białystok
tel. 505 103 180

www.osiedlezielonagorka.pl
biuro@osiedlezielonagorka.pl

Solidne domy szeregowe przy ul. Wenec-
kiej w Białymstoku (Starosielce/ Zielone Wzgó-
rza). III etap budowy: segmenty o pow. ok. 189-
218 mkw. (z garażem i użytkowym poddaszem), 

działki o pow. 200-558 mkw. Wszystkie insta-
lacje, drewniana stolarka. Wysoka jakość ma-

teriałów. Na terenie osiedla przedszkole.

IV kwartał 2019 Od 2.390 zł/
mkw. RABATY !

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.

Gotowe do 
odbioru

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.

Wasilków/Sochonie
Osiedle domów jednorodzinnych

tel. 602 69 33 86

Inwestycja realizowana jest w cichej i spokojnej oko-
licy, w otulinie Puszczy Knyszyńskiej. Teren ten znaj-

duje się w Wasilkowie (od strony Białegostoku) na 
granicy Sochoń i Jurowiec. Dogodny, szybki dojazd 
do centrum Białegostoku drogą przez Wasilków lub 
dwupasmówką przez Jurowce. Dwie ścieżki rowero-
we, jedna z Białegostoku do Świętej Wody (jeden z 

odcinków w budowie), oraz druga z Białegostoku do 
Jurowiec, wzdłuż DK8. Planuje się budynki wolno-

stojące, bliźniaki oraz szeregówki. Pełne uzbrojenie 
terenu: woda, kanalizacja, prąd. gaz, światłowód, 

lampy, otoczenie nowych domów. W pobliżu przed-
szkole, szkoła podstawowa klasy 0-3, kościół, sklep 
grupy Chorten, przystanek autobusowy linii nr 102. 

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.



OLMONT Y, 1000m², prąd, ul. 
Chabrowa, Powierzchnia do uzgod-
nienia 150 zł m² do uzg. 606-943-
890  BIAŁ 

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

OLMONT Y, 1687m², prąd, os. 
Izabelin, 1687m² i 1500m², 37x46, 
na tle lasu, teren płaski, suchy, na-
słoneczniony. 100 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. 
34.900 zł  692-926-837  AUG 

 » PAŃKI, 21000M², W OTU
LINIE NATURY 2000, 6KM 
ZA CHOROSZCZĄ, KSZTAŁT
NA, PRZY LESIE, WODO
CIĄG, ŚWIATŁO, CICHA I 
SPOKOJNA OKOLICA, NA 
POSIADŁOŚĆ LUB BIZNES 
ITP. 602-717-353  BIAŁ 

PLEBANOWCE Gm. Nowy Dwór, 
2700m², ogrodzona, Sprzedam 
działkę we wsi Plebanowce gm. 
Nowy Dwór 0, 27ha 168m x 16m 
zabudowana stodo la murowaną 
pokrytą blachą 26m  28.000 zł  693-
338-870, (85)722-60-96  SOK 

P O D L E Ń C E ,  9 8 6 m ² ,  G m . 
Dobrzyniewo Duże. 100 zł m² 607-
363-954  BIAŁ 

POROSŁY Kolonia, 2704m², prąd, 
woda, gaz, Działka z dobrym do-
jazdem pod budownictwo jed-
norodzinne 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 warun-
kami zabudowy, prąd; za szkołą 
42.000 zł  606-881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 2057m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 99.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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

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

SIAMIANÓWKA, 25000m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, 
działka leśna pod inwestycje przy 
suwalskiej strefie ekonomicznej 
w pobliżu zalew Siemianówka.  
120.000 zł  600-780-144  HAJ 

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 
pobliżu 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, 1600m², dł. 80m, szer. 
20m, przy asfalcie, pełne uzbroje-
nie prócz gazu. 120 zł m² 502-787-
601  BIAŁ 

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

SOBOLEWO, 3000m², Sprzedam 
działkę położoną w miejscowości 
Sobolewo. Działka prostokątna z 
bardzo dobrym dojazdem. Piękna 
okolica, działka przylega do Lasu. 
270.000 zł do uzg. 880-443-247  
BIAŁ 

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 
140.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

SOCHONIE, 1100m², ul. Cicha, przy 
lesie 140.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

SOCHONIE, 2100m², uzbrojona. 85 
zł m² 509-782-240  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, działka rolno bu-
dowlana, puste pole bez ogrodze-
nia z wydanymi, z gminy warunkami 
zabudowy domu jednorodzinnego 
całorocznego z garażem. 39.000 zł  
731-785-420  BIAŁ 

SOFIPOL, 1000m², działki nie ogro-
dzone puste pole z wydanymi z gmi-
ny warunkami na budowę domu z 
garażem. 39.000 zł  731-785-420  
BIAŁ 

SOFIPOL, 1100m², ogrodzona, dział-
ka z nowym ogrodzeniem, rolno- 
budowlana z wydanymi z gminy 
warunkami na dom całoroczny z 
garażem. 53.000 zł  578-549-676  
BIAŁ 

SOFIPOL, 1100m², ogrodzona, 
nowe ogrodzenie działka rolno-
-budowlana z wydanymi z gminy 
warunkami zabudowy na dom ca-
łoroczny z garażem. 57.000 zł  884-
774-215  BIAŁ 

S O FI P O L , 1900m², 20km od 
B-stoku, obok Królowego Mostu, 
zabudowana domem, stodoła. 
Prąd, studnia. Piękna okolica, spo-
kój, cisza. 129.000 zł  784-465-730  
BIAŁ 

S O F I P O L , 2400m², 20km od 
B-stoku, obok Królowego Mostu, 
droga. 105.000 zł  784-465-730  
BIAŁ 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 29



S O F I P O L ,  70 0 m²,  20 km od 
Białegostoku, obok Królowego 
Mostu. Łatwy dojazd, prąd przy 
działce. 33.000 zł  784-465-730  
BIAŁ 

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

STUDZIANKI, 1206m², wszystkie 
media przy działce, z warunkami 
zabudowy, dojazd drogą asfalto-
wą. 105.000 zł  517-596-200  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 budo-
wę 225.000 zł  721-287-032  BIAŁ 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę, Blisko szkoła. 44 zł m² 721-287-
032  BIAŁ 

W A S I L K Ó W ,  1 6 0 0 m ² ,  u l . 
Wojtachowska, na górce, przy le-
sie. 120 zł m² 509-782-240  BIAŁ 

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 budowlany 
na 11 budynków szeregowych 
698.000 zł +VAT do uzg. 885-850-
247, (85)744-66-87  AREA 

ZAŚPICZE, 0.19ha, prąd, woda, gm. 
Sokółka, działka nr. 60, niezabudo-
wana.  40.000 zł  516-170-295  SOK 

ZAŚPICZE, 0.28ha, prąd, woda, gm. 
Sokółka, zabudowana, chata i sto-
doła+ 6ha lasu 60-letniego. 65.000 
zł  516-170-295  SOK 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwo-
ścią uzyskania warunków zabud., 
większa działka 8888m² z war.za-
bud., dojazd utwardzony, 30zł m² 
cena do negocjacji  30 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

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

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

ZALESIANY, 910m², dwie działki 
910m² i 800m², kierunek Łapy, 7km 
od B-stoku, nowe os. domów 1-ro-
dzinnych, warunki zabudowy, me-
dia: kanalizacja, prąd, woda. 125 
zł m² do uzg. 504-936-730  BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 
4644m², ogrodzona, prąd, woda, 
kanalizacja, pięknie położona, gra-
niczy z lasem, 5km od Białegostoku, 
warunki 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 

Z WIERKI, 2600m², W zacisz-
nym miejscu przy lesie, 7 km. od 
Białegostoku 130.000 zł  663-460-
468  BIAŁ 

REKREACYJNE
ŻEDNIA, 6300m², Działka położona 
przy alei lipowej w centrum nadle-
śnictwa Żednia. Piękne miejsce na 
wypoczynek z dala od zgiełku mia-
sta nieopodal Białegostoku.  50.000 
zł do uzg. 880-443-247  BIAŁ 

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 

BARSZCZOWA Góra, 1.15m², dział-
ki rekreacyjne pod lasem, między 
Augustowem a Suwałkami. 25 zł 
m² 516-220-590  AUG 

BOKINY, 6600m², prąd, staw 38 zł  
721-287-032  BIAŁ 

BOKINY, 6600m², prąd, woda 38 zł  
721-287-032  BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 300m², ogro-
dzona, pozwolenie na budowę, 
działka kwadrat z domkiem letni-
skowym 60m, Okazja, Oferta 1363 
60.000 zł  531-790-139, (85)307-09-
75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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 

MARATKI, 3000m², ok. Mragowa, 
szlak Krutyni, 30m linii brzegowej, 
lub zamienię 79.000 zł  692-926-837 

MOŚCISKA, 1574m², prąd, Działki 
maja regularne kształty i po-
wierzchnie, Powierzchnie ofero-
wanych nieruchomości wynoszą 
od 1121 m² do 3267 m² . 55 zł m² 
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

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

RAJSK, 0.69ha, gm. Bielsk Podlaski, 
z domkiem letniskowym, stawem. 
75.000 zł  668-571-110  BIEL 

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

SIEMICHOCZE, 2200m², prąd, 
woda, sprzedam działkę 20x110m 
we wsi siemichocze 9km od 
Mielnika - możliwość budowy 
domu, przy drodze asfaltowej piek-
nie położona 130.000 zł  507-720-
570  SIEM 

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

ZABŁUDÓW, 500m², prąd, woda, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, 
ul. Chodkiewicza 63, os. Rafałówka, 
działka NR. 223. 8.000 zł do uzg. 
794-177-847, 798107149  BIAŁ 

ZELWA, 2005m², warunki zabudo-
wy do zabudowy letniskowej lub 
mieszkalnej, Nieruchomość poło-
żona jest w odległości około 300 
m od jeziora Zelwa 55.000 zł  604-
560-718, (85)742-21-15  eM4 

ROLNE
BIAŁA SZEWO 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 

BIELSK Podlaski, 50000m², Kupię 
grunta rolne, nieużytki, pastwiska 
Bielsk Podlaski 50.000 zł  786-818-
587  BIEL 

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 

BOKINY, 1ha, prąd 39.000 zł  721-
287-032  BIAŁ 

BOKINY, 1m², prąd 38 zł  721-287-
032  BIAŁ 

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, 
pozwolenie na budowę, zjazd 
z głównej 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 

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

FA S T Y, 10000m², ul.  Leśna, 
Sprzedam 10000m² ziemi rolnej 
w przyszłości pod inwestycję w 
Fastach 50x200m. Proszę dzwonić 
po godzinie 18.00. 22 zł m² 600-
527-696  BIAŁ 

FASTY, 1000m², ul. Leśna, (50m 
200m)ziemi rolnej w przyszłości 
pod inwestycję w Fastach koło 
Białegostoku. 22 zł m² 730-689-
833  BIAŁ 

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

GM. Zabłudów, 2.50ha, działka 
leśna znajduje się 700 m od szo-
sy Białystok-Lublin. Dojazd drogą 
gminną w pobliżu prąd. 135.000 zł  
883-688-022  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 
zabudowy. Obok działki woda, ka-
nalizacja, prąd. Działka w kształcie 
trapezu. 75.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

KOCZERY Gm. Drohiczyn, 9.16ha, 
ziemia rolna głównie III i IV klasa,  
400.000 zł  664-390-362  SIEM 

K O L .  Paw ł y,  14233m²,  gm. 
Zabłudów, działka rolno-leśna z 
warunkami zabudowy. 110.000 zł  
605-426-533  BIAŁ 

KOWALOWCE, 2400m², prąd, woda 
30 zł m² do uzg. 606-943-890  BIAŁ 

KRUSZEWO Brodowo, 5000m², 
prąd, woda, kanalizacja, Działka 
przy drodze asfaltowej, media w 
drodze, w sąsiedztwie zabudowa-
nia jednorodzinne, na wzniesieniu 
325.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

K U C H A RY Skutniki, 4500m², 
gm. Czerwińsk nad Wisłą, po-
wiat Płońsk, dom 100m², 60km 
od Warszawy +budynki gospo-
darcze. 250.000 zł  511-757-354, 
663-179-403 

MĘŻENIN, 3500m², prąd, woda, 
45km od Białegostoku, działka rol-
no- budowlana, dojazd drogą as-
faltową. 140.000 zł  508-997-598  
ZAM 

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

OGRODNIC ZKI - Juchnowiec, 
2900m², prąd, woda, gaz, kana-
lizacja, wymiary - 27m X 107m.. 
199.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

OK. Augustowa, 9000m², rolno- bu-
dowlana, możliwość podziału lub 
zamiana na mieszkanie w bloku. 
30 zł m² 518-457-738  AUG 

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

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

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

RAJGRÓD, 0.49ha, działka rolno-
-budowlana, uzbrojona - prąd, 
woda, studnia. W pobliżu jezioro i 
las. 199.000 zł  509-890-970  AUG 

SAMUŁKI Ma łe, gm. Wyszki, 
3858m², warunki zabudowy, do-
jazd droga asfaltową, w pobliżu 
woda, prąd, telefon, nr geod. 255-
2. 50.000 zł  603-456-433  BIAŁ 

SKRYBICZE, 1ha, . 35 zł m² 785-
446-820  BIAŁ 

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 

STAR A Chmielówka, 6680m², 
Sprzedam działkę po byłym sie-
dlisku w Starej Chmielówce gm. 
Bakałarzewo pow.suwalski 60.000 
zł do uzg. 519-433-571  SUW 

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

TRZCIANNE, 1.17ha, ul. Brzeziny, 
Sprzedam działkę rolną orną o po-
wierzchni 1, 1704h mieszczącej się 
w obrębie miejscowości Brzeziny 
gmina Trzcianne powiat Mońki 
14.000 zł  795-666-074  MOŃ 

TRZCIANNE, 1.25ha, ul. Brzeziny, 
Sprzedam działkę rolną orną o po-
wierzchni 1, 25h mieszczącej się w 
obrębie miejscowości Brzeziny gmi-
na Trzcianne powiat Mońki  15.000 
zł do uzg. 795-666-074  MOŃ 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
4200m², prąd, os. Białystok, Duża 
działka z wieloma możliwościami 
wykorzystania nr geod 92, wydane 
WZ, oczko wodne. 16 zł m² 600-
307-048  BIAŁ 

WÓLKA Gm. Juchnowiec K., 1.86ha, 
rolno-budowlana, przy drodze as-
faltowej B-stok- Bielsk Podlaski, 
woda, prąd, kanalizacja, telefon. 
10 zł m² 505-103-220  BIAŁ 

ZWIERKI, 3000m², w zacisznym 
miejscu w sąsiedztwie lasu  130.000 
zł  663-460-468  BIAŁ 

Z WIERKI, 5200m², W zacisz-
nym miejscu przy lesie, 7km. od 
Białegostoku, warunki zabudowy 
40 zł m² 663-460-468  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
MICHAŁOWO, 12700m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, te-
ren w całym kawałku 1, 27ha 5km 
do centrum miasta asfalt działalno-
śc hale pasieka stadnina koni pen-
sjonat 35 zł m² 505-017-413  BIAŁ 

B STOK, 400m², ul. Kopernika, bli-
sko centrum, wynajmę działkę na 
usługi lub inne działalności gospo-
darcze. 490 zł  692-926-837  BIAŁ 

BIAŁA SZEWO Gmin Grajewo, 
1.13ha, las 60-letni sosnowy. 
35.000 zł  660-006-425  GRAJ 

BIELSK Podlaski, 15000m², ul. Rajsk, 
sprzedam 2 działki leśne 0 pow. 0, 
75h - las mieszany iglasto liściasty 
17.000 zł szt. 507-720-570  BIEL 

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 
działkę, ogrodzona, 2 bramy prze-
jezdne. 1.500 zł  729-389-825  ŁOM 

 » GM. ŚWIĘTAJNO, 40HA, GO
SPODARSTWO AGROTURY
STYCZNE NA MAZURACH, 
NAD JEZIOREM, BUDYNEK 
MIESZKALNY 980M² POW. 
UŻYTKOWEJ 12 POKOI, SALA 
BANKIETOWA +STAJNIA, 
PILNE. 514-250-338  OLE 

GM. Czeremcha, 2ha, las wraz z 
gruntem. 40.000 zł  660-717-841  
HAJ 

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

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

GM. Nurzec Stacja Stołbce 67, 
3000m², ziemia orna 3000m² +sie-
dlisko 1710m²: dom drewniany, za-
budowania gospodarcze. 70.000 zł  
668-214-078  SIEM 

GM. Piątnica, 3.50ha, las sosnowy, 
10 letni. 33.000 zł ha 609-459-141  
BIAŁ 

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

GM. Wasilków, 8400m², leśno -rol-
na, przy drodze asfaltowej. 15 zł m² 
500-186-237  BIAŁ 

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

GRÓJEC, 5.59ha, woda, kanaliza-
cja, gospodarstwo rolne, budynki 
murowane, zakład samochodowy. 
800.000 zł  513-414-390 

KOŚCIUKI, 23011m², ogrodzona, 
prąd, woda, ul. -, os. -, Sprzedam 
działkę 23011 w tym 15000 stawy 
w miejscowości Kościuki. Działka 
ogrodzona. 30 zł m² 607-170-555  
BIAŁ 

 » KOBYLIN, 2500M², GM. 
PIĄTNICA, DZIAŁKA SIE
DLISKOWA DO WYDZIER
ŻAWIENIA, DOM +BUD. 
GOSPODARCZY, OGRO
DZONA, 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 

KOL. Mostowlany, 1ha, las 30.000 
zł  798-709-680  BIAŁ 

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

L E WIC K I E, 2624m², prąd, 25 
m x 105 m.. 170.560 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

MILEJCZYCE, 1000m², działki leśne 
3szt. 5.000 zł  602-615-159  SIEM 

MILEJCZYCE, 9000m², działka le-
śna (świerki) 25.000 zł  602-615-
159  SIEM 

30  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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 455.000 zł

KSM Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Harcerska 4c

15-347 Białystok
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



NAREW, 1522m², siedlisko, zabu-
dowania i pół domu drewnianego. 
90.000 zł  784-249-842  BIAŁ 

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 

NOWA Wieś, 1ha, gm. Trzcianne, 
las olszyna. 30.000 zł  506-260-
850  MOŃ 

NOWE Miasto, 704m², działka do 
wynajęcia. 500 zł  884-691-250  
BIAŁ 

 » OK CZEREMCHY, 3.50HA, 
POD INWESTYCJĘ, NA TE
RENIE PRZYGRANICZNYM, 
UZBROJONA Z PRAWEM 
ZABUDOWY, PLUS LAS. 
80.000 zł  667-304-347  BIEL 

OK. Bielska Podl., 0.24a, siedlisko z 
domkiem, prąd, woda, dojazd dro-
gą asfaltową, dobre połączenie PKP 
i PKS. 125.000 zł  510-715-661  BIEL 

OK. Brańska, 3ha, las. 60.000 zł  
505-456-149  BIEL 

OK. Dabrowy Biał., 1200m², działka 
siedliskowa. 15.000 zł  603-702-
300  SOK 

PIEKUTY, 2.70ha, las. 60.000 zł  
500-081-735  BIAŁ 

P L E W K I ,  59 0 0 m ²,  4 k m o d 
Wysokiego Mazowiecka. 240.000 
zł do uzg. 795-505-775  WYS 

SKRYBICZE, 1ha, ziemia orna. 34 zł 
m² 785-446-820  BIAŁ 

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

S O K Ó ŁK A ,  10 855m²,  prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, 
Popiołówka gm.Korycin.. 217.100 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

STARA Litwa, 30a, siedlisko z do-
mem, stodołą i garażem. 90.000 zł 
do uzg. 501-806-217  WYS 

WASILKÓW, 9800m², łąka nad rze-
ką Supraśl. 45 zł m² 502-735-067  
BIAŁ 

WESOŁOWO, 3800m², siedlisko-
wa, z bud. gospodarczym 120m², 
piwnica z kamienia, plac na budo-
wę domu. 130.000 zł  603-702-300  
SOK 

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

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

ZIEMIA ROLNA
B I E L S K Podlaski, 100000m², 
Przyjmę w dzierżawę grunta rol-
ne, nieużytki. Ziemia rolna wyso-
kie stawki ha. 1.000 zł  786-818-
587  BIEL 

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

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

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

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 

KOL. Mostowlany, 1.50ha 30.000 zł  
798-709-680  BIAŁ 

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

KOL. Mostowlany, 10.76ha, gm. 
Michałowo. 37.500 zł ha 609-195-
125  BIAŁ 

LESZNIA, 130000m², Ziemia rol-
na gm Suraż Lesznia Ostasze. 13 
ha. Uprawiana. 6 zł m² 696-003-
149  BIAŁ 

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

NOWA Wola, 1ha, III klasa. 50.000 
zł  798-709-680  BIAŁ 

OGRODNICZKI, 5000m², łąka. 20 
zł m² 502-297-415  BIAŁ 

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

POW. Hajnówka, 1.27ha 33.000 zł  
516-313-857  HAJ 

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

RUDNIKI, 14a, gm. Raczki.  49.000 
zł  692-926-837  AUG 

SOFIPOL, 2.26ha, łąka 80.000 zł  
798-709-680  BIAŁ 

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

SUCHOWOLA, 12.40ha, Sprzedam 
gospodarstwo rolne położone w 
Suchowoli o pow 12, 4 ha, na któ-
re składają się: -grunty orne: 8, 63 
ha - łąki i pastwiska trwałe 3, 78 h 
503-904-921  SOK 

SZYMANY K. Grajewa, 0.50ha, 
siedlisko, drewniane: dom, sto-
doła, obora. Murowane: obora, 

garaż. Woda, prąd, oczyszczalnia. 
Możliwość dzierżawy. 100.000 zł 
do uzg. 601-232-542  GRAJ 

SZYMKI, 1ha 30.000 zł  798-709-
680  BIAŁ 

WYK, 8.51ha, prąd, woda, Sprzedam 
lub wydzierżawię Gospodarstwo 
rolne 8, 51ha Wyk Zbójna, 
Gospodarstwo składa się z 4 dzia-
łek. Ogłoszenie właściciela 350.000 
zł do uzg. 698-501-173  ŁOM 

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

B STOK, os. Piasta, pokój dziew-
czynie. 400 zł  888-031-994  BIAŁ 

B STOK, os. Piasta, wynajmę pokój 
młodemu chłopakowi, od zaraz. 
500 zł  506-986-316  BIAŁ 

B STOK, ul. Jarzębinowa, pokój. 400 
zł  730-317-541  BIAŁ 

B STOK, ul. Mieszka I, os. Piasta, 
wynajmę pokój. 450 zł  512-571-
480  BIAŁ 

B STOK, ul. Wasilkowska, pokój, 
kaucja zwrotna 200zł. 500 zł całość 
695-974-308  BIAŁ 

B STOK, ul. Waszyngtona, wynaj-
mę pokój. 500 zł +liczniki 600-766-
466  BIAŁ 

B STOK, ul. Zwycięstwa, wynajmę 
pokój studentce, obok Madro, od 
października 2019r. 500 zł całość 
575-092-310  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, wy-
najmę pokój starszej Pani, umeblo-
wany. 400 zł  (85)745-35-49  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, pokój z kuchnią, ume-
blowany, studentom. 400 zł  508-
996-487  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Jana Pawła, ume-
blowany pokój, bez dodatkowych 
opłat. 500 zł pokój 502-782-576  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Mieszka I, os. Piasta, 
W mieszk. 3-pok, IIIp.Oddzielnie ła-
zienka i WC.Połączenia aut.:5, N5, 
8, 12, 22, 28, 29.+opł.liczn. prądu i 
wody(ok.50złm-c) 450 zł pokój 501-
184-718  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Pogodna 2, os. 
Bema, Pokój wyremontowany przy 
Politechnice wynajme od Lipca nie-
palącym. Pokój w mieszkaniu 4 pok. 
Cena bez wody i prądu(ok40zl) 500 
zł pokój 880-646-793  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, wynajmę urządzony 
pokój w domu jednorodzinnym bli-
sko centrum, osobie pracującej lub 
studentom+ kaucja. 600 zł  501-
812-412  BIAŁ 

BIALYSTOK, os. Antoniuk, Szukam 
współlokatorki w mieszkaniu dwu-
pokojowy od lipca 500 zł +liczniki 
734275138  BIAŁ 

BRAŃSK, ul. Błonie, os. Piaski 300 zł 
do uzg. 692-375-904  BIEL 

 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 

SOKOŁY, pokoje do wynajęcia, fi r-
mom, cudzoziemcom. 15 zł doba 
500-722-551 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

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

ŁOMŻA, Do wynajęcia dwa miesz-
kania po 50m² w parter i 1 pię-
tro wcześniej mieszkały rodziny z 
Czeczenii 900zł odstępne plus 300zł 
czynsz plus opłaty kaucja  900 zł  
600-588-666  ŁOM 

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

B STOK, 2 pokoje, os. Piasta, wy-
najmę mieszkanie. 1.200 zł całość 
730-900-722  BIAŁ 
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Zamieszkaj na Słonecznym Zamieszkaj na Słonecznym 
Osiedlu w NowodworcachOsiedlu w Nowodworcach
Z jednej strony rogatki Białegostoku i doskonały dojazd 

do centrum, z drugiej otulina Puszczy Knyszyńskiej, 
lasy, łąki i nieskazitelna przyroda. Osiedle Słoneczne 

powstaje przy przebudowywanej właśnie trasie Białystok 
– Supraśl, dosłownie 400 metrów od granic miasta.

To kolejna inwestycja niewielkiej, ale solidnej i wiarygodnej 
fi rmy Campo, która w swojej ofercie ma również osiedle Zielony 
Zakątek w Grabówce oraz osiedle Leśne w Wasilkowie.

Dokładna lokalizacja nowej inwestycji to: trójkąt szosy 
do Supraśla i ulicy Niemeńskiej na Wyżynach. W bezpośred-
nim sąsiedztwie znajduje się sklep spożywczy oraz przystanek 
komunikacji miejskiej. Dosłownie kilka minut jazdy samocho-
dem dzieli to miejsce od gigantycznego placu zabaw na osiedlu 
Bagnówka. Dojazd do osiedla zapewni wygodna dwupasmowa 
szosa do Supraśla ze zjazdem z drogi serwisowej. Obok osiedla 
niebawem powstanie nowa ścieżka rowerowa.

Osiedle Słoneczne to zespół 24 domów jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej.

– Będzie ono całkowicie ogrodzone i zamknięte. Na terenie 
osiedla powstanie prywatna droga będąca własnością mieszkań-
ców. Na końcu osiedla zlokalizowany zostanie niewielki zbiornik 
wodny. Większość działek ma powierzchnię 370 m2. Oferujemy 

również polbruk na podjeździe i przy wejściu. Domy będą miały 
ogrzewanie z miejskiej sieci gazowej. Na osiedlu jest zlokalizo-
wana także sieć światłowodowa i elektryczna – mówi Andrzej 
Grabiński, właściciel Campo.

DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Wszystkie domy mają powierzchnię około 135 m2 (wraz z ga-
rażem). Na parterze do dyspozycji domowników będzie wygodny, 
prawie 30 metrowy salon połączony z jadalnią oraz kuchnię i wc. 
Wygodny dostęp z garażu do domu bezpośrednio z wiatrołapu.

– Co ciekawe na piętrze można dowolnie kształtować prze-
strzeń otrzymując 3 lub 4 pokoje i jedną lub dwie łazienki. Pokoje 
na piętrze nie mają niepraktycznych skosów i można dowolnie 
ustawiać meble. Ustawienie ścianek dziełowych realizowane jest 
zgodnie z życzeniem klienta. Podobnie robiona jest instalacja 
elektryczna i wodno-kanalizacyjna – dodaje Andrzej Grabiński.

Ceny domów na słonecznym osiedlu zaczynają się od 419 
000 zł. W każdym jest możliwość instalacji kominka. Budynki 
posiadają balkony i tarasy. Są zarówno garaże jak i miejsca po-
stojowe. Ogrzewanie pochodzi z miejskiej sieci gazowej.

– Każdy kto ceni sobie spokój i bliskość natury, za z drugiej 
strony stawia na szybki dojazd do centrum powinien pochylić się 
nas naszą, słoneczną ofertą – zachęca właściciel fi rmy Campo.

NP

O fi rmie

Firma CAMPO powstała w 2005 r. w celu 
budowy osiedla domów jednorodzinnych 
i szeregowych w Wasilkowie. Dotychczas 
brakowało w rejonie Białegostoku fi rmy 

budującej tego typu domy na dużym kilkuhekta-
rowym terenie w jednolitej stylistycznej formie. 
Dominowały obiekty na małych działkach wci-
śniętych w istniejącą chaotyczną zabudowę.

Firma Campo już na etapie uzgadniania planu 
zagospodarowania osiedla dba żeby wszystkie domy 
na tym terenie miały jednolitą „willową” formę. Bez 

tradycyjnych na naszym terenie, a bardzo nie-
praktycznych poddaszy. Koncepcja ta spotkała się 
z dużym uznaniem klientów. Dotychczas powstało 

ok. 140 domów, a kolejne są w przygotowaniu.

Duży sukces w pozytywnym odbiorze stylu 
zabudowy zmotywował nas do poszukiwania ko-
lejnych lokalizacji. Na kolejne lata fi rma planuje 

inwestycje na terenie Białegostoku i okolic.

OSIEDLE SŁONECZNE 
W NOWODWORCACH:

  możliwość instalacji kominka
  osiedle ogrodzone
  balkon
  taras
  miejsce postojowe
  garaż
  ogródek
  wodociąg kanalizacja miejska
  prąd
  światłowód
  ulica utwardzona
  oświetlenie
  ogrzewanie z miejskiej sieci gazowej



B S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Antoniukowska, umeblowane, wol-
ne od 1.07.2019r 1.000 zł +opłaty 
502-250-555  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Hallera, 50m², 
po kapitalnym remoncie, umeblo-
wane lub nie, 1300zł +prąd. 1.300 
zł  668-844-575  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Mieszka I, 
umeblowane, wolne od lipca, ka-
ucja 1000zł. 800 zł +opłaty 531-
356-696  BIAŁ 

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

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

niki 668-433-258  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Szeroka, kom-
pletnie umeblowane, czyste, za-
dbane, Ip, lodówka, pralka, mikro-
falówka, tv, łazienka z prysznicem, 
wanną, lustro na sufi cie. 1.100 zł 
+liczniki 512-210-848  BIAŁ 

B STOK, dom do wynajęcia, wy-
kończony, 1000zł +prąd, również 
pracownikom budowlanym. 1.000 
zł  606-221-885  BIAŁ 

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

B STOK, os. Leśna Dolina, kawalerka 
35m², I piętro, umeblowana, dojazd 
do centrum 20, 4, 12. 1.000 zł +licz-
niki 728-854-738  BIAŁ 

B STOK, os. Nowe Miasto, miesz-
kanie 2 pokojowe, I piętro, klima-
tyzowane, wyposażone, do za-
mieszkania, wolne od lipca. 1.300 
zł +liczniki 730-041-758  BIAŁ 

B STOK, ul. Waszyngtona, kawa-
lerka do ynajęcia. 700 zł +liczniki 
600-766-466  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. 
BACIECZKI, UMEBLOWANE. 
1.300 zł  696-508-017  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. Nowe 
Miasto, 1 piętro wynajmę miesz-
kanie wyposażone, (pralka, zmy-
warka, lodówka). 1.300 zł +liczniki 
730-041-758  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2 p o koj e,  os . 
Przydworcowe, 50m², IV piętro, 
umeblowane, od zaraz 600 zł 
+opłaty 692-482-171  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2 p o koj e,  os . 
Tysiąclecia, powierzchnia: 45, 70m², 
piętro: 1, cena: 1100zł+ czynsz 
410zł + prąd+ gaz, standard: do 
wprowadzenia. 1.510 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Bat. 
Chłopskich 7, os. Lesna Dolina, II 
piętro, duży balkon, nowe okna, 
umeblowane, glazura i terakota, 36 
m² - dla osób bez nałogów,  1.200 
zł  509-036-419  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Dworska, 
os. Wysoki Stoczek, 42 m² 4 piętro, 
cegła, umeblowane wyposażone, 
pralka, lodówka, tv kaucja zwrotna 
1000zł wolne od lipca 2019 1.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Dworska, 
os. Wysoki Stoczek, 4 piętro bez 
windy, cegła umeblowane i wypo-
sażone kaucja zwrotna 1000zł wol-
ne od 1 lipca 2019  1.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o ko j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, 
komfortowe w nowoczesnym apar-
tamentowcu, 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 ko j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, w 
nowoczesnym apartamentow-
cu, KOMFORTOWE, w cenie miej-
sce w garażu podziemnym, dla 
WYMAGAJĄCYCH! 1.500 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, 2 pokoje, ul. Mławska, 
Wysoki standard, 2pok, oddzielna 

kuchnia, dwa b. duże balkony, 
podziemne miejsce parkingowe, winda 
z garażu 1.500 zł +opłaty 692-424-008  

BIAŁ 
B I A ŁY S T O K ,  3 p o koj e,  os . 
Centrum, Ip - Wynajmę, balkon, 
1500zł + 385zł + prąd.. 1.500 zł  
690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  3  p o ko 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/
wiejska, os. Nowe Miasto, PIĘKNE, 
2pokoje+pokój z aneksem, 20m² 
taras, m.postojowe w garażu, VIp.
windy, apartamentowiec, od stycz-
nia 1.700 zł +opłaty 660-474-444  
BEWE 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, 65m² 1.300 zł 
+opłaty 504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

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 koj e,  os . 
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, 5 pokoje, os. Pietrasze, 
dom dla pracowników 540 zł oso-
ba 883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, ul. Bema, wynajmę 
dom 50 mkw, wykończony, ume-
blowany, cena plus prąd i gaz, naj-
lepiej pracownikom budowlanym. 
1.000 zł  606-221-885  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. Pułaskiego, kawa-
lerka umeblowana. 600 zł +opłaty 
600-671-462  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Pułkowa, wynaj-
mę kawalerkę 28m², umeblowana, 
sprzed AGD, dobra lokalizacja. 900 
zł +opłaty 792-586-344  BIAŁ 

NIEWODNICA Korycka, dom do 
wynajęcia 100m². 1.200 zł  505-
844-489  BIAŁ 

NIEWODNICA Korycka, wynajmę 
siedlisko z domem, ogrodzone. 
2.200 zł  505-844-489  BIAŁ 

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

SOKOŁY, wynajmę pokoje pracow-
nikom, firmom, od 15zł do 30zł 
doba. 500-722-551  WYS 

 » 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 wynajęcia 
482m², działka 912m², również na 
działalność, przedstawicielstwo.
OKAZJA 15zł m²+koszty utrzyma-
nia 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, 127M², LOKAL 
HANDL. USŁUGOWY, 
NOWO POWSTAŁY BUDY
NEK RÓG HETMAŃSKA 
25 KONDUKTORSKA, PAR
TER, WITRYNY, DARMOWE 
MIEJSCA PARKINGOWE I 
NA REKLAMĘ, MONITO
RING. 50 zł m² +VAT 602-405-
688, 600-910-503  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, 350m², ul. Skorupska, os. 
Bojary, działka oświetlona, ogro-
dzona, od 1 kwietnia, cena za mie-
siąc. 750 zł  518-424-077, (85)716-
47-53  BIAŁ 

 » B STOK, 45M², LOKAL HAN
DLOWO USŁUGOWO MAGA
ZYNOWY, NOWO POWSTAŁY 
BUDYNEK RÓG HETMAŃSKA 
25 KONDUKTORSKA, VIS A 
VIS AUCHAN HETMAŃSKA, 
PIWNICA, WEJŚCIE Z ULI
CY. 20 zł m² +VAT 602-405-
688, 600-910-503  BIAŁ 

 » B STOK, 58M², LOKAL BIU
ROWY, NOWO POWSTAŁY 
BUDYNEK RÓG HETMAŃSKA 
25 KONDUKTORSKA, I PIĘ
TRO, WYSOKI STANDARD: 

KLIMATYZACJA, SIEĆ TELE
INFORMATYCZNA ŚWIATŁO
WODOWA. 40 zł m² +VAT 602-
405-688, 600-910-503  BIAŁ 

 » B STOK, 63M², NOWO 
POWSTAŁY BUDYNEK 
RÓG HETMAŃSKA 25 
KONDUKTORSKA, PARTER, 
WITRYNY, DARMOWE MIEJ
SCA PARKINGOWE I NA RE
KLAMĘ, WYSOKI STANDARD, 
KLIMATYZACJA. 50 zł m² +VAT 
602-405-688, 600-910-503  BIAŁ 

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

B STOK, 78.61m², ul. Hallera 6 40 zł 
+opłaty (85)749-60-20  BIAŁ 

B I A Ł Y S T O K ,  1 0 0 m ² ,  u l . 
Ciołkowskiego, os. Mickiewicza, 
pokoje na parterze lub I i II piętrze 
budynku, pow.od 80 do 400m².
Metraż d u, cena od 25zł m² z me-
diami! 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 biura, 
hotel, hostel, wykończony, cena 
ne  o. 29 zł m² 600-900-969  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 17.50m², wynajmę lo-
kal dom handlowy Wenus, parter. 
900 zł +liczniki 501-666-727  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, 
wyremontowany lokal przy gabi-
necie kosmetycznym, dla fryzjerki, 
stylistki, itp, wszystkie media. 800 
zł +opłaty 534-174-908  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², ul. Wesoła 13, 
os. Piaski, lokal 30m² do wynaję-
cia, niska cena-1200zł plus koszty 
250zł. Atrakcyjne miejsce. 1.200 zł 
+opłaty 532-866-399  BIAŁ 

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

 » BIAŁYSTOK, 56M², UL. 
LIPOWA, MAM DO WYNAJĘ
CIA LOKAL NA PARTERZE W 
CENTRUM 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 

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

IGNATKI, 1640m², hala produkcyj-
no-magazynowa 19.680 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

MOŃKI, 100m², os. Centrum, par-
ter, na usługi handlowo-biurowe, 
cena plus prąd. 2.800 zł do uzg. 
503-399-247  MOŃ 

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

SOKOŁY, 200m², wynajmę lokal, 
po remoncie, na gastronomię, sala 
bankietowa. 3.000 zł  500-722-551  
WYS 

WASILKÓW, 40m², przy Arhelanie. 
1.450 zł  509-782-240  BIAŁ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

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

 » KOBIETA LAT 60, SPOKOJNA, 
PRACUJĄCA, SZUKA TAŃSZE
GO MIESZKANIA 1 POKOJO
WEGO W B STOKU, NAJ

CHĘTNIEJ STAROSIELCE LUB 
OKOLICE. 794-350-911  BIAŁ 

MAŁŻEŃSTWO szuka kawalerki do 
1100 zł lub pokoju do 800 zł do wy-
najęcia, jesteśmy spokojną parą, 
bezkonfl iktową, bez nałogów oby-
dwoje pracujemy, bez kaucji. 1.100 
zł mies. 690-517-624  BIAŁ 

MAŁŻEŃSTWO z 2 dzieci i psem po-
szukuje domku bądź 3 pokojowego 
mieszkania do wynajęcia, mąż jest 
budowlańcem, ja śpiewam, opłaty 
do 1500zł. 1.500 zł całość 664-237-
987  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, domu na 
wsi w powiecie białostockim, może 
być na kolonii, bez wygód. 729-372-
350, 729-531-433  BIAŁ 

 » POSZUKUJĘ GARAŻU DO 
WYNAJĘCIA, BLISKO UL. 
WOŁODYJOWSKIEGO 
W BIAŁYMSTOKU. 
505-254-343  BIAŁ 

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

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

SZUKAM domu jednorodzinnego do 
wynajęcia od 1 Sierpnia może być 
do remontu lub bez mebli szukam 
w Białymstoku lub okolicę do 10km. 
505-576-163  BIAŁ 

ZAMIANA
BIAŁYSTOK, mieszkanie 47.6m, II 
piętro, ul. Mickiewicza, cegła, ume-
blowane, okna drewniane, ks. wie-
czysta zamienię na większe lub ku-
pię w tej okolicy. 505-103-220  BIAŁ 

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

MASZ niepotrzebną ziemię rolną 
łąkę nieużytki las lub grunt po wy-
ciętym lesie w rozliczeniu dam al-
tanę ogrodową na 10-12osób  600-
588-666  ŁOM 

WYGODNE, po remoncie, 1 piętro, 
35m², loggia piwnica, księga wie-
czysta, w centrum Hajnówki za-
mienię na podobne w Białymstoku. 
735-705-907  BIAŁ 

ZAMIENIĘ 3000 m działki rolnej z 
możliwością zabudowań w Kolonii 
Rogowo na samochód. 501-583-
914  BIAŁ 

Z A M I E N IĘ  60 0 0m² 5km do 
Michałowa z wz założona kw prąd 
woda linia telefoniczna przystanek 
pks dojazd asfalt ok.35km od B-stok 
na mieszkanie w B-stok  35 zł m² 
505-017-413  BIAŁ 

ZAMIENIĘ dom na wsi w gminie 
Poświętne z działką i bud. gospo-
darczymi na mieszkanie w bloku. 
882-698-490  BIAŁ 

 Zamienię mieszkanie 50m² w 
Świebodzicach ul. Zwycięstwa, 
2 pokoje, I piętro, bardzo cie-

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

ZAMIENIĘ siedlisko w małej wsi 
na Podlasiu na mieszkanie w Ełku. 
Ewentualnie w rozliczeniu przyjmę 
auto. 200.000 zł  737-482-080  EŁK 

KUPIĘ
KOMINEK, 8, 12kw. 606-221-885  
BIAŁ 

KUPIĘ drzwi metalowe do garażu, 
szer. 3.20, wys. 2.30 (wymiary w 
przybliżeniu). 518-457-738  AUG 
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„Pres  żowe Dziesięciny”„Pres  żowe Dziesięciny”
Sokołowscy Nieruchomości to dynamicznie rozwijającą 

się fi rmą z branży nieruchomości. Zajmuje się 
zarówno pośrednictwem, jak i deweloperstwem, 

a swą działalność prowadzi już od roku 2008.

Najnowsza i unikalna inwestycja powstaje powstaje przy ulicy 
Hallera na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku.

– Osiedle Dziesięciny od zawsze było kojarzone z bloko-
wiskiem z wielkiej płyty. Jednak od kilku lat przechodzi ono 
radykalną metamorfozę. Dzięki sukcesywnym staraniom spół-
dzielni mieszkaniowych stare bloki zyskują nowe oblicza, obok 
nich powstaje nowoczesna architektura. Bardzo nas cieszy fakt, 
że również nasza fi rma zaistnieje na tym osiedlu. Nasza inwestycja 
„Prestiżowe Dziesięciny” będzie idealnym miejsce do zamiesz-
kania zarówno dla rodzin z dziećmi jak i osób starszych – mówi 
Aneta Sokołowska właścicielka fi rmy Sokołowscy.

Inwestycja „Prestiżowe Dziesięciny” jest przedsięwzięciem 
deweloperskim obejmującym budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z pomieszczeniami handlowo-usługowymi 
i co ważne z parkingiem podziemnym.

– Niestety na osiedlu nie ma zbyt wielu miejsc do parkowania 
i dlatego też nasi architekci i projektanci zadbali o to, by przyszli 
mieszkańcy nie mieli z tym problemów. Wykorzystaliśmy jedyne 
słuszne rozwiązanie jakim jest podziemny parking – dodaje 
Aneta Sokołowska.

Atutami nieruchomości jest bardzo dobrze rozwinięta infra-
struktura osiedla, bliskie sąsiedztwo sklepów, szkół. przedszkoli, 
szybki dojazd do centrum, przystanki komunikacji miejskiej. 
Mimo ogromnej ilości zarówno starszych jak i nowszych bloków 

jest to osiedle, które ma wiele zieleni, terenów rekreacyjnych 
i placów zabaw dla najmłodszych.

Działki mają kształt wieloboku i znajdują się między ulicami 
Hallera i Leszczynową. Budynek o zmiennej wysokości, będzie 
posiadał od 3 do 6 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygna-
cję podziemną, na której zlokalizowanych zostanie 47 miejsc 
postojowych i 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Główne 
wejścia do budynku zaprojektowano z poziomu terenu od strony 
północno-zachodniej.

Pionową komunikację w budynku stanowi jedna klatka 
schodowa oraz winda, łącząca kondygnacje nadziemne obiektu 
z poziomem garażu. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojekto-
wano mieszkania 1,2,3,4 – pokojowe. Dodatkowo w kondygnacji 
podziemnej zlokalizowano komórki lokatorskie, węzeł cieplny, 
pomieszczenie techniczne, pomieszczenie wodomierza, pomiesz-
czenie pomocnicze.

Na swoich właścicieli czekają też lokale usługowo- handlowe 
zlokalizowane na parterze. To idealne miejsca na małe sklepy, 
salony piękności czy gabinety lekarskie. Lokale są zróżnicowane 
pod względem powierzchni: od 35 m2 do 68, 73 m2. Ich ceny 

zaczynają się od 6000 zł/m2 netto +23%VAT do 7500 zł/m2 
netto +23%VAT. Co ważne każdy z lokali posiada 3 pomiesz-
czenia: część usługową, zaplecze oraz WC. Istnieje możliwość 
łączenia lokali na etapie budowy.

Budynek powstanie w technologii tradycyjnej murowanej 
posadowiony na ławach fundamentowych. Konstrukcja stropów 
żelbetowa. Dach płaski o kącie nachylenia 15o, w części frontowej 
kryty blachą płaską na rąbek, pozostałej papą. Budynek tworzy 
bryłę w kształcie litery „L”. Elewację wzbogacają balkony osło-
nięte szklanymi lub pełnymi balustradami. Ściany kondygnacji 
przyziemia oraz w niższej części budynku (3 kondygnacyjnej) 
w większości wyłożone betonową płytką elewacyjną. Pozostałe 
ściany tynkowane lub w okładzinie drewnianej.

ZAPRASZAMY DO BIURA SPRZEDAŻY

UL. LEGIONOWA 30 LOK 103 

BIAŁYSTOK

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 

85 742 88 48, 85 742 88 58

NP



KUPIĘ halę namiotową, wiatę do 
samodzielnego montażu lub kon-
tener. 510-484-476 

KUPIĘ kostkę brukową i obrzeża. 
606-221-885  BIAŁ 

KUPIĘ z demontażu płytki chodni-
kowe 35 x 35 około 250 sztuk 883-
625-763  BIAŁ 

PRZYJMĘ ziemię do podwyższenia 
terenu m. Wólka Przemieście, gm. 
Wasilków 793-937-799  BIAŁ 

 SPRZEDAM szalówkę świerkową 
płaską, szer.18cm. dł. od 4-6m cena 
45zł.m²  45 zł m² 608-119-543  HAJ 

2 palety kleju do betonu komór-
kowego, 10zł za worek. 606-221-
885  BIAŁ 

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

BECZKA plas  kowa do odbioru ście-
ków kanalizacyjnych, 8000 litrów.. 
2.000 zł  513-392-315  BIAŁ 

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

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

BLACHA aluminiowa falowana, ar-
kusze 2mx1, 5m 47szt. 100 zł szt. 
609-123-341, (85)652-11-12  BIAŁ 

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

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

BRAMA garażowa segmentowa pa-
nelowa, (szer. wys.) 3m x 2, 5m, 
kolor Orzech. Zamek na klucz. 
Możliwość podłączenia automatu. 
1.000 zł  736-222-666  ZAM 

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 

CEOWNIKI hutnicze 8-14cm. 2 zł kg 
728-473-871  BIAŁ 

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

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

DACHÓWKA, cegła po Niemiecka, 
czerwona. 1 zł szt. do uzg. 733-
843-716  EŁK 

DESKA 32 podłogówka. 1.500 zł m³ 
663-414-849  SIEM 

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

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

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

DOM do rozbiórki z czerwonej peł-
nej cegły w Białymstoku. 20.000 zł  
884-691-250  BIAŁ 

 Dom drewniany typu dwo-
rek, do przeniesienia. 50.000 

zł  602-717-353  BIAŁ 

DOMY drewniane, całoroczne, let-
niskowe. 500-556-625 

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

DREWNO z rozbiórki budynku go-
spodarczego, doskonałe do budo-
wy altanki lub innego budynku. 
4.000 zł  883-688-022  BIAŁ 

DRZWI 84 z szyba, 2szt., nowe. 100 
zł  884-691-250  BIAŁ 

DRZWI 84, nowe pełne. 100 zł  884-
691-250  BIAŁ 

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

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 
100X214CM, OKNA 198X115CM 

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

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

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

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

BIAŁ 
DRZWI pokojowe 80 i 70, lewe. 100 
zł szt. 508-587-660  BIAŁ 

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

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

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

DRZWI, materiały na wykończenie 
łazienki: baterie, brodziki, szafki 
łazienkowe, 36-650zł. 606-221-
885  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 

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

GIĘTARKA, zaginarka, krawędziar-
ka ręczna do blachy ZGR 2140 0, 8 
. Cena 2500 zł (ne  o). Udzielamy 
gwarancji 12 miesięcznej. Cena 
transportu w Polsce: 100zł. 2.500 
zł  694-745-332  BIAŁ 

GIĘTARKA, zaginarka, krawędziar-
ka ręczna do blachy ZGR 2140 1, 
2. Cena giętarki to 3200zł netto. 
Gwarancja : 12msc. 3.200 zł  694-
745-332  BIAŁ 

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

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

GRZEJNIKI żeliwne, 5zł żeberko. 5 
zł  668-614-390  BIAŁ 

GRZEJNIKI aluminiowe, 2szt, uży-
wane. 150 zł szt. 784-081-904  BIAŁ 

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

GRZEJNIKI panelowe 145x65 poje-
dyncze. 50 zł szt. 608-119-543  HAJ 

GWOŹDZIE czarne dł. 50mm 20kg. 
100 zł całość 508-461-400  BIAŁ 

JESION w klocu, 2 szt  500 zł m³ 
501-207-149  SOK 

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

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

KANTÓWKA 10x10, i 14x14, orza 
deska calówka, cena od 500zł do 
700zł. 601-320-381  BIAŁ 

KARNISZE pcv, pojedyncze, po-
dwójne, potrójne, sufitowe. 5 zł 
mb 604-446-234  BIAŁ 

KOŁKI sosnowe, na ogrodzenie, dł. 
1.5m. 2 zł szt. 600-768-549  BIEL 

KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 

KRĘGI studzienne, 5szt, fi  100. 70 zł 
szt. 501-516-053  AUG 

LINA stalowa 12mm, nowa, 100mb. 
5, 90 zł  507-960-008  WYS 

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

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

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 

NOWE drzwi wewnętrzne pełne 
CERES 80 prawe kolor Akacja kupio-
ne w Castoramie. Drzwi nie pasują 
do moich starych ościeżnic, zostały 
już skrócone o 1 cm. 190 zł  504-
866-750  SOK 

 OBEJMY MONTAŻOWE RUR FI DO 
2 CALI  OK 80SZT  OBEJMA 
POJEDYNCZA 5ZŁ, OBEJMA 

KRZYŻOWA 12ZŁ. 502-782-785  BIAŁ 
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Osiedle na łonie przyrodyOsiedle na łonie przyrody
Piękna przyroda za oknem, śpiew ptaków o świcie 

i komfortowe warunki mieszkania. Czy te wszystkie 
elementy można ze sobą połączyć? Jak najbardziej, 

a przekonali się o tym mieszkańcy Osiedla Zielona Górka, 
położonego na obrzeżach Białegostoku na pograniczu 
Starosielc i Zielonych Wzgórz. W ofercie dewelopera zostało 
jeszcze kilka wolnych szeregówek i przez cały czas powstają 
kolejne – łącznie 29 budynków z pełną infrastrukturą. 
Dlaczego warto poznać bliżej szczegóły inwestycji?

Deweloper stawia na przestrzeń, stąd też mieszkańcy osie-
dla będą mieli do dyspozycji nie tylko duże domy, ale równie 
przestronne ogrody. Dodatkowo każdy ogród wyposażony został 
w praktyczne pomieszczenie gospodarcze o metrażu blisko 3 
mkw., a jego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie 
niezbędnych sprzętów.

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

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

Kolejnym atutem tego niezwykłego miejsca jest doskonała 
lokalizacja i komunikacja z centrum. Niedaleko Osiedla Zielona 
Górka przebiega budowana obecnie Trasa Niepodległości. Ułatwi 
ona mieszkańcom komunikację z resztą miasta. Blisko osiedla 
również trwają prace remontowe i na odcinku drogi dojazdowej 
powstanie tunel i nowa infrastruktura.

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

W budynkach na osiedlu Zielona Górka montowana jest 
stolarka drewniana, takich producentów jak Witraż, Sokółka, 
Fakro oraz antywłamaniowe drzwi wejściowe Gerda. Drewno 
to materiał przyjazny człowiekowi i ekologiczny. Okna drewniane 
to większa elastyczność i więcej możliwości aranżacji wnętrza. 
Okna dachowe zapewniają dobre doświetlenie poddaszy oraz 
pasywne pozyskiwanie ciepła w słoneczne dni.

Domy pokryte są dachówką betonową Braas o wysokiej 
odporności na czynniki zewnętrzne, a jednocześnie przyjazną 

środowisku. Betonowy dach lepiej chroni przed hałasem i stratami 
ciepła. Podbitka jest wykonana z drewna.

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

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

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

OSIEDLE Z PRZEDSZKOLEM

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

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

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

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

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 6:30 – 17:00 z możliwością dopasowania godzin 
do potrzeb rodziców. Przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 
do 6 lat z Białegostoku oraz sąsiadujących gmin.

Dzieciom z autyzmem i innymi trudnościami, posiadającym 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy 
profesjonalną terapię.”

Przedszkole znajduje się w nowym, dwukondygnacyjnym, 
przestronnym budynku o łącznej powierzchni ponad 900 m². 
Urządzony jest on zgodnie z europejskimi standardami. Budynek 
jest monitorowany, wejście do budynku jest zabezpieczone 
wideodomofonem, dzięki czemu na teren placówki nie wejdzie 
nikt niepowołany.

NP

O fi rmie

Osiedle Zielona Górka to inwestycja zlokalizowana 
przy ul. Weneckiej na granicy między Starosielcami 

a Zielonymi Wzgórzami na terenach zielonych, 
w sąsiedztwie lasu, z jednoczesnym dogodnym 

dojazdem do centrum. Powstaje tu łącznie 
29 domów szeregowych w trzech etapach z pełną 
infrastrukturą. Deweloper od lat stawia na jakość 
i efektywność, dlatego też do budowy szeregówek 

wykorzystywane są najlepsze i najtrwalsze materiały.

Domy Szeregowe – B.R. Andrzejewscy
Osiedle Zielona Górka

ul. Wenecka 2, 15-634 Białystok
kom.: 505 103 180

biuro@osiedlezielonagorka.pl



 OGRODZENIA, balustrady, bramy, 
automatyka, siatka ogrodzeniowa, 

panele ogrodzeniowe itp. 660-918-263  
BIEL 

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

OKNO drewniane kompletne, 2 
szybowe, wym. 140x70cm. 150 zł  
(85)675-46-10  BIAŁ 

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

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

 » PŁYTA AŻUROWA MEBA, 
WYM. 60X40X8, CZERWONA 
I SZARA, I GATUNEK, PŁYTA 
PAKOWANA NA PALETACH 
ZWROTNYCH PO 36SZT. DO 
OBEJRZENIA I ODBIORU 
BRUK BUD HRYNIEWICZE 7C. 
6, 15 zł szt. 604-105-629  BIAŁ 

PALETA kleju elastycznego, 35zł za 
worek. 606-221-885  BIAŁ 

PALETY drewniane, 300szt, wym. 
106x114cm, do dalszego użytku 
lub na opał, dzwonić po 20:00. 6 
zł szt. do uzg. (85)716-92-97  MOŃ 

PAPA tremozgrzewalna 5m² 70 zł  
796-335-325  BIAŁ 

POJEMNIKI plas  kowe na paliwo, 
20l., 30szt. 5 zł szt. 510-113-213  
KOL 

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

PRZEDŁUŻACZ siłowy 4x4 30m. 300 
zł  500-767-728  BIAŁ 

PRZEPŁY WOW Y podgrzewacz 
wody, nowy, biały. 200 zł  505-
302-976  KOL 

PRZEWÓZ elektryczny 3x 2, 5 linka 
miedź w gumie dł. 50mb., nowy. 
250 zł do uzg. 664-415-179  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 

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

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

RURY fi 8 i grubsze, na bramy i 
bramki, 20szt. 14 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 

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

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

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

SIATK A ogrodzeniowa 1.50m, 
3mm gr, słupki, cena za rolkę, okna 
80x100-nowe, różne. 120 zł szt. 
501-647-161  GRAJ 

SIATKA ogrodzeniowa nowa. 11 zł 
m² (85)868-37-47  BIAŁ 

SPRZEDAM drzwi z futryną-150zł, 
okno-100zł, skrzydło drzwi-50zł z 
demontażu. 150 zł  519-662-754  
BIAŁ 

STAL budowlana: pręty żebrowane, 
kątowniki, dwuteowniki, rury. 2 zł 
kg 508-978-927  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 3m ok 50szt. 
3 zł szt. 729-372-350  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 3m, nie uży-
wane. 4, 50 zł szt. 600-768-549  
BIEL 

STEMPLE budowlane 3m, około 
70szt. 3, 50 zł szt. 731-902-440  
BIAŁ 

STEMPLE budowlane dł. 3m. 4, 50 
zł  668-614-390  BIAŁ 

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

STOJAK do przewozu okien, drzwi. 
1.000 zł  (85)715-29-32  BIAŁ 

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

SZTACHETY olchowe, suche, szer. 
9.5cm, 400szt. 3, 50 zł mb 662-744-
100  BIAŁ 

SZTACHETY półokrągłe dł. 150cm, 
400szt. 3 zł szt. 698-580-099  BIAŁ 

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

TAPETA papierowa różne wzory i 
kolory, 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 

TYNK maszynowy, paleta, 12zł za 
worek. 606-221-885  BIAŁ 

WANNA żeliwna dł. 140cm. 90 zł  
(85)650-20-31  BIAŁ 

WANNA blaszana dł. 140. 100 zł  
609-765-940  BIAŁ 

WEŁNA 140mm 6m²jest 6 rolek 90 
zł  794-290-227  BIAŁ 

WENTYLACJA kominowa. 15 zł szt. 
730-900-722  BIAŁ 

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, 
prawe do frezarki wrzecionowej, 
100 szt. 4 zł szt. (86)271-38-53  
ZAM 

ZBIORNIK 90x90x120. 200 zł  730-
900-722  BIAŁ 

ZLEW kuchenny jednokomorowy 
z ociekaczem. 150 zł  (85)715-29-
32  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 
2 komorowy, rozm 60x80. 80 zł  
(86)271-38-53  ZAM 

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

ZWIR piasek pulpa transport 100 zł  
604-418-066  BIAŁ 

USŁUGI BUDOWLANE
STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 
506-210-160  BIAŁ 

CHCESZ mieć profesjonalnie otyn-
kowane ściany? Doskonale trafi-
łeś. Oferujemy pełen zakres usług 
związanych z tynkowaniem metodą 
tradycyjną. Woda-Piach-cement-
wap 0 zł do uzg. 691-655-384  BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, 
sprzedaż wióra do samodziel-
nego montażu. 663-201-446, 
783-828-866 

KOMPLEKSOWO elewacje, wolne 
terminy jeszcze w tym roku. Własne 
rusztowanie, f vat, gwarancja. 
Pracujemy tylko na sprawdzonych 
materiałach.  509-517-923  BIAŁ 

STAN surowy małych budynków, 
praca po godzinach, Łapy i okolice. 
664-176-721  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 
ROBOTY ZIEMNE

2 pracowników fi zycznych 31 i 36 pil-
nie szuka pracy, płatne tygodniów-
ki.  500-737-290  BIAŁ 

KOSZENIE trawy uslugi porzadko-
we sprzatanie  100 zł  604-418-
066  BIAŁ 

PRZYJMĘ dużą ilość ziemi z wyko-
pów Białystok 796-945-454  BIAŁ 

ROBOTY ziemne koparka transport 
zwiru 100 zł  604-418-066  BIAŁ 

UKLADANIE kostki brukowej  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 

MONTAŻ, naprawa, regulacja i ser-
wis okien i drzwi 794-290-227  BIAŁ 

NAPRAWA okien plastikowych i 
drewnianych, renowacje, usługi re-
montowe. 692-926-837  BIAŁ 

POZOSTAŁE
DOCIEPLANIE kominów wełną mi-
neralną, całość komina, wykończe-
nie blachą, montaż płotków śniego-
wych i zapór śniegowych z blachy. 
797-513-715  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji 
880-392-195  BIAŁ 

KOWAL wykona ogrodzenie, balu-
stradę, meble z kutego żelaza 501-
545-296  BIAŁ 

MALOWANIE i tapetowanie, solid-
nie i szybko, VAT 794-290-227  BIAŁ 

 MEBLE NA ZAMÓWIENIE: 
KUCHENNE, POKOJOWE, BIUROWE, 

SOLIDNIE. WEJDŹ NA NASZĄ 
STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ 

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

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 

NAPRAWY rynien, dachów, komi-
nów malowanie dachów. 797-513-
715  BIAŁ 

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 

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

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. 
gospodarczych, wywóz złomu i gru-
zu. 788-882-649  BIAŁ 

SPAWANIE bram sprzedaz montaz 
100 zł  604-418-066  BIAŁ 

SPAWANIE, płoty, balustrady, kon-
strukcje stalowe, wiaty, naprawy, 
przeróbki ogrodzeń. 576-905-428  
BIAŁ 

SPRAWDZONE i bezpieczne roz-
wiązania-nacinanie, frezowanie 
betonu i rusztów, FUH Nowak.  
607-857-627 

SPRZĄTANIE ogródków, koszenie. 
100 zł  604-418-066  BIAŁ 

STUDNIE wiercone. 140 zł mb 508-
677-029  SOK 

USŁUGI hydrauliczne. Instalacje c.o. 
i wod.-kan, rekuperacja, pompy cie-
pła, kotłowni na gaz, pellet i inne. 1 
zł +VAT do uzg. 603-664-445  BIEL 

WYKONUJEMY betonowe posadzki 
przemysłowe, zacierane na gład-
ko, utwardzane powierzchniowo, 
posadzki z mixokreta, tynki, każdy 
metraż. 503-196-149  MOŃ 

WYNAJME rusztowanie elewacyjne 
ok 150 m 664-176-721  BIAŁ 

ZŁOTA rączka-drobne naprawy i re-
monty 508-073-762  BIAŁ 

KUPIĘ

KUPIĘ zamrażarkę. 518-457-738  
AUG 

TABORET elektryczny 6KW kupię. 
603-804-144  BIAŁ 

SPRZĘT AGD

CZAJNIK elektryczny nie używa-
ny na gwarancji. 90 zł  663-501-
536  SIEM 

EKSPRES do kawy, nowy. 40 zł  794-
729-290  BIAŁ 

EXPRES do kawy przelewowy fi ltry 
gratis 51, 99 zł szt. do uzg. 575-
176-626  BIAŁ 

GARNEK elektryczny z 1983 roku, 
stan bdb. 130 zł  663-501-536  SIEM 

GARNKI z grubym dnem, 19-części 
nowe. 1.500 zł  509-854-039  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 190 zł  531-
865-030  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, 
z piekarnikiem. 350 zł  507-975-
896  BIAŁ 

KUCHENKA gazowo elektryczna 
320 zł  604-922-094  BIAŁ 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350 zł do uzg. 531-
540-521  BIAŁ 

LODÓWKA 60x60x86nie działa 100 
zł  531-865-030  BIAŁ 

LODÓWKA duża, nowa. 300 zł  
(85)653-47-20  BIAŁ 

LODÓWKI do przewozu żywności 
styropianowe rożne wymiary od 
30zł 729-966-462  BIAŁ 

LODÓWKO  zamrażarka. 350 zł  
508-978-927  BIAŁ 

MAGIEL elektryczny, używany, szer. 
56 cm. 80 zł  (85)650-15-59  BIAŁ 

 MASZYNA DO SZYCIA POKÓJ, Z LAT 
50, NOŻNA, SZAFKA, ROZKŁADANY 

BLAT, 100% SPRAWNA, GŁÓWKA 
JAK NOWA, LEKKO PRACUJE, 

DOWÓZ WASILKÓW, BIAŁYSTOK I 
OKOLICE. 180 zł do uzg. 606-972-284  

BIAŁ 
MIKROFALÓWKA, stan bdb. 100 zł  
576-905-428  BIAŁ 

ODKURZACZ bezworkowy, jak 
nowy, stan bdb. 60 zł  728-860-
389  BIAŁ 

ODKURZACZ piorący perfekt HD. 
1.000 zł  509-854-039  BIAŁ 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan 
bdb. 70 zł  507-975-896  BIAŁ 

PŁYTKA gazowa Dakoma 4 palniko-
wa, do zabudowy. 200 zł  (85)656-
85-91  SIEM 

PRALKA automatyczna Ardo, stan 
bdb, transport i podłączenie gra  s. 
200 zł  576-905-428  BIAŁ 

PRALKA czeska Romo, stan bdb, 
mało używana. 200 zł  663-900-
838  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 150 zł  604-922-
094  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa typu Frania, 
sprawna stan bdb. 150 zł  500-
767-728  BIAŁ 

 » PRALKA. (85)653-47-20  BIAŁ 
STYROPIANOWE lodówki rożne 
wielkości, cena od 40zł 729-971-
047  BIAŁ 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 
100 zł  692-922-569, (85)652-10-
84  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA 3 szufl adowa. 200 zł 
do uzg. 606-411-588  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA 4 szufl adowa. 200 
zł  600-165-255  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Mors mało uży-
wana jak nowa,  400 zł  729-966-
462  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Mors mało uży-
wana jak nowa. 400 zł  729-971-
047  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Mors, 2szt. 200 zł 
szt. 600-165-255  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Mors, jak nowa. 
400 zł  601-336-103  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Mors, mało uży-
wana, jak nowa. 400 zł  601-323-
135  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Zamex 110 Mors, 
otwierana od góry, nowa. 290 zł  
604-090-589  WYS 

ZMYWARKA Candy, 3 letnia. 700 zł  
505-302-976  KOL 

ZMYWARKA Miele uszkodzona na 
części. 150 zł  729-971-047  BIAŁ 

ZMYWARKA Miele uszkodzona na 
części. 200 zł  729-966-462  BIAŁ 

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na 
części. 200 zł  601-323-135  BIAŁ 

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na 
części. 200 zł  601-336-103  BIAŁ 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

 DRZWI Pcv używane 640 zł  796-
335-325  BIAŁ 
ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ra-
mienny, brązowym. 70 zł  794-729-
290  BIAŁ 
ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówko-
wy. 80 zł  (86)271-38-53  ZAM 

BOJLER browar 140l z grzałką 290 
zł  508-073-762  BIAŁ 

BOJLER elektryczny 250 zł  531-
865-030  BIAŁ 

BOJLER gazowy 200 zł  508-073-
762  BIAŁ 

BRODZIK akrylowy 110 zł  604-922-
094  BIAŁ 

BRODZIK uzywany głęboki 90 160 
zł  508-073-762  BIAŁ 

DRZWI drewniane 310 zł  531-865-
030  BIAŁ 

DRZWI drewniane sosnowe 460 zł  
508-073-762  BIAŁ 

DRZWI metalowe pełne 660 zł  794-
290-227  BIAŁ 

DRZWI metalowe polskie 780 zł  
508-073-762  BIAŁ 

DRZWI metalowe polskie 970 zł  
508-073-762  BIAŁ 

DRZWI płytowe z futryną 220 zł  
796-335-325  BIAŁ 

DRZWI techniczne antracyt 470 zł  
508-073-762  BIAŁ 

DRZWI zewnęczne PCV nowe 930 
zł  531-865-030  BIAŁ 

DYWAN 190x280. 450 zł  695-922-
181  BIAŁ 

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-
20  BIAŁ 

DYWAN 3.80 x 1.50m, delikatne 
wzory, mało używany. 77 zł  502-
639-948  BIAŁ 

DYWAN, 2x3m, mało używany, 
wzorzysty, jasny orzech i brąz z 
beżem, ładny. 150 zł szt. 503-902-
859  BIAŁ 

DYWANY 2mx3m 150 zł szt. 536-
709-700  BIAŁ 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, 
cegła, używany. 50 zł  503-902-
859  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 

FUTRYNA metalowa 100 zł  794-
290-227  BIAŁ 

GRZEJNIK łazienkowy 120 zł  604-
922-094  BIAŁ 

GRZEJNIK nowy 60x60 140 zł  508-
073-762  BIAŁ 

GRZEJNIK panelowy 130 zł  796-
335-325  BIAŁ 

KABINA + brodzik 90 190 zł  508-
073-762  BIAŁ 

KWIETNIK od sufi tu do ziemi, na 15 
kwiatów. 50 zł  509-854-039  BIAŁ 

LUSTRO kryształowe 50x60cm, 
6szt. 10 zł szt. 604-595-157  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę i fotele, ko-
lor czerwony, wełna, nowe. 100 zł  
794-729-290  BIAŁ 

ROLETY antywłamaniowe 180 zł  
531-865-030  BIAŁ 

SEDES kompakt 160 zł  604-922-
094  BIAŁ 

SEDES kompakt nowy z deską 240 
zł  604-922-094  BIAŁ 

SZAFKA z umywalką i baterią 250 
zł  794-290-227  BIAŁ 

WANNA 170x80nowa polska 180 zł  
794-290-227  BIAŁ 

WANNA akrylowa 170x95 230 zł  
531-865-030  BIAŁ 

WANNA akrylowa narożna z no-
gami i syfonem. 190 zł  508-073-
762  BIAŁ 

WANNA akrylowa nowa 170cm 170 
zł  796-335-325  BIAŁ 

WANNA nowa 120 cm akrylowa 240 
zł  604-922-094  BIAŁ 
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WAZON, grube szkło gr. 0, 4cm, 
wys. 40cm, spód 2cm, średnica 
14cm. 20 zł  503-902-859  BIAŁ 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, 
wzory dziecięce, szer. 4m. 50 zł mb 
601-323-135  BIAŁ 

ZASŁONY żakardowe, różne wzory 
i kolory. 50 zł kpl do uzg. 794-729-
290  BIAŁ 

ZASŁONY, dł. 2.35m, szer. 1.20m, 
3szt. 15 zł całość 502-639-948  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK nowy 110 zł  796-
335-325  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK używany. 70 zł  
604-922-094  BIAŁ 

MEBLE

2 fotele w dobrym stanie. 200 zł kpl 
507-975-896  BIAŁ 
ŁÓZKO polowe nowe nie używa-
ne, z materacem. 250 zł  663-501-
536  SIEM 

BIURKO. 150 zł  604-595-157  BIAŁ 
DWIE jednakowe sza  i, kolor jasny 
orzech, o wym. szer. 0.47m, wys. 
0.74m, gł. 0.41m, po dwie szufl a-
dy i dwie półki. 40 zł szt. 503-902-
859  BIAŁ 

FOTEL skórzany, kolor grafitowy. 
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. 100 zł  
515-473-777  BIAŁ 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50 zł szt. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

FOTELE 2szt, oparcie skaja, ciemna 
wiśnia, stół rozkładany. 200 zł  513-
817-273  BIAŁ 

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 
20 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

JESTEŚMY producentem mebli 
drewnianych, specjalizujemy się w 
produkcji łóżek do sypialni z drew-
na sosnowego i bukowego.  399 zł  
500-480-580  SOK 

KANAPA +fotel. 500 zł  505-302-
976  KOL 

KANAPA 160x200, beżowa w krat-
kę, stan db. 600 zł  (86)271-38-53  
ZAM 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

KOMODA niemiecka, stan bdb, po 
renowacji. 2.500 zł  662-593-789  
SUW 

KOMODA rzeźbiona z lustrem 
50x195cm 450 zł  504-418-652  
BIAŁ 

KOMPLET skórzany wypoczynkowy, 
3+2+1, grafitowy. 1.200 zł  505-
302-976  KOL 

KOMPLET wypoczynkowy, sofa roz-
kładana, 2 fotele, stan db, solidne. 
300 zł  695-834-286  BIAŁ 

KRZESŁA do stołówki lub warsztatu, 
10szt. 50 zł szt. 693-406-140  BIAŁ 

LUSTRO do łazienki 80x60 cm z ża-
rówką. 50 zł  696-564-454  BIAŁ 

MEBLE kuchenne (cały komplet), 
sza  a ze zlewem ze stali nierdzew-
nej + 2 sza  i stojące i 6 szafek wi-

szących. Łacznie zestaw liczy 9 
elementów. 600 zł do uzg. 883-
688-417  BIAŁ 

MEBLE na wymiar - szybko i solid-
nie.  (85)744-59-53  BIAŁ 

MEBLOŚCIANKA. 700 zł  695-922-
181  BIAŁ 

REGAŁ dębowy z witryną. 1.500 zł  
798-709-680  BIAŁ 

REGAŁ dębowy, komoda. 1.500 zł  
729-971-047  BIAŁ 

REGAŁ dębowy. 1.500 zł  601-323-
135  BIAŁ 

REGAŁ młodzieżowy 3 częściowy, 
szafa, tapczan, komplet. 200 zł  
696-564-454  BIAŁ 

REGAŁ stan dobry, pakowny, wyso-
kość 60cm szerokość 28.5cm, głę-
bokość 37.5 cm z jedną półką. 31, 
99 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

REGAŁ wykonany z płyty dąb sosna, 
jest on w dobrym stanie wys. 1 m 
22.5 cm szerokość 43 cm głębokość 
26.5 cm, posiada 3 półki. 61 zł szt. 
do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

REGAŁ z nadstawkami, z dużą szafą. 
300 zł  600-016-789  BIAŁ 

SEGMENT olcha przeszklony, 3 
części, 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 

SPRZEDAM komodę rozkładana, 
na dwie osoby, ze schowkiem na 
pościel. Bardzo dobry stan. Mam 
też do sprzedania regały pokojo-
we, ławy, fotele, komputer PC 399 
zł  692-437-987  SIEM 

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow kolor szary lub brazowy 
z pojemnikiem na posciel na spre-
zynie- 500 zł  730-357-775  BIAŁ 

SPRZEDAM regały pokojowe, jasne 
i ciemny, ławy, fotele 399 zł  692-
437-987  ZAM 

SPRZEDAM regały pokojowe, ka-
napa, ławy, fotele, stół z krzesłami 
399 zł  692-437-987  SIEM 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 60 zł  794-729-290  BIAŁ 

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 szklany. 
200 zł  695-922-181  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy, ława, 3 
szufl ady, kolor dąb. 40 zł do uzg. 
531-540-521  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy, szafka 
rtv, komplet. 100 zł kpl 609-765-
940  BIAŁ 

STOLIK szklany trójkątny, srebrne 
nogi, stan bdb. 200 zł  695-834-
286  BIAŁ 

STÓŁ do biura dł. 1.77m, nowy, ko-
lor jasny orzech, z wysuwaną pół-
ką na klawiaturę. 70 zł  503-902-
859  BIAŁ 

STÓŁ rozkładany + 6 krzeseł me-
ble zachodnie. 1.200 zł  505-302-
976  KOL 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, 
szer. 65cm, wys. 70cm. 300 zł szt. 
(86)271-38-53  ZAM 

STÓŁ w kolorze buku rozsuwany 
dł po rozł 2m przed 1m60cm szer 
80wys 76 transport 219, 99 zł szt. 
do uzg. 575-766-126  BIAŁ 

STÓŁ wysoki, prostokątny, rozkła-
dany, wys. 76cm, szer. 80cm, dł. 
1.10-2m, jasny orzech, stabilny, od-
powiedni na działkę lub do piwnicy. 
50 zł  503-902-859  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa, jasna sosna. 300 
zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, 
dowóz 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 

UŻYWANE biurko z nadstawką 
HEMNES-biała bejca ikea Blat po-
malowany ponieważ były małe śla-
dy użytkowania na nim Po pomalo-
waniu blatu wygląda bardzo dobrze 
550 zł całość 692-252-676  SOK 

WERSALKA bez boczków w kolorze 
brązowym lub szarym. 500 zł  884-
774-215  BIAŁ 

WERSALKA nowa  1.000 zł  729-
971-047  BIAŁ 

WERSALKA używana, jak nowa. 
1.000 zł  601-323-135  BIAŁ 

WERSALKA z boczkami w kolorze 
szarym lub brązowym. 600 zł  730-
076-599  BIAŁ 

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, szer. 
2m po rozłożeniu, pojemnik na po-
ściel. 800 zł  601-336-103  BIAŁ 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak 
nowa, dowóz gra  s. 100 zł  694-
175-685  BIAŁ 

WYPOCZYNEK 3, 2, 1, stan bdb. 500 
zł  883-235-402  AUG 

WYPRZEDAŻ garażowa mebli, mie-
dzy innymi: meble, szafy, wersalki, 
lodówki, stoły, stoliki, sza  i 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 trans-
port busem dostawczym-1, 5t prze-
prowadzki-drobne wywozimy na 
wysypisko meble agd-rtv elektro-
nike zelastwa okna drzwi palety 
deski itp 578-549-676  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne trans-
port busem dostawczymtypu kon-
tener -1, 5t z winda do wynajecia 
z kierowca do przeprowadzki lub 
przewozu rzeczy 884-774-215  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne z traga-
rzami realizujemy nie-typowe zle-
cenia wnoszenie-znoszenie przesta-
wianie np.mebli posiadamy wolne 
terminy prosze dzwonic 730-357-
775  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport busem 
mebli agd rtv itp szybko i 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, przewóz mebli, 
materiałów budowlanych, sprzętu 
AGD .Białystok-cała Polska 785-
556-050  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI KIEROWCA z 
busem dostawczym do-1, 5t do 
wynajecia do przeprowadzki lub 
przewozu rzeczy i moga panstwo 
pakowac swoje rzeczy z wlasna eki-
pa 730-076-599  BIAŁ 

 ZAPEWNIAMY auta na transport, 
przewozy, przeprowadzki, taxi 

bagażowe w Białymstoku na ul. 
Kopernika 25a obok aresztu śledczego.  

509-940-144  BIAŁ 
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ANTYKI

 ANTYKI, meble dawne, skup, 
sprzedaż, renowacja. 602-717-353  BIAŁ 

BECZKA Dębowa. 350 zł  (85)715-
29-32  BIAŁ 

DRZWI i blaty do pieca, różne. 50 zł 
szt. 508-789-456  BIAŁ 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  
694-175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 60 zł  
508-789-456  BIAŁ 

KUFER  150 zł  (85)715-29-32  BIAŁ 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 
694-175-685  BIAŁ 

KUFER. 300 zł  662-593-789  SUW 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 
70-tych, stacjonarna, dowóz gra  s, 
stan idealny, sprawna, do dowod-
nej aranżacji. 600 zł do uzg. 694-
175-685  BIAŁ 

METALOWE zawiasy i inne meta-
lowe starocia. 10 zł szt. 602-615-
159  BIAŁ 

OKNA stalowe 10szt cena od 100zł 
do 150 okna ok 100 letnie. 609-
499-004  PISZ 

ZABYTKOWY, solidny kredens, stół, 
taboret. 400 zł  602-615-159  SIEM 

GRZEJNIK olejowy. 100 zł  (85)661-
68-14  BIEL 

GRZEJNIKI aluminiowe, używane, 1 
żeberko - 12 zł. 696-564-454  BIAŁ 

LODÓWKI styropianowe termiczne 
do przewożenia żywności różne 
pojemności 5szt. 40 zł szt. 798-709-
680  BIAŁ 

OBROTOWA, podgrzewana suszar-
ka, nowa. 30 zł  797-862-982  BIAŁ 

OKNA PCV naprawa moski  ery pod 
wymiar  20 zł do uzg. 728-162-916  
BIAŁ 

PŁYN chłodniczy 20l 120 zł  531-
865-030  BIAŁ 

POJEMNIKI piekarniane sprzedam, 
100szt. 5 zł szt. 603-804-144  BIAŁ 

SPRZEDAM nieużywany regulator 
Klimosz Op  maEco oraz wentylator 
nadmuchowy Metrix DM44kpp + 
czujmik temepratury kotła. 400 zł 
szt. 668-347-269  BIAŁ 

STABILIZATOR prądu 200v. 50 zł  
696-564-454  BIAŁ 

WYKŁADZINA 4m nowa dywano-
wa. 55 zł mb 798-709-680  BIAŁ 

ZESTAW do stylizacji włosów. 40 zł  
797-862-982  BIAŁ 

USŁUGI

REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, komplekso-
we prace wykończeniowe, glazura, 
terakota, szalówka, docieplenia, 
rabaty na materiały, gwarancja ja-
kości. 511-718-942  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, tyn-
ki ozdobne. 511-718-942  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, 
parapety, montaż drzwi. 512-723-
562  BIAŁ 

TYNKI gipsowe, cementowo-wa-
pienne agregatem. 669-331-642  
BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: 
malowanie, szpachlowanie, tyn-
kowanie, panele, glazura, terakota, 
panele. Montaż okien, drzwi, para-
petów. 512-723-562 

USŁUGI remontowo- spawalnicze: 
spawanie, naprawy, modyfi kacje 
domków drewnianych, sprzątanie 
i ogrodzenia, Białystok. 884-046-
344  BIAŁ 

USŁUGI remontowo-budowlane i 
wykończeniowe. 536-709-700  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE

 » SOLIDNE PRACE OGÓL
NO WYKOŃCZENIO
WE. 796-058-865  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, pa-
nele, docieplenie, całkowite wykoń-
czenie wnętrz, w rozsądnej cenie, 
solidnie. 577-407-840  BIAŁ 

 WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE. 

665-111-102 
WODNO-KANALIZACYJNE

MONTAŻ, naprawa: elektryczne, 
gazowe i hydraulika.  790-636-521  
BIAŁ 

WYKONAWSTWO instalacji wod-
no-kanalizacyjnych i centralnego 
ogrzewania. W zakresie usług także 
kotłownie, rekuperacja i inne 100 
zł +VAT do uzg. 603-664-445  HAJ 

ELEKTRYCZNE

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

NIE płać za prąd. Instalacja fotowol-
taiczna jest lekarstwem na droże-
jący prąd. Umów się na bezpłatną 
wycenę. 10 lat gwarancji i szyb-
ki zwrot z inwestycji 693-202-203  
BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZ

NE, ODBIORCZE, OŚWIE
TLENIA, UPRAWNIE
NIA 510-686-001  BIAŁ 

WYKONUJEMY instalacje elektrycz-
ne w domach, domkach wypoczyn-
kowych, mieszkaniach, budynkach 
gospodarczych itp. Uczciwe ceny, 
rzetelnie i uczciwie. 1 zł do uzg. 
504-674-572  BIAŁ 

STOLARSKIE

STOLARSTWO artystyczne, meble 
do przedpokoju, renowacja, rzeź-
ba, inkrustacja. 504-418-652  BIAŁ 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 
NAPRAWA AGD

NAPRAWA pralek automatycznych, 
kuchenek gazowych, pralek wirni-
kowych, podłączenia, gwarancja na 
naprawę. 576-905-428  BIAŁ 

POZOSTAŁE

BIUR domów prasowanie u klien-
ta lub z dowozem. Duże doświad-
czenie zdobyte w Anglii. Używamy 
profesjonalnej chemii lub chemii 
klienta do wyboru. 25 zł  730-609-
183  BIAŁ 

KOMINKI, montaż, zabudowa 511-
718-942  BIAŁ 

OPRÓŻNIANIE mieszkań i domów 
piwnic garaży.Oferujemy szybka 
pomoc.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 

SPAWANIE u klienta, elektrycznie 
lub migomatem, ekspresowe termi-
ny, niskie ceny. 576-905-428  BIAŁ 

SPRZĄTANIE domów, piwnic, gara-
ży, lokai. Wywozimy na wysypisko, 
ekspresowe terminy, niskie ceny. 
576-905-428  BIAŁ 

SPRZĄTANIE posesji, domów, gara-
ży, opróżnianie i wywóz. 662-831-
224  BIAŁ 

SPRZATANIE piwnic garazy miesz-
kan strychow nie potrzebne rzeczy 
wywieziemy na wysypisko mebel-
ki agd-rtv elektronike okna palety 
drzwi zelastwa-itp.rzeczy 795-013-
099  BIAŁ 
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