
Doskonała lokalizacja, bezpośredni dostęp do sklepów, 
szkół, przedszkoli czy przychodni – to tylko niektóre 
atuty inwestycji fi rmy KSM Budownictwo, które 

sprawią, że mieszkanie w tym właśnie miejscu będzie 
najlepszą, życiową decyzją. Apartamenty Kleosin powstają 
przy ulicy Zdrojowej w podbiałostockim Kleosinie. 
Termin realizacji inwestycji to II kwartał 2020 roku.

Apartamenty to zespół budynków, w którym znajdują się 
mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe. Kompleks został podzielony 

na dwa segmenty z parkingami oraz garażami. Najwyższej jako-
ści architektura, komfortowe wnętrza i doskonale zaplanowana 
przestrzeń wspólna to kolejne atuty tej inwestycji.

Cicha i spokojna okolica zapewni mieszkańcom wypoczynek 
i kameralną atmosferę. Dojazd do centrum Białegostoku zajmuje 
stąd zaledwie kilkanaście minut – zarówno komunikacją miejską, 
jak również dwiema obwodnicami miasta.
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 BIA YSTOK, 56m², 2p., ul. Modli ska, os. 
Bojary, ks. wieczysta, ceg a, po remoncie, II 

poziomowe, blok ogrodzony. Dodatkowo gara . 
300.000 z   

 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   

 BIA YSTOK, 80m², 3p., ul. Wiejska, os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, ceg a, okna PCV, spó dz. 

w as. 355.000 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.  210.000 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. 480.000 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.

N        N        
 ? ?

Umowa Umowa 
z architektemz architektem
Umowa z architektem najczęściej obejmuje stworzenie 

projektu architektonicznego lub dokumentacji 
budowlanej związanej z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę. Coraz częściej architektom zlecamy również 
zaprojektowanie sposobu urządzenia wnętrz lokali 
mieszkalnych. Ze względu na wagę tych dokumentów, 
nawet drobne błędy lub niedomówienia mogą mieć 
istotne konsekwencje. Przed wyborem architekta warto 
zatem „zaprojektować” odpowiednią umowę.

Architekt wykonuje dla nas określoną pracę, której efektem 
jest opracowanie określonej koncepcji architektonicznej, wzglę-
dem także dodatkowej dokumentacji. Rodzajem umowy, który 
najbliższy jest takiemu przedmiotowi będzie zatem umowa o dzie-
ło. Z tego względu powinniśmy w niej możliwie dokładnie określić:

  przedmiot umowy – unikajmy tu ogólnikowych stwier-
dzeń, gdyż to utrudni nam wyegzekwowanie zamówionej 
pracy. Stwórzmy listę dokumentów, jakie architekt ma dla 
nas stworzyć. Dzięki temu nie zaskoczy nas również cena, 
jeżeli projektant przygotowałby więcej, aniżeli było to po-
czątkowo planowane. Pamiętajmy też, że często sam pro-
jekt architektoniczny wymagać będzie uzupełnienia o od-
powiednie projekty branżowe i wizualizacje,
  termin realizacji dzieła – brak jasnych terminów najczę-
ściej prowadzi do przewlekania wykonania dzieła. Prócz 
terminu na oddanie dzieła, możemy uregulować termi-
ny na usuwanie zgłoszonych błędów i uchybień. Bez tego 
może się okazać, że utkniemy z niepełną albo wadliwą do-
kumentacją projektową,
  wynagrodzenie – tu najlepiej zastosować ryczałt za wyko-
nanie całego przedmiotu umowy. Podwyższenie ryczałtu 
jest bardzo trudne i wymaga wykazania, że architekt bez 

swojej winy nie mógł prze-
widzieć szczególnych oko-
liczności, przez które jego 
wynagrodzenie umowne 
okazałoby się nieadekwat-
ne do nakładu pracy.

Projekt architektoniczny 
to także najczęściej utwór w ro-
zumieniu prawa autorskiego. 
Koniecznie należy się zatem zastanowić, na jakich zasadach 
będziemy mogli z niego korzystać. Czy wystarczy nam licencja 
na wykonanie według niego budynku lub jego aranżację, czy też 
domagać będziemy się przeniesienia majątkowych praw autor-
skich. Ten drugi wariant z pewnością będzie droższy. Z drugiej 
zaś strony gwarantuje niepowtarzalność projektu. Architekt 
wyzbywając się bowiem praw autorskich do projektu, nie będzie 
mógł zaoferować go w przyszłości innej osobie. Przeniesienie praw 
autorskich może mieć sens także wtedy, gdy projekt zamierza-
my wykorzystać więcej niż jedne raz albo gdy użyty zostanie on 
również do innych celów, np. reklamowych. To ostatnie dotyczyć 
może zwłaszcza różnego typu wizualizacji.

W zależności od określonego przedmiotu umowy oraz po-
zostałych obowiązków projektanta, może się okazać, że samo 
stworzenie projektu będzie niewielką częścią całej umowy. Może 
się zatem okazać niezbędne zawarcie w niej postanowień odno-
szących się w szczególności do:

  uprawnień architekta do kontaktów z deweloperem, gdy 
architekt wprowadza zmiany w projektach dostarczonych 
przez dewelopera (np. przesunięcie ścian, zmiany w ukła-
dzie wewnętrznych instalacji, itp.). Jeżeli nie chcemy po-
średniczyć w korespondencji pomiędzy architektem i de-
weloperem, to zadbajmy o odpowiednie upoważnienie,

  występowania przez ar-
chitekta w naszym imieniu 
przed organami architek-
toniczno-budowlanymi. 
W tym przypadku koniecz-
ne będzie udzielenie pro-
jektantowi stosownego 
pełnomocnictwa,

  zakupu materiałów wy-
kończeniowych – w tym 
przypadku warto zadbać tak-
że o kwestie fi nansowe. Ceny 
materiałów budowlanych są 
zmienne, więc pozostawie-
nie swobody architektowi 
może nadszarpnąć budżet 
inwestycji.

Umowa może zawierać tak-
że inne, ogólne postanowienia 

prawa cywilnego, które wzmacniać będą pozycję zamawiającego. 
Mowa tu o klauzulach:

  kar umownych za: nieterminowe dostarczenie przedmio-
tu umowy, nieterminowe usunięcie wad dokumentacji, 
bądź niewykonanie umowy, czy też odstąpienia od niej 
z winy architekta. Zastrzegając kary umowne należy pa-
miętać o wskazaniu, że uprawniony do ich żądania może 
także dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości ale na 
zasadach ogólnych. Bez takiego zapisu odpowiedzialność 
odszkodowawcza projektanta ograniczy się do zastrzeżo-
nej kary umownej i to nawet, gdy faktyczna szkoda będzie 
większa,
  odstąpienia od umowy z winy danej strony – niekiedy 
może się okazać, że współpraca stron nie układa się do-
brze, a wykonywanie umowy nastręcza coraz to nowych 
problemów. Warto zatem zadbać o możliwość zakończenia 
jej przed wykonaniem zamówionego dzieła. Zwrócić jed-
nakże należy uwagę na fakt, że jeżeli odstąpienie nie na-
stępuje z winy projektanta albo w wykonaniu umownego 
prawa odstąpienia, zamawiający będzie zobowiązany do 
zapłaty wynagrodzenia. Będzie mógł jedynie odjąć od nie-
go to, co architekt zaoszczędził wobec przerwania realizacji 
umowy,
  umowne prawo odstąpienia – to klauzula, która pozwa-
la na odstąpienie od umowy w terminie wskazanym w jej 
treści,
  odstępne – ta klauzula jest zbliżona do wcześniejszej. 
W tym jednak przypadku osoba rezygnująca z umowy musi 
zapłacić drugiej stronie określoną w umowie kwotę zwaną 
odstępnym.

To tylko niektóre postanowienia, o których warto pomyśleć 
zawierając umowę z architektem. W razie trudności, z pomocą 
przyjdą nam przepisy Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło oraz 
wykonywaniu i skutkach niewykonania zobowiązań umownych.

Michał Koralewski

Rynek Pierwotny
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Ciepły domCiepły dom
Nieszczelne lub nieprawidłowo zamontowane okna 

generują straty ciepła na poziomie nawet 20-30%. 
Im większy defi cyt – tym większe koszty związane 

z ogrzewaniem domu. O tym, jak zadbać o energooszczędność 
okien opowiada Rafał Buczek, ekspert z fi rmy Awilux.

Współczesne domy budowane są z zachowaniem zasad bu-
downictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Idea to wpływa 
na ekologiczność obiektów, zmniejszając zużycie zasobów, a tym 
samym na minimalizowanie kosztów energii służącej do ogrzewa-
nia wnętrza. – Energooszczędność budynków zależna jest m.in. 
od ich specyfi cznej budowy wykorzystującej naturalne źródła 
energii – w przypadku domów pasywnych są to południowe 
przeszklenia nazywane pasywnymi zyskami solarnymi – oraz 
dzięki stosowaniu materiałów gwarantujących wysokie parametry 
cieplne oraz izolacyjne. W przypadku okien najważniejszym kry-
terium jest niski współczynnik przenikalności cieplnej. Obecnie 
dla całego okna nie może być on większy niż Uw=1,1 W/m2K, 
a dla domów pasywnych nie wyższy niż 0,8 W/m2K. – mówi Rafał 
Buczek z fi rmy Awilux, producenta okien, drzwi i akcesoriów.

STOLARKA OKIENNA W WALCE Z WYCHŁODZENIEM DOMU

Uzyskanie dobrego parametru izolacyjności termicznej okna 
jest możliwe tylko przy odpowiednim doborze profi lu oraz szyby 
i przy jednoczesnym ograniczeniu mostka cieplnego na styku szyby 
z ramą. Zarówno w domach pasywnych, jak i energooszczędnych, 
stosuje się okna z pakietem trzyszybowym. Niezależnie od tego 
czy zdecydujemy się na okna PCV czy ALU – najważniejszy jest 
współczynnik Uw, który dostarcza informacji, jak duża jest utrata 
ciepła z wewnątrz na zewnątrz. W przypadku technologii PCV 
w ofercie Awilux znajdują się rozwiązania, których współczynnik 
U rozpoczyna się już od 0,72 W/m2K. Dla okien aluminiowych 
parametr U może osiągnąć wartość 0,8 W/m2K.

– Dostępny w ofercie Awilux Polska System SCHÜCO LivIng 
spełnia normy budownictwa pasywnego i niskoemisyjnego. 
Dzięki 7-komorowej konstrukcji oraz wykorzystaniu dwóch 
(AS) lub trzech (MD) innowacyjnych uszczelek z tworzywa 
EPDM, rozwiązanie SCHÜCO LivIng wyróżniają wysokie pa-
rametry techniczne. Współczynnik U dla tego systemu wynosi 
0,72 W/m2K. Natomiast w przypadku okien opartych na tech-
nologii ALU, ciekawym rozwiązaniem jest system Schüco 
AWS 90.SI+ (Super Insulation +). Jest to pierwszy aluminio-
wy system okienny, który spełnia wymagania budownictwa 
pasywnego, osiągając współczynnik przenikalności cieplnej 
Uw=0,82 W/m2K. – mówi ekspert Awilux.

CIEPŁA RAMKA – CO TO TAKIEGO?

Wysokiej jakości okna energooszczędne wyposażone są w ram-
kę dystansową, która zapobiega utracie ciepła. Ramka oddziela 
układ dwóch tafli szkła, a powstałą w ten sposób przestrzeń 

międzyszybową wypełnia się 
gazem szlachetnym – argonem 
lub kryptonem – dla zwiększe-
nia efektu ciepłochronności. 
– Okna z ciepłą ramką zapew-
niają niskie przewodnictwo 
ciepła. Zaawansowana tech-
nologia, którą stosuje się 
przy produkcji okien, spra-
wia, że zmniejszają się koszty 
ogrzewania zimą. Dodatkowo, 
dobre okna sprawiają, że latem 
w domu panuje przyjemny mi-
kroklimat.– mówi Rafał Buczek 
z fi rmy Awilux.

NIE ZAPOMNIJ O MONTAŻU

Nowoczesne okna są coraz 
cieplejsze. Jednak by cały dom 
spełniał surowe wymagania 
dotyczące energooszczędno-

ści, należy pamiętać o właściwym montażu. Okno straci swoje 
właściwości termoizolacyjne, jeśli nie zostanie odpowiednio za-
montowane, a miejsce styku nie będzie dodatkowo wzmocnione 
wielowarstwową izolacją. – Inwestorom doradzamy ciepły montaż 
stolarki. Wstawienie okien energooszczędnych tradycyjnym spo-
sobem może sprawić, że stracą one swoje parametry szczelności, 
co przełoży się na straty energii dla całego domu. Warto poznać 
różnicę między poszczególnymi rodzajami montażu. Tradycyjny 
oparty jest na piankach montażowych, które przy dłuższym wy-
stawieniu na działanie czynników zewnętrznych, mogą stracić 
swoje właściwości, tj. zmienić kolor, a nawet rozsypać się poprzez 
wchłanianą dużą ilość wilgoci. W przypadku ciepłego montażu 
okno jest dodatkowo zabezpieczone foliami – paroprzepuszczalną 
od zewnętrznej strony oraz paroszczelną od wewnątrz. Dzięki temu 
uszczelnienie pozostaje suche, a okna spełniają swoje zadanie, czyli 
zatrzymują ciepło w domu. – podpowiada ekspert z fi rmy Awilux.

Stolarka otworowa znacząco wpływa na energooszczędność 
domu, dlatego warto poświęcić jej dużą część swojej uwagi. 
Rodzaj okien wybieramy już na etapie projektowania inwestycji, 
natomiast zamówienia i zakupu okien należy dokonać w mo-
mencie postawienia ścian – aby mieć możliwość wykonania 
precyzyjnego pomiaru. Pierwszym krokiem do zakupu okien 
gwarantujących ciepło jest wybór właściwego producenta oraz 
salonu stolarki. Kompetentna obsługa oraz szeroki asortyment 
rozwiązań dostępnych w ofercie Awilux pozwoli wybrać system 
idealnie dopasowany do projektu domu, jak i potrzeb wszystkich 
domowników.

W ciepłych domach możemy zamontować zarówno tradycyj-
ną stolarkę, jak i okna typu FIX (nieotwieralne), a nawet duże 
przeszklenia, o ile spełniają wymagania dotyczące właściwej 
termoizolacji. Dobrych okien najlepiej szukać u producenta 
gwarantującego najwyższą jakość oraz doświadczenie. Przy za-
kupie okna należy jednak zapoznać się ze specyfi kacją techniczną 
i uzyskać deklarację właściwości użytkowych, która potwierdza 
parametry okna. Tak wybrane przeszklenia pozwolą cieszyć się 
ciepłem przez długie lata.

NP
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Klasyka zamknięta Klasyka zamknięta 
w kawałku drewnaw kawałku drewna
Nibofl oor PK100 to nowość w ofercie marki Bos  k. Za pomocą tego trwale elastycznego 

kleju hybrydowego można stabilnie przymocować zarówno mozaikowy parkiet 
i lite deski, jak też przede wszystkim coraz popularniejsze deski warstwowe. 

Łatwość aplikacji oraz krótki czas schnięcia znacznie przyspieszają prace montażowe.

Drewniane podłogi nie tylko zachwycają pięknym wyglądem, ale również mogą być trwałym 
i solidnym rozwiązaniem na wiele lat. Pamiętać jednak należy, że ten naturalny materiał ma swo-
je wymagania. Aby cieszyć się jego urodą przez długi czas, już na etapie montażu trzeba dobrać 
odpowiedni klej, który będzie dostosowany do rodzaju drewna, podłoża, a także typu okładziny 
podłogowej. Drewniane posadzki mogą bowiem przybierać różne formy parkietu z mniejszych lub 
większych elementów, litych desek o różnych szerokościach, czy cieszących się ostatnio dużą po-
pularnością desek warstwowych. Te ostatnie zdobywają obecnie coraz szersze grono zwolenników. 
Dzięki złożonej, warstwowej konstrukcji, deski warstwowe pozwalają stworzyć bezpieczną i trwałą 
posadzkę, charakteryzującą się większą wytrzymałością na naprężenia i minimalnymi szczelinami 
pomiędzy deskami. Wierzchnia część dekoracyjna wykonana jest z wysokogatunkowego, szlachet-
nego drewna. Jej grubość z reguły wynosi około 4-6 mm, co umożliwia kilkukrotne cyklinowanie.

KLEJ NA KAŻDĄ PODŁOGĘ

Drewniana podłoga pracuje. Deski pod wpływem zmian temperatury i wilgotności mogą od-
kształcać się oraz zwężać i rozszerzać. Zjawisko to jest szczególnie wyraźne w przypadku dużych 
elementów oraz posadzek ułożonych na ogrzewaniu podłogowym. Klej użyty do montażu musi 
kompensować te ruchy, dlatego jedną z jego kluczowych cech powinna być elastyczność. Nibofl oor 
PK100 marki Bostik pozwala doskonale spełnić te warunki – nie tylko jest trwale elastyczny, ale też 
nie powoduje pęcznienia drewna. Ten nowoczesny klej na bazie hybrydowej może być stosowany 
do parkietu mozaikowego i litych desek do szerokości 100 mm. Szczególnie polecany jest do desek 
dwu- i trójwarstwowych. Jego uniwersalność dotyczy też podłoża, na które można go aplikować 
począwszy od jastrychów cementowych i anhydrytowych, przez beton, tynk, różne rodzaje cegieł, 
po płyty OSB i sklejkę. Bardzo dobre właściwości mechaniczne kleju Nibofl oor PK100 przekładają 
się też na komfort akustyczny. Podłoga mniej przenosi dźwięki, a stabilnie zamocowane deski nie 
skrzypią pod wpływem kroków. Produkt nie zawiera rozpuszczalnika ani silikonów i jest bezwonny.

SZYBKIE I BEZPROBLEMOWE PRACE

Nibofl oor PK 100 marki Bostik to jednoskładnikowy preparat gotowy do użycia. Sprzedawany 
jest w praktycznym opakowaniu wiadro zawiera dwa aluminiowe worki po 7 kg. Przed nałożeniem 
kleju podłoże nie musi być gruntowane. Ważne jest natomiast, aby sprawdzić jego wilgotność. 
W przypadku jastrychu cementowego nie powinna ona przekraczać 2%, a anhydrytowego 0, 5%. 
Klej Nibofl oor PK 100 nie wymaga odparowania. Nanosi się go w prosty sposób za pomocą pacy 
zębatej. Dodatkowo szybko wysycha, co znacznieprzyspiesza dalsze prace. Na podłogę można wejść 
już po 12 godzinach, a pełne utwardzenie klej uzyskuje po 24-48 godzinach (w zależności od temp 
eratury i wilgotności względnej powietrza). Po upływie 48 godzin można przystąpić do szlifowania 
i lakierowania posadzki. Ogrzewanie podłogowe powinno zostać wyłączone na dwa dni przed pla-
nowanym montażem podłogi i stopniowo włączane po tygodniu od pełnego utwardzenia się kleju.

Podłoga z naturalnego drewna już od lat zdobywa przychylność architektów i użytkowników. 
Szerokie grono wielbicieli zawdzięcza nie tylko wyjątkowemu urokowi i szerokim możliwościom 
aranżacyjnym, ale również trwałością i wytrzymałością. Aby tak się jednak stało, warto zadbać, 
by już na etapie montażu wykorzystane zostały odpowiednie produkty, które pozwolą jej tę trwałość 
zachować na długo.

www.bostik.pl
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 reklama

 YSKI, 9733m², pr d, woda, miejscowy plan 
zagospodarowania pod us ugi, przemys , 

gastronomi , turystyk  i zabudow  mieszkaniow  
jednorodzinn  3.200.000 z  do uzg. 

 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, 44m², 4p., ul. Gruntowa, os. 
M odych, ks. wieczysta, ceg a, w as., dwustronne, 

widna kuchnia, przechodni pokój dzienny+2 
sypialnie, loggia i piwnica 249.000 z   

 BIA YSTOK, 51m², 1p., ul. Nowy wiat, os. 
Centrum, WYJ TKOWA, najlepsza lokalizacja w 
Bia ymstoku, ceg a, wspólnota, m.postojowe na 

posesji, do remontu 296.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, ul. w. Rocha, os. Centrum, lokal 
30, 3m² I pi tro w kamienicy z 2000r. Obecnie 
gabinet medyczny, idealy równie  jako biuro, 

siedziba firmy, us ugi 166.650 z   

 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! 169.000 z   

P    P    

Szczelny i estetycznySzczelny i estetyczny
Coraz więcej Polaków marzy o własnym domu 

i coraz częściej ich na to stać. Działki w mieście 
mają jednak gabarytowe ograniczenia, 

sąsiedztwo bywa bardzo bliskie, a czasami i uciążliwe. 
Aby osłonić się od wścibskich spojrzeń i ochronić 
prywatność trzeba pomyśleć o szczelnym płocie.

Najpopularniejsze sposoby ogradzania się to murowane par-
kany albo drewniane płoty. Pierwszy bardziej pasuje do miejskich 
siedzib i jest trwalszy, ale jego budowa jest kosztowna i czaso-
chłonna. Płot z drewna jest tańszy, ale zdecydowanie szybciej 
ulega zniszczeniu. Stalowe, ażurowe ogrodzenia z kolei nie dają 
wystarczającej osłony, chyba że… zostaną wypełnione.

Firma „Progresja” z Ignatek pod Białymstokiem proponuje 
ciekawe rozwiązanie. Jako pierwsza na świecie wyprodukowała 
mocne tworzywo – technorattan, według całkowicie autorskiego 
pomysłu. Mata ma grubość od 1300 do 1600 gramów, wyko-
nana jest z granulatu plastikowego, który w 90 proc. pochodzi 
z recyklingu.

– Pracowaliśmy nad tym patentem przez dwa lata, ale udało 
się. Nasz technorattan posiada podstawowy atut, na którym 
nam najbardziej zależało. Można go ciąć w dowolnym miejscu 
i zachowuje linię, to znaczy nie rozplata się – wyjaśnia Tomasz 
Walentynowicz, właściciel fi rmy „Progresja” z Ignatek i sklepu 
internetowego matanalata.pl.

Technorattan przycinać można do różnych rozmiarów i kształ-
tów z dokładnością co do milimetra. Doskonale nadaje się więc 
do wypełniania już istniejących ażurowych płotów i siatek, ale 
producenci w tym roku wyszli też z ofertą do inwestorów, którym 
zależy na czasie i którzy chcieliby zdążyć postawić ogrodzenie 
jeszcze przed zimą.

– Wprowadziliśmy do sprzedaży dwa rodzaje przęseł ze stali 
z wypełnieniem z technorattanu. Takie ogrodzenie jest bardzo ła-
twe i szybkie w montażu – mówi Tomasz Walentynowicz. – Dzięki 
swojej grubości mata nie fałduje się ani nie wiotczeje na słońcu, 
nie pęka na mrozie. Jest oporna na warunki atmosferyczne oraz 
na promienie UV, co zostało potwierdzone przeprowadzonymi 
badaniami. Nie wymaga też żadnej konserwacji i długo zachowuje 
idealny stan nawet do 20 lat. Łatwo można ją umyć, spłukując 
wodą pod ciśnieniem, choćby po prostu ze szlaucha.

Przęsło Portland o długości 200 cm i wysokości 160 cm kosz-
tuje około 300 zł, niższe Tola (120 cm wysokości) jest o sto złotych 
tańsze. „Progresja” produkuje maty tradycyjną metodą w wyko-
rzystaniem krosien, co sprawia, że bardzo przypominają naturalny 
rattan. Dostępne są w neutralnych barwach ziemi, w 11 wariantach 
kolorystycznych. Jeśli którejś pani domu znudzi się modny dzisiaj 
szary, może niedużym kosztem wymienić matę na inną.

Technorattan sprawdzi się w sytuacji, kiedy chcemy się 
oddzielić lub ukryć brzydkie sąsiedztwo. Ale gdy za jakiś czas 
tuż za płotem wyrośnie nam bujny las, wypełnienie da się łatwo 
usunąć – całkowicie bądź częściowo i możemy odsłonić ładne 
widoki. Fakt, że technorattan można dowolnie ciąć zostawia też 
duży margines swobody podczas montażu ogrodzenia. Umożliwia 
wycinanie otworów np. na skrzynkę pocztową albo na okno 
do sąsiada, z którym się jednak zaprzyjaźniliśmy.

NP
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MIESZKANIA

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

1025 m², 246z  m² 175.644 z  do uzg. 

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

asfaltowej i przystanku, w otulinie lasu i dzia ek 
zabudowanych 145 z  m² do uzg. 

 BIA YSTOK, 784m², pr d, woda, kanalizacja, os. 
Zagórki, 22 kszta tne dzia ki o powierzchni od 784 
m² do 1459 m², dojazd drog  asfaltow . 117.600 z  

do uzg. 

 BIA YSTOK, 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 

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

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

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

do wprowadzenia 599.000 z  do uzg. 

 BOGUSZEWO, 130m², dzia ka 2191, ceg a, 
wolno stoj cy, z budynkiem gospodarczym oraz 

warsztatem, dom po kapitalnym remoncie, 
atrakcyjna okolica. 400.000 z  do uzg. 

 D BRÓWKI, 171m², dzia ka 370, ceg a, stan 
surowy zamkni ty, bli niak, 5 pokoi, 4 sypialnie, 

okna pcv, gara  1- stanowiskowy, taras, 2 balkony 
320.000 z  do uzg. 

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

wspania y ogród,  690.000 z  do uzg. 

DOMY

z  do uzg. 
 Bia ystok, 2 pokoje, os. Tysi clecia, powierzchnia: 
45, 70m², pi tro: 1, cena: 1100z + czynsz 410z  + 
pr d+ gaz, standard: do wprowadzenia. 1.510 z  

do uzg. 

 BIA YSTOK, 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

BIAŁYSTOK, 60m², 2p., Kupię miesz-
kanie 2- 3 pokoje może być wieżo-
wiec do końca miesiąca. 200.000 zł 
do uzg. 796-289-793  BIAŁ 

KUPIĘ 2 pokojowe mieszkanie do 
IIIp, Białystok 200.000 zł  509-
703-757, 574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KUPIĘ Mieszkanie Białystok do re-
montu. 140 zł do uzg. 503-391-530  
BIAŁ 

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

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę. Do 
remontu, komornicze, może być 
zadłużone. Pomogę we wszystkich 
formalnościach. Jestem osobą pry-
watną. 504-313-087  BIAŁ 

KUPIĘ za gotówkę 1-2-3-4 pokojowe 
do remontu lub zadłużone  508-
793-303  BIAŁ 

KUPIE 1-pokojowe mieszkanie, 
Dąbrowa Białostocka, Czarna 
Białostocka, Sokółka, Białystok. 
507-793-730  BIAŁ 

MIESZKANIE 1, 2 piętro w cegle, 
poniżej ceny rynkowej, może być 
do remontu, w B-stoku. 698-195-
597, (85)663-17-25  BIAŁ 

SKUP Mieszkań za gotówkę. Kupimy 
każde mieszkanie do remontu - z za-
ległościami w opłatach. Posiadamy 
mieszkania na zamianę. 513-511-
003  BIAŁ 

Z nami sprzedasz i kupisz nierucho-
mość. Dołącz do grona zadowolo-
nych klientów naszego biura! 5.000 
zł do uzg. 574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

DOMY

KUPIĘ dom z działką w Białymstoku 
lub + - 5 km od miasta. Może być do 
remontu. 731-060-415  BIAŁ 

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

KUPIĘ siedlisko lub działkę z budyn-
kiem. powiat sokólski bliżej gmi-
ny Dąbrowa Białostocka.  50.000 
zł całość do uzg. 514-131-676, 
797258294  SOK 

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

MOŻEMY Ci w sprzedaży twojej 
nieruchomości. Zgłoś się do nas a 
sam się przekonasz, że było war-
to! 5.000 zł do uzg. 574-737-543  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

LOKALE

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

KUPIĘ lokal użytkowy ok. 400m², 
w Suwałkach lub w okolicy. 784-
603-104  SUW 

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

DZIAŁKI
DUŻĄ działkę budowlaną lub rol-
ną, Białystok i obrzeża. 503-045-
007  BIAŁ 

KUPIĘ działkę budowlaną i inwesty-
cyjną, Ignatki osiedle lub Ignatki. 
698-195-597  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 działkę w Ignatkach Osiedle. 
698-195-597  BIAŁ 

KUPIĘ działkę w Ignatkach, ul. 
Borsucza. 698-195-597  BIAŁ 

KUPIĘ las z gruntem lub do wycinki. 
516-299-093  ŁOM 

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

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

. podlaskie ).  513-017-847 

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

1-POKOJOWE
B STOK, 26m², ul. Malmeda, os. 
Centrum, . 300.000 zł  664-619-
039  BIAŁ 

B STOK, 28m², 3p., os. Mickiewicza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, ścisłe centrum, idealne 
pod wynajem, Oferta 1419 174.000 
zł  507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 31m², 3p., os. Wygoda, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, nowoczesne z pełnym wy-
posażeniem, Oferta 1417 229.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 27m², 1p., os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., niski czynsz, balkon, 
Oferta 1471 179.000 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 

2-POKOJOWE

 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, 3p., os. Piaski, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, ni-
ski czynsz, blisko Politechnika, 
Oferta 1461 215.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 40m², 2p., os. Skorupy, 
ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas., niski czynsz 2019 rok, 
Oferta 1448 299.000 zł  531-790-
139, (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, 42m², 3p., os. Mickiewicza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, cen-
trum, blisko uczelni, niski czynsz, 
Oferta 1463 289.000 zł  507-397-
447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 43m², 1p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, włas., stan dewelo-
perski, apartamentowiec 2018r, 
Oferta 1341 265.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 43m², 4p., os. Mickiewicza, 
ks. wieczysta, cegła, blisko uczelni, 
idealne pod wynajem, do odnowie-
nia, Oferta 1414 245.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 44.70M², 4P., UL. ŻABIA, 
CEGŁA, SOKOŁOWSCY 

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

B STOK, 44m², ul. Dubois, os. Nowe 
Miasto, . 250.000 zł  606-595-237  
BIAŁ 

B STOK, 45m², 2p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., garaż podziemny, balkon, 
winda, budynek z2008 r. CEN-
MS-1275 315.000 zł m² 507-397-
447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 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, 46m², 2p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, włas., 
dobra lokalizacja, idealne pod wy-

najem, Oferta 1456 279.000 zł  531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, płyta, po 
remoncie, okna PCV, włas., ume-
blowane, blisko sklepy, szkoły, MPK, 
Oferta nr 1351 239.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², os. Mickiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., ścisłe centrum, wysoki stan-
dard, Oferta 1450 349.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

STAN DEWELOPERSKI. 304.420 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 STOK, 51m², 6p., os. Słoneczny 
Stok, umeblowane, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., winda, ładny widok, 
dobra cena, Oferta 1467 229.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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, 53.75m², os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., piwnica, 
balkon, idealna lokalizacja, niski 
czynsz, CEN-MS-1201 230.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 30 m²,  3p.,  u l . 
Wiosenna, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, okna PCV, włas. 
289.000 zł  576-070-706  EM5 
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 

BIAŁYSTOK, 35.70m², 1p., ul. 
Gajowa, os. Dziesięciny, umeblo-
wane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., mieszkanie z dożywotnim 
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prawem do zamieszkania,  130.000 
zł do uzg. 516-010-978, (85)744-
66-87  AREA 

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, 44.48M², 7P., UL. 
WIADUKT, OS. REKREACYJNE, STAN 

DEWELOPERSKI. 244.640 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

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

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

BIAŁYSTOK, 47.30m², 4p., ul. 
Gruntowa, os. Młodych, ks. wie-
czysta, cegła, włas., atrakcyjne po 
remoncie, zab. stałe kompletne 
agd, meble w cenie, balkon piwnica. 
280.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

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, 47.80m², 4p., ul. 
Gajowa, os. Dziesieciny, płyta, po 
remoncie, Funkcjonalne, rozkła-
dowe, dwustronne, 2 pokojowe z 
możliwością zmiany na 3 pokoje 
227.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Aleja 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, włas., 2 pokoje piekny 
widok 278.997 zł do uzg. 731-810-
508  BIAŁ 

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, 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 

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

GRABOWO, 40m², 2p., ul. Witosa, 
ks. wieczysta, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., przynależy garaż, piwnica 
oraz 5 ar działki. 95.000 zł  518-
624-803  KOL 

 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 

ZABŁUDÓW, 34m², 3p., nowe, 
urządzone, balkon, piwnica 7m³. 
140.000 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

 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, 48.40m², 3p., os. Bojary, 
do wprowadzenia, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 
wyposażone, idealne pod wyna-

jem, Oferta 1470 265.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48.50m², os. Bacieczki, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, nowy blok, teren monitoro-
wany, Oferta 1433 289.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 3p., os. Bojary, do 
wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
blisko centrum, okazja cenowa, 
Oferta 1470 265.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 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, 51m², 2p., os. Wygoda, 
ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas., 2019r, blisko żłobek, 
Oferta 1441 345.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 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 

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

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

48  BIAŁ 

 B STOK, 55.27M², 2P., UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, STAN DEWELOPERSKI. 

342.674 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 57m², 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., super lokalizacja, 

Oferta 1446 312.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 58m², os. Przydworcowe, 
mieszkanie 3 pokojowe na parterze, 
do wprowadzenia. 310.000 zł  579-
234-794  BIAŁ 

 B STOK, 60.21M², 7P., UL. WIADUKT, 
OS. REKREACYJNE, STAN 

DEWELOPERSKI. 301.050 zł  
(85)747-30-30  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 369.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 63.68M², 4P., UL. WIADUKT, 
OS. REKREACYJNE, WŁAS., STAN 

DEWELOPERSKI. 305.664 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 68.58M², 2P., UL. WIADUKT, 
OS. REKREACYJNE, STAN 

DEWELOPERSKI. 325.755 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 74.20m², 4p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, płyta, po 
remoncie, okna PCV, częściowo 
umeblowane, balkon, piwnica, no-
woczesne, CEN-MS-1340 349.000 
zł  507-397-447, (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 
B I A ŁY S T O K , 4 4m²,  4p.,  u l . 
Gruntowa, os. Młodych, ks. wie-
czysta, cegła, atrakcyjne, IVp., dwu-
stronne, widna kuchnia+2 sypial-
nie+przechodni p.dzienny, balkon, 
piwnica 229.000 zł do uzg. 660-
474-444  BEWE 

B I A ŁY S T O K , 4 4m²,  4p.,  u l . 
Gruntowa, os. Młodych, ks. wie-
czysta, cegła, włas., dwustronne, 
widna kuchnia, przechodni pokój 
dzienny+2 sypialnie, loggia i piwni-
ca 239.000 zł  660-474-444  BEWE 

 BIAŁYSTOK, 51.27M², 6P., UL. 
WIADUKT, OS. REKREACYJNE, STAN 

DEWELOPERSKI. 271.731 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 53m², 2p., os. Piaski, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, 
do aranżacji, blisko Politechniki 
Bia łostockiej, oddzielne po-
koje 269.000 zł  519-023-853  
GRABOWSCY 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, 55.50m², 1p., os. 
Słoneczny Stok, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, Do 
wprowadzenia się, bez nakładów 
fi nansowych.  310.000 zł  576-342-
842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 55m², 1p., ul. Skrajna, 
os. Wysoki Stoczek, do wprowa-
dzenia, cegła, okna drewniane, 
spółdz. włas., Atrakcyjnie wykoń-

czone mieszkanie w nowszej cegle. 
320.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

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 

B I A Ł Y S T O K ,  5 6 m ² ,  u l . 
Transportowa, do wprowadzenia, 
cegła, włas. 123.123 zł do uzg. 784-
803-765, (51)836-25-58  BIAŁ 

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, 1p., ul. 
Sikorskiego, os. Słoneczny Stok, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, płyta, 
okna PCV, włas. 268.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  59m²,  2p.,  u l . 
Studzienna, os. Wysoki Stoczek, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., Z 
balkonem, szybkie wydanie bez 
prowizji 269.000 zł do uzg. 535-
536-005  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 61.20m², 3p., ul. 
Kraszewskiego, os. Nowe Miasto/
kleosin, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, spółdz. włas., włas. 320.000 
zł  695-931-580  BIAŁ 
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BIAŁYSTOK, 61.20m², 3p., ul. 
Kraszewskiego, os. Nowe Miasto/
kleosin, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV 320.000 zł  695-
931-580  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 61.50m², 1p., ul. 
Storczykowa, os. Zielone Wzgórza, 
do wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas. 265.000 zł  576-342-
842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  61m²,  6p.,  u l . 
Waszyngtona, os. Piaski, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas. 295.000 zł  576-
342-842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 63m², 2p., ul. MIESZKA 
I, os. Piasta, płyta, spółdz. włas., 
OFERTA DLA STUDENTÓW! 3-od-
dzielne pokoje, lokal przestrzen-
ny. Atrakcyjne osiedle. 288.000 
zł  602-628-822, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

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 

BIAŁYSTOK, 69.40m², 3p., os. 
Bacieczki, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, Przestronne mieszkanie 
w nowszym bloku. Zamknięte, mo-
nitorowane osiedle. 399.000 zł  576-
342-842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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 . 
Św.jerzego, os. Nowe Miasto, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., prze-
stronne, oddzielna kuchnia, loggia, 
piwnica okna pcv, łazienka z oknem. 
273.000 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 

K L E O S I N , 61.20m², 3p.,  ul . 
Kraszewskiego, os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 

cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, spółdz. włas. 320.000 zł  
695-931-580  BIAŁ 

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

503-593-544  BIAŁ 

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

DEWELOPERSKI. 323.000 zł  
503-593-544  BIAŁ 

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

MOŃKI, 48m², 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, spółdz. włas., bal-
kon. 159.000 zł  536-841-571  MOŃ 

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 

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 

4-POKOJOWE

 B STOK WASILKÓW, 78.59M², 4P., 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 
DOLINA CISÓW, 4 POK., WINDA, 
STAN DEWELOPERSKI. 377.232 zł  

537-088-956  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, 58m², os. Centrum, do 
wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., atrakcyjna lokaliza-
cja, Oferta 1423 322.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 62.70m², 4p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica, bardzo dobra lo-
kalizacja, CEN-MS-1318 269.000 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

 B STOK, 63.90M², UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, 4 POK., PARTER, 

TARAS OGRÓDEK, STAN 
DEWELOPERSKI. 403.035 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

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

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

WYSOKI STANDARD, MOŻLIWOŚĆ 
WYKOŃCZENIA POD KLUCZ, 

SĄSIEDZTWO ZIELONYCH 
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 

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 65.32M², 

2P., UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 
OS. DOLINA CISÓW, WINDA, STAN 

DEWELOPERSKI. 300.472 zł  
537-088-956  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 71.54M², 
2P., UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 
OS. DOLINA CISÓW, WINDA, STAN 

DEWELOPERSKI. 329.084 zł  
537-088-956  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 75.85M², 
2P., UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 

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

537-088-956  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, os. Bojary, 
powierzchnia:71, 49m; 3 piętro; 4 
oddzielne pokoje, do wprowadze-
nia, balkon oraz garaż. 455.000 zł 
do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

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, 63m², 2p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, włas., dwupoziomo-
we, z widokiem na dolinę rzeki 
Białej !! 300.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 63m²,  4p.,  u l . 
Popiełuszki, do remontu, pilnie 
sprzedam. 240.000 zł  692-482-
171  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72.80m², 2p., os. 
Zielone Wzgórza, do wprowa-
dzenia, płyta, po remoncie, okna 

PCV, Mieszkanie po generalnym 
remoncie, do wprowadzenia się. 
439.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 74m², 1p., ul. Piasta 50, 
płyta, spółdz. włas., do remontu 
368.000 zł  517-629-912  BIAŁ 

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

DEWELOPERSKI. 465.838 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

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 499.000 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. 499.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY 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 

ŁAPY, 600m², działka 1400, drew-
niany, do remontu. 340.000 zł  514-
120-705  BIAŁ 

B STOK, 102.50m², działka 247m², 
os. Wygoda, szeregówka, na par-
terze, bezczynszowa szeregówka, 
po kapitalnym remoncie, garaż. 
370.000 zł  606-944-841  BIAŁ 
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 B-STOK, 112.60M², DZIAŁKA 295M², 
UL. PIECZURKI 3A, + STRYCH 20M², 

KAMERALNE OSIEDLE NA 
OBRZEŻACH CENTRUM, WŚRÓD 

ZIELENI, SEGMENT SKRAJNY NR 12, 
STAN DEWELOP. 530.000 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 NR7, 
STAN DEWELOPERSKI. 520.000 zł  

662-447-576  BIAŁ 

 ũ B-STOK, 131M², UL. GAJOWA, 
NOWE SZEREGÓWKI, DZIAŁKI 
200-384M², NOWOCZESNA 
ARCHITEKTURA, KOMPLET-
NY STAN DEWELOPERSKI. 
495.000 zł  501-633-755  BIAŁ 

 ũ 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 495000 DO 535000ZŁ. 

604-435-633  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, 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, 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, 63.62M², UL. SKIDELSKA, 
OS. BIAŁOSTOCZEK, 2 KONDYGNA-

CYJNA SZEREGÓWKA, SEGMENT 
ŚRODKOWY, STAN DEWELOP., 

OGRÓD 45M², MIEJSCE PARKINGO-
WE, ZIELONA OKOLICA. 345.290 zł  

(85)710-91-28  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, 77.48M², UL. SKIDELSKA, 
OS. BIAŁOSTOCZEK, 2 KONDYGNA-

CYJNA SZEREGÓWKA, SEGMENT 
SKRAJNY, STAN DEWELOP., OGRÓD 

88M², MIEJSCE PARKINGOWE, 
ZIELONA OKOLICA. 417.890 zł  

(85)710-91-28  BIAŁ 
B-STOK, 79m², działka 546m², ul. 
Bacieczki, + nieużytkowany strych 
79m² +garaż 20m², dom do remon-
tu lub zamiana. 199.000 zł  535-
083-883  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, 84M², UL. PRODUKCYJNA 
73A, OS. BACIECZKI, DOM W 
ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, Z 

OGRODEM, WYKOŃCZONY POD 
KLUCZ, MIEJSCE PARKINGOWE POD 

WIATĄ. 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 Zwierki, 105m², dział-
ka 1500, murowany, stan surowy 
zamknięty, wolno stojący, agencje 
wykluczone. 253.000 zł do uzg. 
505-894-110  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 100m², działka 175m², 
os. Nowe Miasto, murowany, szere-
gowy, środkowy, teren ogrodzony 

z dwoma bramami, stan dewelo-
perski.  470.000 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, po remon-
cie, bliźniak, OKAZJA CENOWA 
DOM IDEALNY NA DZIAŁALNOŚĆ! 
4 8 9 . 0 0 0  z ł   6 0 0 - 52 5 - 8 9 9  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 140m², po remoncie, 
drewniany, wolno stojący, Dom do 
zamieszkania z użytkowym pod-
daszem. 590.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 143.77m², os. Dojlidy 
Górne, szeregowy, Do sprzedaży 12 
domów szeregowych w stanie de-
weloperskim w Dojlidach Górnych.  
499.000 zł  576-070-704  EM5 
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, 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, wol-
no stojący, Dom idealny dla dwóch 
rodzin, dwa oddzielne wejścia, do 
wykończenia piętro,  549.000 zł do 
uzg. 574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 170m², działka 286, 
cegła, murowany, bliźniak, mam do 
sprzedania pół blizniaka  400.000 zł 
do uzg. 507-858-203  BIAŁ 

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, 190m², działka 1100 
m², os. Ignatki, murowany, stan 
surowy zamknięty, wolno stoją-
cy, Dom dla rodziny w Ignatkach 
399.000 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, 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, . 579.000 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 
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O FIRMIE

KSM Budownictwo jest fi rmą budowlaną działającą 
na rynku od 2010 roku. Wieloletnie doświadczenie po-
zwala jej przedstawicielom na zaoferowaniu klientom 
najwyżej jakości usług budowlanych oraz realizacje 
developerskie.

Specjalność KSM Budownictwo to nie tylko budowa 
domów jednorodzinnych, czy też bloków mieszkal-
nych ale również wykonywanie stanów surowych, 
budynków przemysłowych, rolniczych czy też prac 
remontowo-wykończeniowych.

KONTAKT:

KSM Budownictwo sp. z o.o. sp. k.
NIP: 5423347771; REG. 382416990

TEL: +48 503 593 544
TEL: +48 508 909 036

EMAIL: biuro@ksmbudownictwo.pl
EMAIL: ksm_budownictwo@onet.pl

KSM B  ...KSM B  ...

Apartamenty Kleosin. Tu warto zamieszkaćApartamenty Kleosin. Tu warto zamieszkać
Doskonała lokalizacja, bezpośredni dostęp 

do sklepów, szkół, przedszkoli czy przychodni 
– to tylko niektóre atuty inwestycji fi rmy KSM 

Budownictwo, które sprawią, że mieszkanie w tym 
właśnie miejscu będzie najlepszą, życiową decyzją. 
Apartamenty Kleosin powstają przy ulicy Zdrojowej 
w podbiałostockim Kleosinie. Termin realizacji 
inwestycji przewidziano na II kwartał 2020 roku.

Apartamenty Kleosin to zespół budynków, w którym znajdują 
się mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe. Kompleks został podzielony 
na dwa segmenty z parkingami oraz garażami. Najwyższej jako-

ści architektura, komfortowe wnętrza i doskonale zaplanowana 
przestrzeń wspólna (plac zabaw i dużo zieleni) to kolejne atuty 
tej inwestycji.

NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Cicha i spokojna okolica zapewni mieszkańcom wypoczynek 
i kameralną atmosferę. Dojazd do centrum Białegostoku zajmuje 
stąd zaledwie kilkanaście minut – zarówno komunikacją miejską, 
jak również dwiema obwodnicami miasta.

Co ważne najbliższy sklep spożywczy, osiedlowy warzywniak, 
salon fryzjerski i lecznica dla zwierząt znajdują się w odległości 
jedynie 100 m. Nieco dalej są dwa pawilony handlowe ze sklepem 

spożywczym, apteką, punktami gastronomicznymi i usługami. 
W niewielkiej odległości znajdują się: boisko, szkoła podstawowa, 
przedszkole samorządowe oraz Wydział Zarządzania Politechniki 
Białostockiej. Dodatkowo bliskie położenie terenów zielonych 
i rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych (obok budynku znajduje 
się stacja do wypożyczania rowerów miejskich BIKER) sprawia, 
że to miejsce jest jeszcze bardziej atrakcyjne.

Projektanci budynków założyli, że na komfort przyszłych 
mieszkańców będzie wpływać kameralność obiektu. W jednym 
budynku znajduje się zaledwie 14 mieszkań, w drugim jest ich 20. 
Partery zajmują garaże i miejsca postojowe, natomiast mieszkania 
zaczynają się od pierwszego piętra.
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ATUTY APARTAMENTÓW

Co jeszcze wyróżnia inwestycję w Kleosinie? Na pewno wysoki 
standard wykończenia a także:

  wysokiej jakości wykończenie w kamieniu lub płytkach
  wykończenie balkonów w szkle
  ściany zewnętrzne wykonane w technologii lekko mokrej 
20cm z tynkiem silikonowym
  parapety zewnętrzne blaszane
  dwie cichobieżne windy
  okna trzyszybowe o podwyższonych parametrach
  zielone ogrody na pierwszym piętrze

Konstrukcję obiektów stanowią natomiast: fundamenty 
i stopy żelbetowe wraz z warstwami izolacyjnymi oraz konstruk-
cja żelbetowa monolityczna wg projektu, ściany murowane lub 
żelbetowe i słupy żelbetowe, stropy żelbetowe monolityczne.

Ci, którzy cenią sobie komfort, wygodę, a zarazem kmeralną 
przestrzeń powinni się pospieszyć. W ofercie dewelopera zoistało 
jeszcze kilkanaście mieszkań.
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J  – B     WJ  – B     W

WIERZBOWA WIERZBOWA 
PARKPARK
Doskonała lokalizacja, komfort, wygoda, wysoki 

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

można opisać nową inwestycję białostockiej fi rmy Jaz–Bud.

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

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

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

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

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

  Mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe 
oraz czteropokojowe
  Mieszkania od 26,09 m2 do 100,12 m2 w cenie już 
od 5 400 zł/m2

  Lokale usługowe od 14,20 m2 do 186,41 m2 w cenie już 
od 9 000 zł/m2

  Miejsca parkingowe pod budynkiem w cenie już 
od 22 000,00 zł.
  Wysoki standard wykończenia budynku oraz jego części 
wspólnych
  Niepowtarzalna architektura i położenie inwestycji
  Po 2 windy na każdej klatce (w klatkach V piętrowych 
po jednej windzie)
  Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest do 31 
marca 2021 roku.

KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE PRZY UDZIALE FIRMY JAZ–BUD.

Kupując mieszkanie w fi rmie JAZ–BUD klienci mogą liczyć 
na bezpłatną pomoc doświadczonego eksperta finansowego, 
który ułatwi wybór najkorzystniejszej, najlepszej oferty kredytu 
hipotecznego dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Ekspert 

fi nansowy bezpłatnie prowadzi klienta zainteresowanego zaku-
pem mieszkania przez wszystkie etapy kredytu mieszkaniowego, 
pokazując oferty z pośród wszystkich dostępnych na rynku 
banków.

FIRMA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

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

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

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

Wysoki standard wykończenia, nowoczesne technologie i wy-
sokiej jakości materiały – tak w skrócie scharakteryzować można 
inwestycje mieszkaniowe fi rmy. To projekty skrojone na miarę 
potrzeb ludzi szukających wyjątkowych mieszkań w atrakcyjnych 
lokalizacjach.

Priorytetem działalności deweloperskiej fi rmy Jaz-Bud jest 
sprostanie indywidualnym wymaganiom każdego klienta. Stąd 
też każdy z kupujących, ma możliwość zaaranżowania wnętrza 
mieszkania tak, aby spełniało nawet najbardziej rygorystyczne 
wymagania jakościowe, estetyczne i funkcjonalne.

W trakcie istnienia fi rmy nastąpił ogromny rozwój Spółki. 
W początkowym okresie działalności fi rma zatrudniała kilkunastu 
pracowników – dzisiaj ponad 100 osób. Oprócz zwiększenia liczby 
i wielkości realizowanych inwestycji poszerzono także profi le dzia-
łalności otwierając min. Centrum Handlowe – Galerię Antoniuk.

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

JAZ–BUD wspomaga działalność charytatywną szeregu 
Fundacji i Stowarzyszeń. Sponsoruje również szereg imprez 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

ul. Świętokrzyska 3
15 – 843 Białystok

e-mail: biuro@jaz-bud.pl



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, 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 

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, 268m², działka 800, 
ul. Złotoria, os. Złotoria, murowa-
ny, wolno stojący, 5sypielni, sa-
lon kuchnia z jadalnia 2 lazienki 
729.000 zł  500-808-170  BIAŁ 

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

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 

CZYŻEW, 110m², dom z bala. 9.000 
zł  609-852-042  WYS 

DĄBROWA Białostocka, 75m², dział-
ka 5100m², ul. Jaczno, drewniany, 
dom w dobrym stanie z bali drew-
nianych. 85.000 zł  730-588-337  
SOK 

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, 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 

DZIKIE, 250m², działka 1000, po 
remoncie, wolno stojący, Wysoki 
standard wykończenia: dom nie 
był zamieszkały, wykończony zo-
stał w maju 2018r. 890.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

GM. Juchnowiec Kościelny, 120m², 
działka 296, cegła, po remoncie, 
Okazja cenowa! 465.000 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. Turośń Kościelna, 300m², 
działka 4ha, + bud. gospodarcze 
1000m², kurnik 1200m² lub wy-
najmę (2000zł). 17 zł m² 608-038-
957  BIAŁ 

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

GRABÓWKA, 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 

GRAJEWO, 180m², działka 1620, 
centrum miasta, doskonały pod 
działalność, blisko pkp, psk, szko-
ła. 520.000 zł  601-769-661  GRAJ 

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

IGNATKI 40, 500m², działka 5200m², 
+budynki 700m². 2.500.000 zł  505-
456-149  BIAŁ 

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 

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

KNYSZYN, 95m², działka 1099, mu-
rowany, wolno stojący, po cz.re-
moncie do wykończenia, piwnica, 
poddasze do adaptacji, budynek 
gospodarczy, piec.co.nowa insta-
lacja  250.000 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 

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 

MICHAŁOWO, 60m², działka 6900, 
po remoncie, drewniany, wolno 
stojący, dom całoroczny, letnisko-
wy, altana, grillownia, staw, blisko 
zalew, Oferta 1453 370.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 23



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 

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

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

DEWELOPERSKI, OD 460.000 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.  390.000 zł  576-070-704  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

OK. Sokółki, 119m², działka 2300m², 
murowany, 119m² powierzchni 
użytkowej +50m² niewykończone. 
450.000 zł  668-950-078  SOK 

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 do-
mów wolnostojących, połowa bliź-
niaka w stanie surowym zamknię-
tym. 349.000 zł  602-102-041  BIAŁ 

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

SERWATKI, 60m², działka 1000, 
drewniany, Do wynajęcia domek 
drewniany 60m² że wszystkim wy-
godami centralne Serwatki k.Nowo-
grodu tylko na dłużej min. 2-lata. 
700 zł  600-588-666  ŁOM 

SOCHONIE, 150m², działka 450m², 
bliźniak, stan deweloperski. 
375.000 zł  573-453-527  BIAŁ 

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, 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 

 WASILKÓW SOCHONIE, 144.20M², 
DZIAŁKA 380M², GARAŻ, 

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWO
WA, KOŚCIÓŁ. OTULINA PUSZCZY 

KNYSZYŃSKIEJ, TERENY LEŚNE, 
ŚCIEŻKI ROWEROWE, RZEKA. 

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 

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 

ZWIERKI, 50m², działka 1600, drew-
niany dom do remontu w zacisz-
nym miejscu w sąsiedztwie lasu  
150.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

ŁOMŻA, ul. Al.legionów, Pawilon 
handlowy lub pod reklamę z 4 stron 
najbardziej atrakcyjne i widoczne 
miejsce w Łomży, przystanek mzk 
i pks. 900 zł  535 480 220  ŁOM 

AUGUSTOW, os. Danowskie, sprze-
dam dobrze prosperujacy pensjo-
nat hotel o wysokim standardzie 
wraz z dzialka budowlana nad je-
ziorem Blizno  1.500.000 zł  698-
955-677  AUG 

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

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

24  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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 Od 5200 zł/m2

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 5100 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 75 m2 – 78 m2, komórki lokatorskie w cenie 

mieszkania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2019 r.

Od 4650 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 6000 zł/m2 



CZENIA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 550.000 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 

BIAŁYS TO K, ul. Zagorna, os. 
Dziesieciny, Wynajmę 19m² lokal. 
Może służyć jako magazynek, prze-
chowalnia. Wcześniej znajdował się 
tu sklep z narzędziami. 550 zł  799-
010-566  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Bema, 28 m², parter 
189.000 zł  600-325-453, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, os. Piasta, Parterowy 
lokal na osiedlu Piasta z dużą wi-
tryną i wejściem bezpośrednio z 
chodnika. Wykończony w wysokim 
standardzie, z dużym zapleczem. 
399.000 zł  576-070-705  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa 
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. Legionowa, Lokal 
w piwnicy, przy ulicy Legionowej 
o powierzchni 32 m², z własnym 
WC. 150.000 zł  576-070-705  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

PARTER, LOKAL USŁUGOWO HAN
DLOWY, STAN DEWELOPERSKI, 
PARKING PRZED BUDYNKIEM. 

664-055-772  BIAŁ 

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

PARTER, LOKAL USŁUGOWO HAN
DLOWY, STAN DEWELOPERSKI, 
PARKING PRZED BUDYNKIEM. 

664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Przędzalniana, os. 
Bacieczki, nieruchomość inwesty-
cyjna, powierzchnia budynku 2110 
m², dobrze skomunikowana, atrak-
cyjna lokalizacja 5.250.000 zł +VAT 
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

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

DO wynajęcia magazyn 50m² lub 
2x50m² znajdujący się w Łomży 
przy ulicy Towarowej 37 jest kanał 
siła wc oraz możliwość korzystania 
z ogłoszonego utwardzonego pl 
1.000 zł  600 588 666  ŁOM 

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

 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 
wymiary. (85)733-60-26  BIAŁ 

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

W Y N A J MĘ  garaż  17.5m², w 
Białymstoku, ul. Pułaskiego 17. 220 
zł  517-914-893  BIAŁ 

WYNAJMĘ garaż murowany w seg-
mencie 16.7m², z kanałem, prąd, 
przy ul. Zagórnej 2A w B-stoku. 250 
zł  503-121-581  BIAŁ 

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

WYNAJMĘ garaż samodzielny po-
łożony w centrum Białegostoku w 
bryle budynku pobudowanego w 
2014 r., ogrzewany. 320 zł do uzg. 
694-922-700  BIAŁ 

BUDOWLANE
ŁAPY, 1400m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, dom 8x17m, 
drewniany do remontu.  340.000 
zł  514-120-705  BIAŁ 

ŁYSKI, 9733m², prąd, woda, miej-
scowy plan zagospodarowania pod 
usługi, przemysł, gastronomię, tu-
rystykę i zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 3.200.000 zł do uzg. 
660-474-444  BEWE 

 » 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, 1600m², ul. Skidelska, os. 
Białostoczek, . 250 zł m² 573-453-
527  BIAŁ 

B STOK, 475m², ul. Radosna, os. 
Jaroszówka, działka budowlana, 
wszystkie media, warunki zabudo-
wy, atrakcyjne położenie. 410 zł m² 
508-073-290  BIAŁ 

BARGŁÓW Kościelny, 1200m² 38 zł 
m² 537-161-610  AUG 

BARGŁÓW Kościelny, 2400m² 38 zł 
m² 537-161-610  AUG 

B A R S ZC Z E WO, 733m², prąd, 
woda, kanalizacja, 23mx32m, 
gm Choroszcz.. 109.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

B I A ŁY S T O K ,  10 914 m ²,  o s . 
Bagnówka, działka inwestycyjna 
objęta MPZP-zabudowa wielo- i 
jednorodzinna z obiektami towa-
rzyszącymi, 180zł m² 1.980.000 zł 
do uzg. 660-474-444  BEWE 

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

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 

BIAŁYSTOK, 1595m², prąd, woda, 
os. Kuriany, kształtna 24x65, po-
łożona bezpośrednio przy drodze 
z Białegostoku do Zabłudowa w 
obrębie Kurian 269.000 zł  660-
474-444  BEWE 

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, 3617m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. 
Dojlidy Górne, Działka zabudo-
wana domem i budynkami gosp, 

przy drodze asfaltowej, uzbrojona 
430.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 420m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja 250.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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, 
gaz, kanalizacja, os. Zagórki, 20 
kształtnych działek o powierzch-
ni od 784 m² do 1459 m², dojazd 
drogą asfaltową. 156.800 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIELSK Podlaski, 1041m², z budyn-
kiem 16x6.5, dawna zlewnia mle-
ka. 120.000 zł do uzg. 788-018-
857  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 

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 

C I A S N E ,  1170 m ² 9 0 z ł  m ² 
691913032  BIAŁ 

CIASNE, 6900m², prąd, pod zabu-
dowę 200.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

CIASNE, 776m², prąd, woda, kana-
lizacja 100.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 25



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

CZYŻEW, 1000m², wynajmę dział-
kę naprzeciw stacji cpn, przy dro-
dze krajowej, na każdą działalność. 
1.500 zł do uzg. 605-561-435  WYS 

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

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

DMOCHY Glinki, 1050m², działka 
budowlana +dom drewniany przy 
szosie, media. 40.000 zł  666-528-
681  WYS 

DMOCHY Glinki, 4500m², + muro-
wany budynek gospodarczy, przy 
szosie.. 120.000 zł  666-528-681  
WYS 

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

DOBRZYNIEWO Kościelne kol., 
3420m², wydane warunki zabu-
dowy na dwa domy. 45 zł m² 501-
361-767  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 

G. Korycin, 363m², działka z możli-
wością powiększenia, warunki za-
budowy, uzbrojenie.  60 zł m² 606-
944-841  BIAŁ 

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

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

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

GM. Knyszyn, 10a, warunki zabudo-
wy, uzbrojona. 50 zł m² 501-039-
155  MOŃ 

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

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

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

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

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

GRÓDEK Nad zalewem, 1150m², 
prąd, woda, kanalizacja, pozwo-
lenie na budowę 59 zł m² do uzg. 
502-701-966  BIAŁ 

HORODNIANY Kleosin, 1350m², 
działki 1350m² i 679m², 130-150zł 
m². 606-212-552  BIAŁ 

IWANÓWKA, 3.50ha, gm. Turośń 
Kościelna, możliwość podziału, z 
warunkami zabudowy. 25 zł m² 
606-121-680  BIAŁ 

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

JUCHNOWIEC Dolny, 1504m², prąd, 
woda, wymiary 35x43m, w okolicy 
zabudowa jednorodzinna, auto-
bus komunikacji miejskiej 100m 
(linia 104) 68.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

KARAKULE, 1000m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja 50.000 zł do uzg. 
606-943-890  BIAŁ 

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 

26  OFERT Y DEWELOPERÓW 

Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Botaniczna 9A – Osiedle Centrum, liczba kon-
dygnacji: 6, dostępne ostatnie mieszkanie wy-

kończone „pod klucz”- komfortowy 4-poko-
jowy apartament na V piętrze o powierzchni 

137 m2 z komórką lokatorską i 2 miejsca-
mi postojowymi w garażu podziemnym

Gotowe do 
odbioru.

Apartament - 
1 100 000 zł

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  

IV kwar-
tał 2019 r

Od 460.000 
zł/segment

Domy jednorodzinne przy ul. Horodniańskiej 
-  6 domów ze wspólnym wjazdem do gara-

żu podziemnego, 1 dom z samodzielnym gara-
żem nadziemnym, domy o łącznej powierzch-

ni 182-244 m2,, pełna infrastruktura techniczna

I kwartał 2021 r. 

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 Wierzbowe Park to prestiżowy bu-
dynek mieszkalny u zbiegu ulicy Wierzbowej i 

Antoniukowskiej w Białymstoku. Doskonale za-
projektowane mieszkania oraz przestronne i do-

pracowane 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 
5.500zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

22-35 tys. zł.

Nowe Bojary to osiedle mieszkaniowe, które jest od-
powiedzią na potrzeby osób młodych i dynamicz-
nych. Nowoczesna forma architektoniczna, wyso-
ka jakość materiałów wykończeniowych, a także 

niezwykła funkcjonalność lokali i miejscowej infra-
struktury zapewnią codzienny komfort na najwyż-
szym poziomie. Mieszkania o powierzchni o pow. 
30-70 mkw, lokale użytkowe o pow. 35-130 mkw.

W ofercie się mieszkania i lokale usługowe z 
V i VI etapu (budynek G i H) tego projektu.

IV kwartał 
2021 roku.

Mieszkania od 
5.800zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

22-35 tys. zł.

Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to 
świetnie zlokalizowany kameralny nowy pro-

jekt mieszkaniowy. Nowoczesna i elegancka for-
ma architektoniczna budynków będzie dosko-

nale współgrać z najbliższym otoczeniem, a 
tradycyjna technologia łączyć się będzie z naj-
wyższą jakością i nowoczesnością wykonania. 
Mieszkania o powierzchni o pow. 37-75 mkw.

IV kwartał 2020 
roku. II kwar-
tał 2021 roku

Mieszkania od 
5.300zł/mkw., 

miejsca par-
kingowe 20-

30 tys. zł.



KLEPACZE, 1253m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPAC ZE, 1300m², ogrodzo-
na, prąd, woda, kanalizacja, ul. 
Kolejowa, Sprzedam działkę bu-
dowlaną- media w głównej dro-
dze 350.000 zł do uzg. 511-901-
186  BIAŁ 

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

KLEPACZE, 757m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 787m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 800m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 842m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 849m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 851m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 864m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 887m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 895m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 945m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KLEPACZE, 956m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Niewodnicka, 
Sprzedam działkę budowlaną- me-
dia w głównej drodze 300 zł m² do 
uzg. 511-901-186  BIAŁ 

KOŁODZIEŻ, 1000m², atrakcyjna 
działka budowlana na sprzedaż, 
położona przy trasie mońki-trzcian-
ne. 42.000 zł do uzg. 513-387-763  
MOŃ 

KRUPNIKI, 1463m² 160 zł m² 510-
534-449  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1501m² 160 zł m² 510-
534-449  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1752m², prąd 160 zł m² 
510-534-449  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1079m², ul. Makowa, 
sucha, równa, objęta miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego 150 zł m² do uzg. 604-
558-514  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1534m² 170 zł m² 510-
534-449  BIAŁ 

KRUSZA, 1.74ha, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Krusza 145/5, Sprzedam 
działkę rolno-budowlaną 1, 74 ha 
90.000 zł ha 508-454-860  KOL 

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

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

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

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

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

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

MOŃKI, 670m², ul. Nowokocielna, 
osiedle jednorodzinne 60.000 zł  
663-460-468  BIAŁ 

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

NOWODWORCE, 30a, ul., dł. 90m, 
szer. 35m. 250 zł m² 784-454-252  
BIAŁ 

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

OLMONTY, 1000m², działki 1000-
3000m² 150 zł m² do uzg. 606-943-
890  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 

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 

PUCIŁKI, 3000m², prąd, woda, po-
zwolenie na budowę, Sprzedam 
pięknie położoną działkę budow-
laną w Puciłkach - 3000 m² - 7 km 
od Sokółki, 50 km od Białegostoku. 
35.000 zł do uzg. 601-966-408  SOK 

RAFAŁÓWKA, 2057m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 95.000 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 

RUDZIE Gmina Gołdap, 12a, prąd, 
woda, budynek gospodarczy 
36.000 zł  663-698-166  GOŁ 

SIAMIANÓWKA, 25000m², prąd, 
woda, kanalizacja, dzialka lesna z 
pozwoleniem na budowe w po-
blizu zalewu  120.000 zł  600-780-
144  HAJ 

SKRYBICZE, 2051m², prąd, woda, 
gaz, ATRAKCYJNA działka 2051m², 
cena 80zł m²  164.000 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! 169.000 zł  660-474-444  
BEWE 

SKRYBICZE, 2051m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, Budowlana, wa-
runki zabudowy, asfaltowy dojazd, 
komunikacja miejska 184.000 zł  
660-474-444  BEWE 

SOCHONIE, 1100m², ul. Cicha, przy 
lesie  150.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

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

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

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

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę 
44 zł m² 721-287-032  BIAŁ 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę 225.000 zł  721-128-032  BIAŁ 

TYKOCIN, 700m², prąd, woda, ka-
nalizacja, pozwolenie na budo-
wę, Sprzedam działkę budowla-
ną. 70.000 zł do uzg. 664-435-666  
BIAŁ 

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

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

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 

Z AGRUSZ ANY, 4662m², prąd, 
woda, gm. Zabłudów 233.100 
zł  883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

Z A JĄC ZKI Gmina Juchnowiec 
Koscielny, 8100m², z warunkami za-
budowy, media, przy drodze asfal-
towej. 20 zł m² 692-559-140  BIAŁ 

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

ZALESIANY, 1000m², prąd, woda, 
budowlana. 70 zł m² 606-121-680  
BIAŁ 

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

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

REKREACYJNE

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

BOKINY, 6600m², prąd 38 zł do uzg. 
721-128-032  BIAŁ 

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

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

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 

ROŻYŃSK Wielki, 200m², gm. 
Prostki, nad jeziorem Dybowskim, 
z domkiem i altanką. 52.000 zł  888-
681-223  EŁK 

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

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

TOŁCZE, 5400m² 15 zł m² 721-128-
032  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. 80 zł m² 
504-542-390  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 3.55ha, LAS w 
KOTŁACH 1, 80 ha (LsVI)lasu so-
snowego 1, 75 ha (LsV)samosiej-
ka Działka w sąsiedztwie domów. 
Nr działki 909 Nie musisz być 
ROLNIKIEM 77.000 zł  503-323-
053  BIEL 

BOKINY, 1m², prąd 48 zł ha 721-
128-032  BIAŁ 

C I A S N E ,  370 0 m² 6 6 z ł  m ² 
691913032  BIAŁ 
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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 

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

DOBRZYNIEWO Duże, 5300m², 
rolno- budowlana, dojazd od ul. 
Lipowej i Klonowej, w rozliczeniu 
przyjmę mały domek do remontu 
lub mieszkanie. 55 zł m² 506-502-
712  BIAŁ 

 » DOJLIDY GÓRNE, 12800M², 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZE
KSZTAŁCENIA, PEŁNE MEDIA. 
OFERTA BEZPOŚREDNIA.  
150 zł m² 516-927-274  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. 32.000 zł do uzg. 663-
691-430  HAJ 

 » GRABÓWKA, 3500M², OK. 
REZYDENCJI LAUROWYCH, 
PROSTOKĄT, PRĄD, OTOCZE
NIE LAS. 100 zł m² do uzg. 602-
405-688, 660-761-323  BIAŁ 

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 

KATRYNKA, 9542m², ul. Katrynka, 
200 m od wsi 3 działki 3822 m² 
520 m² 5200 m² przy asfalcie bud-
-usług.50 zł m²  477.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

KIERSNÓWKA, 20000m², dział-
ka(obecnie łąka) o powierzchni 
2 ha we wsi Kiersnówka, gmina 
Suchowola, powiat Sokólski Nr 
działki to 380 1 35.000 zł szt. 516-
559-053  SOK 

KNYSZYN, 4.10ha, prąd, Sprzedam 
działkę rolna z możliwością prze-
kształcenia na budowlane. 170.000 
zł do uzg. 690-356-716  MOŃ 

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 

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

MIRUNISZKI, 65000m², prąd, gm. 
Filipów, 550m linii brzegowej, nad 
jeziorem Miruńskie Wielkie. 9 zł m² 
606-121-680  SUW 

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 

OGRODNICZKI, 5000m² 100.000 
zł  502-297-415  BIAŁ 

OK. Augustowa, 4500m², rolno- 
budowlana. 30 zł m² 518-457-738  
AUG 

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

PRZEROŚL, 3.50ha, Ziemia orna 3, 
5 ha, w tym staw i 0, 30 ha lasu. 
Krzywolka, gmina PrzeroŚl. Dobry 
dojazd. 250.000 zł do uzg. 506-
639-100  SUW 

RADZIWIŁÓWKA, 0.23ha, może 
być pod zabudowę. 23.000 zł  604-
183-418  SIEM 

28  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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 4.999 

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 
październi-
ka 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

Od 5750 zł/m2

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 budynek 
mieszkalny wielorodzinny z pomieszczeniami han-

dlowo usługowymi i parkingiem podziemnym 
przy ul. Hallera w Białymstoku (os. Dziesięci-
ny). Mieszkania od 30,61mkw do 100,2mkw. 

II kwartał 2021 Cena mieszkań 
od 5190 zł/m2

Oliwne Ogrody, ul. Oliwkowa, Osiedle Dziesię-
ciny, Białystok. Nowoczesna skandynawska ar-
chitektura. Etap II - ostatnie mieszkania w za-
budowie szeregowej. Powierzchnia od 45,18 

do 67,36 m2. Ogródki, miejsca postojowe.

Zakończe-
nie inwesty-
cji: I kw. 2020

339.000zł 
(mieszkanie 

2A), 357.000zł 
(mieszkania 10A, 

11A, 13A, 15A)

Oliwne Ogrody, ul. Oliwkowa, Osiedle Dziesięci-
ny, Białystok. Nowoczesna skandynawska archi-
tektura. Etap III - na parterze mieszkania o pow. 

od 52,22 do 55,08m2 z przynależnymi ogródkami; 
na piętrze mieszkania o pow. od 59,72 do 62,62m2 

z przynależnym tarasem. Miejsca postojowe.

Zakończe-
nie inwesty-
cji: I kw. 2021

Już od 319.000 !!!

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



RAFAŁÓWKA, 4900m², blisko las, 
dojazd utwardzony, komunikacja 
pks w pobliżu, Oferta 1425 50.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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 

SOLNICZKI, 3300m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, 35x94 możliwość 
zabudowy, wszystkie media w dro-
dze asfaltowej ok.90m w otoczeniu 
zabudowa jednorodz.ATRAKCYJNA! 
265.000 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!!! 325.000 zł do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

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

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 

ZAŚCIANKI, 22500m², wymiary sze-
rokość 120m², długość 202m², w 
pełni uzbrojona., jeden właściciel. 
5.000.000 zł  502-787-601  BIAŁ 

ZWIERKI, 5200m², w zacisznym 
miejscu w sąsiedztwie lasu 40 zł 
m² 663-460-468  BIAŁ 

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

BIALYSTOK, 1450m², ogrodzona, 
prąd, woda, ul. Szosa Kruszewska, 
wynajmę plac 1450m. ogro-
dzony w Krupnikach przy szosie 
Kruszewskiej za Top Auto. 2.500 zł 
do uzg. 796-599-696  BIAŁ 

GM. Korycin, 10855m², warunki za-
budowy pod motel, trasa Białystok-
Augustów. 25 zł m² 606-944-841  
SOK 

0, 5 ha lasu sosnowego, 80 letni na 
terenie gm. Michałowo. 50.000 zł  
728-860-389  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 

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

CHOJEWO, 12000m², Ponad hek-
tar lasu położony obok Brańska. 
Las około 60-letni. Około 60% 
drzew możemy traktować jako 
tartaczne. Dojazd drogą asfalto-
wą 49.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

GARBAS Gmina Filipów, 80m², las. 
9.800 zł  663-698-166  GOŁ 

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

GM. Wasilków, 2ha, 2 stawy ryb-
ne +rozpoczęta budowa domu. 
1.500.000 zł  501-384-885, 506-
109-727  BIAŁ 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z 
domem. 65.000 zł  663-691-430  
HAJ 

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

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

KSIĘŻYNO, 0.80ha, las 0.8ha i 0.9ha, 
25-35zł-m².. 606-212-552  BIAŁ 

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 

MOŚCICHA, 0.70ha, Sprzedam las 
sosnowy z gruntem. Pow. 0, 71ha 
w gm. Drzewa 70-letnie 15.000 zł 
do uzg. 536-358-307  SOK 

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 

NIZIOŁKI  Dobki, 4.50ha, las sosno-
wy. 60.000 zł ha 661-737-639  WYS 

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

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. Moniek, 2700m², siedlisko, bud. 
mieszkalny +bud. gospodarcze mu-
rowane, prąd, woda, co. 150.000 zł  
516-916-897  MOŃ 

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

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 

W I E R Z C H L E S I E ,  2 4 a ,  g m . 
Szudziałowo, siedlisko. 125.000 zł  
(85)661-49-90  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
BIELSK Podlaski, Wyszki, 1ha, Kupię 
lub wezmę w dzierżawę ziemię rol-
ną, gm. Wyszki, gm.Bielsk Podlaski, 
tel. 538103442 100 zł  538-103-
442  BIEL 

DMOCHY Glinki, 1.57ha, przy szo-
sie. 165.000 zł  666-528-681  WYS 

FILIPY, 1.80ha, 1, 8 ha w tym 0, 5 ha 
lasu, ziemia położona. 65.000 zł do 
uzg. 785-241-075  BIEL 

GM. Sokółka, 3.50ha, wydzierżawię 
3.5ha gruntów ornych, nieodpłat-
nie. 504-401-442  SOK 

GM. Zabłudów, 2.50ha, ziemia rolna 
+las 0.75a (sosna 80 letnia). 70.000 
zł  690-628-591  BIAŁ 

GMINA Wyszki, 3.64ha, stary las 
sosnowy. 50.000 zł ha 660-272-
200  BIEL 

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

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

GREGOROWCE, 23300m², prąd, 
woda, gm. Orla 59.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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 

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

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

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

RADZIWIŁÓWKA, 1.47ha, gm. 
Mielnik. 23.000 zł  604-183-418  
SIEM 

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

SKRYBICZE, 1ha, gm. Zabłudów, 
działka rolno- budowlana. 31 zł m² 
785-446-820  BIAŁ 

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

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

SURAŻ, 50ha, Przyjmę w dzierżawę 
ziemię orną, łąki ok Suraża 695-
332-129  BIAŁ 

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

TUROŚŃ Kościelna, 15000m², 
Przyjmę w dzierżawę 1ha prze-
liczeniowy. Turośń Juchnowiec 
Niewodnica. Nie zgadzam się na 
wykorzystywanie nr tel. w celach 
marketing. 500 zł  503-557-515  
BIAŁ 

ZDRODY Stare, 1.50ha, Gmina 
Poświętne 125.000 zł do uzg. 501-
574-507  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA

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

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

B STOK, os. Śródmieście, pokoje 
do wynajęcia umeblowane, kuch-
nia, łazienka, 500-600zł. 600-672-
060  BIAŁ 

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

B STOK, os. Nowe Miasto, wynaj-
mę duży pokój, umeblowany, naj-
chętniej kobiecie. 500 zł  (85)745-
35-49  BIAŁ 

B STOK, ul. Wschodnia 14, wynaj-
mę pokój samotnej osobie. 480 zł  
797-842-653, (85)675-21-36  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  4  p o ko j e ,  u l . 
Wasilkowska, pokoje do wynajęcia, 
duży pokój z sypialnią, blisko cen-
trum, mile widziani studenci me-
dycyny, wyposażone, 450zł-550zł. 
503-624-093  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, Czysty, umeblowany 
pokój w wyremontowanym miesz-
kaniu. Wynajmę starszej Pani, rów-
nież palącej papierosy. Bez kaucji. 
Dostępne od zaraz. 100 zł całość 
796-927-219  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Przydworcowe, 2 
pokoje umeblowane, najchętniej 
uczniom. 500 zł pokój 606-378-
531  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, Pokój dla ucznia stu-
denta 580 zł czynsz + 300 zł kaucji 
zwrotnej 580 zł całość 572-845-
670  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, ul. Bohaterów Ge  a, 
os. Centrum, Pokój umeblowany, 
przechodni, odseparowany ścian-
ką, wyposażone w AGD i Internet.
Tylko dziewczyny do najmu. 450 zł 
całość 604-721-217  BIAŁ 

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

B I A ŁY S T O K , ul .  Letnia,  os . 
Starosielce, wynajmę 2 pokoje 2 
dziewczynom pracującym lub stu-
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diującym w nowym, nowoczesnym 
budynku bliźniaczym.  560 zł  794-
628-191, (85)675-93-91  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Stanisława Duboisa, 
os. Nowe Miasto, Wynajmę pokój 
ok. 11 m² w mieszkaniu dwupoko-
jowym 50 m², oddzielna kuchnia, 
dla studenta. Umeblowane 600 zł 
+liczniki 509-586-830  ŁOM 

BIAŁYSTOK, ul. Walerowskiego, os. 
Kleosin, Wynajmę pokój w Kleosinie 
Panu niepalącemu. 500 zł pokój do 
uzg. 782-980-293  BIAŁ 

BRAŃSK, ul. Błonie 69, os. Piaski, 
Pokój z dostępem do w pełni wypo-
sażonego mieszkania. Tolerancyjny 
właściciel. Spokojne ciche osiedle.
blisko sklepy sieciowe. 150 zł całość 
do uzg. 693-375-904  BIEL 

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

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

wej nr. 61. 606-393-617  ŁOM 

SUWAŁKI, dwa pokoje uczniom. 
300 zł pokój 505-400-358  SUW 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

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

B STOK, 2 pokoje, os. Nowe Miasto, 
44m², kaucja. 1.200 zł +liczniki 606-
595-237  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 pokojowe pracującej, 
niepalącej pani. 900 zł całość 698-
901-538  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, ul. Kisiela, czę-
ściowo umeblowane blisko cen-
trum. 1.500 zł +opłaty 608-552-
603  BIAŁ 

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

B STOK, os. Wygoda, wynajmę 
dom, stan idealny, 5 pokoi, kuchnia, 
łazienka. Może być wynajem pokoi. 
2.300 zł do uzg. 502-909-503  BIAŁ 

B STOK, ul. Pułkowa, kawalerka 
umeblowana, wyposażona, 28m², 
świetna lokalizacja. 900 zł +opłaty 
792-586-344  BIAŁ 

B STOK, ul. Solidarności, kawalerka 
30m², II p, umeblowane, db stan. 
600 zł +opłaty 692-482-171  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 

BABIKI, gm. Szudziałowo, wynaj-
mę pół dworu modrzewiowego 
180m², 0.5ha działki, aleja lipowa, 
wszystkie media. 1.000 zł  887-368-
075  SOK 

BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Krucza, os. 
Nowe Miasto, blisko Politechniki, 
31m², dla jednej osoby! dostępne 
od 15 września 1.100 zł całość 600-
600-301  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, os. Wysoki 
Stoczek, 2-pietro częściowo ume-
blowane kaucja. 1.300 zł całość 
517-743-928  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o ko j e ,  u l . 
Kaczorowskiego, os. Piaski, kom-
fortowe, śliczne 2 pokoje 33m²+-
duża loggia w pełni wyposażone, 
1500zł+opłaty 1.500 zł  660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Kisiela, os. 
Nowe Miasto, mieszkanie 1p, kuch-
nia oddzielna, niski czynsz 1.100 zł 
+opłaty 604-809-052  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Narewska, 
500+ opłaty dzwonić po 17-tej 603-
697-311  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Stroma, 
1-piętro umeblowane, lodówka, 
pralka. 1.000 zł +opłaty 502-397-
510  BIAŁ 
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Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

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

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

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

Cena 450.000 zł.

Wasilków/Sochonie
Osiedle domów jednorodzinnych

tel. 602 69 33 86
www.domypodlasia.pl

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. 

Budynki 3 i 4 
rozpoczę-

cie budowy IV 
kwartał 2019

Cena 360.000zł, 
stan surowy 
zamknięty.

   AZBUDplus
Al. J. Piłsudskiego 20 

lok. 19, Białystok
azbudplus@gmail.com

www.azbudplus.pl

Osiedle Better Home II to nowoczesne i funk-
cjonalne dwukondygnacyjne mini szeregów-

ki zlokalizowane na os. Białostoczek, przy ul. Ski-
delskiej w sąsiedztwie ogrodów działkowych i 
Parku Antoniuk. Powierzchnia: od 63,62m2 do 
79,32m2, własny ogród, miejsce parkingowe w 
cenie. Bardzo spokojna i zielona okolica, odda-
lona od centrum miasta o 7 min. drogi samo-

chodem. W pobliżu: przystanek autobusowy, su-
permarket Biedronka, Galeria M (Piotr&Paweł, 

Magic Gym, Drogeria Natura), przedszkole, szko-
ła podstawowa Nr 42 im. bł. ks. Michała Sopoćki.

Termin roz-
poczę-

cia  realizacji:   
02.09.2019r., 

termin oddania: 
IV kw. 2020r.

Od 5200zł/m2 

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

MK-BUD Mariusz Kosiński
ul. Bitwy Białostockiej 4a/103

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

sprzedaz@willepiasta.pl

MK-BUD prezentuje swoją najnowszą inwestycję 
Wille Piasta przy ul. Majora Z. Szendzielarza w Bia-
łymstoku.  Za oknem tereny zielone, w zasięgu ręki 
sklepy, centra handlowe, szkoły, przedszkola, apte-
ki i przychodnie. W tym kameralnym budownictwie 
powstanie 12 mieszkań o pow. od  41 do 80m2 (nie-
które z antresolą) oraz 12 miejsc garażowych. Istnie-

je możliwość wykończenia mieszkania pod klucz.

II kwar-
tał 2020 r.

Od 4990zł/m2



B I A ŁY S T O K ,  2  p o ko j e ,  u l . 
Waszyngtona, 1- piętro 32m²  1.200 
zł +liczniki 692-436-488  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o ko j e ,  u l . 
Wincentego Pola, os. Jaroszówka, 
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe. 
Cena 1000zł plus opłaty (łącznie 
około 1200). Mieszkanie od zaraz. 
1.000 zł +opłaty 509-197-717  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, przy galerii 
Jurowieckiej, wynajmę mieszkanie 
3 pokojowe, komfortowe, w no-
wym bloku. 1.700 zł +opłaty 794-
227-203  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Łąkowa, 
os. Bojary, Wynajmę komfortowe 
mieszkanie 3 pokojowe cudzoziem-
com - bez pośredników o pow.80m² 
w centrum. 3.200 zł +liczniki do 
uzg. 694-922-700  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  3  p o ko j e ,  u l . 
Pułaskiego, os. Nowe Miasto II, 
Mieszkanie do wynajęcia dla stu-
dentów. Super lokalizacja. przy-
stanki i sklepy w pobliżu. 1.400 zł 
całość do uzg. 534-373-464  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, wynajmę 
przestronne, samodzielne piętro 
w domu 57m²: zadbana kuchnia 
oraz łazienka, przystanek 9, 100, las 
Pietrasze, ścieżki rowerowe 1.500 
zł  661-032-189  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, ul. Bema, w 
części umeblowane. 1.490 zł  535-
083-883  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.2450 mc  2.450 
zł  (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, ul. Bema, wynajmę 
1-pokój studentce lub studentowi, 
umeblowany, telewizor, internet, 
blisko Politechniki. 400 zł  784-917-
111  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Lipowa, wynajmę 
kawalerkę z parkingiem 37m² po 
remoncie. 1.200 zł +opłaty 504-
243-643  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Pułaskiego, kawa-
lerka umeblowana. 600 zł +opłaty 
600-671-462  BIAŁ 

KLEOSIN, 3 pokoje, umeblowane, 
obok Politechniki, studentkom. 
1.200 zł +opłaty 608-155-871  BIAŁ 

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

WASILKÓW, wynajmę mieszkanie 
45m², osobie samotnej. 800 zł  573-
453-527  BIAŁ 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 » 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 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 31
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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 komforto-
wych 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 te-
renów zielonych 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 miesz-
kania 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 bu-

dowlanymi, generalnym wykonawstwem oraz 

działalnością deweloperską. Działa w całej Polsce 

jednak działalność deweloperską skupia na stolicy 

Podlasia. Ambicją szefów jest wykonywanie na-

wet najtrudniejszych zleceń oraz przemyślanych 

inwestycji mieszkaniowych. Wszystkie realiza-

cje cechuje najwyższy standard wykonania co 

przedkłada się na zadowolenie Klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z realizacjami 

MK – BUD i kontaktu z działem sprzedaży.



WITRYNY OD STRONY UL. 
MICKIEWICZA, TRZY NIEZA
LEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 50 
zł m² +VAT 602-585-644  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, 50m², wynajmę 2 lokale 
o pow. 50m² i 60m² przy głównej 
ulicy, na różną działalność lub na 
mieszkanie, 600-900zł +liczniki. 
885-940-555  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 

BIAŁYSTOK, 138.67m², os. Marczuk 
4.853 zł całość +VAT 504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

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

BIAŁYSTOK, 50m², ul. Dubois, os. 
Nowe Miasto, atrakcyjny, na parte-
rze, wejście z ulicy, idealny na sklep, 
handel, usługi, biura, kancelarie, 
wolny od listopada 2.200 zł +opłaty 
660-474-444  BEWE 

 » 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 USŁUGO

WY ZNAJDUJĄCY SIĘ NA 
PARTERZE BUDYNKU Z 
2010R, 2100 + OPŁATY OK. 
400ZŁ.  664-055-772  BIAŁ 

CZYŻEW, 120m², na klub fitness, 
zakład fryzjerski lub inne, ścisłe 
centrum, 1 piętro. 500 zł  512-242-
993  WYS 

CZYŻEW, 20m², os. Centrum, han-
dlowy. 500 zł  512-242-993  WYS 

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 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

KOBIETA lat 71, bez nałogów szu-
ka mieszkania w całej Polsce, za 
dopilnowanie, posprzątanie. 507-
793-730  BIAŁ 

KOBIETA w średnim wieku poszu-
kuje pilnie pokoju lub kawalerki w 
Mońkach. 517-368-020  MOŃ 

 » MAMA Z SYNKIEM POSZU
KUJE ZADBANEGO I PRZY
TULNEGO 2 POKOJOWEGO 
MIESZKANIA DO WYNA
JĘCIA NA DZIESIĘCINACH, 
ANTONIUK. CENA DO UZGOD
NIENIA. 695-762-314  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 

 » RODZINA SZUKA 2 3 PO
KOJOWEGO MIESZKANIA, 
BĄDŹ DOMKU, NA OBRZE
ŻACH LUB W OKOLICACH 
BIAŁEGOSTOKU. 696-340-
369, 605-760-100  BIAŁ 

SZUKAM domu jednorodzinnego 
mieszkania lub kawarerki do wy-
najęcia może być bez mebli lub do 
remontu szukam od 1 pażdziernika  
505-576-163  BIAŁ 

ZAMIANA

B STOK zamienię mieszkanie w blo-
ku po remoncie 32m² na siedlisko 
lub działkę z domem, do remontu, 
ok. B-stoku, za dopłatą, bezpośred-
nio. 666-936-055  BIAŁ 

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. 535-083-883  
BIAŁ 

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

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

KUPIĘ

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z grzałką 
elektryczną lub grzałkę do grzejnika 
łazienkowego.  507-627-924  BIAŁ 

KUPIE drut 12, pustak biały 609-
320-169  ZAM 

KUPIE pustaki suporex lub cegłę 
czerwone pozostałości po budo-
wie za rozsądna cenę. 609-320-169 

REGAŁY magazynowe kupię. 507-
627-924  BIAŁ 

ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł. 
60cm, 18W, energooszczędne, 
oryginalnie pakowane, 8szt. 8 zł 
szt. 797-542-353  BIAŁ 
ŻWIR, piasek, pulpa, ziemia ogrodo-
wa transport do 4T.  10 zł +VAT do 
uzg. 514-699-970  BIAŁ 

BALE 7, modrzew.  4.000 zł  530-
213-447, (86)272-23-05  GRAJ 

BALE rozbiórkowe z domu. 1.000 zł 
m³ 888-969-977  ZAM 

BALIKI jesionowe, nadają się na zro-
bienie schodów, jasne, wysezono-
wane, dł.1.2, szer. 20 cm, gr. 8cm. 
Balików jest 1 m³. 2.300 zł  668-
704-877  BIAŁ 

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

BARAKOWÓZ kompletny, 7x2.50m, 
stan bdb. 7.500 zł  728-860-389  
BIAŁ 

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

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, grubość 1 40 
arkuszy.  100 zł szt. 530-213-447, 
(86)272-23-05  GRAJ 

 BLACHODACHÓWKA RUUKKI 40 
Grafi t 77, 7 m² II gat Dwie długości: 435 
cm - 7 szt 576 cm - 8 szt II gat., posiada 

lekkie rysy i wgnieceń 1.250 zł kpl 
660-198-944  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 rozsuwana. 2.000 zł  507-
627-924  BIAŁ 

BRAMA szer. 4m ocynkowana, ma-
lowana proszkowo, wys. 1.5m, z 
bramką, nowa. 450 zł  792-057-
615  BIAŁ 

CEGŁA pełna, pustak wentylacyjny, 
pustak kominowy. 1 zł szt. do uzg. 
606-212-552  BIAŁ 

CEGŁA poniemiecka, czerwona. 1 zł 
szt. 571-232-731  EŁK 

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 

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

DĄB na pniu 80cm średnicy w od 
ziomku 1m³. 1.200 zł m³ 502-787-
601  BIAŁ 

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

DESKA świerkowa, gr. 0.32mm, 4 
m³. 730 zł  790-484-257  WYS 

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

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

DESKI sosnowe, wysezonowane, 
długość 6.70, szerokość 25 cm, gru-
bość 32mm, 5 sztuk. 600 zł całość 
668-704-877  BIAŁ 

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

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 

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 

DRZEWO materiałowe jesion, I kla-
sa. 1.400 zł m³ 502-787-601  BIAŁ 

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

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

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

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

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

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

BIAŁ 
DRZWI metalowe zewnętrzne. 350 
zł  792-057-615  BIAŁ 

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

DRZWI tarasowe, półszklane, z fu-
tryną, 80- tki oraz okna z futryną 
75x30, 1 skrzydłowe i inne rodzaje, 
50-100zł. 698-561-215  OMA 

DRZWI wejściowe z szybą 90, nowe. 
700 zł  884-691-250  BIAŁ 

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

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

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

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

FARBA zielona jasna, dulux 2l tego-
roczna 25 zł  (85)661-68-14  BIAŁ 

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

FOLIA kubełkowa 75x2m 150 zł  
796-335-325  BIAŁ 

FURTKA do kojca, dla psa. 100 zł  
792-057-615  BIAŁ 

GLAZURA nowa 15x15, 30m². 15 zł 
m² 508-654-114  BIAŁ 

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

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

GRZEJNIK elektryczny, 12 żeberek. 
100 zł  571-232-731  EŁK 

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

GRZEJNIKI żeberkowe, elektryczne, 
13 żeberek, 2szt. 300 zł  (85)743-
35-46  BIAŁ 

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

GRZEJNIKI żeliwne, 8zł żeberko. 8 
zł  668-614-390  BIAŁ 

GRZEJNIKI żeliwne, aluminiowe, 
Fampiry 180, potrójne, 50-100zł. 
698-561-215  OMA 

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

GWOŹDZIE czarne dł. 50mm 14kg. 
4 zł kg 508-461-400  BIAŁ 

GWOŹDZIE, dł 50mm, 20kg. 60 zł 
całość 502-639-948  BIAŁ 

KAFLE 2 zł  531-865-030  BIAŁ 
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 

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

KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 
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 

MODRZEW  deski calowe obrzy-
nane, dł. ok 4-5, 5m, sezonowe 9 
lat, ilość ok. 2, 5m³, gmina Wyszki 
odbiór własny. 600 zł m³ 797-467-
157  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 
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Puszcza, Puszcza, 
Święta Woda Święta Woda 
i rekreacjai rekreacja
Domy Podlasia – to nowa inwestycja w podbiałostockim 

Wasilkowie. Obecnie trwa budowa kompleksu 
czterech budynków wolnostojących. Osiedle 

powstaje w Wasilkowie, na dużej działce zlokalizowanej 
na granicy Sochoń, Jurowiec i Wasilkowa, z bardzo 
szybkim dojazdem z Białegostoku. To cichy i spokojny 
teren położony w otulinie Puszczy Knyszyńskiej.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy cenią 
sobie po pierwsze – spokój, sąsiedztwo przepięknej i unikalnej 
przyrody, po drugie – bliskość i komfortowy dojazd do centrum 
Białegostoku. Swoje miejsce na ziemi znajdą tu na pewno rodziny 
z dziećmi, młode małżeństwa a także te z wieloletnim stażem, 
które jesień życia planują spędzić w ciszy i spokoju. Znaczenie 
ma fakt, że ceny oferowanych domów zostały skalkulowane w ten 
sposób, że oferta jest świetną alternatywą dla osób, które planują 
zakup mieszkania, a za takie same lub mniejsze pieniądze mogą 
zakupić nowy dom.

IDEALNA LOKALIZACJA

Dojazd do centrum Białegostoku zajmuje dosłownie moment. 
Na przykład odcinek do Galerii Jurowiecka wynosi zaledwie 
9,5 km drogami: starą DK19 (w przebudowie wraz z nową ścieżką 
rowerową do Świętej Wody) oraz dwupasmową DK8.

Jest też dobra wiadomość dla niezmotoryzowanych miesz-
kańców nowego osiedla. Przystanek autobusu miejskiego nr 

102, który dojeżdża do samego centrum Białegostoku znajduje 
się w odległości 300m.

A już niebawem będzie możliwy dojazd z obrzeży Białegostoku 
– (przebudowa Al. Tysiąclecia PP) – całkowicie dwujezdniową 
drogą do centrum Białegostoku.

SZKOŁA, PRZEDSZKOLE I KOŚCIÓŁ

Działki, na których powstaje nowe osiedle są w pełni uzbro-
jone. Jest tam woda, kanalizacja, prąd, gaz, światłowód, lampy.

Co ważne i ciekawe domy, bliźniaki i szeregówki Domów 
Podlasia wyrastają w otoczeniu nowych domów, co sprawia, 
że najbliższej okolicy nie występuje smog, a powietrze jest kry-
stalicznie czyste.

W bezpośredniej okolicy znajduje się wszystko, co jest nie-
zbędne do życia. Jest przedszkole i szkoła podstawowa klasy (0-3 
z wyżywieniem). W pobliżu jest kościół i kaplica.

Również zakupy nie powinny stanowić problemu. Dosłownie 
500 metrów dzieli nowo powstające osiedle od doskonale wypo-
sażonego sklepu grupy Chorten.

MIEJSCE DLA AKTYWNYCH

Domy Podlasia to oferta skierowana również do tych, którzy 
lubią aktywnie spędzać wolny czas. Położenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie lasów daje możliwość leśnych spacerów i wycieczek 
rowerowych po okolicy. Warto wybrać się trasą wiodącą przez: 
Rybniki, Katrynka, Burczak, Święta Woda, Supraśl, Białystok. 
Właśnie zakończyła się budowa ścieżki rowerowej z Wasilkowa 
do Białegostoku, co na pewno ucieszty miłośników dwóch kółek.

W sezonie letnim warto skorzystać z plaży w Wasilkowie, 
gdzie od dwóch lat można przepłynąć się na nartach wodnych 
za pomocą specjalnego wyciągu. Po drugiej stronie ulicy jest 
nowowybudowany skwer, plac zabawa a nieco dalej siłownia.

Ci, którzy pragną wyciszenia i skupienia na pewno odnajdą 
je na wzgórzach sanktuarium w Świętej Wodzie. To miejsce ma-
giczne, pełene uroku, ale też jest tam możliwość zorganizowania 
rodzinnego pikniku, ogniska. Najmłodszych z pewnością ucieszy 
ogromny plac zabaw, a trochę starszych siłownia i boisko.

NP

Wasilków to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Kąpielisko w Wasilkowie w sezonie letnim cieszy się dużą popularnością Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie



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

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

KRZYŻOWA 12ZŁ. 502-782-785  BIAŁ 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, 
automatyka, siatka ogrodzeniowa, 

panele ogrodzeniowe itp. 660-918-263  
BIEL 

OGRODZENIE metalowe z prętów 
8mb. 300 zł  507-572-008  BIAŁ 

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

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

PŁTYKI ceramiczne 10m². 80 zł m² 
+VAT do uzg. 735-033-838  BIAŁ 

PŁY TKI chodnikowe duże oraz 
małe, polecam. 3 zł szt. 603-330-
463  BIAŁ 

PARAPET 30x153. 120 zł  796-335-
325  BIAŁ 

PIEC CO na pellet 7-letni. 1.500 zł  
609-787-331  AUG 

PIEC z podajnikiem na eko groszek, 
z funkcją palenia drewnem, nowy. 
10.000 zł  604-672-605  WYS 

PILŚNIA, dł. 2.8, szer. 1.05, gr. 
20mm, 6 sztuk. 350 zł  668-704-
877  BIAŁ 

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

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 czarne, fi 32mm, dł. 6m, 3 
sztuki. 300 zł  668-704-877  BIAŁ 

RURY stalowe 80mm, nowe, 14m 
długości. 12 zł mb 795-999-550  
BIAŁ 

RUSZT zeliwny 33x80 120 zł  508-
073-762  BIAŁ 

SŁUP elektryczny 6szt. 100 zł szt. 
724-041-746  AUG 

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

SŁUPKI geodezyjne zaostrzone dł. 
40cm, 24x24mm, 500szt. 0, 45 zł  
660-636-023  GRAJ 

SŁUPKI metalowe 2-ceownik, 2m 
4x4, 25szt. 22 zł szt. 660-636-023, 
532-177-513 

SŁUPKI ogrodzeniowe do sztachet, 
betonowe, zbrojone, 30szt. 20 zł 
szt. 511-517-887, (85)737-37-28  
BIEL 

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

SŁUPKI ogrodzeniowe, rura fi  63 x 
2000. 15 zł szt. 603-654-435  BIAŁ 

SPRZEDAM drzwi drewniane prze-
szklone z ościeżnicą przeszklone, 
prawe 80-tki.Stan bdb..Zdjęcie wy-
ślę na e-maila. 100 zł szt. 516-793-
985  KOL 

SPRZEDAM euro palety 25zł 25 zł 
szt. 502-831-611  WYS 

SPRZEDAM stemple drewniane i 
deski budowlane. Po zakonczonej 
budowie 888-887-666  BIAŁ 

STAL budowlana: pręty żebrowane, 
kątowniki, dwuteowniki, rury. 2 zł 
kg 508-978-927  BIAŁ 

STAL zbrojeniowa fi  16-1t i fi  14-1t. 
1, 40 zł kg 603-218-715  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 3m, nie uży-
wane. 4, 50 zł szt. 600-768-549  
BIEL 

STEMPLE budowlane dł. 3m. 4, 50 
zł  668-614-390  BIAŁ 

STEMPLE budowlane, nowe, 100szt, 
dł. 4.30m oraz 100szt dł. 3m, 4-8zł 
szt. 512-553-781  SUW 

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

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

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 

TARLINKA 6 cio -kątna. 1, 50 zł szt. 
571-232-731  EŁK 

TERMY elektryczne 120 l, 80l i 50l 
oraz grzałki do termy różnego ro-
dzaju, 50-100zł. 698-561-215  OMA 

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

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

WŁĄCZNIK  wyłącznik elektryczny, 
olejowy z gniazdem 32 A. 120 zł  
511-240-244  SOK 

WANNA żeliwna 140cm. 80 zł  790-
880-374  BIAŁ 

WANNA blaszana, nowa, 1.50x70. 
100 zł  (85)743-35-46  BIAŁ 

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, 
prawe do frezarki wrzecionowej, 
100 szt. 4 zł szt. (86)271-38-53  
ZAM 

ZAGĘSZCZARKA 100kg. 900 zł  667-
060-842  AUG 

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

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 
2 komorowy, rozm 60x80. 80 zł  
(86)271-38-53  ZAM 

ZLEWOZMYWAK granitowy, bate-
ria z prysznicem, kolor jasny beż, 
wy. 100x50. 500 zł  507-572-008  
BIAŁ 

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

ZLEWOZMYWAK, nowy, nieuży-
wany (w sklepie 400zł). 100 zł  691-
100-129  BIAŁ 

ZLEWY 2 komorowe z blachy nie-
rdzewnej oraz syfony. 50 zł  698-
561-215  OMA 

USŁUGI BUDOWLANE

STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 
506-210-160  BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, 
sprzedaż wióra do samodziel-
nego montażu. 663-201-446, 
783-828-866 

DOCIEPLENIA poddaszy szpa-
chlowanie malowanie inne. 
Przyjmujemy zlecenia na komplek-
sowe wykonanie elewacji na 2020r. 
Fv gwarancja. 509-517-923  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 
ROBOTY ZIEMNE

TRANSPORT 3, 5 tony żwir, pulpa, 
piasek, czarnoziem. Konkurencyjne 
ceny. 514-699-970  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 

NAPRAWA okien plastikowych i 
drewnianych, renowacje, usługi re-
montowe. 692-926-837  BIAŁ 

POZOSTAŁE

DACHY więźby krycie naprawa da-
chów obroki kominów, okna dacho-
we, okna dachowe, kominy obróbki 
kominowe. 570-070-375  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 
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DOMY drewniane-remonty na-
prawa fundamentu pod domem, 
rozbiorę oraz złożę dom, montaż 
szalówka, podbitka,  512-675-556 

GLAZURA, terakota, gres. 50 zł m² 
do uzg. 729-974-964  BIAŁ 

KOMINKI, także z otwartym paleni-
skiem i RCP 700 zł kpl +VAT do uzg. 
729-974-964  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty łazie-
nek 700 zł m² do uzg. 729-974-
964  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty miesz-
kań. 350 zł m² +VAT do uzg. 729-
974-964  BIAŁ 

KONTENERY na gruz i odpady re-
montowo budowlane 508-800-
630  BIAŁ 

KRYCIE dachów dachówką cera-
miczną. 608-747-358  ZAM 

MALOWANIE TAPETOWANIE 10 zł 
m² +VAT do uzg. 729-974-964  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, serwis, naprawa, insta-
lacje, przeglądy okresowe moni-
toringów w domach prywatnych, 
fi rmach i parkingach. Gwarancja, 
FV23%, dobra cena. 533-355-065, 
(85)674-93-91  BIAŁ 

 MSG Granit oferuje wyro-
by z marmurów, granitów. Bla-
ty kuchenne, łazienkowe, pa-
rapety, obudowy kominków, 
grillów, schody, posadzki, ta-
rasy, elewacje, solidnie. 500-

100-289, (85)718-82-91  BIAŁ 

 MSG Granit oferuje: scho-
dy, posadzki, tarasy, obudo-

wy kominków, grillów, parape-
ty zewnętrzne i wewnętrzne, 

brodziki prysznicowe, wysoka 
jakość, niskie ceny. 500-100-

289, (85)718-82-91  BIAŁ 

OFERUJEMY fachowe doradztwo, 
wycenę oraz kompleksowe wy-
konawstwo instalacji sanitarnych, 
wodno-kanalizacyjnych, centralne-
go ogrzewania, rekuperacji i innych. 
1.000 zł całość +VAT do uzg. 533-
180-100, 662-961-956  BIAŁ 

PIECE kafl owe, kominki z wkladem 
- nowe stawiam. Remontuje, na-
prawiam stare piece kafl owe 575-
821-537  BIAŁ 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. 
gospodarczych, wywóz złomu i gru-
zu. 788-882-649  BIAŁ 

SCHODY Rintal we wrześniu montaż 
schodów gra  s 585-324-255  HAJ 

SUFITY podwieszane, systemowe, 
napinane, ściany działowe, zabudo-
wy poddaszy z K-G. 30 zł m² +VAT 
do uzg. 729-974-964  BIAŁ 

KUPIĘ

KAMERY, zestaw do monitoringu 
z nagrywarką. 507-627-924  BIAŁ 

KUPIĘ łóżko drewniane pod ma-
terac 90x200. 663-900-838  BIAŁ 

SPRZĘT AGD

BOJLER elektryczny, poj. 80 l, 220v, 
1, 5Kw. 300 zł  668-704-877  BIAŁ 

DRABINA 4 stopniowa 75 zł  604-
922-094  BIAŁ 

GARNKI z grubym dnem, 19-części 
nowe. 1.500 zł  509-854-039  BIAŁ 

HANDLOWIEC poszukiwany, wy-
magania: prawo jazdy kategorii B., 
komunikatywność, punktualność i 
zaangażowanie, prezentacja pro-
duktu firmy. 3.500 zł mies. 795-
557-578  BIAŁ 

KUCHENKA 4-palnikowa z piekar-
nikiem elektryczna. 400 zł  507-
627-924  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 190 zł  531-
865-030  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, 
z piekarnikiem. 350 zł  507-975-
896  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa na gaz ziemny 
Mastercook, 4 palnikowa, piekarnik 
na gaz, stan bdb. 280 zł  663-937-
643  BIAŁ 

KUCHENKA gazowo elektryczna. 
320 zł  604-922-094  BIAŁ 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350 zł do uzg. 531-
540-521  BIAŁ 

LAMPA antydepresyjna, mało uży-
wana, doskonale poprawia nastrój, 
polecam. 200 zł szt. 603-330-463  
BIAŁ 

LODÓWKA duża, nowa. 300 zł  
(85)653-47-20  BIAŁ 

LODÓWKA, wys. 1.60m, stan bdb. 
220 zł  662-593-789  SUW 
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LODÓWKI do przewozu żywności 
styropianowe rożne wymiary od 
30zł 729-966-462  BIAŁ 

LODÓWKO  zamrażarka. 350 zł  
508-978-927  BIAŁ 

LODÓWO ZAMRAŻARKA ARDO. 
140 zł  608-517-673  BIEL 

MAŁA pralka czeska Romo, mało 
używana, stan idealny. 150 zł  504-
352-084  BIAŁ 

MAGIEL elektryczny, używany, szer. 
56 cm. 80 zł  (85)650-15-59  BIAŁ 

ODKURZACZ piorący perfekt HD. 
1.000 zł  509-854-039  BIAŁ 

ODKURZACZ wodny, na gwarancji. 
180 zł  603-218-715  BIAŁ 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan 
bdb. 70 zł  507-975-896  BIAŁ 

PATELNIA Deluxe nowa, oryginalna, 
niemiecka, w opakowaniu. 100 zł  
784-454-252  BIAŁ 

PRALKA czeska Romo. 150 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 Polar PF automatyczna. 
150 zł  753-033-838  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa 150 zł  604-922-
094  BIAŁ 

 » PRALKA. (85)653-47-20  BIAŁ 
ROBOT kuchenny mikser ZELMER 
z misą obrotową w oryginalnym 
opakowaniu.Stan bdb. 100 zł  663-
206-992  BIAŁ 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 
100 zł  692-922-569, (85)652-10-
84  BIAŁ 

WIRÓWKA polska. 150 zł  664-619-
039  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA 3 szufl adowa. 200 zł 
do uzg. 606-411-588  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA skrzyniowa. 400 zł  
789-487-222  BIAŁ 

ZMYWARKA Miele uszkodzona na 
części. 200 zł  729-966-462  BIAŁ 

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na 
części. 200 zł  601-336-103  BIAŁ 

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na 
części. 200 zł  601-323-135  BIAŁ 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

ŻYRANDOL mosiężny 8 ramien-
ny, waga 11kg, żarówki na mały 
gwint. 500 zł  660-636-023, 532-
177-513  GRAJ 
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 
ŻYRANDOL. 50 zł  604-595-157  
BIAŁ 
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramien-
ne i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-
240-244  SOK 

BUTLA gazowa 3kg 40 zł  794-290-
227  BIAŁ 

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-
20  BIAŁ 

DYWAN, 2x3m, mało używany, 
wzorzysty, jasny orzech i brąz z 
beżem, ładny. 150 zł szt. 503-902-
859  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 

FUTRYNA drewniana 140 zł  604-
922-094  BIAŁ 

FUTRYNA metalowa 100 zł  794-
290-227  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 

NOWY komplet obiadowy na 6 
osób, talerze i salaterka. Mam 
jeszcze 2 komplety trochę używa-
ne. Sprzedam tanio różne szklanki 
i szkło użytkowe.  100 zł  503-669-
961  BIAŁ 

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 

Z L E W  ze s ta l i  n ierdzewnej 
50cmx120cm. 80 zł  883-688-417  
BIAŁ 

ZLEW ze stali nierdzewnej z kranem 
i przewodami 43cmx76cm. 100 zł  
883-688-417  BIAŁ 

MEBLE

2 fotele w dobrym stanie. 200 zł kpl 
507-975-896  BIAŁ 
ŁÓŻKO metalowe, zabytkowe. 250 
zł  (85)743-12-97  BIAŁ 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do sza-
fek kuchennych, wym. 58x40x50, 
2szt +2, wym. 70.5x60x50x32 
2szt+4+2. 520 zł całość 511-240-
244  SOK 

DWIE jednakowe sza  i, kolor jasny 
orzech, o wym. szer. 0.47m, wys. 
0.74m, gł. 0.41m, po dwie szufl a-
dy i dwie półki. 40 zł szt. 503-902-
859  BIAŁ 

FOTEL duży. 200 zł  (85)742-87-14  
BIAŁ 

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 

FOTEL. 450 zł  606-411-588  BIAŁ 
FOTELE 2szt. 100 zł szt. (85)742-
87-14  BIAŁ 

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 
20 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

KANAPA 160x200, beżowa w krat-
kę, stan db. 600 zł  (86)271-38-53  
ZAM 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

KRZESŁA miękkie, 3szt. 120 zł  571-
232-731  EŁK 

MEBLE apteczne. 2.220 zł szt. 601-
777-999  OMA 

MEBLE z kutego żelaza - łóżka, stoły, 
krzesła, inne. 501-545-296  BIAŁ 

NOWA wersalkę z boczkami kolor 
szary lub brązowy na sprężynie po-
jemnik na pościel. 599 zł  731-785-
420  BIAŁ 

NOWA wersalka bez boczków na 
sprężynie w kolorze szarym lub brą-
zowym z pojemnikiem na pościel. 
500 zł  578-549-676  BIAŁ 

NOWA wersalka z boczkami w ko-
lorze szarym, z pojemnikiem na 
pościel na sprężynie. 599 zł  731-
576-519  BIAŁ 

NOWY tapczan 1-osobowy wymiar 
90x200 z pojemnikiem na pościel, 
kolor szary na sprężynach. 599 zł  
696-774-177  BIAŁ 

REGAŁ dębowy z witryną. 1.500 zł  
798-709-680  BIAŁ 

REGAŁ dębowy. 1.500 zł  601-323-
135  BIAŁ 

ROZKŁADANY stół fi rmy Klose w 
zestawie z 6 krzesłami w bardzo 
dobrym stanie. Stół jest wykona-
ny z litego drewna. 2.000 zł  508-
454-860  KOL 

SEGMENT z regału, ciemny orzech, 
używany, stan db. 60 zł  503-902-
859  BIAŁ 

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 stare meble kuchenne 
+ stara kuchenka gazowa. 100 zł 
całość 695-931-580  BIAŁ 

SPRZEDAM stół z sześcioma krze-
słami 2.000 zł do uzg. 508-454-
860  KOL 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 60 zł  794-729-290  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, 
rozkładany 120x112cm, podnoszo-
ny. 230 zł  511-240-244  SOK 

STOLIK okolicznościowy 2szt, ława, 
3 szufl ady, kolor dąb. 40 zł do uzg. 
531-540-521  BIAŁ 

STOLIK pod telewizor, ciemny 
orzech 72x71, z półką i szufl adą. 
50 zł  507-572-008  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 rozsuwany+ 5 krzeseł. 450 zł  
606-411-588  BIAŁ 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, 
szer. 65cm, wys. 70cm. 300 zł szt. 
(86)271-38-53  ZAM 

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 2-drzwiowa z półką jasna 
z płyty, 180mx97m. 100 zł  784-
454-252  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa, jasna sosna. 300 
zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFA, komoda, stolik, bardzo 
ciemny brąz. 550 zł całość do uzg. 
531-540-521  BIAŁ 

SZAFKA pod telewizor 64x40, na 
kółkach. 70 zł  511-240-244  SOK 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, 
dowóz gra  s. 200 zł  694-175-685  
BIAŁ 

SZAFKI kuchenne, tanio. Kolor sele-
dynowy, stan db. 350 zł  510-715-
661  BIAŁ 

SZAFKI metalowe, ubraniowe, 6szt. 
140 zł  663-736-317  BIAŁ 

TAPCZAN jedno-osobowy na sprę-
żynie z pojemnikiem na pościel ko-
lor szary. 600 zł  696-774-177  BIAŁ 

TAPCZAN używany 2-osobowy, 
kolor brązowy, z pojemnikiem na 
pościel. 220 zł  730-076-599  BIAŁ 

TAPCZANIK jednoosobowy, roz-
kładany, stan idealny. 80 zł  690-
628-591  BIAŁ 

TREMO, szer. 0.90m, wys. 1.25m, gł. 
0.41m, kolor jasny orzech, z dwoma 
szufl adami, 6 półkami, ruchome lu-
stro, pufa miękka. 80 zł  503-902-
859  BIAŁ 

WERSALKA bez boczków w kolorze 
szarym lub brązowym na spręży-
nach. 500 zł  795-013-099  BIAŁ 

WERSALKA rozkładana, używana, 
stan db. 400 zł do uzg. 506-068-
578  BIAŁ 

WERSALKA używana, jak nowa. 
1.000 zł  601-323-135  BIAŁ 

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, szer. 
2m po rozłożeniu, pojemnik na po-
ściel. 800 zł  601-336-103  BIAŁ 

WERSALKA, stan db. 170 zł  505-
306-330  BIAŁ 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak 
nowa, dowóz gra  s. 100 zł  694-
175-685  BIAŁ 

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

BUS przewóz, wywóz mebli, agd, 
rtv inne. 95 zł do uzg. 503-391-
530  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI bialystok-war-
szawa bagazowki transport me-
bli ubrania ksiazki rzeczy osobiste 
sprzetow agd-rtv elektroniki sprze-
tu-sportowego-i inne rzeczy 884-
774-233  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie 
z pracownikami bagażówki posiada-
my busy wieksze i mniejsze biały-
stok i okolice cale woj-podlaskie-po 
calej polsce 795-013-099  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne trans-
port busem dostawczym-1, 5t prze-
prowadzki-drobne wywozimy na 

wysypisko meble agd-rtv elektroni-
ke zelastwa okna drzwi palety deski 
itp 578-549-676  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 ba-
gazowki kierowca z busem typu 
kontener z winda do wynajecia do 
przeprowdzki lub przewozu rze-
czy bialystok-na terenie calej polski 
884-774-215  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport mebli 
rtv agd 7dni 24h caly kraj tanio 888-
641-541  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport prze-
woz mebli agd-rtv ksiazki ubrania 
rzeczy osobiste sprzet sportowy 
sprzet-materialy budowlane-1, 5t 
czesci samochodowe skutery quady 
696-774-177  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z ekipa baga-
żówki transport busami towarowy-
mi transport mebli agd-rtv sprzet 
i materialy budowlane bialystok 
podlasie cala polska 7-dni 731-785-
420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport do 
1.5t, meble, rtv i wiele innych. 517-
414-152  BIAŁ 
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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 

ANTYKI

 ANTYKI, meble dawne, skup, 
sprzedaż, renowacja. 602-717-353  BIAŁ 

DRZWI i blaty do pieca, różne. 50 zł 
szt. 508-789-456  BIAŁ 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  
694-175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTEK kompletny. 100 zł  
504-352-084  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 60 zł  
508-789-456  BIAŁ 

KOMODA 1500-2500zł. 662-593-
789  SUW 

KROSNA, chodniki robione na kro-
snach, kufry, meble stolarskie róż-
nego rodzaju oraz inne przedmioty. 
150 zł  698-561-215  OMA 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 
694-175-685  BIAŁ 

KUFER i inne rzeczy. 120 zł  660-
943-584  BIAŁ 

KUFER. 300 zł  662-593-789  SUW 

LAMPY naftowe, żelazka, kufry 
drewniane, kołowrotek, krosna 
kompletne, chodniki, przybory do 
obróbki lnu, menażki wojskowe, 
odznaczenia, 50-150 zł. 698-561-
215  OMA 

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 

SIECZKARNIA metalowa ręczna 
(1958)r. 150 zł  508-461-400  BIAŁ 

STARY kufer. 150 zł  668-704-877  
BIAŁ 

SZAFA 100-letnia. 1.900 zł  668-
178-073  WYS 

DESKI do prasowania z pokrowcami 
2 szt, 60-80 zł 605-962-475  BIAŁ 

DO kominka - suche drewno opa-
łowe leszczyna - wysoka kalorycz-
ność; w kawałkach długości ok 1m; 
ścięte późną jesienią razem około 
2, 5mp drewno o dosyć grube 110 
zł mp do uzg. 517-641-549  BIAŁ 

DRABINA 3x7 240 zł  794-290-227  
BIAŁ 

DREWNO opalowe - sucha sosna 
w kawałkach długości 1m; około 
15mp, Transport po stronie kupu-
jącego, gmina Zawady 100 zł mp do 
uzg. 517-641-549  BIAŁ 

GRZEJNIK olejowy. 100 zł  (85)661-
68-14  BIEL 

LAMPA uliczna LED, moc 30W, bar-
wa neutralna biała 4000K, jasność 
2700lm, napięcie 230V, obudowa 
czarna. Nowa.  150 zł  535-086-
373  BIAŁ 

LAMPA uliczna LED, moc 30W, bar-
wa neutralna biała 4000K, jasność 
2700lm, napięcie 230V, obudowa 
czarna. Nowa.  150 zł  535-086-
373  BIAŁ 

OGRZEWACZ wody Biawar, z 2010 
roku, poj. 125 l, sprawny technicz-
nie. 350 zł  512-361-812  WYS 

PIEC gazowy 2 funkcyjny, Termet 
Minimax 18 21 KW. 300 zł  792-
472-910  BIAŁ 

WYWALAMY graty z chaty-wywozi-
my na wysypisko mebelki, agd-rtv, 
elektronikę, żelastwa, okna, drzwi, 
palety, deski, książki, gazety, karto-
ny-itp.rzeczy. 884-774-215  BIAŁ 

USŁUGI

REMONTY
ADAPTACJE poddaszy, komplekso-
we prace wykończeniowe, glazura, 
terakota, szalówka, docieplenia, 
rabaty na materiały, gwarancja ja-
kości. 511-718-942  BIAŁ 

DOCIEPLENIA poddaszy suche tyn-
ki szpachlowanie malowsnie inne 
509527923  BIAŁ 

MODERNIZACJA okien, remonty 
mieszkań, kompleksowo, solidnie. 
791-128-934  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, ta-
petowanie, solidnie, gwarancja ja-
kości. 798-351-394  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 

WYKOŃCZENIOWE
MALOWANIE, mastykowanie, tape-
towanie, układanie paneli, remon-
ty. 784-927-527  OMA 

 » 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, szpachlo-
wanie, malowanie. 665-111-102 

WODNO-KANALIZACYJNE

ELEKTRYK, hydraulik inne bus 
przewóz. 95 zł do uzg. 503-391-
530  BIAŁ 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana 
grzałek w bojlerach, piece c.o. na 
paliwo stałe, serwis pogwarancyj-
ny, montaż i doradztwo. 507-627-
924  BIAŁ 

USŁUGI Hydrauliczne Instalacje c.o., 
wod.-kan. kotłownie na gaz, pellet, 
pompy ciepła, rekuperacja, klima-
tyzacja. 1 zł szt. +VAT do uzg. 504-
434-066  BIAŁ 

ELEKTRYCZNE

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

MONTAŻ domofonów i wideo-
domofonów serwis. 507-627-924  
BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZ
NE, ODBIORCZE, OŚWIE
TLENIA, UPRAWNIE
NIA 510-686-001  BIAŁ 

STOLARSKIE

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 

POZOSTAŁE

KOMINKI, montaż, zabudowa 511-
718-942  BIAŁ 

KOWAL wykona ogrodzenie, balu-
stradę, meble z kutego żelaza 501-
545-296  BIAŁ 

NAPRAWA OKIEN PCV.Wymiana, 
regulacja i montaż nowych orygi-
nalnych uszczelek.Po naszym ser-
wisie okna są jak nowe. Zadzwoń 
wycena nic nie kosztuje. 511-005-
603  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 

SPRZĄTANIE piwnic, garaży, miesz-
kań, strychów, niepotrzebne rzeczy 
wywieziemy, na wysypisko, mebel-
ki agd-rtv elektronike okna palety 
drzwi żelastwa-itp.rzeczy. 795-013-
099  BIAŁ 

USŁUGI transportowe na terenie 
Wysokie Mazowieckie samocho-
dem Renault Master, rzeczy bu-
dowlanych, zwierząt. 727-664-308  
WYS 
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