
Idealne warunki do pracy i nauki, doskonała lokalizacja 
nieopodal wszystkich wyższych uczelni w Białymstoku, 
komfort i wygoda – tak w wielkim skrócie można opisać 

zalety zamieszkania w pierwszym prywatnym akademiku 
w Białymstoku. Co ważne ceny za wynajem mieszkań 
nie są wygórowane, wręcz dostosowane do studenckich 
portfeli, wspomaganych zazwyczaj pieniędzmi od rodziców.

– Proponujemy dobrze zaprojektowany budynek 
ze wszystkimi udogodnieniami jak podziemny parking, bez-

płatne WiFi we wszystkich lokalach, windę czy elegancko 
zaaranżowane części wspólne. Tu mieszkać się będzie nie 
tylko wygodnie ale i przyjemnie – wszak dobre towarzystwo 
i centralna lokalizacja sprawiają dużo przyjemności. Mini 
apartamenty głównie oferujemy studentom, ale również 
inne osoby szukające mieszkania do wynajęcia mogą sko-
rzystać z tej oferty – mówi Andrzej Pańkowski z Rogowski 
Development.
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HORODNIAŃSKA
Białystok, Nowe Miasto

85 747 30 30 yp.com.pl

PROMOCJA

DOLINA CISÓW
Białystok, Wasilków

domy ze wspólnym wjazdem do garażu 
podziemnego

1 dom z samodzielnym garażem 
naziemnym

DOMY
W ZABUDOWIE

SZEREGOWEJ

OGRÓD
42 - 145 m2

POWIERZCHNIA
182-218 m2

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1 mieszkania o pow. 34 - 82 m2

komórki lokatorskie 
w cenie mieszkania

sklepy i punkty usługowe 
w zasięgu ręki

PROMOCJA NA WYBRANE
MIESZKANIA

Cena od 
4800 zł/m2

Cena od 
4117 zł/m2

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

TERENY
REKREACYJNE
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DOLINA CISÓW
Białystok, Wasilków

mieszkania o pow. 34 - 82 m2

komórki lokatorskie 
w cenie mieszkania

sklepy i punkty usługowe 
w zasięgu ręki

PROMOCJA NA WYBRANE
MIESZKANIA

Biuro sprzedaży: Białystok, ul. Piękna 3

OSIEDLE REKREACYJNE
Białystok, Nowe Miasto

OSIEDLE DEPOWA
Białystok, Bema / budynek nr 1 i 2  /

komórki lokatorskie w cenie

lokale usługowe
o pow. 40 - 98 m2

PROMOCJA
/ OGRÓDKI W CENIE  /

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

TERENY
REKREACYJNE

POWIERZCHNIA
33 - 65m2

MIEJSCA 
POSTOJOWE

na poziomie -1

mieszkania o pow. 36 - 135 m2

komórki lokatorskie w cenie mieszkania

lokale usługowe o pow. 63 -180 m2

PROMOCJA NA WYBRANE MIESZKANIA

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

MIEJSCA 
POSTOJOWE

na poziomie -1

CENTRUM
MIASTA

Cena od 
4800 zł/m2

Cena od 
5500 zł/m2

KAMIENICA 
STAROBOJARSKA
Białystok, Bojary

mieszkania 
o pow. 25 - 109 m2

komórki lokatorskie

lokale usługowe 
o pow. 53 -160 m2

BLISKO
OGRÓDKI

DZIAŁKOWE



6  OFERT Y AGENCJI NIERUCHOMOŚCI  

Za gotówkę czy na kredyt?

W jaki sposób Polacy finansują zakup 
nieruchomości?
Podejmując decyzję o zakupie mieszkania musimy 

również zastanowić się, jak sfinansować taką 
inwestycję. Możliwości są dwie: kredyt lub transakcja 

gotówkowa. Które rozwiązanie będzie korzystniejsze? 
Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od tego, jakie 
są cele kupującego – po co inwestuje i co chce osiągnąć.

Dużo młodych małżeństw i rodzin z dziećmi decydując się 
na wspólny dom wybiera kredyt. Profesjonalne firmy deweloper-
skie oraz biura nieruchomości często oferują także kompleksowe 

doradztwo w zakresie aktualnych stóp pro-
centowych oraz tego, która oferta banku 
będzie najkorzystniejsza.

Jednak dane z pierwszego kwartału 
tego roku mogą zaskakiwać. Płacąc gotów-
ką za mieszkania Polacy wydali rekordowe 
5,7 mld zł. To daje prawie 12 tys. lokali ku-
pionych za zaoszczędzone środki.

Dlaczego tak się Dzieje?
Dane te to kolejne potwierdzenie faktu, że w ostatnim 

czasie banki stawiały dość wysoką poprzeczkę w postaci wkładu 
własnego czy podnoszenie kosztów kredytów. Jednak nie bójmy 
się stwierdzenia, że hossa mieszkaniowa wynikała ze wzrostu 
zamożności Polaków. Na razie nie mam jeszcze danych na te-
mat tego, czy okres pandemii zweryfikował zasobność portfeli 
naszych rodaków.

– Czas pokaże czy koronawirus doprowadzi do zmiany tego 
trendu. Jednak nie wykluczam, że sytuacja ostatnich miesięcy 
tego nie zmieni, a wręcz przeciwnie. Nieruchomości mogą stać 
się jeszcze pewniejszą lokatą naszych oszczędności – mówi 
Andrzej Kazberuk z biura nieruchomości Homefull i dodaje, 
że inne powody, dla których sprzedaż mieszkań za gotówkę nie 
powinna zmaleć, są niezmienne. To oczywiście wzmożona inflacja 
i oprocentowanie lokat.

Dużą przewagą transakcji gotówkowej przy zakupie miesz-
kania jest uniknięcie dodatkowych kosztów czy odsetek, które 
są nieodzowne przy kredycie. Kiedy zapłacimy za nierucho-
mość od razu całą kwotę, zaoszczędzimy pieniądze, a także 
ominie nas dodatkowy stres wynikający z niepewnej sytuacji 
ekonomicznej.

Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że kupno nieruchomo-
ści za gotówkę nie zwolni nas z dodatkowych opłat takich jak: 
opłata notarialna, dokupienie garażu czy miejsca parkingowe-
go. Deweloperzy oferują oczywiście opcję „pod klucz” jednak 
jest to dość kosztowne rozwiązanie. Niezależnie więc od tego, 
czy kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego, czy wtórnego 

musimy liczyć się z jego wykończeniem bądź generalnym 
remontem.

Na tym etapie warto zastanowić się, czy 
mamy na roboty remontowo-wykończeniowe 

dodatkową gotówkę, czy będziemy potrze-
bowali kredytu. Warto zatrzymać się przy 
tym punkcie, ponieważ finansowanie za-
kupu całości gotówką blokuje możliwość 
wzięcia atrakcyjnego kredytu hipoteczne-
go. Ewentualna pożyczka na remont lub 

wyposażenie lokalu będzie miała formę 
kredytu konsumpcyjnego, który ma znacznie 

gorsze warunki.
Kiedy kupujemy mieszkanie za gotówkę, 

transakcja jest znacznie szybsza i dużo prostsza.

Nie trzeba podpisywać umów przedwstępnych, również wpła-
canie zadatków nie jest konieczne. W przypadku kupna na kredyt 
najwięcej czasu pochłania oczekiwanie na decyzję bankową. 
To czasem trwa nawet kilka tygodni. Transakcja gotówkowa 
jest równoznaczna z podpisaniem aktu notarialnego i szybszym 
wydaniem nieruchomości nowemu właścicielowi.

Co ważne negocjacja cen przy zapłacie gotówkowej jest 
o wiele łatwiejsza. Właściciel mieszkania czy deweloper zejdzie 
z ceny, mająć świadomość tego, że pieniądze w przeciągu kilku 
dni znajdą się na jego koncie.

– Mieszkanie za gotówkę pod wieloma względami jest znacz-
nie lepszą transakcją niż finansowanie kredytem. Warto jednak 
pamiętać o opłatach dodatkowych i ewentualnym wykończeniu 
lub remoncie. Jeśli te drugie wymagają dużych nakładów, które 
planujemy sfinansować kredytem, może warto rozważyć pożyczkę 
także na samo mieszkanie – podsumowuje Andrzej Kazberuk.
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Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. w Białymstoku poleca lokale i magazyny do wynajęcia

Wybierz lokal idealny na Twój własny biznes
Wybór odpowiedniego lokalu użytkowego, 

to jedna z kluczowych decyzji wpływających 
na powodzenie prowadzonej działalności 

gospodarczej. Szukając miejsca idealnego dla biznesu, 
należy wziąć pod uwagę zarówno charakterystykę 
branży, lokalizację, jak również preferencje Klientów. 
Na białostockim rynku nieruchomości jest wiele lokali 
do wynajęcia. Na uwagę zasługują lokale w nowej 
hali na Giełdzie Rolno – Towarowej w Białymstoku.

Każdy przedsiębiorca wie, że wybór odpowiedniego miej-
sca na prowadzenie firmy, to jedna z kluczowych decyzji 
biznesowych. Podjęcie odpowiedniej może pomóc odnieść 
rynkowy sukces i przynieść korzyści finansowe. 

Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe w swojej ofercie 
posiada kilka atrakcyjnych lokali usługowych oraz powierzch-
nie magazynowe.

lokale na giełDzie – najlepszy wybór

W hali nr 3 znajdują się nowoczesne 
lokale handlowe, w tym lokale z do-
kiem załadunkowym na poziomie 
zerowym. Konstrukcja lokali umoż-
liwia dowolne manewrowanie 
przestrzenią, zgodnie z potrze-
bami Najemców. Wysokość 
lokalu 3,30 m. Lokale wy-
posażone w kompletne 
przegrody z blach sta-
lowych powlekanych, 
otwarte na korytarze 
poprzez kratę rolo-
waną o napędzie 
elektrycznym. 
Posadzki z żywic 
chemoutwardzal-
nych z atestami 
higienicznymi. 
Do lokali do-
prowadzona 

jest woda i prąd. Ogrzewanie boksów przy pomocy nagrzew-
nic znajdujących się w górnej części budynku. Hala posiada 
monitoring wizyjny na korytarzach, dostęp do internetu świa-
tłowodowego oraz stanowiska postojowe wokół hali.

Doskonałe warunki i lokalizację docenią wszyscy, zarów-
no przedsiębiorcy oraz Klienci. Świadczyć może o tym fakt, 
że sukcesywnie w nowej hali na giełdzie otwierają się nowe 
lokale, wprowadzając nowe usługi z atrakcyjnym i różnorodnym 
asortymentem. Tu w jednym miejscu można zaopatrzyć się w do-
skonałej jakości produkty żywnościowe, wędliny i mięso, owoce, 
warzywa, chemię gospodarczą, odzież, kawę, herbatę, pieczywo, 
ciasta, ofertę drogerii i drobne AGD.  

Na terenie PCRT funkcjonuje targowisko miejskie a zakupy 
można robić od poniedziałku do niedzieli włącznie. W każdą 
niemal niedzielę 

odbywa się tu AUTO GIEŁDA, podczas której hala nr 3 jest 
otwarta, można prowadzić również sprzedaż na zewnątrz hali.

co jeszcze można wynająć przy ulicy anDersa?
1. Magazyn o powierzchni 268 m2. Budynek magazynu jest 

parterowy, halowy niepodpiwniczony. Przykrycie budynku 
wykonano w konstrukcji stalowej, doprowadzono do niego 
energię elektryczną. 

2. Pawilony handlowe i magazynowe o zróżnicowanej powierzch-
ni: 16 m2, 32 m2, 40,70 m2, 47 m2.

powierzchnie Do wynajęcia w wasilkowie:
1. Lokal produkcyjno-magazynowy 1132, 70 m2 przeznaczony pod 

produkcję z pełnym zapleczem socjalnym i pomieszczeniami 
biurowymi. Powierzchnia wyposażona w energię elektryczną, 
ogrzewanie, jest też doprowadzona woda.
2. Powierzchnia 913,15 m2 przeznaczona pod produkcję z za-

pleczem biurowym, wc. Budynek wyposażony w energię 
elektryczną, ogrzewanie, doprowadzona jest woda.

3.  PCRT posiada również magazyn 
w Wasilkowie o powierzchni 334 m2. 

Budynek jest wyposażony w insta-
lację elektryczną wewnętrzną 

z oświetleniem.
Szczegółowe informacje 

udzielane są w biurze 
Podlaskiego 

Centrum Rolno-
Towarowego S.A. 

od poniedziałku 
do piątku 

w godz.  
8:00-16:00.  

Tel. 
667 123 120  

lub 
85 675 00 05. 
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Szybko i ekologicznie

Wybuduj  
drewniany dom
Drewniany dom kojarzy się w Polsce głównie 

z wypoczynkiem w górach lub nad morzem. 
Zdarza się, że budowane są poza miejscowościami 

turystycznymi na własne potrzeby, ale wciąż 
przeważa budownictwo tradycyjne. Tylko 1,5% 
wydanych w Polsce pozwoleń na budowę dotyczy 
budownictwa drewnianego i energooszczędnego, 
głównie w segmencie domów jednorodzinnych. 
Tymczasem budynki wielorodzinne z drewna mogą być 
alternatywą dla typowych bloków i szeregowców.

Choć trudno sobie wyobrazić budynki wielorodzinne i całe 
osiedla z drewna, to technologia szkieletowa jest już wykorzy-
stywana nie tylko w budownictwie wielorodzinnym. Przykładów 
nie brakuje w Europie Zachodniej i Skandynawii.

Drewniane Drapacze chmur

Jeden z nich to osiedle drewnianych budynków Seefeldergasse 
pod Wiedniem, gdzie na powierzchni 7,4 tys. m2 powstało 31 
domów dwurodzinnych i 3 domy wielorodzinne. Inwestycja 
zakończyła się w sierpniu 2014 roku. Drewniane budowle stają 
się popularne także na świecie. Powstają nawet drewniane dra-
pacze chmur. Najwyższym drewnianym budynkiem na świece 
jest Mjøstårnet wybudowany w 2019 roku Hedmark w Norwegii. 
Ma 85,4 m wysokości i 18 kondygnacji. Mieści się w nim pięcio-
gwiazdkowy hotel, apartamenty, biura i restauracja. Wcześniej 
rekord wysokości w budownictwie drewnianym należał 
do Kanadyjczyków. W Vancouver w Kanadzie drewniany dom 
studencki Brock Commons stanowi jeden z budynków University 
of British Columbia. Ma 53 m wysokości i powstał w 2017 roku. 
To pierwszy budynek z drewna na świecie, którego wysokość 
przekroczyła 14 pięter.

Drewniana rewolucja w polsce?
W Polsce budynek wielorodzinny z drewna to wciąż rzadkość, 

choć samo budownictwo drewniane ma wieloletnią tradycję. 
Jeden z niewielu przykładów to osiedle domów bliźniaczych 
z drewna powstało w Niekaninie koło Kołobrzegu.

Jednak może się to zmienić. 
Śmiałe plany związane z bu-
downictwem wielorodzinnym 
z drewna ma spółka Polskie 
Domy Drewniane, która pla-
nuje inwestycje na rodzimym 
gruncie. Niedawno firma poda-
ła informację o sfinalizowaniu 
zakupu dwóch działek pod 
budowę osiedli domów jed-
norodzinnych w Choroszczy 
i Łodzi. Jak czytamy w komu-
nikacie, planowane są dwie 
kolejne inwestycje, a wszystkie 
budynki powstaną w tech-
nologii prefabrykowanych 
konstrukcji drewnianych. 
Cztery pilotażowe inwestycje 
mają się rozpocząć w 2020 
roku.

szybko i ekologicznie

Specjaliści przekonują, 
że wielorodzinne budownic-
two drewniane ma wiele zalet 
i może być sposobem na nie-
dobór mieszkań w Polsce. 
Jedną z najważniejszych zalet 
domów z drewna z wykorzy-
staniem prefabrykatów jest 
szybkość budowy – dom jed-
norodzinny powstaje w 1-2 
dni, a wznoszenie cztero-
kondygnacyjnego bloku 
zajmuje ok. 30 dni. Osiedle do-
mów jednorodzinnych w stanie 
deweloperskim, może być gotowe do użytkowania już po ok. pół 
roku od rozpoczęcia budowy.

Ponadto upowszechnienie technologii drewnianych w budow-
nictwie może się przyczynić do znacznego zmniejszenia emisji 
CO2 do atmosfery, która w przypadku tradycyjnych technologii 
budowlanych jest znacząca. A przy tym domy drewniane są ener-
gooszczędne z uwagi na właściwości termoizolacyjne drewna. 
Szacunkowo budynki drewniane szkieletowe zużywają od 30-50% 
mniej energii. W efekcie mieszkańcy płacą mniejsze rachunkami 
za ogrzewanie, ale korzysta również społeczeństwo i gospodarka 
energetyczna kraju.

stabilne, bezpieczne i… tańsze?
Wbrew powszechnej opinii, drewno to stabilna i bezpieczna 

alternatywa dla betonu i stali. Po odpowiedniej obróbce i wła-
ściwym montażu może być wykorzystywane o każdej porze 

roku jako materiał konstrukcyjny nie tylko w przypadku wie-
lokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, ale też obiektów 
użyteczności publicznej – szkół, muzeów, urzędów. Okazuje 
się także, że drewno może być materiałem znacznie bardziej 
ogniotrwałym niż stal. Jak podkreślają eksperci, stal topi się 
w temperaturze 400-600oC, a budynek drewniany pozostanie 
w nienaruszonym ułożeniu geometrycznym, nawet jeśli jego 
elementy ulegną częściowemu spaleniu.

Marzena Zbierska  
RynekPierwotny.pl 

https://rynekpierwotny.pl/wiado

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

To Ty tworzysz swój własny wszechświat,  

my Tobie tylko w tym pomagamy

ZLEĆ NAM USŁUGĘ,

A BEZPIECZEŃSTWO 

TRANSAKCJI MASZ 

ZAGWARANTOWANE

 15-281  Białystok         ul. Legionowa 28 lok 205

 85 742 21 15     biuro@em4.com.pl
www.nieruchomosciem4.pl

DOMY     DZIAŁKI      MIESZKANIA     KOMERCJA

kupno       sprzedaż       wynajem     kredyty

Skontaktuj się z nami już dziś

Anna
696 680 600
ania@em4.com.pl

Tomasz
516 129 184

agent@em4.com.p

Ignacy
698 110 165
ignacy@em4.com.pl
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Eksperci z Akcessu radzą…

Jak dobrać odpowiednie 
płytki do wnętrza?
Przy wyborze płytek ceramicznych do mieszkania 

sugerujemy się zazwyczaj ich wyglądem. Chcemy 
stworzyć wnętrze odpowiadające naszym gustom, 

w którym będziemy czuć się komfortowo i bezpiecznie. 
Jak wybrać odpowiednie płytki do dowolnego 
pomieszczenia oraz jego funkcji? Na te i inne pytania 
odpowiadają eksperci z białostockiego Akcessu.

Obecnie na rynku znajdziemy ogromny wybór materiałów, 
co też może w pewnym stopniu utrudnić nam podjęcie decyzji. 
Dlatego warto zwrócić uwagę również na właściwości technicz-
ne płytek ceramicznych aby nie tylko cieszyły oko ale również 
służyły przez lata.

Białostocki salon Akcess przy ulicy Radzymińskiej – to miej-
sce gdzie jest ogromny wybór płytek wielu znanych i cenionych 
na świecie producentów. Tu każdy klient znajdzie to czego szuka, 
nawet jeżeli nie ma pomysłu na aranżacje wnętrz. Wówczas 
architekci Akcessu zajmą się projektem. Natomiast ci, którzy 
wiedzą czego szukają mogą liczyć na fachową poradę podczas 
wyboru odpowiednich płytek. Co ważne większość materiałów 
jest dostępnych od ręki.

piękno i funkcjonalność

W przypadku płytek podłogowych szkliwionych należy zwró-
cić szczególną uwagę na klasę ścieralności, która wskazuje, 
w których miejscach dany materiał może zostać użyty. Pięć klas 
ścieralności określanych jest za pomocą parametru PEI. Im 
wyższe PEI tym większa odporność szkliwa na ścieranie. Warto 
też wiedzieć, że pierwsze objawy ścierania widać najbardziej 
na powierzchniach ciemnych i błyszczących.

– Płytki ceramiczne występują w wykończeniach matowych 
i błyszczących, a teraz również coraz bardziej popularnej wersji 
lappato. Jest to powierzchnia dająca efekt pół poleru pół matu, 
co w efekcie sprawia, że wygląd końcowy jest bardzo estetyczny 
i atrakcyjny wizualnie. To nie jedyne zalety tej powierzchni. 
Ważnym aspektem tego rodzaju płytek jest jej łatwe utrzymanie 
w czystości, a efekt odbicia światła pomoże w optycznych po-

większeniu powierzchni pomieszczenia – mówi Beata Bazyluk 
przedstawiciel Akcessu.

nie tylko Do kuchni i łazienki

Płytek coraz częściej używa się nie tylko w łazience czy kuch-
ni. Doskonale sprawdzają się także innych pomieszczeniach 
w domu – w salonie, sypialni. W tych przypadkach możemy 
użyć płyt wielkoformatowych, których wzory niejednokrotnie 
zastępują obrazy, stanowią element dekoracji, zastępują tapetę 
i co najważniejsze są trwałe. Praktycznie każda płytka nadaje się 
na okładzinę na ścianę.

Coraz częściej pytki stosuje się jako okleiny mebli – płyty 
na drzwi szafy, fronty szafek kuchennych. W kuchni znajdują też 
zastosowanie jako blaty i na wyspach kuchennych.

Wybór odpowiedniego wzoru, koloru podyktowany jest tylko 
gustem, wybranym stylem.

– Ważne jest aby znać lub wspólnie z architektem określić 
styl i przeznaczenie wnętrza a później dobrać płytki o odpo-
wiednich właściwościach technicznych. Liczy się też wzór, kolor 
i wykończenie płytek – mówi Beata Bazyluk z białostockiego 
Akcessu.

płyty gresowe na tarasach i schoDach

W tych przypadkach sprawdzą się płyty gresowe o grubości 
2 cm. Są idealne do zastosowania na zewnątrz, ponieważ są mro-
zoodporne, wytrzymałe na uderzenia, pod wpływem warunków 
atmosferycznych nie zmieniają swoich właściwości i koloru, 
odporne na pęknięcia, antypoślizgowa powierzchnia.

Mogą być klejone lub układane jak podłogi „pływające” – bez 
klejenia. Mogą być instalowane na różnym podłożu – np. na tra-
wie, żwirze, betonie czy innym utwardzonym podłożu.

więcej informacji znajDuje się na stronie internetowej:
http://www.akcess.com.pl/pl/catoffert/plytki-ceramiczne/

Zapraszamy do salonu  
przy ulicy Radzymińskiej 14 w Białymstoku.
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1 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 24m², os. Antoniuk, ce-
gła, UKŁAD: Salon z aneksem, łazienka, 
przedpokój. STAN: po generalnym re-
moncie. PIĘTRO: pierwsze. BLOK: cztero-
piętrowy z cegły. LOKALIZACJA: osiedle 
Antoniuk. 196.000zł 576-342-842 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 24, 30m², os. Antoniuk, ce-
gła, słoneczne, blisko sklepy i przysta-
nek, Oferta 1621 178.000zł 531-790-
139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 28m², ul. Wiadukt, os. Nowe 
Miasto, cegła, bez podatku PCC! miesz-
kanie typu studio, 3 piętro, winda, bal-
kon, piwnica, komfortowo wykończone 
do wydania XII-2020 239.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 28m², os. Wygoda, cegła, . 
229.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 36m², ul. Przejściowa, os. 
Skorupy, Umeblowana kawalerka- po-
kój z kuchnią i łazienką dostępny od 
1.10.2020 ul. Przejściowa. Oddzielne 
wejście przy domu jednorodzinnym. 
Woda, ciepło w cenie, licznik na prąd  
750zł 723-940-306 

BIAŁYSTOK, 38m², os. Centrum, cegła, 
I piętro, ścisłe centrum, duża kawaler-
ka, oferta 1623 290.000zł 531-790-139 
Centrum 

CHOROSZCZ, 26, 40m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W otocze-
niu zieleni. Sklepy, urzędy, przychodnie, 
szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska  129.360zł 791-
767-022 Budmex 

CZ ARNA Białostocka, 32m², ul. ze-
romskiego, cegła, Sprzedam mieszka-
nie w bloku 2-pokoje+piwnica czarna 
bialostocka-po remoncie 169.000zł 
696-774-177 

KRYNKI, 27m², mieszkanie 1 pokojowe, 
po remoncie, kuchnia łazienka wyposa-
żona i wyremontowana, działka ogrodo-
wa. 65.000zł 515-833-813 

WASILKÓW, 26, 50m², ul. Kościelna, os. 
Wasilków, cegła, I piętro, ocieplony blok 
z cegły, przytulna kawalerka po general-
nym remoncie, bezpośrednio przy lesie, 
balkon, piwnica, wydanie natychmiast 
ul. Kościelna  189.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

2 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 26m², os. Antoniuk, . 
195.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 26m², os. Antoniuk, . 
195.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 32m², os. Nowe Miasto, 
przy politechnice, idealne pod wyna-
jem, atrakcyjna cena, niski czynsz, Oferta 
1652 209.000zł 531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 32m², ul. Mieszka I, os. 
Piasta, sprzedam mieszkanie bez po-
średników, stan db, cena do uzgodnienia. 
210.000zł 736-858-742 

BIAŁYSTOK, 32m², ul. Branickiego, os. 
Piasta II, ul. Branickiego, 2 pokoje, do 
wprowadzenia, liczne zabudowy stałe, 
pełne wyposażenie, czyste i zadbane, 
balkon, piwnica,  235.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 34, 06m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Leśna Dolina, cegła, 2016 
r., III piętro, winda, loggia, piwnica 
252.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 34, 06m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Leśna Dolina, cegła, Jana 
Pawła II, śliczne, zamiana na podobne 
Antoniuk 252.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 36, 65m², os. Antoniuk, ce-
gła, na 2-piętrze w czteropiętrowym blo-
ku mieszkalnym z cegły, po termomoder-
nizacji. 239.000zł 792-534-925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 36, 80m², os. Centrum, ce-
gła, klimatyczne mieszkanie z antresolą 
w kamienicy, wysoki standard wykończe-
nia 380.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Antoniukowska, 
os. Antoniuk, po remoncie, oddzielne 
dwa pokoje, umeblowane, cena do uzg. 
247.000zł 506-194-223 

BIAŁYSTOK, 37m², os. Antoniuk, ume-
blowane i wyposażone, cena do nego-
cjacji, Oferta 1658  229.000zł 792-534-
925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Chrobrego, os. 
Piasta, cegła, 2 pokoje, bez podatku PCC, 
balkon, piwnica, wykończone w wysokim 
standardzie, konieczność zakupu miejsca 
postojowego 20 000 cena wykończo-
nego 329 000 279.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 37, 30m², os. Antoniuk, ce-
gła, środkowe, niski czynsz ok 290zł, 
do własnej aranżacji, Oferta 1644,  
199.000zł 792-534-925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 37, 50m², os. Piaski, cegła, . 
235.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 37, 50m², ul. Wesoła, os. 
Piaski, cegła, 2 pokojwe  239.000zł 729-
970-703 Expert 

BIAŁYSTOK, 38m², os. Bema, przy 
Politechnice, do wprowadzenia, ideal-
ne pod wynajem 220.000zł 792-534-
925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 38m², os. Bema, cegła, 
kameralny blok, teren zamknięty, bli-
sko Politechniki, nowa cegła, Oferta 
CEN-MS-1683 259.000zł 531-790-130 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 38m², os. Leśna Dolina, 
Leśna dolina, do wprowadzenia, 2 bal-
kony, cena do negocjacji, Oferta 1662 
225.000zł 531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 38m², ul. Sudecka, os. Piasta, 
cegła, bez podatku PCC 2%, 2 pokoje, 
IVp, winda, jednostronne, słoneczne, 
wykończone w wysokim standardzie, 
wydanie X-2020r piwnica 299.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 39m², os. Dziesięciny, dużo 
miejsc parkingowych, niski czynsz, 
Oferta 1656  245.000zł 531-790-139 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 39m², os. Nowe Miasto, te-
ren zamknięty, budynek z nową elewa-
cją, Oferta CEN-MS-1704  284.000zł 
792-534-925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, 2 pokoje, IIIp, win-
da, bez podatku PCC, wysoki standard, 
wydanie XII-2020 w stanie do wejścia 
cena 319000 269.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 39, 70m², ul. Wyszyńskiego, 
os. Centrum, cegła, bez podatku 2% PCC, 
nowe 2020, 2 pokoje, 4 piętro/4, winda, 
duży balkon, komfortowe wykończo-

ne, możliwość miejsca postojowego 26 
000zł, wydanie natychmiast  349.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, os. Bema, pustak, UKŁAD: 
salon z aneksem, sypialnia, łazienka, 
korytarz. STAN: mieszkanie wykoń-
czone pod klucz. BLOK: nowy, sześcio-
piętrowy z windą. LOKALIZACJA: ul. 
Wyszyńskiego. 359.000zł 576-342-842 
em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Łupaszki, os. Piasta, 
cegła, 2020, 4p/4. winda, bez podatku 
PCC, piwnica, balkon, miejsce garażo-
we-20000, wykończone 335000, wy-
danie VIII-2020 279.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 40, 20m², os. Zielone 
Wzgórza, . 220.000zł 790-578-550 

BIAŁYSTOK, 40, 73m², os. Centrum, ce-
gła, . 308.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 41, 40m², os. Wygoda, cegła, 
. 239.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 41, 59m², ul. Jurowiecka, os. 
Sienkiewicza, cegła, ogródek 360.000zł 
729-970-703 Expert 

BIAŁYSTOK, 42m², os. Antoniuk, cegła, . 
240.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 42m², os. Antoniuk, ce-
gła, 2 niezależne pokoje, po remoncie, 
nowocześnie urządzone, Oferta 1586 
312.000zł 507-397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 42m², os. Antoniuk, cegła, 
do wprowadzenia, zadbane, dużo miejsc 
parkingowych, Oferta 1633 240.000zł 
792-534-925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 42m², os. Antoniuk, cegła, 
dobry dojazd do centrum, zadbane i 
czyste oraz bardzo słoneczne, Oferta 
CEN-MS-1677 245.000zł 531-790-130 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 43m², ul. Ślusarska, os. 
Młodych, cegła, 2 piętro w bloku z 
1998 r. Mieszkanie wykończone w wy-
sokim standardzie. 2 oddzielne pokoje, 
oddzielna kuchnia, balkon. Świetna lo-
kalizacji.  349.000zł 576-070-706 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 43, 40m², os. Antoniuk, 
cegła, wysoki standard, po remoncie, 
Oferta 1634 300.000zł 792-534-925 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 44m², . 298.000zł 690-124-
907 Ada 

B I A ŁY S TO K , 44m², ul. Kardynała 
Wyszyńskiego, os. Centrum, cegła, Bez 
PCC 2 %, 2 pokoje, środkowe, słoneczne, 
jednostronne, IVp winda, wykończone 
mieszkanie cena 359000zł, do wyda-
nia V-VI-2020 299.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 44, 79m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, VII piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 266.500zł 857-473-030 
Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 44, 80m², os. Przydworcowe, 
. 293.000zł 505-456-176 Ada 

BIAŁYSTOK, 45m², os. Nowe Miasto, ce-
gła, idealne pod inwestycja, niski czynsz, 
Oferta 1619,  270.000zł 531-790-139 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 45m², ul. 42 Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, cegła, 42 Pułku Piechoty, 
bez PCC, 2019r, deweloperskie, I piętro, 
2 pokoje, piwnica 299.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 45m², ul. Trawiasta, os. 
Wygoda, cegła, II piętro, ul.Trawiasta, 
2 oddzielne pokoje, oddzielna kuchnia, 
2008, cegła, ładnie wykończone, grani-
ty, klimatyzacja alarm, balkon, piwnica, 
miejsce postojowe w garażu  299.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 45m², ul. 42 Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, cegła, 2 pokojowe 45m 
mieszkanie bez PCC!!! ul. 42 Pułku 
Piechoty! Deweloperskie czy w stanie 
do wejścia – wybieraj sam! Zapraszamy 
do zapoznania się ciekawą ofertą miesz-
kania zlokalizowanego w poszukiwanej  
299.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 45, 50m², ul. Sybiraków, 
os. Sybiraków, cegła, 2020r apartamen-
towiec, 4 piętro, winda, piwnica, duży 
balkon, mieszkanie wykończone wysoki 

standard, wydanie natychmiast, ogródki 
działkowe cena 389000  389.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 45, 54m², os. Wysoki 
Stoczek, . 360.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 47m², os. Dziesięciny, dwu-
stronne, rozkładowe, do wprowadze-
nia, Oferta 1668 270.000zł 792-534-
925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 47m², os. Przydworcowe, 
korzystna lokalizacja, blisko centrum, 
dworzec PKS i PKP, niski czynsz, Oferta 
CEN-MS-1676 249.000zł 531-790-130 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 47, 08m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 2 pokoje, I piętro, stan deweloper-
ski, budowa zaawansowana  287.188zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 47, 10m², os. Dziesięciny, 
z widokiem  285.000zł 729-970-703 
Expert 

BIAŁYSTOK, 47, 40m², ul. Nowy Świat, 
os. Centrum, ul.Nowy Świat 3, do wpro-
wadzenia, wysoki standard, okna drew-
niane, luksusowy apartament  431.340zł 
857-446-687 Area 

BIAŁYSTOK, 47, 50m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, cegła, bez po-
datku PCC, 2 pokoje, I piętro, duży bal-
kon, komórka lokatorska, wykończone 
wysoki standard  359.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 49m², os. Centrum, cegła, 2 
pokoje w ścisłym centrum, cegła, niski 
czynsz 295.000zł 531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 49m², os. Słoneczny Stok, . 
259.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 49, 60m², ul. Wąska, os. 
Sienkiewicza, silikat, Blok z 2008 r., z 
windą, ogrodzony teren. Mieszkanie z 
dużym balkonem i widokiem na panora-
mę miasta. Centrum miasta. 369.000zł 
576-070-706 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 51, 40m², os. Nowe Miasto, 
cegła, wyposażone, umeblowane, do 
wprowadzenia, okazja 369.000zł 507-
397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 51, 90m², ul. Zielonogórska, 
os. Zielone Wzgórza, wielka płyta, 2 po-
koje, po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, oddzielna kuchnia, odrębna 
własność, WC oddzielne, zabudowy sta-
łe, zabudowany balkon, wydanie natych-
miast  299.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 72, 50m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, komfortowy niepowta-
rzalny wykonany pod nadzorem archi-
tekta 72m apartament, 3 pokoje, parter, 
pełne wyposażenie, wydanie natych-
miast  395.000zł 570-299-000 Krzysztof  

CHOROSZCZ, 38, 10m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W otocze-
niu zieleni. Sklepy, urzędy, przychodnie, 
szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska  182.880zł 791-
767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 39, 90m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. I piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska od 4.599zł/mkw. 
791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 39, 90m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W otocze-
niu zieleni. Sklepy, urzędy, przychodnie, 
szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska od 4.599zł/mkw. 
791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 40, 10m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. II piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska od 4.599zł/mkw. 
791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 40, 10m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W otocze-
niu zieleni. Sklepy, urzędy, przychodnie, 
szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska od 4.599zł/mkw. 
791-767-022 Budmex 

 ũ CZARNA BIAŁOSTOCKA, 
4.050M², KUPIĘ MIESZKANIE 
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, 
MOŻE BYĆ DO REMONTU. 
PRYWATNIE 1.234zł 600-935-506 

CZARNA Białostocka, 33m², ul. zerom-
skiego, cegła, Sprzedam mieszkanie 
w bloku 2-pokoje+piwnica czarna bia-
lostocka-po remoncie umeblowane  
165.000zł 696-774-177 

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, stan de-
weloperski 274.000zł 531-540-521 

MOŃKI, 59m², 2 pokojowe o wysokim 
standardzie w apartamentowcu, w 
stanie deweloperskim, odbiór wiosna 
2020r. 240.000zł 531-540-521 

POROS ŁY, 42, 20m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w za-
budowie szeregowej, parter, ogródek, 
miejsce postojowe. Zaciszna, urokliwa 
okolica. W bezpośrednim sąsiedztwie 
łąk. III kw. 2021  208.890zł 662-447-
576 Inwestycje 

WASILKÓW, 42m², Mieszkanie  250.000zł 
517-941-897 

ZABŁUDÓW, 34m², nowe, urządzo-
ne, balkon, piwnica 7m³. 145.000zł 
728-860-389 

ŁAPY, 39m², parter, 2pokoje, dwustron-
ne, do odświeżenia 145.000zł 857-446-
687 Area 

3 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 44, 19m², ul. Wierzbowa, 
os. Antoniuk, 3 pokoje  299.000zł 579-
109-090 Expert 

BIAŁYSTOK, 44, 30m², os. Bojary, cegła, 
. 337.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 47m², ul. Wyszyńskiego, po 
remoncie. 259.000zł 729-877-350 

BIAŁYSTOK, 48m², os. Sienkiewicza, 
*Winda*Balkon*Parking*, umeblowa-
ne, wyposażone, oferta 1629 323.000zł 
531-790-139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki, os. Starosielce, wielka pły-
ta, 3 pokoje, wspólnota, IIIP/4, oddziel-
na kuchnia, mieszkanie po remoncie do 
wprowadzenia, pełne wyposażenie w 
cenie, balkon, piwnica, wydanie natych-
miast 279.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 48, 20m², os. Przydworcowe, 
cegła, idealne piętro, do własnej aran-
żacji, Oferta 1649  255.000zł 792-534-
925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48, 60m², os. Sienkiewicza, 
po kapitalnym remoncie, nie wyma-
ga wkładu finansowego, Oferta CEN-
MS-1702  334.000zł 531-790-139 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 48, 70m², ul. Juliusza 
Słowackiego, os. Mickiewicza, cegła, 
mieszkania w świetnej lokalizacji zarów-
no dla rodziny, jak i pod wynajem. Po 
generalnym remoncie, do wprowadze-
nia się, zabudowa kuchni i sprzęt AGD 
w cenie.  350.000zł 576-070-706 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 48, 70m², os. Mickiewicza, 
cegła, nowoczesne 3 pokoje na I pię-
trze, blisko wydział Prawa ii UM, oferta 
CEN-MS-1684  345.000zł 507-397-447 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 49m², os. Bema, I piętro, 
idealne pod wynajem, przy Politechnice 
285.000zł 531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 49m², ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, wielka płyta, Wykończone, 
gotowe do wprowadzenia się, w świet-
nej lokalizacji. 3 oddzielne pokoje, od-
dzielna, wyposażona kuchnia. Idealne 
jako inwestycja. 3 piętro w bloku z 
windą.  329.000zł 576-070-706 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 49, 21m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 3 pokoje, I piętro, stan deweloper-
ski, budowa zaawansowana  300.181zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 49, 21m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 3 pokoje, III piętro, stan deweloper-
ski, budowa zaawansowana  305.102zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 49, 90m², os. Piasta, nowo-
czesne, wyposażone, zadbane w ścisłym 
centrum, Oferta CEN-MS-1697 299.000zł 
531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 50m², ul. 42 Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, cegła, Bez podatku PCC! 3 
pokoje, Ip, niski blok, dwustronne, sło-
neczne, piwnica, wykończone XI-399 
000, deweloperskie IX 340.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, 3 pokoje, winda, VII 
piętro piwnica, Bez podatku PCC, stan do 
wejścia, wydanie marzec, wysoki stan-
dard 379.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 51m², ul. 42 Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, cegła, Bez podatku 2% PCC! 
3 pokoje, dwustronne, III piętro, komór-
ka lokatorska, stan deweloperski 298 
000, wydanie natychmiast, wykończo-
ne w grudniu  299.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 51, 10m², os. Piaski, cegła, 
UKŁAD: salon z aneksem, dwie sypialnie, 
łazienka, przedpokój. STAN: wysoki stan-
dard. PIĘTRO: dziesiąte w apartamen-
towcu. LOKALIZACJA: Piaski 460.000zł 
576-342-842 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 51, 27m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, VIII piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 292.239zł 857-473-030 
Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 51, 40m², os. Bojary, cegła, 
doskonała lokalizacja, blisko centrum 
309.000zł 507-397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 53, 10m², os. Antoniuk, 
cegła, do własnej aranżacji, atrakcyjna 
cena, Oferta CEN-MS-1713  263.000zł 
531-790-139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 54, 10m², os. Antoniuk, ce-
gła, czyste i zadbane, nadaje się do za-
mieszkania, Oferta 1646  270.000zł 507-
397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 54, 20m², ul. Pochyła, os. 
wysoki stoczek, cegła, Do wprowadzenia 
2 pokoje plus kuchnia z jadalnią i łazienką 
z WC 350.000zł 519-120-393 

BIAŁYSTOK, 54, 38m², ul. Wierzbowa, os. 
Antoniuk, Wierzbowa Park, mieszkanie 3 
pokojowe, IX piętro z 2020r, środkowe, 
winda, komfortowe wykończenie, wyda-
nie XI-2020, piwnica, miejsce postojowe 
na 2 auta płatne 25000  395.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 54, 70m², os. Antoniuk, ce-
gła, blisko park, ustawne i słoneczne, I 
najlepsze piętro, Oferta CEN-MS-1674 
300.000zł 531-790-139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 55, 27m², os. Piasta, cegła, 
. 475.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 55, 65m², os. Wygoda, cegła, 
2020rok, winda, budynek dostosowany 
dla osób niepełnosprawnych, okazja, 
Oferta 1664  339.000zł 507-397-447 
Centrum 

B I A ŁY S TO K , 56m², ul. Kardynała 
Wyszyńskiego, os. Centrum, cegła, 3 
pokoje, wysoki standard, zabudowy 
stałe, w pełni wyposażona kuchnia, IIp, 
winda, duży balkon, bez podatku PCC, 
wydanie natychmiast 439.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYS TOK, 56, 90m², ul. Adama 
Mickiewicza, os. Mickiewicza, cegła, 
3-pokojowe, 3 piętro, balkon. Mieszkanie 
w świetnej lokalizacji, blisko białostoc-
kich uczelni 299.000zł 784-201-050 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 56, 90m², os. Mickiewicza, 
cegła, oddzielne pokoje, z potencja-
łem, do własnej aranżacji, Oferta 
CEN-MS-1682 299.000zł 507-397-447 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 57, 63m², os. Piasta, cegła, . 
475.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 57, 70m², os. Nowe Miasto, 
cegła, dwustronne, słoneczne, do 
wprowadzenia, Oferta CEN-MS-1717 
310.000zł 531-790-139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 58m², ul. Trawiasta, os. 
Wygoda, cegła, Trawiasta- dobre i wy-
godne miejsce do zamieszkania z rodziną 
blisko Centrum!   Zapraszamy na prezen-
tację trzypokojowego 58m mieszkania 
zlokalizowanego na 2 piętrze niskiego 
bloku z cegły z 2008r. Wejs 379.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 60m², os. Piasta, cegła, 3 po-
kojowy komfortowy apartament, bardzo 
wysoki standard, Ip, winda, zabudowy 
stałe, pełne wyposażenie kuchni, balkon, 
bez podatku PCC, wydanie natychmiast  
449.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 60, 26m², os. Dziesięciny, 
pustak, 3 pokoje, III piętro, winda, stan 
deweloperski, budowa zaawansowana  
355.534zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 60, 50m², os. Białostoczek, 
cegła, ustawne, zadbane,  329.000zł 792-
534-925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 60, 67m², os. Dolina Cisów, 
cegła, 3 pokoje bez podatku PCC! I piętro, 
winda, piwnica Dolina Cisów! wydanie 
VIII-20, wykończone 399 000 299.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 60, 70m², ul. Warmińska, os. 
Piasta, cegła, bez podatku PCC, 2 piętro, 
winda, komfortowe wykończenie, piw-
nica i garaż dodatkowo płatne, wydanie 
X-2020 450.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 61m², os. Centrum, . 
330.000zł 793-017-585 

BIAŁYSTOK, 61m², os. Nowe Miasto, wy-
soki parter, ogródek przód i tył, piwnica 
ok 10m² 310.000zł 666-351-304 

BIAŁYSTOK, 61m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, 3 oddzielne pokoje, 
garderoba, II piętro, dwustronne, za-
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budowy stałe, niski blok z cegły 2003r, 
duży balkon, piwnica, do wprowadzenia, 
wydanie natychmiast  427.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 61, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, . 335.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 61, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, zadbane, do wprowadze-
nia, duży parking pod blokiem, Oferta 
CEN-MS-1716 335.000zł 731-441-930 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 61, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, wielka pł y ta, 1 piętro  
340.000zł 729-970-703 Expert 

BIAŁYSTOK, 61, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, wielka płyta, Mieszkanie 
idealne dla rodziny. Do wprowadze-
nia się. Osiedle zielone, przyjazne ro-
dzinom.  335.000zł 784-201-070 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 61, 50m², os. Młodych, wyż-
szy standard, miejsce w garażu podziem-
nym, Oferta 1620,  419.000zł 531-790-
139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 61, 56m², ul. Ślusarska, os. 
Młodych, cegła, Blok z windą z 2012 r., 
ogrodzony, zamknięty teren. I piętro. 
Mieszkanie do wprowadzenia się. Ładny, 
duży balkon.  419.000zł 576-070-706 
em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 62m², os. Dziesięciny, po-
koje nie przechodnie, księga wieczysta. 
360.000zł 604-465-557 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, cegła, 1993 r., dwustron-
ne, słoneczne, II piętro, osobno kuchnia 
i pokoje, loggia, piwnica 339.000zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, cegła, II piętro, dwustron-
ne, słoneczne w super lokalizacji, loggia, 
piwnica 339.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, cegła, SUPER lokaliza-
cja do zamieszkania lub pod wynajem 
339.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 63, 66m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, IV piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 334.215zł 857-473-030 
Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 64, 80m², os. Nowe Miasto, 
cegła, 3 pokoje, łazienka, oddzielne 
WC, dwustronne, słoneczne;IVp, cena 
370.000zł 506-440-903 

BIAŁYSTOK, 67, 62m², os. Wygoda, bez-
czynszowe mieszkanie 3 - pokojowe, 
dwupoziomowe, stan deweloperski 
317.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 68, 15m², ul. Zapolskiej, 
os. Jaroszówka, cegła, Trzypokojowe 
mieszkanie w zabudowie szeregowej z 
tarasem, miejscem postojowym w ce-
nie, ogrzewanie gazowe, podłogowe/

grzejniki, piec w cenie, pełny standard 
deweloperski. 378.000zł 607-207-077 
Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 68, 25m², os. Białostoczek, 
cegła, apartamentowiec z 2013 roku, 
miejsce w garażu oraz piwnica, Oferta 
CEN-MS-1714 500.000zł 531-790-139 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 68, 58m², ul. Filipowicza, 
os. Nowe Miasto, cegła, I piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 356.616zł 857-473-030 
Yuniversal 

B I A Ł Y S T O K ,  70 m ²,  u l .  J a d w i g i 
K l i m k i e w i c z o w e j  3 ,  V i k t o r i a 
Apartamenty, nowe od developera, 
budynek wielorodzinny 4 piętrowy, ga-
raże i miejsca parkingowe w podziemiu, 
wszystkie mieszkania posiadają balkony 
lub ogródki. 5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 70, 22m², ul. Jadwigi 
Kl imkiewiczowej 3, os. V ic toria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 2 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, ogró-
dek, parter. Parking w podziemiu, ko-
mórka lokatorska. Odbiór 30.06.2020, 
od 5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 71, 23m², os. Dziesięciny, 
pustak, przestronne 3 pokoje, V piętro, 
winda, stan deweloperski, budowa za-
awansowana  420.257zł 857-424-016 
Apogeum 

BIAŁYSTOK, 71, 53m², ul. Hallera, os. 
Dziesięciny, cegła, Trzypokojowe miesz-
kanie na parterze z ogródkiem 46 m², 
stan deweloperski, możliwość doku-
pienia miejsca postojowego w gara-
żu podziemnym i komórki lokatorskiej 
361.000zł 607-207-077 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 75m², ul. Hetmańska 81, 
os. Hetmańska, dwupoziomowe: par-
ter: 2 sypialnie, łazienka, wnęka go-
spodarcza, piętro: kuchnia, salon wc. 
Trzypiętrowy budynek wielorodzinny z 
windami. Nowe od dewelopera 4.600zł/
mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 75m², ul. Hetmańska 81, 
os. Hetmańska, 2-poziomowe: parter: 
2 sypialnie, łazienka, wnęka gospodar-
cza, piętro: kuchnia, salon, łazienka. 
Trzypiętrowy budynek wielorodzinny z 
windami. Od dewelopera 4.600zł/mkw. 
857-329-821 

BIAŁYSTOK, 75, 49m², ul. Hetmańska 81, 
os. Hetmańska, 2-poziomowe, 3-pok. 
Parter 32, 85m²: 2 sypialnie, łazienka, 
wnęka gospodarcza. I piętro 42, 64m²: 
kuchnia, salon, wc. Balkon, ogródek  
4.600zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 83m², ul. Hetmańska 81, 
os. Hetmańska, 2-poziomowe parter: 
2 sypialnie, łazienka, wnęka gospodar-
cza, piętro: kuchnia, salon, łazienka. 
Trzypiętrowy budynek wielorodzin-
ny z windami. Od dewelopera 4.600zł 
857-329-821 

BIAŁYSTOK, 83, 84m², ul. Hetmańska 81, 
os. Hetmańska, 2-poziomowe, 3-pok. 
Parter 34, 77: 2 sypialnie, łazienka, wnę-
ka gospodarcza. I piętro 49, 07m²: kuch-
nia, salon, wc. Balkon, ogródek  4.600zł/
mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 85, 71m², os. Antoniuk, 
nowe budownictwo, do wprowadzenia 
445.000zł 507-397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 86, 50m², os. Nowe Miasto, 
cegła, dwupoziomowe, 102m po podło-
dze, 3 pokoje, IIIp. cegła 2000r, wspólno-
ta, nicki czynsz, piwnica, duży 60m taras 
z altanką na dachu bloku,  589.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

CHOROSZCZ, 56, 50m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W otocze-
niu zieleni. Sklepy, urzędy, przychodnie, 
szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska  259.000zł 791-
767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 59, 80m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. II piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska od 4.599zł/mkw. 
791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 59, 80m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. III piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska  281.060zł 791-
767-022 Budmex 

HORODNIANY, 47m², ul. Mazowiecka, 
gm. Juchnowiec Kościelny, os. Zielone 
Kaskady, salon z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, łazienka, korytarz. Budynek 
3 piętrowy z miejscami parkingowymi i 
piwnicami. 4.950zł/mkw. 857-329-821 

HORODNIANY, 47, 86m², ul. Mazowiecka, 
os. Zielone Kaskady, ul. Mazowiecka, gm. 
Juchnowiec Kościelny. Salon z kuchnią, 
2 sypialnie, łazienka, korytarz, balkon. 
W garażu podziemnym miejsce parkin-
gowe, piwnica. Odbiór 30.12.2020.Od  
4.950zł/mkw. 857-329-821 

HORODNIANY, 50, 83m², ul. Mazowiecka, 
os. Zielone Kaskady, ul. Mazowiecka, gm. 
Juchnowiec Kościelny. Salon z kuchnią, 
2 sypialnie, łazienka, korytarz, balkon. 
W garażu podziemnym miejsce parkin-
gowe, piwnica. Odbiór 30.12.2020.Od  
4.950zł/mkw. 857-329-821 

HORODNIANY, 56m², ul. Mazowiecka, 
gm. Juchnowiec Kościelny, os. Zielone 
Kaskady, salon z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, łazienka, korytarz. Budynek 
3 piętrowy z miejscami parkingowymi i 
piwnicami . 4.950zł/mkw. 857-329-821 

 ũ KRYNKI, 61M², WŁASNOŚCIOWE, 
UMEBLOWANE, AGD, WŁASNE 
OGRZEWANIE, BEZCZYNSZOWE, 

NOWE OKNA, DUŻA PIWNI-
CA +BUDYNEK GOSPODARCZY 
+DZIAŁKA. 85.000zł 798-906-407 

POROS ŁY, 43, 90m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, piętro, balkon, 
poddasze, miejsce postojowe. Zaciszna, 
urokliwa okolica. W bezpośrednim są-
siedztwie łąk. III kw. 2021  228.280zł 
662-447-576 Inwestycje 

POROS ŁY, 55, 80m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w za-
budowie szeregowej, parter, ogródek, 
miejsce postojowe. Zaciszna, urokliwa 
okolica. W bezpośrednim sąsiedztwie 
łąk. III kw. 2021  4.650zł/mkw. 662-447-
576 Inwestycje 

P OROS ŁY, 57, 70m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w za-
budowie szeregowej, parter, ogródek, 
miejsce postojowe. Zaciszna, urokliwa 
okolica. W bezpośrednim sąsiedztwie 
łąk. III kw. 2021  268.300zł 662-447-
576 Inwestycje 

POROS ŁY, 58, 40m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, piętro, balkon, 
poddasze, miejsce postojowe. Zaciszna, 
urokliwa okolica. W bezpośrednim są-
siedztwie łąk. III kw. 2021  4.950zł/mkw. 
662-447-576 Inwestycje 

POROS ŁY, 60, 30m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, piętro, balkon, 
poddasze, miejsce postojowe. Zaciszna, 
urokliwa okolica. W bezpośrednim są-
siedztwie łąk. III kw. 2021  298.480zł 
662-447-576 Inwestycje 

POROSŁY, 66m², ul. róg ulicy Wierzbowej 
i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, gm. 
Choroszcz. Mieszkanie w zabudowie sze-
regowej, parter, ogródek, miejsce posto-
jowe. Zaciszna, urokliwa okolica. W bez-
pośrednim sąsiedztwie łąk. III kw. 2021  
4.650zł/mkw. 662-447-576 Inwestycje 

POROS ŁY, 68, 50m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, piętro, balkon, 
poddasze, miejsce postojowe. Zaciszna, 
urokliwa okolica. W bezpośrednim są-
siedztwie łąk. III kw. 2021  339.080zł 
662-447-576 Inwestycje 

POROS ŁY, 70, 10m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. W zabudowie 
szeregowej, parter, ogródek, miejsce 
postojowe w cenie mieszkania. Zaciszna, 
urokliwa okolica. W bezpośrednim są-
siedztwie łąk. X.2020 4.350zł/mkw. 662-
447-576 Inwestycje 

4+ POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 64m², ul. Mieszka I, odrębna 
własność, księga wieczysta. 329.000zł 
600-900-969 

BIAŁYSTOK, 70m², ul. Kaczorowskiego, 
os. Centrum, cegła, bez PCC 4 pokojowy 
apartament, bardzo wysoki standard, 
VIIp, balkon+duży taras, zabudowy stałe, 
pełne wyposażenie kuchni, mozliwość-
dokupienia miejsca postojowego, piw-
nicy  560.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 72m², os. Wygoda, cegła, . 
475.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 77m², Viktoria Apartamenty, 
nowe, od developera, budynek wieloro-
dzinny 4 piętrowy, garaże i miejsca par-
kingowe w podziemiu, wszystkie miesz-
kania posiadają balkony lub ogródki. 
5.200zł/mkw. 857-329-821 

B I A Ł Y S T O K ,  7 9 m ²,  u l .  J a d w i g i 
K l i m k i e w i c z o w e j  3 ,  V i k t o r i a 
Apartamenty, nowe, od developera, 
budynek wielorodzinny 4 piętrowy, ga-
raże i miejsca parkingowe w podziemiu, 
wszystkie mieszkania posiadają balkony 
lub ogródki. 5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 100m², ul. Sienkiewicza, 
zabytkowa kamienica wysoki standard 
wykończenia, miejsce parkingowe w 
garażu. 700.000zł 606-221-885 

BIAŁYSTOK, 55, 95m², os. Antoniuk, ce-
gła, I najlepsze piętro, do wprowadze-
nia, Oferta 1630 310.000zł 531-790-139 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 60, 40m², os. Białostoczek, 
3 pok plus garderoba, do wprowadze-
nia, zadbane 305.000zł 531-790-130 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 63, 90m², os. Piasta, 4 nieza-
leżne pokoje, Centrum, I piętro, winda, 
Oferta CEN-MS-1701 315.000zł 507-397-
447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 71, 89m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, pustak, Duże, 
przestronne, nowoczesne przy 42 Pułku 
Piechoty. 3 sypialnie, duży salon, wypo-
sażona kuchnia. Gotowe do wprowa-
dzenia się. Bez podatku PCC.  475.000zł 
576-070-706 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 73, 07m², os. Kopernika, po-
łożone na VII piętrze. Salon z aneksem 
kuchennym, trzy sypialnie, łazienka, wc 
2, 63, hall, dodatkowo taras 560.000zł 
505-093-995 BIS 

BIAŁYSTOK, 74, 10m², os. Białostoczek, 
niezależne pokoje, oddzielna kuchnia, 
korzystny czynsz, Oferta CEN-MS-1715 
340.000zł 731-441-930 Centrum 

BIAŁYSTOK, 77, 20m², ul. Jadwigi 
Kl imkiewiczowej 3, os. V ic toria 
Apartamenty, Białystok, ul. Jadwigi 
Kl imkiewiczowej 3, os. V ic toria 
Apartamenty. Nowe od dewelopera, 
nr 50, pow. 77, 20, piętro IV, il. pok. 4. 
Salon z aneksem kuchennym, 3 sypialnie,  
5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 77, 20m², ul. Jadwigi 
Kl imkiewiczowej 3, os. V ic toria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, bal-
kon, p. III. Parking w podziemiu, kom. 
lokatorska, winda. Odbiór 30.06.2020, 
od  5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 77, 42m², os. Wygoda, bez-
czynszowe mieszkanie 4 - pokojowe, 
dwupoziomowe, stan deweloperski 
347.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 77, 48m², ul. Jadwigi 
Kl imkiewiczowej 3, os. V ic toria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, balkon, 
piętro II. Parking w podziemiu, kom. lo-
katorska, winda. Odbiór 30.06.2020, od 
5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 77, 58m², ul. Jadwigi 
Kl imkiewiczowej 3, os. V ic toria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, balkon, 
piętro I. Parking w podziemiu, kom. lo-
katorska, winda. Odbiór 30.06.2020, od 
5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 78, 98m², ul. Jadwigi 
Kl imkiewiczowej 3, os. V ic toria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, balkon, 
piętro III. Parking w podziemiu, kom. lo-
katorska, winda. Odbiór 30.06.2020 od 
5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 79, 23m², ul. Jadwigi 
Kl imkiewiczowej 3, os. V ic toria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, balkon, 
piętro II Parking w podziemiu, kom. lo-
katorska, winda. Odbiór 30.06.2020, od  
5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 79, 32m², ul. Jadwigi 
Kl imkiewiczowej 3, os. V ic toria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, balkon, 
piętro I. Parking w podziemiu, kom. lo-
katorska, winda. Odbiór 30.06.2020, od  
5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 87, 30m², ul. Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, cegła, dwupoziomowe, 
parking za szlabanem 418.500zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 90, 30m², os. Centrum, ce-
gła, blisko parku i centrum miasta, do 
zamieszkania, zamknięte osiedle, miej-
sca parkingowe za szlabanem 499.000zł 
519-023-853 Grabowscy Nieruchomości 

CHOROSZCZ, 93, 90m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. IV piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
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nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłownia, 
stadion, plaża miejska  439.000zł 791-
767-022 Budmex 

HORODNIANY, 66m², ul. Mazoweicka, 
gm. Juchnowiec Kościelny, os. Zielone 
Kaskady, salon z aneksem kuchennym, 
3 sypialnie, łazienka, korytarz. Budynek 
3 piętrowy z miejscami parkingowymi i 
piwnicami. 4.950zł/mkw. 857-329-821 

KLEOSIN, 73, 50m², płyta ocieplona, 
dwustronne, duży balkon, blisko szko-
ła, Politechnika, sklepy. Dojazd do miasta 
w kilka minut. 295.000zł 508-715-029 

POROS ŁY, 72, 20m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. W zabudowie 
szeregowej, piętro, balkon, poddasze, 
miejsce postojowe w cenie mieszkania. 
Zaciszna okolica. W bezpośrednim są-
siedztwie łąk. X.2020r. 4.350zł/mkw. 
662-447-576 Inwestycje 

 ũ WASILKÓW, 75, 40M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 
DOLINA CISÓW, STAN DEWELO-
PERSKI, WINDA, CENA PROMO-
CYJNA.  340.242zł 537-088-956 

BIAŁYSTOK, Kupię stary dom lub gospo-
darstwo w okolicach Białegostoku, osoba 
prywatna. 602-717-353 

BIAŁYSTOK, 109m², os. Dziesięciny, dział-
ka 606.00m², bardzo niska cena, dom 
parterowy z poddaszem użytkowym, 
murowany 460.000zł 575-677-995 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 120m², os. Skorupy, działka 
410m², . 360.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 125m², ul. Rzemieślnicza, 
działka 622m², Dom piętrowy, muro-
wany, do remontu, warunki zabudowy, 
możliwość handlu i usług. Świetna loka-
lizacja. Cena do uzgodnienia. 499.000zł 
505-541-439 

BIAŁYSTOK, 127, 41m², os. Dojlidy Górne, 
działka 280m², pełen stan deweloperski 
z piecem, funkcjonalny rozkład, 5 pokoi/ 
salon z aneksem kuchennym i jadalnią 
+ 4 sypialnie/ 497.000zł 600-325-453 
Apogeum 

BIAŁYSTOK, 130m², os. Jaroszówka, 
działka 533m², dom wolnostojący z lat 
80-tych, dobrze utrzymany, ładnie za-
gospodarowana działka 560.000zł 600-
325-453 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², os. Zawady, dział-
ka 74m², dom w zabudowie szeregowej, 
segment środkowy, pełen stan dewe-
loperski, cena do negocjacji 478.000zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², ul. Dolna, os. 
Zawady, działka 221m², Przestronne sze-
regówki przy ul. Dolnej, 5 pokoi, 2 łazien-
ki, garaż +miejsce postojowe, ogródek, 
ogrzewanie gazowe, podłogowe i grzej-
niki. Cicha i spokojna okolica. 478.000zł 
607-207-077 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 160m², os. Dojlidy, działka 
499m², . 495.000zł 690-124-907 Ada 

 

 

 BIAŁYSTOK, 160m², ul. Ścianka 39, os. 
Nowe miasto, działka 1m², szeregówki, 

atrakcyjna lokalizacja, gotowe do 
odbioru, możliwość skredytowania. 

cena od 495000 do 535000zł.  
510.000zł 604-435-633 

BIAŁYSTOK, 183m², ul. Zwierzyniecka, 
os. Mickiewicza, działka 300m², kom-
fortowa szeregówka 159m, 300m pięk-
na zagospodarowana działka, 5 pokoi, 
pełne media, bardzo wysoki standard, 
wydanie natychmiast 895.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 200m², działka 1180m², 
dom 200m²+140m4 pow. gospodarczej. 
850.000zł 795-999-550 

BIAŁYSTOK, 234m², os. Mickiewicza, 
działka 784m², 6 pokoi, pełne media, 
meble oraz wyposażenie domu w cenie, 
na posesji prosperujący i przynoszący 
zysk budynek gospodarczy na oddziel-
nej działce 244m za dodatkową opłatą  
1.150.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 234m², ul. Mickiewicza, os. 
Mickiewicza, działka 784m², komforto-
wa posesja przy ul. Mickiewicza, 784m 
działka, 2001r, 6 pokoi, dodatkowy bu-
dynek pod działalność gospodarczą na 
244m dzialce z wejściem od Mickiewicza 
1.150.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 240m², os. Jaroszówka, 
dom jednorodzinny z 2005r, nowocze-
sny. 800.000zł 601-323-135 

BIAŁYSTOK, 258m², os. Wygoda, działka 
532m², . 925.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 268m², os. Mickiewicza, 
działka 453.00m², doskonała loka-
lizacja 750.000zł 575-677-995 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 270m², os. Jaroszówka, dział-
ka 426m², . 688.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 280m², os. Jaroszówka, 
działka 350m², . 579.000zł 690-124-
907 Ada 

BIAŁYSTOK, 300m², + bud. gospodarcze 
1000m², kurnik 1200m² lub wynajmę 
(2000zł). 17zł/m² 608-038-957 

BIAŁYSTOK, 350m², działka 1920m², dom 
350m² w tym 150m² pow. gospodarczej. 
1.150.000zł 795-999-550 

BIAŁYSTOK, 400m², działka 2500m², willa 
w surowym stanie, stodoła.  550.000zł 
663-372-577 

BIAŁYSTOK, 450m², ul. Saturna, dział-
ka 800m², atrakcyjny 1.000.000zł 
602-717-353 

BOBROWNIKI, 105m², działka 2891m², 
Bobrowniki – oaza ciszy i spokoju tego 
właśnie szukasz?   Bobrowniki to wieś w 
bezpośredniej styczności z granicą pań-
stwa z Białorusią i jednocześnie miejsce 
przejścia drogowego z naszym wschod-
nim są 395.000zł 570-299-000 Krzysztof  

DĄBRÓWKI, 171, 01m², działka 370m², 
cegła, stan surowy zamknięty, bliźniak, 5 
pokoi, 4 sypialnie, okna PCV, garaż 1-sta-
nowiskowy, taras, 2 balkony 340.000zł 
857-446-687 Area 

GRABÓWKA, 118m², os. Grabówka, 
działka 158m², domy w zabudowie sze-
regowej, 5 pokoi, 118m na działkach 
157-270m, inwestycja XII-2020, bez po-
datku PCC, wszystkie media, wyszukana 
architektura, brak skosów  425.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

GRABÓWKA, 145m², szeregówka, stan 
deweloperski 440.000zł 579-109-090 
Expert 

GRABÓWKA, 171m², działka 480m², 2 
DOMY wolno stojące, GARAŻE dwusta-
nowiskowe, w rozliczeniu mieszkanie 
OPCJA! 545.000zł 660-474-444 BEWE 

GRABÓWKA, 174m², działka 433m², 
wolno stojący, 2020 r., mieszkanie w 
rozliczeniu-OPCJA! 545.000zł 660-474-
444 BEWE 

GRABÓWKA, 174m², działka 566m², 
nowy 2020 r. zamiana na mieszkanie 
z dopłatą-OPCJA! 565.000zł 660-474-
444 BEWE 

HAJNÓWKA, 240m², działka 800m², 
1997r, duży dom w Hajnówce, 6 po-
koi, 2 poziomy, sauna, działka 800m, 
duży dwustanowiskowy garaż, wyda-
nie natychmiast  380.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

JARYŁÓWKA, 161m², działka 11100m², 
surowy zamknięty, 4pok, z 1999r. 
350.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

JUROWCE, 167, 92m², os. Jurowce, dział-
ka 814m², parterowy dom wolnostojący 
w trakcie budowy, stan surowy otwarty, 
w ładnym miejscu, z dobrym dojazdem 
475.000zł 857-424-016 Apogeum 

JUROWCE, 171, 86m², ul. Wasilkowska 
36B, działka 420m², segment zewnętrz-
ny 1A, ul. Wasilkowska 36B, ogród od 
strony południowej, dwustanowiskowy 
garaż, kompletny stan deweloperski, 3 
sypialnie garderoba, gabinet i pralnia. 
720.000zł 501-633-755 

JUROWCE, 171, 86m², ul. Wasilkowska 
36B, działka 520m², segment zewnętrz-
ny 3B, ul. Wasilkowska 36B, ogród od 
strony południowej, dwustanowiskowy 
garaż, kompletny stan deweloperski, 4 
sypialnie garderoba, łazienka, pralnia. 
720.000zł 501-633-755 

KLEPACZE, 198m², ul. Graniczna, dział-
ka 840m², Polecamy dom w malow-
niczej okolicy, Dom położony przy ul. 
Granicznej w Klepaczach. Powierzchnia 
działki: 840 m², powierzchnia użytkowa 
160 m². Cena: 740.000 zł 740.000zł 516-
129-184 EM4 

KOWALOWC E, 215m², działka 10, 
439.00m², Stadnina koni  379.000zł 579-
109-090 Expert 

MILEJCZYCE, 120m², ul. Wodociągowa, 
działka 1500m², 4 pokoje, 2 poziomy, 
murowany, media:prąd, woda, szambo, 
ogrzewany na opal stały, dodatkowe 
ogrzewanie elektryczne  245.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

NAREWKA, 113m², ul. Kolejowa, działka 
2370m², 3 pokoje, dom po remoncie z 
zewnątrz, przy głównej ulicy, wydanie 
natychmiast  175.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

NAREWKA, 160m², ul. Narewska, dział-
ka 1700m², Świnoroje, po remoncie, 5 
pokoi, 2 poziomy, budynki gospodar-
cze, do wprowadzenia, działka graniczy 
z Puszczą Białowieską  310.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

NIEWODNICA Kościelna, 146, 20m², 
działka 800m², stan surowy zamknięty, 
w pięknym miejscu, przy lesie, dobry 
dojazd 435.000zł 600-325-453 Apogeum 

NOWODWORCE, 132, 82m², ul. Lipowa, 
os. Osiedle Wśród Łąk, działka 508m², 
ul. Lipowa 460.000zł 857-473-030 
Yuniversal 

N O W O D W O R C E , 160m², dzia łka 
1000m², nie wykończony, pełne uzbro-
jenie. 610.000zł 796-386-495 

OGRODNICZKI, 150m², ul. Polna, dział-
ka 1000m², dom murowany . 750.000zł 
602-833-314 

OGRODNIKI Barszczewskie, 268m², 
działka 1800m², dom wolnostojący-
-dworek, budynek gospodarczy, garaż 
w bryle domu, malownicza okolica lasu 
919.000zł 857-446-687 Area 

OSOWICZE, 137, 90m², os. Osowicze, 
działka 416m², Osowicze k.Białegostoku, 
bliźniak, stan surowy zamknięty, elewa-
cja, podbitka, garaż, prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja. 355.000zł 602-102-041 

O S O W I C Z E, 141, 40m², os. wieś 
Osowicze, działka 924m², Dom wol-
nostojący w stanie surowym otwar-
tym. Gotowy do oddania.  420.000zł 
602-102-041 

OSOWICZE, 231m², os. Sielachowskie, 
działka 900m², niepowtarzalne, bez po-
datku PCC, stan deweloperski, 6 pokoi, 
parterowy z poddaszem użytkowym, 
garaż na 2 auta, wszystkie media, komi-
nek, podłogówka, blisko rzeka 590.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

POROS ŁY, 173, 40m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, działka 110m², gm.Choroszcz. 
Garaż w podpiwniczeniu, 2łazienki, ga-
binet, kuchnia, salon z jadalnią, 4 pok., 
ogródek, poddasze. Urokliwa okolica. 
Bezpośrednie sąsiedztwo łąk. X.2020 
495.000zł 662-447-576 Inwestycje 

P O R O S ŁY,  182m²,  u l .  róg u l i c y 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, działka 175m², gm.Choroszcz. 
Garaż w podpiwniczeniu, 2łazienki, ga-
binet, kuchnia, salon z jadalnią, 4 pok., 
ogródek, poddasze. Urokliwa okolica. 
Bezpośrednie sąsiedztwo łąk. X.2020r.  
545.000zł 662-447-576 Inwestycje 

RAFAŁÓWKA, 290m², działka 1500m², 
energooszczędny dom, wykonany we-
dług nowoczesnych technologii, nagro-
dzony w konkursie podlaski innowator. 
2.800zł/mkw. 606-758-757 

ROGOWO, 108m², os. Kolonia, działka 
3894m², parterowy, stan deweloper-
ski, technologia budowania kanadyj-
ska, media:prąd, własna woda, oczysz-
czalnia ekologiczna, położone instalacje  
409.000zł 570-299-000 Krzysztof  

SIEMIATYCZE, 216m², działka 2600m², 
gm. Dziadkowice, murowany, piętro-
wy, do aranżacyjnego remontu, salon 
z kominkiem, wszystkie media, telefon, 
+budynek gospodarczy murowany 70m². 
380.000zł 517-667-608 

SOCHONIE, 166, 50m², wykończony  
749.000zł 579-109-090 Expert 

SOCHONIE, 207m², działka 890.00m², 
dom 460.000zł 729-970-703 Expert 

STUDZIANKI, 250m², działka 1269m², 
Nowy dom w ładnym miejscu ! odległość 
14 km od Białegostoku. Jest to spokojna 
lokalizacja pomiędzy doliną rzeki Supraśl 
i Puszczą Knyszyńską. Dojazd drogą gmin-
ną. 679.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

SUCHOWOLA, 150m², działka 9000m², 
Domuraty, siedlisko z domem i budynka-
mi gospodarczymi, położone na wzgórzu 
nad Biebrzą, przy Narodowym Parku 
Biebrzańskim sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie w B-stoku. 250.000zł 
510-812-082 

SZYMAKI, 90m², działka 7500m², dom 3 
pokoje, piwnica, siedlisko, cisza i spokój, 
budynki gospodarcze, ogródek do upra-
wy warzyw, ciekawe miejsce,  200.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

TRZCIANNE, 100m², działka 700m², dom, 
stodoła, obora. 240.000zł 506-260-850 

TYNIEWICZE Wielkie, 80m², działka 
6000m², siedlisko z domem do zamiesz-
kania oraz budynkami gospodarczymi, 
własny las, media:prąd, siła, wodociąg, 
przydomowa oczyszczalnia, piece ka-
flowe, cisza i spokój, asfalt  199.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

 ũ WASILKÓW, 144, 20M², DZIAŁKA 
380M², GARAŻ, PRZEDSZKOLE, 
SZKOŁA PODSTAWOWA, KOŚCIÓŁ. 
OTULINA PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ, 
TERENY LEŚNE, ŚCIEŻKI ROWERO-
WE, RZEKA. 360.000zł 602-693-386 

WASILKÓW, 209m², działka 934m², bez 
PCC! dom wolnostojący 209m działka 
934m, 5 pokoi, pełne media, 2020r, dwu-
stanowiskowy garaż, wydanie IX -2020r 
535.000zł 570-299-000 Krzysztof  

WASILKÓW, 507m², działka 912m², 
dom do zamieszkania i pod działalność 
1.250.000zł 660-474-444 BEWE 

WYSZKI, 80m², działka 1000m², dom 
do remontu, szeroka, duża działka, do-
jazd drogą asfaltową, w centrum wsi. 
Blisko kościół, sklep, bank, cena do uzg. 
100.000zł 790-754-724 

ZABŁOTCZYZNA, 80m², os. Minkówka, 
działka 555m², 3 pokoje, budynek typu 
dworek, po remoncie, do wprowadze-
nia, solary, piękne miejsce w Puszczy 
Białowieskiej przy rzece Narewka  
198.000zł 570-299-000 Krzysztof  

ZALESIANY, 88m², działka 1297m², dom 
w stanie surowym zamkniętym, 10km od 
Białegostoku, (zamiana na szeregówkę z 
dopłatą). 385.000zł 664-048-364 

ZALESIANY, 122m², . 355.000zł 690-124-
907 Ada 

Grunty i działki
BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, działka 
10, 914.00m², INWESTYCYJNA, rol-
no - budowlana z dużym potencjałem 
1.980.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, działka 22, 500.00m², wy-
miary szerokość 120m², długość 202m², 
w pełni uzbrojona., jeden właściciel. 
5.000.000zł 502-787-601 

BIAŁYSTOK, działka 5, 400.00m², le-
śna drzewostan: sosna, brzoza, osika, 
dąb, przy drodze asfaltowej. 25.000zł 
502-787-601 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Gniła, działka 
1000m², płaska, kształtna działka, sze-
rokość 24m, uzbrojenie: prąd 98.000zł 
857-424-016 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Leńce, dział-
ka 1077m², 9 działek powierzchnie do 
1188m², kształt prostokąt, media-prąd, 
warunki zabudowy dla zabudowy jed-
norodzinnej, 98, 40zł/m² 107.700zł 857-
446-687 Area 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, dział-
ka 2886m², z warunkami zabudowy na 
dom jednorodzinny, wymiary: 50 x 58 
m uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja, 
gaz,  147.500zł 600-325-453 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Dobrzyniewo 
Kościelne, działka 3420m², . 175.000zł 
690-124-907 Ada 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Dobrzyniewo 
Kościelne, działka 3975m², . 245.000zł 
690-124-907 Ada 

GĄSÓWK A Stara, działka 550m², . 
30.000zł 505-456-176 Ada 

JUROWCE, działka 814m², płaska, kształt-
na, ładnie położona działka z pozwole-
niem na budowę 159.000zł 857-424-016 
Apogeum 

JUROWCE, działka 1330m², ładnie poło-
żona działka w otulinie lasu, z warunkami 
zabudowy, uzbrojenie: prąd 259.000zł 
857-424-016 Apogeum 

KLEPACZE, działka 757m², . 155.000zł 
505-456-176 Ada 

KOŚCIUKI, działka 1371m², działka bu-
dowlana, położona na skraju wsi, w są-
siedztwie luźniej zabudowy jednorodzin-
nej, uzbrojenie: prąd, woda 137.100zł 
857-424-016 Apogeum 

KOŚCIUKI, działka 2420m², działka bu-
dowlana, wśród luźnej zabudowy jed-
norodzinnej, na skraju wsi, po granicy 
działki płynie strumyk, Uzbrojenie: prąd, 
woda 169.400zł 857-424-016 Apogeum 

KURIANY, działka 1000m², działka pła-
ska, sucha, w kształcie prostokąta, w 
sąsiedztwie nowa zabudowa jednoro-
dzinna, uzbrojenie: prąd 95.000zł 600-
325-453 Apogeum 

LEWICKIE, działka 2624m², . 170.560zł 
690-124-907 Ada 

LEWICKIE, działka 2624m², . 202.048zł 
690-124-907 Ada 

OGRODNIC ZKI, działka 2900m², . 
189.000zł 505-456-176 Ada 

OSOWICZE, działka 839m², prąd, woda, 
kanalizacja, gaz, powierzchnie od 843 
m² do 1025 m², z warunkami zabudowy, 
246zł/m² 271.250zł 857-446-687 Area 

SZYMAKI, działka 7500m², siedlisko z 
murowanym domem 90m z lat 70tych, 
2 stodoły, ziemia orna i więcej 200.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

ZALESIANY, działka 735m², . 66.150zł 
505-456-176 Ada 

BUDOWLANE
AUGUSTÓW, działka 3260m², Działka 
Jabłońskie, prąd, woda, kanalizacja. 45zł/
mkw. 606-475-951 

B A R S Z C Z E W O, dzia łka 733m², . 
109.000zł 505-456-176 Ada 

 ũ BIAŁYSTOK, DZIAŁKA 1, 000.00M², 
SATURNA-GEN. MACZKA, DZIAŁ-
KA Z DUŻYM MUROWANYM 
DOMEM I BUD. GOSPODAR-
CZYMI, RÓWNIEŻ NA DZIA-
ŁALNOŚĆ. 1zł 602-717-353 

BIAŁYSTOK, os. Izabelin, działka 1, 
687.00m², 1687m² i 1500m², 37x46, na 
tle lasu, teren płaski, suchy, nasłonecz-
niony. 100zł 884-691-250 

BIAŁYSTOK, os. Izabelin, działka 12, 
370.00m², przy ul. Herbowej. 500.000zł 
884-691-250 

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy, działka 600m², 
działka do wynajęcia z budynkiem gospo-
darczym 40m², nadającym się na maga-
zyn, garaż. 700zł 884-691-250 

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy Górne, działka 
859m², Działki rolne z wydanymi wa-
runkami zabudowy w Dojlidach Górnych 
859m:35x24m oraz 756m 34x25m, peł-
ne media w drodze, działki przy asfal-
cie, MPK nr 15, blisko szkoła 210zl/m² 
171.800zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, działka 1000m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofipolu puste pole 
brak ogrodzenia 22-km od bialegostoku  
35.000zł 884-774-233 

BIAŁYSTOK, ul. Nad Potokiem, os. 
Dojlidy Górne, działka 1668m², rejon 
nowej zabudowy 166.800zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, działka 1903m², działka 
nowa 1903m² w niewodnicy nargilew-
skiej przeznaczona pod dom jednoro-
dzinny bezposrednio prad wodociag i 
utwardzony dojazd, szybki dojazd do 
b-stoku mpk 89zł/mkw. 696-566-169 

BIAŁYSTOK, ul. Stoczni Gdańskiej, os. 
Dojlidy Górne, działka 2134m², na dział-
ce stoi słup wysokiego napięcia, oferta 
prywatna, agencjom dziękuję. 150zł/
mkw. 503-566-486 

BIAŁYSTOK, działka 2500m², wśród no-
wej zabudowy, ładnie położona, pozwo-
lenie na budowę, projekt. 65zł/mkw. 
663-372-577 

BIAŁYSTOK, os. Kuriany, działka 4500m², 
działka budowlana 4500m² i więcej, w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, budownictwo jednoro-
dzinne. 100zł/mkw. 609-405-958 

BIAŁYSTOK, działka 5000m², 0, 8ha, 
od 20000 do 40000 za ha, 25 km od 
Białegostoku w pobliżu szosy E-19 1zł 
883-688-022 

BIAŁYSTOK, działka 9100m², można po-
dzielić na mniejsze działki, blisko lasu, 
rzeka Narew. 65.000zł 508-789-456 

BIAŁYSTOK, działka 10000m², . 90.000zł 
601-323-135 

BIAŁYSTOK, działka 11111m², płacę go-
tówką !! proszę o telefoniczne podawa-
nie propozycji z numerem geodezyjnym 
i ceną  999.999zł 604-447-716 

BIAŁYSTOK, działka 25000m², . 130.000zł 
601-323-135 

BUDNE, os. Żarnowo, działka 3400m², 
Dz ia ł ka budowlana na teren ie 
Biebrzańskiego Parku Narodowego ! 
Z panoramą na unikalne rozlewiska 
Biebrzy. Działka objęta MPZP przy dro-
dze gminnej, prąd, wodociąg. 150.000zł 
501-738-393 Grabowscy Nieruchomości 

CHOROSZCZ, działka 1037m², działka bu-
dowlana pod dom jednorodzinny, w są-
siedztwie nowej zabudowy, wymiary 27, 
5 x 37 m, uzbrojenie: prąd, woda, kanali-
zacja 153.000zł 600-325-453 Apogeum 

CHOROSZCZ, os. Choroszcz, działka 
4658m², budowlana, kształt trójkąta 
wymiary: 96m od ulicy x 97głębokości x 
132m.Media : prąd, woda, kanalizacja, 
asfalt 536.000zł 570-299-000 Krzysztof  

 «Choroszcz, działka 21000m², 
działka w otulinie natury 2000, 

6km za Choroszczą. Dział-
ka kształtna, przy lesie. Wo-
dociąg, światło. Cicha oko-
lica, jako posiadłość lub na 

biznes. 1zł 602-717-353 

CIASNE, działka 2615m², działka z wa-
runkami zabudowy, płaska, w otulinie 
lasu, uzbrojenie:prąd 235.350zł 600-
325-453 Apogeum 

CZYŻEW, ul. Zambrowska., działka 
1300m², z możliwością zabudowy. 
100.000zł 512-242-993 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka 
893m², działka budowlana, dojazd: asfalt, 
uzbrojenie terenu: prąd, gaz, kanalizacja 
166.000zł 600-325-453 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, dział-
ka 1159m², działka budowlana z prze-
znaczeniem pod dom jednorodzinny, 
uzbrojenie terenu: prą, gaz, kanalizacja 
210.000zł 600-325-453 Apogeum 

D Z I A D KO W I C E , działka 1600m², 
Hornowszczyzna, otoczona z trzech stron 
lasem. Prąd, woda przy działce. 45.000zł 
511-928-792 

EŁK, działka 10000m², działka położona w 
miejscowości Długie, gm. Kalinowo, zjazd 
z głównej drogi asfaltowej. 70.000zł 
660-006-425 

GIŻYCKO, działka 5.00m², w całości, czę-
ściowo uzbrojona, energia, woda, prawo 
zabudowy, atrakcyjne położona, z moż-
liwością podziału na mniejsze działki. 
120.000zł/ha 790-296-668 

GRAJEWO, działka 400m², . 45.000zł 
660-636-023 
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G R O D Z I S K ,  d z i a ł k a  2 4 9 8 m ² , 
Bezpośrednio przy rzece Narewka ! 
Działka położona na obrzeżach Puszczy 
Białowieskiej. 80.000zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

HAJNÓWKA, działka 5000m², 2 działki, 
z warunkami zabudowy o łącznej po-
wierzchni 5000m², 40tys zł za działkę.. 
40.000zł 856-823-487 

K A R A KU L E, działka 1, 000.00m², 
Karakule, działka budowlana, przy głów-
nej ulicy, wszystkie media, na działce fun-
dament.  130.000zł 502-701-530 

KLEPACZE, działka 1200m², . 180.000zł 
505-456-176 Ada 

KOPLANY, działka 1599m², działka bu-
dowlana z wydanymi warunkami na dom 
jednorodzinny, media-prąd, kanalizacja, 
wodociągi przy działce,  113.000zł 885-
850-247 Area 

KOPLANY, działka 3537m², w planie zago-
spodarowania przeznaczona pod usługi, 
przemysł, uzbrojenie terenu: prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, światłowód, dojazd MPK 
353.700zł 600-325-453 Apogeum 

KURIANY, działka 1, 595.00m², kształtna, 
asfalt, media, pod budowę domu jak 
i pod działalność 269.000zł 660-474-
444 BEWE 

MACHNACZ, os. podlaskie, działka 
2077m², działka kształtem zbliżona do 
kwadratu, dobrze usytuowana wzglę-
dem kierunków świata, jednym bokiem 
przylegająca do lasu, uzbrojenie: prąd,  
114.000zł 600-325-453 Apogeum 

MICHAŁOWO, działka 5000m², ciche 
spokojne miejsce, cena 200.000 zł 40zł/
mkw. 697-206-827 

NAREWKA, działka 1291m², działka bu-
dowlana granicząca ze ścianą Puszczy 
Białowieskiej, blisko rzeka Narewka, 
piękne miejsce  35.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

NIEWODNICA Kościelna, działka 1, 
251.00m², kształtna 210.000zł 660-
474-444 BEWE 

OLECKO, działka 5800m², Golubie 
Wężewskie, prąd, woda przy dział-
ce, dłuższym bokiem wzdłuż drogi. 
100.000zł 511-928-792 

POROSŁY, działka 4300m², Działka pod 
zabudowę mieszkaniową, wszystkie me-
dia, wymiary: 40x116 989.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

RAFAŁÓWKA, os. podlaskie, działka 
2057m², płaska działka we wsi, wśród 
zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej, 
wymiary: 25 x 82 m, uzbrojenie: prąd, 
woda 85.000zł 504-046-274 Apogeum 

RYBAKI, działka 13100m², na produk-
cje, handel, usługi, z budynkami gospo-
darczymi, 6km od Moniek, MPZP, prąd, 
woda, szambo 920.000zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

SKRYBICZE, działka 2, 051.00m², atrak-
cyjna, warunki zabudowy, media 
169.000zł 660-474-444 BEWE 

SOBOLEWO, działka 1590m², oraz 
15922m²-działki budowlane, prąd, woda, 
kanalizacja w ulicy, 180zł/m²  286.200zł 
857-446-687 Area 

SOBOLEWO, działka 3014m², działka 
pod zabudowę jednorodzinną mieszka-
niową, pełne media, droga asfalt, MPK, 
warunki zabudowy 600.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

SOFIPOL, działka 1000m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofipolu  36.000zł 
884-774-233 

SOFIPOL, działka 1000m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofipolu puste pole 
brak ogrodzenia 22-km od bialegostoku  
35.000zł 884-774-233 

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofipolu 1100m 
nowe ogrodzenie 57.000zł 534-433-150 

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofipolu 1100m 
nowe ogrodzenie z wydanymi warunka-
mi domu calorocznego z garazem 22-km 
od bialegostoku 57.000zł 534-433-150 

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofipolu 1100m 
nowe ogrodzenie z wydanymi warunka-
mi domu calorocznego z garazem 22-km 
od bialegostoku  58.000zł 534-433-150 

SOFIPOL, działka 3000m², sprzedam w 
sofipolu 3 dzialki-3000m budowlane z 
wydanymi warunkami zabudowy domku 
z garazem-jedna z dzialek jest ogrodzona 
98.999, 99zł 731-576-519 

SOFIPOL, działka 3000m², sprzedam w 
sofipolu 3 dzialki-3000m budowlane z 
wydanymi warunkami zabudowy domku 
z garazem-jedna z dzialek jest ogrodzona  
99.000zł 731-576-519 

SOFIPOL, działka 3000m², sprzedam w 
sofipolu 3 dzialki-3000m budowlane z 
wydanymi warunkami zabudowy domku 
z garazem-jedna z dzialek jest ogrodzona  
117.000zł 731-576-519 

SOKÓŁKA, działka 1223m², uzbrojona . 
100zł/mkw. 504-652-553 

SOLNICZKI, działka 3, 300.00m², rolno-
-budowlana, atrakcyjna, kształtna, asfalt, 
media 265.000zł 660-474-444 BEWE 

SOLNICZKI, działka 6, 920.00m², rolno-
-budowlana, kształtna, media 180 m 
325.000zł 660-474-444 BEWE 

SOWLANY, działka 4400m²,  na siedli-
sko, warunki zabudowy.  300.000zł 
502-297-415 

SUPRAŚL, działka 2000m², Ciasne 5km 
od Białegostoku z warunkami zabudowy. 
120.000zł 857-452-702 

SURAŻ, działka 8500m², prąd, woda, 
kanalizacja, nowe osiedle domków jed-
norodzinnych, cicha, spokojna okolica. 
105.000zł 797-684-857 

TUROŚŃ Kościelna, działka 6000m², dział-
ka podzielona na 4, wszystkie media, 
przy drodze asfaltowej, pozwolenie na 
podłączenia, projekt domu, 50-100zł 
m². 50zł/mkw. 574-188-650 

WASILKÓW, os. Wasilków, działka 
861m², działka z pozwoleniem na bu-
dowę domu wolnostojącego z dwoma 
lokalami mieszkalnymi, cena do negocja-
cji !!! 145.000zł 600-325-453 Apogeum 

W YSOKIE Mazowieckie, działka 1, 
000.00m², wynajmę działkę naprzeciw 
stacji cpn, przy drodze krajowej, na każdą 
działalność. 1.500zł 605-561-435 

WYSOKIE Mazowieckie, działka 900m², 
lub zamiana na samochód osobowy, 
18.00-20.00.  15.000zł 572-656-784 

ZAGRUSZANY, działka 2272m², budow-
lana, dostępna sąsiednia o zbliżonej po-
wierzchni, spokojna okolica i urokliwe 
położenie blisko natury,  56.800zł 501-
738-393 Grabowscy Nieruchomości 

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 980m², 
płaska działka, w kształcie prostokąta 22 
x 44 m, z warunkami zabudowy, uzbro-
jenie terenu: prąd, woda i kanalizacja 
191.100zł 600-325-453 Apogeum 

 

 

 ZBÓJNA, działka 1500m², działka 
budowlana. 35zł/mkw. 781-213-829 

ZWIERKI, działka 1054m², budowlane, 
równe powierzchnie, dostępnych około 
30 działek, nowa zabudowa jednorodzin-
na w sąsiedztwie 83.266zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

ŁOMŻA, działka 4000m², gm. Łomża, 
działka prawie kwadratowa z budynkami 
gospodarczymi i domem mieszkalnym, 
ogrodzona, rośnie 300 sztuk Thuj 5 let-
nich. 1.200.000zł 504-464-359 

ŁOMŻ A, działka 6000m², Siemień 
Nadrzeczny, działka prawie kwadrato-
wa od strony rzeki Narwi, piękne wi-
doki, czyste, zdrowe powietrze, przy 
drodze żwirówce gminnej. 62zł/mkw. 
504-464-359 

ROLNE
AUGUSTÓW, działka 4, 500.00m², rolno- 
budowlana. 30zł 518-457-738 

BIAŁYSTOK, działka 704.00m², działka do 
wynajęcia. 500zł 884-691-250 

BIELSK Podlaski, działka 4800m², dział-
ka rolna, przy drodze gminnej, nieda-
leko Bielska Podlaskiego. 14zł/mkw. 
510-715-661 

BIELSK Podlaski, działka 6000m², Hołody, 
gm. Bielsk Podlaski, przy szosie Bielsk 
Podlaski- Hajnówka, w tym lasek. 
42.000zł 785-339-485 

CHOROSZCZ, os. Zastawie Pierwsze, 
działka 2, 170.00m², działka z możliwo-
ścią zabudowy  238.700zł 608-271-051 
Expert 

CZARNA Białostocka, działka 3000m², 
ziemia rolna. 35zł/mkw. 668-950-078 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Dobrzyniewo 
Kościelne, działka 1330m², . 93.100zł 
690-124-907 Ada 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka 
3001m², płaska działka w dobrej lokali-
zacji, wymiary: 36m x 67m, uzbrojenie 
terenu: pełne 240.000zł 600-325-453 
Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Dobrzyniewo 
Kościelne, działka 3195m², . 130.000zł 
690-124-907 Ada 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Dobrzyniewo 
Duże, działka 5064m², . 303.840zł 505-
456-176 Ada 

DOBRZYNIEWO Duże, działka 20000m², 
działka rolna 35.000zł/ha 507-975-896 

DĄBROWA Białostocka, ul. Mościcha 4, 
działka 46800m², Sprzedam działkę rol-
ną4.68 ha, 0, 44 ha las olchowy reszta 
łąka. 90.000zł 536-358-307 

EŁK, działka 5000m², działka położona 
w miejscowości Straduny, gm. Ełk, cen-
trum miejscowości, z własną linią brze-
gową o dł. 150m, nad rzeką. 95.000zł 
660-006-425 

GIBY, działka 24000m², z możliwością 
zabudowy 2, 5 ha w tym 0, 29 ha lasu 
105.000zł 663-194-200 

GM.MICHAŁOWO, działka 50000m², w 
Naturze 2000 proszę o oferty telefonicz-
ne 1zł 604-447-716 

G O N I Ą D Z ,  d z i a ł k a  1 6 4 0 0 m ² , 
Wydzierżawię działkę na Wroceniu, 
+podatek rolny roczny. 1.321, 84zł 
512-513-784 

GRAJEWO, działka 0.50m², zjazd z głów-
nej drogi asfaltowej, Ełk Augustów. 
5.000zł 660-006-425 

HAJNÓWKA, działka 17000m², grun-
tu orne ok. Hajnówki. 40.000zł/ha 
856-823-487 

HAJNÓWKA, działka 30000m², ziemia 
orna z lasem, gm. Dubicze Cerkiewne. 
47.000zł 663-691-430 

HENRYKOWO, działka 15, 200.00m², 
rolna z możliwością zabudowy 750.000zł 
660-474-444 BEWE 

HENRYKOWO, działka 7, 998.00m², łąka, 
po obu stronach droga asfaltowa, uzbro-
jona 45zł/mkw. 502-787-601 

KOLNO, działka 47000m², działka rolno- 
leśna nr. geod. 44/3 i 44/4. Teren gminy 
Grabowo. 135.000zł 510-820-336 

MILEJCZYCE, ul. Jaroszówka, dział-
ka 500000m², Wezmę w dzierżawę 
grunty orne, łąki ok Boćki, Milejczyce 
695332129 1zł 695-332-129 

OGRODNIC ZKI, działka 5000m², . 
100.000zł 502-297-415 

SIEMIANÓWKA, ul. Łąkowa, działka 
1500m², z murowanym domem 50m², 
cicha okolica łąki, lasy w pobliżu zalew 
Siemianówka. 120.000zł 573-280-419 

SUCHOWOLA, działka 101200m², z za-
budowaniami, dom 150 mkw, wszelkie 
media, obok bunkier radziecki, malow-
niczo położona nad Biebrzą, na wzgó-
rzu, idealna na agroturystykę 650.000zł 
510-812-082 

SURAŻ, działka 7800m², działka nad 
Narwią. 105.000zł 508-789-456 

SURAŻ, działka 500000m², Przyjmę 
w dzierżawę grunty orne, łaki ok 
Suraża, Doktorc, Strabli 695332129 1zł 
695-332-129 

TYLWICA-MAJĄTEK, ul. Pawia 4, os. pod-
laskie, działka 4200m², Działka z wieloma 
możliwościami wykorzystania. 4200 m², 
nr geod 92, wydane WZ, oczko wodne, 
cicha i spokojna okolica, tylko 20 km od 
Białegostoku gm. Michałowo. 16zł/mkw. 
600-307-048 

ZABŁUDÓW, działka 28450m², Tatarowce 
gminna Zabłudów NR. działek 59/1, 0, 
7000m², 59/3 0, 6081m², 59/4 0, 6990m², 
60, 0, 8379m². 10zł/mkw. 605-071-911 

ZAMBRÓW, działka 7300m², Udział we 
wspólnocie gruntowej, kontakt po 17. 
200.000zł 739-608-395 
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20  WNĘTRZ A  tel.  508 353 278

Idealne warunki do pracy i nauki, doskonała lokalizacja 
nieopodal wszystkich wyższych uczelni w Białymstoku, 
komfort i wygoda – tak w wielkim skrócie można opisać 

zalety zamieszkania w pierwszym prywatnym akademiku 
w Białymstoku. Co ważne ceny za wynajem mieszkań 
nie są wygórowane, wręcz dostosowane do studenckich 
portfeli, wspomaganych zazwyczaj pieniędzmi od rodziców.

– Proponujemy dobrze zaprojektowany budynek ze wszyst-
kimi udogodnieniami jak podziemny parking, bezpłatne WiFi 

we wszystkich lokalach, windę czy elegancko zaaranżowane 
części wspólne. Tu mieszkać się będzie nie tylko wygodnie ale 
i przyjemnie – wszak dobre towarzystwo i centralna lokaliza-
cja sprawiają dużo przyjemności. Mini apartamenty głównie 
oferujemy studentom, ale również inne osoby szukające miesz-
kania do wynajęcia mogą skorzystać z tej oferty – mówi Andrzej 
Pańkowski z Rogowski Development.

Mini Apartamenty zostały zaprojektowane tak, aby speł-
nić codzienne potrzeby dwóch osób. Jest przestronny salon 
z domowym centrum rozrywki – nocą zmieniający się w sy-

pialnię. Są miejsca do pracy przy biurku – część z nich można 
wykorzystać jako jadalnię. Jest oczywiście funkcjonalny aneks 
kuchenny oraz pełnowymiarowa łazienka z wanną bądź kabiną 
prysznicową.

Dodatkowym atutem jest lokalizacja przy ulicy Wyszyńskiego. 
W okolicy są dworce PKS i PKP, również dojazd do ścisłego 
centrum jest bardzo łatwy.

– Kawalerka Student Inn to unikalne i nowe rozwiązanie 
na rynku najmu. Po analizie rozwiązań istniejących na świecie 
i potrzeb lokatorów stworzyliśmy uniwersalne mikroapartamen-

Rogowski Development

Pierwszy prywatny akademik
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ty. To racjonalne i oszczędne wynajęcie mieszkania w ścisłym 
centrum Białegostoku – mówi Andrzej Pańkowski z Rogowski 
Development.

Mikroapartementy są stosunkowo nieduże, ale za to bardzo 
funkcjonalne. Ich powierzchnia to 25 mkw plus balkon – 5 mkw.

Na prostokątnej powierzchni, którą jest łatwo zaaranżować, 
projektanci rozplanowali wszystko, co jest niezbędne do ży-
cia. Jest łazienka połączona z toaletą, kuchnia z wydzielonym 
miejscem na mini jadalnię, które doskonale sprawdzi się jako 
miejsce do pracy a także pokój, który spełni też funkcję sypialni. 

Mieszkania są odpowiednio naświetlone, ponieważ posiadają 
dużę balkonowe okno. Jest też przestronna szafa.

Mieszkania są niezależne i w pełni wyposażone, zamykane 
na klucz. Jest łazienka z prysznicem i możliwością podłączenia 
pralki.

– Kompaktowe, skrojone na wymiar mieszkania to domena 
większych miast. Tu przestrzeń jest w cenie, a jednocześnie wygodne 
życie to bliskość centrum i możliwość swobodnego zrobienia codzien-
nych zakupów, łatwy dojazd do pracy, szkoły czy centrum. I dlatego 
też w naszych głowach zrodziła się inwestycja Student Inn, opierająca 

się na małych, kompaktowych, ale funkcjonalnych mieszkaniach. 
Dodatkowym atutem jest cena. Wynajem za 12 miesięcy kosztuje 
od 1400 złotych za miesiąc – dodaje Andrzej Pańkowski.

W cenę wliczone są woda, prąd, internet i inne opłaty.

więcej szczegółów na: stuDentinn.pl

rogowski DeVelopment sp. z o.o. 
ul. legionowa 28 lok. 202 

15-281 białystok 
tel.: (85) 749 99 09

 poleca

w Białymstoku już jest



22  OFERT Y DEWELOPERÓW 

Sokołowscy Nieruchomości – firma z wizją prezentuje kolejną inwestycję deweloperską

„Prestiżowe Dziesięciny”.  
Promocja do końca września
Sokołowscy Nieruchomości to dynamicznie rozwijająca 

się firma z branży nieruchomości. Zajmuje się zarówno 
pośrednictwem, jak i deweloperką, a swą działalność 

prowadzi już od roku 2008. Najnowsza i unikalna inwestycja 
przy ulicy Hallera na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku 
jest już prawie gotowa. Są jeszcze wolne mieszkania, ale 
tylko do końca września obowiązują promocyjne ceny.

Warto się pośpieszyć, jeżeli szukasz mieszkania przestron-
nego, funkcjonalnego, idealnego dla rodziny. Do 30 września 
klienci, którzy zdecydują się na zakup lokalu, którego metraż jest 
większy niż 60 mkw, zapłacą o 25 tysięcy złotych mniej.

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

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

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

Atutami nieruchomości jest bardzo dobrze rozwinięta infra-
struktura osiedla, bliskie sąsiedztwo sklepów, szkół. przedszkoli, 
szybki dojazd do centrum, przystanki komunikacji miejskiej. 
Mimo ogromnej ilości zarówno starszych jak i nowszych bloków 
jest to osiedle, które ma wiele zieleni, terenów rekreacyjnych 
i placów zabaw dla najmłodszych.

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

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

Na swoich właścicieli czekają też lokale usługowo- handlowe 
zlokalizowane na parterze. To idealne miejsca na małe sklepy, 
salony piękności czy gabinety lekarskie. Lokale są zróżnicowane 
pod względem powierzchni: od 35 m2 do 68, 73 m2. Co ważne 
każdy z lokali posiada 3 pomieszczenia: część usługową, zaplecze 
oraz WC. Istnieje możliwość łączenia lokali na etapie budowy.

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

więcej informacji poD nr tel.  
85 742 88 48, 85 742 88 58

Zapraszamy do biura sprzedaży 
ul. Legionowa 30 lok 103 Białystok

NP



REKREACYJNE
BIAŁYSTOK, działka 2, 140.00m², zalew 
Siemianówka, na plaży, wypełni uzbrojo-
na, plan zagospodarowania przestrzen-
nego. 450zł/mkw. 600-900-969 

BIAŁYSTOK, działka 20180m², Działka 
w Skrybiczach 2, 18ha 18zł/mkw. 
663-372-577 

BIAŁYSTOK, działka 20300m², Skrybicze 
18zł/mkw. 663-372-577 

GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², rekre-
acyjno- budowlana, plan na budowę, 
z dostępem do jeziora Kisajno +media. 
130zł 507-960-008 

GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², z do-
stępem do jeziora i plaży. 130zł 
507-960-008 

GIŻYCKO, działka 1600m², rekreacyj-
no- budowlana +media, nad jeziorem 
Kisajno lub zamiana na mieszkanie w 
Białymstoku. 120zł/mkw. 507-960-008 

GRAJEWO, działka 1, 600.00m², rekre-
acyjno- budowlana, media, dostęp do 
plaży i jeziora Pisajno. 120zł 507-960-008 

KORYCIN, działka 12885m², 2 dział-
ki w bezpośrednim dostępem do rze-
ki Kumiałka, obok zalewu w Korycinie, 
piękne miejsce do wypoczynku, działka 
1 - 3737m, działka 2 - 9 128m 95.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

SEJNY, działka 3000m², Działka w gminie 
Sejny, z dostępem do jeziora. 120.000zł 
512-909-485 

POD INWESTYCJE
BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, działka 
10, 914.00m², INWESTYCYJNA, rol-
no - budowlana z dużym potencjałem 
1.980.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, działka 40800m², inwe-
stycyjna, przy drodze. 18zł/mkw. 
663-372-577 

CHOROSZCZ, os. Choroszcz, działka 
13843m², przy trasie S-8 w Choroszczy, 
100x137m, brak podatku od nierucho-
mości, media: prąd  2.000.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

KUCHARÓWKA, działka 30, 000.00m², 
idealna pod działalność, warunki zabudo-
wy 770.000zł 660-474-444 BEWE 

KURIANY, działka 1, 000.00m², działka 
budowlana 99.000zł 579-109-090 Expert 

POPIOŁÓWKA, działka 10885m², dział-
ka bezpośrednio przy trasie S-8 blisko 
Korycina, przeznaczona pod stację paliw, 
motel, zajazd, stację obsługi TIR, media: 
prąd, wodociąg 206.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

STARE Trzciano, działka 28100m², w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
część działki przeznaczona jest pod za-
budowę turystyczno - wypoczynkową i 

pensjonatową, a część pod zabudowę 
jednorodzinną,  350.000zł 600-325-453 
Apogeum 

ZŁOTORIA, działka 6022m², położona 
przy trasie S8 w pobliżu węzła Tykocin, 
w rejonie miejscowości Złotoria. Kształt 
zbliżony do prostokąta 93 m x 65m. 
Teren płaski, suchy. tel. 501-73-83-93  
1.080.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

ŁYSKI, działka 9, 733.00m², działka in-
westycyjna objęta MPZP pod mieszka-
niówkę i działalność 2.910.167zł 660-
474-444 BEWE 

LEŚNE
BIAŁYSTOK, działka 5000m², 0, 5 ha 
lasu sosnowego, 80 letni na terenie gm. 
Michałowo. 50.000zł 728-860-389 

BIAŁYSTOK, działka 19000m², w tym 
0.5ha lasu. 100.000zł 601-323-135 

BIAŁYSTOK, działka 25000m², dział-
ka leśna znajduje się 700 m od szosy 
Białystok-Lublin. Dojazd drogą gminną 
w pobliżu prąd. 135.000zł 883-688-022 

BIELSK Podlaski, działka 5000m², Las przy 
drodze. 20.000zł 785-339-485 

CHOJEWO, działka 12, 000.00m², las 
ponad 60 lat na sprzedaż, drzewo tar-
taczne, asfalt przy działce 29.000zł 796-
785-785 em5 nieruchomości 

HAJNÓWKA, działka 3100m², zasadzona 
brzozą, gm. Dubicze Cerkiewne. 16.000zł 
663-691-430 

HAJNÓWKA, działka 17000m², łąka 
z lasem 1.23ha i 0.47ha, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 40.000zł 663-691-430 

KOBYLIN-BORZYMY, działka 4600m², 
kontakt po 17 godzinie. 16.000zł 
739-608-395 

MILEJCZYCE, działka 10000m², las bu-
dowlany 100.000zł 697-206-827 

MOŃKI, działka 12000m², las olszyna.  
25.000zł 506-260-850 

NAREW, os. gm. Narew, działka 50000m², 
las sosnowy 58-68 letni, cena do uzg. 
30.000zł/ha 798-898-189 

SIEMIATYCZE, działka 4000m², brzoza, 
prąd, woda. 55.000zł 728-860-389 

SIEMIATYCZE, działka 44, 999.98m², las 
20l-40lat, sosna i inne drzewa. 25.000zł/
ha 663-200-229 

SIEMIATYCZE, działka 9500m², las 45 
letni sosna brzoza i inne drzewa 25.000zł 
663-200-229 

TRZCIANNE, działka 16000m², Las, gm. 
Mroczki. 60.000zł 857-166-107 

SIEDLISKOWE
BIAŁYSTOK, działka 20000m², łąka. 
35.000zł/ha 507-975-896 

KRUSZYNIANY, działka 1250m², siedli-
sko, dom mieszkalny, bud. gospodarcze, 
+ projekt na budowę nowego domu. 
60.000zł 889-203-882 

BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, działka 
5339m², działka inwestycyjna, objęta 
MPZP-funkcja mieszkaniowa i usługowa, 
wszystkie media, 320zł/m² 1.708.480zł 
885-850-247 Area 

KLESZCZELE, działka 75000m², konce-
sja na wydobycie, pełna dokumentacja, 
cena do uzgodnienia  1.000.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

SOKÓŁK A, działka 17000m², Łąka, 
miejscowość Kraśniany. 25.000zł/ha 
504-401-442 

Lokale użytkowe
BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Giełda Rolno-Towarowa przy Andersa 
40, pawilon handlowy, pow. 40, 70 
m², parking, prąd, woda.Kontakt 85 
6750005. 32zł/mkw. 667-123-120 PCRT 

MICHAŁOWO, . 600.000zł 690-124-
907 Ada 

IGNATKI, . 19.680zł 690-124-907 Ada 
B I A ŁYS TO K, ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, 152 m² w reprezentacyjnej 
kamienicy na biuro, kancelarię, usługi, 
IV piętro, winda, +VAT  885.000zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia boks handlowy 36 m² na 
terenie Giełdy Rolno-Towarowej na ulicy 
Gen.Wł. Andersa 40. Woda, prąd, ogrze-
wanie. Doskonała lokalizacja. Kontakt 
856750005, 667123120. 32zł/mkw. 667-
123-120 PCRT 

WASILKÓW, ul. Nadrzeczna, Do wyna-
jęcia lokal biurowy 10 m² w Wasilkowie 
na ulicy Nadrzecznej 22. Woda, prąd, 
ogrzewanie. Dobra lokalizacja. Kontakt 
856750005 15zł/mkw. 667-123-120 
PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, Do 
wynajęcia lokal handlowy 35 m² w nowej 
hali na Giełdzie Rolno-Towarowej na uli-
cy Anders 40. Woda, prąd, ogrzewanie, 
ochrona. Doskonałe warunki i lokaliza-
cja. Cena 19zł/mkw. 667-123-120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia lokal handlowy 70 m² z 
dokiem załadunkowym w nowej hali na 
Giełdzie Rolno-Towarowej na ulicy Gen.
Wł.Andersa 40. Woda, prąd, ogrzewa-
nie, ochrona, cena 23zł/mkw. 667-123-
120 PCRT 

 ũ BIAŁYSTOK, UL. GEN. 
WŁADYSŁAWA ANDERSA 40, DO 
WYNAJĘCIA LOKAL HANDLO-
WY W NOWEJ HALI NA GIEŁDZIE 
ROLNO-TOWAROWEJ, WODA, 

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



PRĄD, OGRZEWANIE, OCHRONA, 
DOSKONAŁE WARUNKI I LOKA-
LIZACJA. 19zł/mkw. 667-123-120 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia pawilon handlowy 16 m² 
na Giełdzie Rolno-Towarowej na ulicy 
Gen. Wł. Andersa 40. Doskonała loka-
lizacja. Woda, prąd 32zł/mkw. 667-123-
120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia pawilon handlowy 47m² 
na Giełdzie Rolno-Towarowej na Gen. 
Wł. Anders 40. Doskonała lokalizacja. 
Woda, prąd. Kontakt 85 6750005 32zł/
mkw. 667-123-120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, Do 
wynajęcia pawilon magazynowy 16 m² 
na Giełdzie Rolno-Towarowej na Andersa 
40. Doskonała lokalizacja. Woda, prąd. 
Cena  400zł 667-123-120 PCRT 

 ũ BIAŁYSTOK, UL. GEN. 
WŁADYSŁAWA ANDERSA 40, 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCH-
NIA MAGAZYNOWA (CHŁODNIE, 
BIURO, RAMPA) NA TERENIE 
GIEŁDY ROLNO- TOWAROWEJ, 
WODA, PRĄD, OGRZEWA-
NIE. DOSKONAŁA LOKALIZA-
CJA. 22zł/mkw. 667-123-120 

WASILKÓW, ul. Nadrzeczna, Do wynaję-
cia powierzchnia magazynowa 341 m² 
w Wasilkowie na ulicy Nadrzecznej 22. 
Dobra lokalizacja. Kontakt 856750005 
10zł/mkw. 667-123-120 PCRT 

 ũ WASILKÓW, UL. NADRZECZNA 22, 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 
PRODUKCYJNO- MAGAZYNO-
WA, WODA, PRĄD, OGRZEWA-
NIE, PARKING. DOBRA LOKALI-
ZACJA. 12zł/mkw. 667-123-120 

 ũ WASILKÓW, UL. NADRZECZNA, DO 
WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA PRO-
DUKCYJNO-MAGAZYNOWA 913, 
15 M² W WASILKOWIE NA ULICY 
NADRZECZNEJ 22. WODA, PRĄD, 
OGRZEWANIE, PARKING. DOBRA 
LOKALIZACJA. KONTAKT 856750005 
12zł/mkw. 667-123-120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Swobodna, os. Wysoki 
Stoczek, Do wynajęcia wolnostojący lo-
kal użytkowy o powierzchni 30 m² na 
ulicy Swobodnej. Lokal składa się z części 
sklepowej 20 m² i zaplecza 10 m². Lokal 
posiada toaletę, bieżącą wodę i prąd. 
Możliwość monta 1.300zł 889-700-222 

B I A ŁYS TO K, ul. Bema, os. Bema, 
Wynajmę lokal 18m² na I piętrze w 
Pasażu na Bema 1zł 692-443-347 

BIAŁYSTOK, os. Starosielce, budynek 
inwestycyjny  1.808.100zł 579-109-090 
Expert 

BIAŁYSTOK, os. Bema, lokal użytkowy 
na parterze budynku mieszkalnego, pod 
usługi, handel, biuro  189.000zł 600-325-
453 Apogeum 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal użytkowy 
w budynku biurowo - usługowym na IV 
piętrze z windą, składa się z dwóch po-
mieszczeń mogących stanowić odrębne 
lokale / dwa wejścia z holu/ 290.000zł 
600-325-453 Apogeum 

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, parter z dużą 
witryną, otwarta przestrzeń do samo-
dzielnej aranżacji, stan deweloperski 
550.000zł 600-325-453 Apogeum 

MOŃKI, test 2.500.000zł 505--09-3-9-
85 BIS 

BIAŁYSTOK, ul. Bema 11, ul. Bema 11. 
Lokale użytkowe (biura, poradnie, edu-
kacja, usługi) o powierzchni od 16 do 
21 m². Bezpłatny parking, możliwość 
wydzielenia i zabudowy własnego kory-
tarza. 45zł/mkw. 602-241-407 

BIAŁYSTOK, ul. Raginisa, wynajmę lokal  
1.500zł 603-034-894 

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, wynajmę 
lokal od zaraz 3-pomieszczenia, parter 
blok, 50m² 1.700zł 692-482-171 

WYSOKIE Mazowieckie, ścisłe centrum 
pawilon handlowy, piętrowy, 330m² 
700.000zł 512-242-993 

Garaże i miejsca postojowe
 ũ BIAŁYSTOK, B-STOK, CENTRUM, 
MIEJSCE PARKINGOWE POD BU-
DYNKIEM MIESZKALNYM PRZY UL. 
MŁYNOWEJ. 18.000zł 606-805-664 

BIAŁYSTOK, B-stok, os. Białostoczek, 
garaż do wynajęcia, ul. Gołdapska. 150zł 
692-922-569 

 

 

 BIAŁYSTOK, Garaże blaszane, bramy 
garażowe. 1zł 856-672-108 

BIAŁYS TO K, ul. Krakowska7a, os. 
Centrum, Krakowska 7a oferuję do wy-
najęcia miejsce na dolnej platformie ga-
rażowej. 160zł 721-960-239 

HA JNÓWK A, Kupię garaż blaszak. 
696-950-525 

WARSZAWA, Miejsca postojowe w ga-
raży podziemnym, ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 47, ul. Aluzyjna 17, Aluzyjna 
33 (po 25.000zł) ul. Augustynka 11 
(35.000zł). 25.000zł 604-447-716 

BIAŁYSTOK, ul. Pułaskiego 17, Wynajmę 
garaż.  220zł 517-914-893 
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin od-
bioru

Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

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

92 m2. Duże tarasy i przeszklenia.

Termin odda-
nia odpowied-
nio II i III kwar-

tał 2020. r. 

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

Apartamenty Wyszyńskiego 
położone są w doskonałym miejscu. Zapewniają szy-
bki dostęp do centrum a jednocześnie - są doskonale 
skomunikowane z dworcami PKP i PKS. W sprzedaży 
zpostały tylko apartamenty hotelowe, ok. 25 mkw

III 2020 r. 7000 zł/mkw 
brutto

„Apartamenty Kopernik 2“ położone są u zbiegu ulic: 
Kaczorowskiego i Kopernika. To właśnie lokalizac-
ja czyni to miejsce szczególnie atrakcyjnym. Stąd 

spacerem dotrzeć można do Śródmieścia. W sąsiedz-
twie znajduje się campus Politechniki Białostockiej.

W sprzedaży mieszkania o pow. 35 - 76 mkw.

I kw. 2022 r 6500 - 7000 
zł/mkw

„Promenada Chrobrego” z jednej strony: kam-
eralne osiedle w sąsiedztwie Dolistówki, gran-

iczy z zacisznymi ogrodami działkowymi. Z dru-
giej: dojazd do ścisłego centrum zajmuje chwilę. 

W sprzedaży mieszkania o pow. 37 - 86 mkw.

I etap IX 2020 r. 
II etap IX 2021 r.  

5400 - 6400 
zł/mkw 

Apartamenty Sukienna - mieszkanie w centrum. 
Sklepy, szkoły, przychodnie - wszystko, co potrzeb-

ne znajduje się w zasięgu spaceru. Dużo łatwiej 
o dobrą restaurację czy spacer w pobliskim par-

ku. W sprzedaży mieszkania o pow. 34 - 73 mkw.

XI 2021 r. 6450-7100
zł/mkw

Zielona Warmińska - nieopodal nowego skrzy-
żowania ulic: Chrobrego i Piastowskiej, na osie-
dlu Skorupy, na którym pojawia się coraz wię-
cej nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej. W 

sprzedaży mieszkania o pow. 57 - 72 mkw.

XI 2020 r. 5400 - 6000
zł/mkw

Kamieniczka „Przy Czarnej - w centrum, w 
sąsiedztwie ulicy Młynowej i wzgórza Św. Mag-

daleny znajduje się cichy zakątek. Tu powsta-
je kamieniczka „Przy Czarnej“ . W sprzedaży os-
tatnie lokale usługowe o pow. około 100 mkw

XI 2020 r. 

Willa Słonimska - Bojary to jedna z najpop-
ularniejszych dzielnic Białegostoku. Nie-

trudno zgadnąć dlaczego - położona na osi 
widokowej Pałacu Branickich dzielnica ma swo-
jski i sielski charakter a zarazem - niecały kilo-
metr dzieli ją od ścisłego centrum miasta. W 
sprzedaży mieszkania o pow. 54- 115 mkw.

XI 2020 r. 6200 - 6500 
zł/mkw

Wille Kujawska - Pierwsze osiedle zaprojektowa-
ne z myślą o rodzinach. Mieszkania wyłącznie trzy- 
i czteropokojowe. Każda z naszych willi miejskich 

składa się tylko z sześciu mieszkań. Osiedle tworzą 
cztery budynki umiejscowione na osi Północ-Połu-
dnie. W sprzedaży mieszkania o pow. 65-80 mkw.

I 2021 r. 6000 - 6200 
zł/mkw

Apartamenty Tysiąclecia  to popularna inwesty-
cja na rynku białostockim. Jej kolejny etap to ko-
lejna odsłona standardu, którego próżno szukać 
u konkurencji. Podwyższone pomieszczenia za-
pewniają poczucie przestrzeni, ponadstandar-
dowe okna gwarantują doskonałe doświetle-
nie wnętrz.  Ostatnie mieszkania 63-69mkw.

I 2021 r. 5250 - 5500 
zł/mkw

Lipowa 41 - Elegancki i prestiżowy kompleks 
mieszkalny w ścisłym centrum, w zacisznej, dru-
giej linii zabudowy od najsłynniejszej ulicy na-

szego miasta . Oferujemy tu mieszkania i aparta-
menty wyjątkowe. Ostatnie mieszkanie 61 mkw.

VI kw. 2020 r. 6700 zł/mkw

Słoneczne Tarasy -  Kolejny etap popularnej in-
westycji „Słoneczne Tarasy”. Samodzielny budy-
nek z własnym, ogrodzonym ogródkiem i placem 
zabaw dla dzieci. Osiedle  posiadać będzie wła-

sny, dwuhektarowy park w sąsiedztwie rzeki Bia-
łej co uczyni tę lokalizację atrakcyjną dla osób ce-

niących możliwość wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Ostatnie mieszkania 36 - 81 mkw

I 2021 r.
XII 2021 r. 
I 2022 r.

5100 - 5900 
zł/mkw

Domy Nowodworskie, Nowodworce k. Białego-
stoku, ul. Supraślska. Domy: od 130 do 140m2

500.000 - 
520.000 zł
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BIAŁYSTOK, ul. Żyzna, os. Wygoda, garaż 
w bloku do wynajęcia, teren ogrodzony, 
wjazd na pilot. 200zł 609-405-958 

BIAŁYSTOK, ul. waszyngtona, os. Polska, 
miejsca postojowe w garażu podziem-
nym (platforma) brama na pilot 21.000zł 
604-447-716 

BIAŁYSTOK, os. dojlidy, z nierdzewki, 
60m², może służyć jako kontener odbiór 
własny 7.450zł 604-447-716 

Posiadam do wynajęcia
BIAŁYSTOK, os. Przydworcowe, 2 odręb-
ne pokoje, kuchnia, umeblowane i wy-
posażone, nowa cegła, 1400zł + opłaty 
eksploatacyjne + kaucja 1.400zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 42m², os. Wygoda, wynaj-
mę mieszkanie 2--pokojowe, osobom 
pracującym. 1.350zł/całość 885-822-608 

BIAŁYSTOK, 34m², ul. Orzeszkowa, . 
1.000zł 501-721-142 

BIAŁYSTOK, os. Bojary, . 1.200zł 690-
124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, . 1.200zł 690-
124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, . 1.200zł 690-
124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Piłsudskiego, 2 
pokoje +kuchnia, umeblowane, po re-
moncie. 1.200zł/+liczniki 579-224-220 

BIAŁYSTOK, 36m², ul. Wesoła, os. Piaski, 
2 pokoje, IX piętro, ul. Wesoła +opłaty 
900zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Kalinowskiego, os. 
Centrum, 3 -pokojowe mieszkanie po 
gruntownym remoncie, salon z aneksem 
kuchennym + 2 sypialnie, umeblowane, 
1500 zł + opłaty 1.500zł 857-424-016 
Apogeum 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, umeblowane, po 
remoncie. 400zł/pokój 856-534-720 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 3 pokoje, 
umeblowane: rozkład: przedpokój, salon 
połączony z kuchnią, łazienka, sypialnia z 
przejściem do gabinetu. Koszt:1600 zł + 
opłaty eksploatacyjne + kaucja 1.600zł 
600-325-453 Apogeum 

B I A Ł Y S T O K ,  u l .  S u k i e n n a ,  o s . 
Przydworcowe, 61 m², parter 3 osobne 
pokoje + kuchnia, 1350zł +opłaty 1.350zł 
660-474-444 BEWE 

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e ,  5 0 m ² , 
Dobrzyniewo, 50m², magazyn, osobie 
uczciwej i spokojnej. 700zł 695-834-286 

HALICKIE, 152m², Dom do wynajęcia, 
z garażem, w lesie, +kaucja. 3.500zł 
606-282-188 

BIAŁYSTOK, ul. Adama Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, II piętro, gotowe do 
wprowadzenia, wysoki standard, czynsz 
3000zł (wszystkie opłaty) 3.000zł 516-
010-978 Area 

BIAŁYSTOK, ul. Lipowa, os. Centrum, 
Lipowa, 1 piętro, 28m²  1.260zł 579-
109-090 Expert 

ŁOMŻA, 32m², Lokal usługowy, pod dzia-
łalność gospodarczą, po remoncie, od-
dzielna łazienka, vis a vi Kaufland 800zł 
506-194-223 

HAJNÓWKA, Pokoje do wynajęcia w 
domku jednorodzinnym, z pełnym wy-
posażeniem. 30zł/osobę 579-224-220 

B I A ŁY S TO K, Pokój Panu oddziel -
ny z łazienką i aneksem kuchennym. 
500zł/+liczniki 693-160-490 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, Wynajmę 
2 pokojowe 43.5m², nieumeblowane, z 
balkonem, cena do uzg. 1.200zł/+opłaty 
519-370-687 

BIAŁYSTOK, 35m², ul. Solidarności, 
Wynajmę kawalerkę umeblowaną 
750zł/+opłaty 692-482-171 

BIAŁYSTOK, ul. Sowlańska, Wynajmę 
kawalerkę umeblowaną. 500zł/+opłaty 
606-282-188 

BIAŁYSTOK, ul. Andrukiewicza, Wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe 37.66m², z kuch-
nią, w pełni wyposażone, z dużym ta-
rasem, cena do uzg. 1.100zł/+opłaty 
600-917-360 

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Pogodna, os. 
Bema, Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we blisko politechniki. Umeblowane, 
AGD. Dwa oddzielnie pokoje. 1200zl/
miesiąc + kaucja 800 zł. 1.200zł/mkw. 
664-433-188 

BIAŁYSTOK, 59m², ul. DUBOIS 10/41, 
15-349 BIALYSTOK, os. Nowe Miasto, 
Wynajmę mieszkanie dwupoziomowe, 
2 oddzielne pokoje, salon z aneksem 
kuchennym(zmywarka), 1.5 łazienki(pral-
ka), parking, 1500 + czynsz 450+opłaty 
ok.80 zł, kaucja zwrotna 1.500zł/+opłaty 
730-026-553 

BIAŁYSTOK, 48m², os. Wysoki Stoczek, 
Wynajmę mieszkanie osobom bez na-
łogów, umeblowane, 1000zł +czynsz 
1.000zł 668-214-078 

BIAŁYSTOK, os. Piaski, Wynajmę nie-
przechodni pokój w mieszkaniu zloka-
lizowanym na parterze. Wolne od za-
raz. Dla osób niepalących i bez zwierząt. 
Więcej informacji pod nr tel. 514-856-
906 630zł/pokój 514-856-906 

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Antoniukowska, os. 
Antoniuk, Wynajmę pokój 1 osobowy, 
zamykany w umeblowanym mieszkaniu 
z dostępem do kuchni, łazienki, od zaraz 
750zł 506-194-223 

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój dla ucznia 
lub studenta, umeblowany, na 1 piętrze. 
500zł 506-986-316 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, Wynajmę 
pokój starszej osobie 500zł 857-453-549 

BIAŁYSTOK, os. centrum, Wynajmę po-
kój. 600zł 691-100-129 

26  OFERT Y DEWELOPERÓW 

Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

 Osiedle Depowa- mieszkania o powierzchni 32-
66 m2, kameralne położenie osiedla w sąsiedz-
twie ogródków działkowych, niewielka odle-

głość od centrum miasta, miejsca postojowe na 
poziomie -1. Lokale usługowe o pow. 40-98m2

I etap inwesty-
cji (budynki nr 

1 i 2) – III/IV 
kwartał 2021 r

Od 5600 zł/m2
Promocja- ogró-

dek w cenie

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. od 4117 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- bud nr 3. 
Ostatnie 9 lokali mieszkalnych w promocyj-

nych cenach o pow. 63-68m2, komórka lokator-
ska w cenie mieszkania.  Garaże na poziomie -1.

IV kwar-
tał 2020 r.

Promocja- już 
od 4990 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek nr 
6. Mieszkania o pow. 27-98 m2, komórki lokator-

skie w cenie mieszkania, garaże podziemne na po-
ziomie -1. Lokale usługowe o pow. 63-180 m2

III kwar-
tał 2021 r.

od 5100 zł/m2

Dolina Cisów-Etap VI-Białystok/Wasilków- Ostat-
nie 8 lokali mieszkalnych w atrakcyjnych ce-

nach. Niska zabudowa z windami.Mieszkania ro-
dzinne o pow. 65-71 m2. Komórki lokatorskie 
w cenie mieszkania. Garaże na poziomie -1.

III-IV kw.2020r.. od 4800 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto-bud. nr 5. 
Liczba pięter: 8. Ostatnie dostępne mieszka-

nia o pow. 44-75 m2, komórki lokatorskie w ce-
nie mieszkania. Garaże na poziomie -1. 

IV kwar-
tał 2020 r.

od 5100 zł/m2

Dolina Cisów- Etap VII- Białystok/Wasilków , 3 ka-
meralne budynki z windami. Dostępne miesz-

kania o metrażach 34-82m2. , komórki lokator-
skie w cenie mieszkań, garaże na poziomie -1.

I kwartał 2021 r. od 5050 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- Budynek nr 4. 
Mieszkania o pow. 44-75 m2, komórki lokatorskie w 
cenie mieszkania, garaże podziemne na poziomie -1. 

II kwar-
tał 2021 r.

od 5100 zł/m2

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.

Ostatnie apar-
tamenty

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

SATO Sp. z o. o.
ul. Zielna 31W, 15-339 Białystok

tel. 501 633 755, 85/65 27 051 
www.sato.com.pl

Osiedle RIVER HAUSE, 6 domów w zabudowie bliź-
niaczej, przy ul. Wasilkowskiej 36B w Jurow-

cach. Działki od 420 do 500 m2, ogrody od stro-
ny południowej. Powierzchnia domu ok. 140 

m2 plus dwustanowiskowy garaż o pow. ok. 33 
m2, salon, 4 sypialnie, garderoba, pralnia. Kom-

pletny stan deweloperski, nowoczesna archi-
tektura, możliwość własnej aranżacji I piętra. Te-

ren wokół ogrodzony i zagospodarowany.

2021 r. 660.000 zł



BIAŁYSTOK, 28m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, atrakcyjna powierzchnia 
biurowa, +opłaty 1.100zł 660-474-444 
BEWE 

BIAŁYSTOK, 56m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, atrakcyjna powierzchnia 
biurowa, 3 pokoje + opłaty 2.000zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Piasta, os. Bojary, atrak-
cyjne miejsce postojowe w garażu pod-
ziemnym, ul. Piasta 150zł 660-474-444 
BEWE 

BIAŁYSTOK, 50m², ul. Waszynktona, dla 
studentów przy opałku, wolne od 1-lip-
ca, wyposażone w AGD. 400zł/pokój 
856-823-487 

WASILKÓW, do zamieszkania i pod dzia-
łalność +opłaty ok. 1000 zł 7.300zł 660-
474-444 BEWE 

WYSOKIE Mazowieckie, os. Centrum, 
handlowy. 500zł 512-242-993 

BIAŁYSTOK, ul. Młynowa, os. Centrum, 
komfortowe mieszkanie; salon z anek-
sem kuchennym, 2 odrębnych sypialni, 
z dużym balkonem i miejscem postojo-
wym, opłaty: 3000zł + opłaty eksplo-
atacyjne + kaucja 3.000zł 600-325-453 
Apogeum 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia.  25zł/
doba 660-636-023 

BIAŁYSTOK, 150m², os. Marczuk, lokal 
użytkowy pod każdą działalność, maga-
zyn, produkcja, winda towarowa, idealne 
miejsce, blisko centrum  2.550zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, nowe, ume-
blowane, dziewczynie lub pani. 1.000zł 
604-595-157 

BIAŁYSTOK, 120m², os. Wygoda, parter 
w nowym bloku, stan deweloperski do 
własnej aranżacji, duże witryny,  3.639zł 
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, parter z wi-
tryną, otwarta przestrzeń do własnej 
aranżacji, stan deweloperski 3.500zł 
600-325-453 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sukienna, os. 
Przydworcowe, parter, 62 m², osobne 
3 pokoje, widna kuchnia, atrakcyjne + 
opłaty 1.350zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, parter, 
mała kawalerka, internet w cenie 1.100zł 
696-999-221 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, parter, 
wejście od ulicy, lokal może być wyko-
rzystany na cele biurowe, usługowe lub 
handlowe, np.biuro, salon kosmetyczny 
lub fryzjerski czy też gabinet medyczny, 
wynajem od zaraz!  1.400zł 857-446-
687 Area 

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

BIAŁYSTOK, ul. Wasilkowska, pokoje do 
wynajęcia, duży pokój z sypialnią, blisko 
centrum, mile widziani studenci medy-
cyny, wyposażone, 450zł-550zł. 550zł 
503-624-093 

BIAŁYSTOK, os. Piasta, pokój dla studen-
tów+media. 400zł/osobę 507-680-886 

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka, pokój w 
domu jednorodzinnym. 500zł/całość 
506-356-000 

BIAŁYSTOK, os. Starosielce, posiadam do 
wynajęcia mieszkanie w domu 100m², + 
piwnica  1.600zł/+liczniki 509-346-441 

BIAŁYSTOK, os. Fasty, przy Szosie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogrodzo-
na. 900zł 856-534-720 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, reprezentacyjny lokal 152 
m², IV piętro, winda, na biuro, kancela-
rię, usługi, szkołę i inne 4.500zł/+opłaty 
660-474-444 BEWE 

Białystok, 40m², ul. 
Gradowa, os. Wygoda, 
samotnej osobie bez do-
datkowych opłat. 1.000zł/
całość 692-448-993 
BIAŁYSTOK, 55m², ul. Kręta, os. Nowe 
Miasto, ul. KRĘTA 55 m², KOMFORTOWE 
3 pokoje, taras 50 m², miejsce postojo-
we w garażu + opłaty 1.800zł 660-474-
444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 54m², ul. Św. Mikołaja, os. 
Centrum, ul. Św. Mikołaja 1. Lokale biu-
rowe, V piętro. Przestronne, widne po-
mieszczenia, klimatyzacja, winda, moni-
toring budynku. Pozostałe powierzchnie: 
49m², 43, 50m², 37, 50m²  30zł/mkw. 
856-633-672 

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Świętego Rocha, 
os. Centrum, ul. Św. Rocha, parter, +opła-
ty 1.300zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Wierzbowa, ume-
blowane 1.150zł/+liczniki 733-995-453 

 ũ BIAŁYSTOK, UL. TRANSPORTOWA 
3, OS. NOWE MIASTO, WY-
KOŃCZONY LOKAL USŁUGOWY 
ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PARTERZE 
BUDYNKU Z 2010R, 2100 + OPŁATY 
OK. 400ZŁ.  2.500zł 664-055-772 

BIAŁYSTOK, ul. Monte Cassino 5, wynaj-
mę 3 pokojowe mieszkanie, w pełni wy-
posażone. 1.600zł/całość 505-646-159 

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 100m², 
produkcja- magazyn, połączony z bu-
dynkiem mieszkalnym 60m². 1.400zł 
518-712-933 

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 3 kondy-
gnacyjny pod biura, hotel, hostel, wykoń-
czony, cena netto. 50zł/m² 600-900-969 

OLMONTY, wynajmę dom. 800zł/+opła-
ty 884-691-250 

ŁAPY, 60m², wynajmę mieszanie 3-po-
kojowe częściowo umeblowane 60m² 
600zł/+opłaty 609-805-530 

BIAŁYSTOK, ul. Wesoła, wynajmę 
mieszkanie 2-pokojowe. 1.300zł/całość 
503-909-259 

WASILKÓW, os. Centrum, wynajmę 
mieszkanie 70m² 1.300zł/+opłaty 
793-700-026 

BIAŁYSTOK, 32m², ul. Antoniukowska, 
wynajmę mieszkanie nowe, umeblowa-
ne, osobie samotnej. Wymagana kaucja. 
Komórka lokatorska. 1.000zł/+opłaty 
691-039-577 

BIAŁYSTOK, ul. Słonecznikowa, wynajmę 
pokój umeblowany w mieszaniu 4-poko-
jowym. 500zł 696-688-730 

BIAŁYSTOK, ul. Jana Pawła, wynajmę 
umeblowany pokój. 530zł 502-782-576 

BIAŁYSTOK, 48m², os. Nowe Miasto, 
wysoki standard. 1.380zł/+opłaty 
606-221-885 

Wynajem krótkoterminowy
BIAŁYSTOK, Noclegi, imprezy okoliczno-
ściowe, ruska bania, kuligi. 602-634-044 

GIŻYCKO, Wynajmę domek letniskowy, 
4 osobowy, full wyposażenie, piękna 
okolica, plaża prywatna, jezioro. 170zł/
doba 790-296-668 

WŁADYSŁAWOWO, Władysławowo, 
200m od morza, domki, pokoje z łazien-
kami, kuchnia, ogród, grill, parking, zniżki 
seniorom, 40-50zł. 40zł 507-481-088 

Poszukuję do wynajęcia
 

 

 BIAŁYSTOK, Masz złe doświadczenia z 
najemcami i boisz się wynajmu? 

Pomożemy! Gwarantujemy opłacanie 
zobowiązań oraz czynsz dla Ciebie! 
Nasza firma zaopiekuje się Twoim 

mieszkaniem! 507-033-845 
BIAŁYSTOK, Nie szukam kobiety tylko po-
koju gdzie będę mógł się zatrzymać parę 
dni jak jestem w Białymstoku, wolał bym 
u Pani, zapłacę lub pomogę. 668-173-429 

BIAŁYSTOK, Para z dwójką dzieci poszu-
kuje mieszkania w Białymstoku lub oko-
licach do wynajęcia, minimum 2 pokoje, 
osoby szanujące cudzą własność. 1.000zł 
531-326-561 

BIAŁYSTOK, Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia na ostatnim piętrze, mile widzia-
ne osiedla Piasta, Piasta II, Mickiewicza, 
Warszawska, 1-2 pokojowego dbamy o 
cudzą własność spokojni 1.350zł/mies. 
733-358-733 

BIAŁYSTOK, Rodzina 2 osobowa spo-
kojna bez nałogów poszukuje miesz-
kania na ostatnim piętrze najchęt-
niej os Mickiewicza, Piasta, Piasta II, 
Warszawska  1.300zł 733-358-733 

WYSZKÓW, mężczyzna poszukuje do 
wynajęcia domku lokalu nadającego 
się do zamieszkania, w cenie do 200zł. 
724-538-966 

CIECHANOWIEC, szukam domu do wy-
najęcia, proszę o kontakt, kwota do 
uzgodnienia. Ciechanowiec, okolice. 
796925418 796-925-418 

BIAŁYSTOK, wdowiec w starszym wie-
ku, poszukuje pokoju do wynajęcia.  
796-229-746 

Kupię
BIAŁYSTOK, Kupie mieszanie 2-pokojowe 
do 45m², w bloku od 2010r. 506-194-223 

HAJNÓWKA, Kupie spichlerz drewniany 
do przeniesienia  508-681-296 

BIAŁYSTOK, Kupię domek letniskowy do 
całorocznego zamieszkania, Studzianki 
lub Sokołda, do 100.000zł. 10.000zł 
728-860-389 

ŁOMŻA, Kupię działki, lasy, pola, łąki, 
nieużytki rolne. 1zł 518-072-260 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę budowla-
ną z dostępem do kanalizacji i gazu w 
okolicach Białegostoku cena do 100tys  
100.000zł/szt. 796-945-454 

BIAŁYSTOK, Kupię garaż na osiedlu 
Sybiraków, wyłącznie pod blokiem 1, 3, 
5, 7 lub 9. 510-715-661 

BIAŁYSTOK, Kupię grunty rolne lub nie-
użytki o pow. do 1 ha na terenie gmi-
ny Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, 
Michałowo. 600-307-048 

BIAŁYSTOK, Kupię las z gruntem lub sam 
drzewostan, do 150.000zł. 502-787-601 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie 2-3 po-
kojowe od prywatnej osoby. Telefon: 
514 047 772. Cena uzależniona od po-
wierzchni i wyposażenia do negocjacji. 
Przemyślę każdą propozycję.. 200.000zł 
514-047-772 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie do remon-
tu lub dom, Białystok obrzeża w rozsąd-
nej cenie. 4.000zł/m² 503-391-530 

BIAŁYSTOK, Kupię nieduże siedlisko ok. 
Tykocina, Knyszyna, Moniek, Ryboły, 
Ploski, niedrogo. 1zł 531-540-521 

 «Białystok, Kupię ziemię rol-
ną lub siedlisko ze starym 

domkiem w okolicach Białe-
gostoku, w rozliczeniu Mer-

cedes GL. 602-717-353 
BIELSK Podlaski, Witam zajmujemy się 
-skupem lasu na pniu -skupem lasu ra-
zem z gruntem -skupem drzew goto-
wych ściętych sosna, świerk, brzoza, 
olcha i inne każda ilość płatność gotówką 
-wycinką drzew niebezpiecznych -reku 
250zł/szt. 735-160-749 

BIELSK Podlaski, Zajmujemy się wycinką 
pozyskaniem drzew z działek leśnych, 
rolnych, ugorów, nieużytków itp -wycin-
ka drzew -skup i wycinka drewna na pniu 
wszystkie gatunki -skup drewna. 250zł/
szt. 735-160-749 

BIAŁYSTOK, Zdecydowanie kupię zie-
mię lub siedlisko, woj. podlaskie. 
739-500-634 

NAREW, kupie dom drewniany lub stodo-
łę z bala do przeniesienia. 506-818-152 

BIAŁYSTOK, kupie garaz murowany w 
Bialymstoku do podanej ceny w oglo-
szeniu 25.000zł 884-774-215 

BIAŁYSTOK, kupie siedlisko z domem 
i budynkami gospodarczymi niedale-
ko bialegostoku do kwoty-  65.000zł 
696-774-177 

BIAŁYSTOK, kupie siedlisko z domem 
i budynkami gospodarczymi niedale-
ko bialegostoku do kwoty-  50.000zł 
696-774-177 

BIAŁYSTOK, kupie ziemie lub działkę rol-
ną, okolice Białegostoku. 790-526-849 

Meble
2 fotele w dobrym stanie. 200zł/całość 
507-975-896 Białystok 

2 osobowa sofa w bdb stanie 280zł 664-
090-487 Michałowo 

BIURKO narożne. 200zł 603-816-503 
Szumowo 

FOTEL amerykanka, 90x2m mało używa-
ny, pojemnik na pościel. 500zł 662-126-
512 Białystok 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50zł/szt. 856-
534-720 Białystok 

 ũ FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 

20zł 856-534-720 Białystok 
KANAPA skórzana, ciemny brąz, 2 boki 
rozkładane, środek rozkładany na stolik 
plus 2 fotele rozkładane 2.300zł 784-
081-913 Białystok 

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

KRZESŁA składane, konstrukcja metalo-
wo- plastikowa, bardzo wygodne, sprze-
dam w komplecie, ok. 30szt. 60zł/szt. 
606-758-757 Białystok 

MEBLOŚCIANKA, kanapa wypoczynki, 
fotele oraz wersalka, 200-400zł. 200zł 
501-710-149 Białystok 

NOWA wersalka w kolorze szarym, jed-
nolitym, na sprężynie, z pojemnikiem 
na pościel, lepszy gatunkowo materiał. 
550zł 795-013-099 Białystok 

REGAŁ Puszcza stan bdb i inne meble 
pokojowe cena od 200zł do 500zł 500zł 
795-999-550 Białystok 

REGAŁ dębowy, komoda. 1.500zł 729-
971-047 Białystok 

REGAŁ dębowy, z komodą, mało używa-
ny.  1.500, 01zł 726-542-528 Białystok 

REGAŁ dębowy. 1.500zł 601-323-135 
Białystok 

STOLIK okolicznościowy 2szt, ława, 3 
szuflady, kolor dąb. 30zł 531-540-521 
Białystok 

STOLIK szklany trójkątny, srebrne nogi, 
stan bdb 200zł 695-834-286 Białystok 

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

STÓŁ rozkładany, duży, cena do uzg. 200zł 
502-958-563 Białystok 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, szer. 
65cm, wys. 70cm. 300zł/szt. 862-713-
853 Zambrów 

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

TREMO, szer. 0.90m, wys. 1.25m, gł. 
0.41m, kolor jasny orzech, z dwoma 
szufladami, 6 półkami, ruchome lustro, 
pufa miękka. 60zł 503-902-859 Białystok 

WERSALKA  250zł 795-999-550 Białystok 
WERSALKA nowa  1.000zł 729-971-047 
Białystok 

WERSALKA używana miękkie boczki, z 
pojemnikiem na pościel, kolor melanż. 
190zł 503-902-859 Białystok 

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

WERSALKA używana. 200zł 856-501-
559 Białystok 

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, szer. 2m po 
rozłożeniu, pojemnik na pościel. 800zł 
601-336-103 Białystok 
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ZESTAW wypoczynkowy skórzany, ka-
napa 2-osobowa nierozkładana, duży 
fotel, stan bdb.  900zł/całość 517-444-
093 Białystok 

REGAŁ 3-segmenty w tym biurko kolor 
Grafit, używany stan bdb 150zł 503-902-
859 Białystok 

REGAŁ dębowy z komoda mało używany  
1.500zł 667-063-138 Białystok 

REGAŁ młodzieżowy z szafa 2-dzrwio-
wą, cena do uzg. 700zł 530-671-361 
Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka w kolorze 
szarym, jednolitym, na sprężynie, z po-
jemnikiem na pościel, lepszy gatunkowo 
materiał. 550zł 795-013-099 Białystok 

SPRZEDAM nowy tapczan na sprezynie 
90x200 kolor szary z pojemnikiem na 
posciel na terenie bialegostoku dowoz 
za darmo wnoszenie odplatnie 590zł 
534-433-150 Białystok 

WERSALKA nowa bardzo solidna. 800zł 
667-063-138 Białystok 

Wyposażenie wnętrz
BIURKO dł. 177cm jasny orzech, z pół-
ka na klawiaturę. 50zł 503-902-859 
Białystok 

DRZWI pokojowe 80-tki, białe z orna-
mentem, stan bdb. 50zł 888-501-191 
Białystok 

DYWAN 2x3m, mało używany, orzech-
-beż, ładny. 180zł 503-902-859 Białystok 

DY WA N 2x3m. 30zł 856-534-720 
Białystok 

DYWAN 3x4 metry, w bardzo dobrym 
stanie, umyty, nie używany 120zł 664-
090-487 Michałowo 

DYWAN niebieski 3.20x 2.30, wzory: 
brązowe, granatowe, żółte, zielone, 
stan db. 100zł 502-729-020 Wysokie 
Mazowieckie 

ELEMENTY wyposażenia mieszkań z lat 
40 i 50 tych: meble, krzesła, żyrandole, 
lampy itp, 30-500zł szt. 602-634-044 
Białystok 

FIRANKA dł. 2.55m, szer. 1.80m, 1szt. 
25zł 502-639-948 Białystok 

FIRANKI nowe, dł. 90cm, szer. 2.40m, 
błyszczące. 25zł 502-639-948 Białystok 

LUSTRO fazowane, owalne, 140x74cm. 
160zł 794-290-227 Białystok 

LUSTRO kryształowe 50x60cm, 6szt. 
10zł/szt. 604-595-157 Białystok 

NARZUTA na wersalkę i fotele, kolor czer-
wony, wełna, nowe. 100zł 794-729-290 
Białystok 

OBRAZY 10-50zł. 10zł 692-922-569 
Białystok 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, wzory 
dziecięce, szer. 4m. 50zł/mb 601-323-
135 Białystok 

ZASŁONY żakardowe, różne wzory i ko-
lory. 50zł/całość 794-729-290 Białystok 

ZASŁONY, dł. 2.35m, szer. 1.20m, 3szt. 
15zł/całość 502-639-948 Białystok 

UMYWALKI porcelanowe mało uzywane 
rózne rozmiary 3szt. cena od 40zł do 60zł  
430zł 508-461-400 Białystok 

WYKŁADZINA nowa niebieska dziecięcy 
wzór, 4m szerokości. 40zł 667-063-138 
Białystok 

ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ramienny, 
brązowym. 70zł 794-729-290 Białystok 

ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 80zł 
862-713-853 Zambrów 

BALE Dębowe na Huśtawkę długość 2, 
5m-3m, średnica 12cm-16cm 50zł/szt. 
517-444-093 Łapy 

BALE budowlane na średniej wielkości 
dom, dzwonić o 21. 4.500zł 514-033-
989 Czyżew 

BARAKOWÓZ 6x2.30m, bez podwozia. 
950zł 500-361-185 Mońki 

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

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

BATERIE łazienkowe, 50-600zł. 50zł 606-
221-885 Białystok 

BECZKI 2szt 200l z obręczami grube, 
cena do uzg. 100zł/całość 664-415-179 
Białystok 

BEJCA do barwienia drewna, 8kg. 40zł/
kg. 862-713-853 Zambrów 

BEJCA orzech do drewna, 8kg. 30zł/kg. 
862-713-853 Zambrów 

BLOCZKI silikatowe, pozostałość po bu-
dowie.  2zł/szt. 795-999-550 Białystok 

BOJLER elektryczny 120l, używany. 300zł 
862-713-853 Zambrów 

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-627-
924 Białystok 

BRAMA wjazdowa na posesję wym. 4.40, 
robiona u kowala, stan db. 400zł 693-
839-058 Pisz 

BRODZIK akrylowy 90x90cm, niski-
-5cm, powystawowy.Mam też podobne 
80x100, 90x100, 80x120 i 90x120(biały 
i czarny).możliwa wysyłka. 160zł 794-
290-227 Białystok 

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

CYNA do lutowania, 2kg. 100zł/kg. 862-
713-853 Zambrów 

DACHÓWKA cementowa w bdb stanie 
ok 400szt. cena do uzg. 0, 50zł/szt. 664-
415-179 Białystok 
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Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

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

Apartamenty Wierzbowa 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 pow. 30-90 mkw, loka-
le użytkowe o pow. 15-180 mkw.

IV kwar-
tał 2020  r. 

I kwar-
tał 2021  r. 

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

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

Nowe Bojary to osiedle mieszkaniowe, które jest 
odpowiedzią na potrzeby osób młodych i dyna-
micznych. Nowoczesna forma architektonicz-
na, wysoka jakość materiałów wykończenio-

wych, a także niezwykła funkcjonalność lokali 
i miejscowej infrastruktury zapewnią codzien-
ny komfort na najwyższym poziomie. Mieszka-
nia o pow. 30-70 mkw, lokale użytkowe o pow. 

42-120 mkw. W ofercie są mieszkania i loka-
le usługowe z V i VI etapu - budynek G i H.

IV kwar-
tał 2021 r.
IV kwar-

tał 2022 r.

Mieszkania od 
6.000zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to świet-
nie zlokalizowany kameralny nowy projekt miesz-
kaniowy. Nowoczesna i elegancka forma architek-
toniczna budynków będzie doskonale współgrać z 
najbliższym otoczeniem, a tradycyjna technologia 
łączyć się będzie z najwyższą jakością i nowocze-

snością wykonania. Mieszkania o pow. 35-70 mkw

grudzień 
2020  r. 

marzec 2021 r.

Mieszkania od 
5.500zł/mkw., 

miejsca par-
kingowe 22-

30 tys. zł.

Szeliga
ul. Transportowa 3, lok. 63 

15-399 Białystok
 tel: 664-055-772 
tel 85/741-22-91 

www.pbszeliga.pl

Budownictwo wielorodzinne przy Al. Jana Paw-
ła II, osiedle Młodych, Białystok.  Nowoczesny 
8 kondygnacyjny budynek, z garażami i miej-
scami postojowymi w podziemiach. Mieszka-

nia o powierzchni od 35 do 90m2 z widokiem na 
park. Doskonała lokalizacja, w bezpośrednim są-

siedztwie Parku Antoniuk. Rozwinięta infra-
struktura. Dogodny dojazd do centrum miasta. 

Etap I – I kwar-
tał 2021 r. , etap 
II i III – IV kwar-

tał 2021  r. 

Od 5.300 zł/m2

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI
ul. Legionowa 30, lok. 103, 

15 – 281 Białystok
tel. 607 716 277, 733 033 975, 

696 419 900, 607 207 077
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

Zakończenie 
I kwartał 2021 r.

Od 478.000 zł

GREEN GARDEN, ul. Puchalskiego os. Ba-
gnówka, dwupoziomowe mieszkania w za-

budowie szeregowej o pow. od 67,62 m2 do 
77,42 m2 z przynależnymi ogródkami i miej-
scem postojowym. Cała inwestycja zostanie 

oświetlona i wyposażona w plac zabaw. 

Zakończenie IV 
kwartał 2021 r. 

Od 317.000zł

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 30,61 m2 do 99,93 m2. 

Zakończenie II 
kwartał 2021 r. 

Cena mieszkań 
od 5190 zł/m2

Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

508 111 344
biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

Osiedle NA STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic Wierz-
bowej i Krętej, gm. Choroszcz. Mieszkania na par-

terze z ogródkiem, na piętrze z balkonem i z dużym 
poddaszem, miejsce postojowe w cenie. W seg-

mencie A: 2 ost. mieszkania o pow. 47,70m2/3-pok. 
i  58,70m2/4-pok. oraz 2 domy w zabudowie szere-

gowej, podpiwniczone o pow.: 173,4m2 i 182m2.

Zakończe-
nie budowy: 

paździer-
nik 2020 r. 

Mieszka-
nia 4950zł/

m2, domy sze-
regowe w ce-

nie od 495.000 
do 545.000.

Osiedle NA STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic 
Wierzbowej i Krętej, gm. Choroszcz. Mieszka-
nia na parterze z ogródkiem, na piętrze z bal-

konem i z dużym poddaszem, miejsce postojo-
we w cenie. W segmencie B: mieszkania o pow. 

od 55,80m2 do 68,50m2/3-pok. oraz domy w za-
budowie szeregowej o pow. 114,2m2, 118m2 

i 134,5m, z 2 miejscami postojowymi.

III kwar-
tał 2021 r.

Mieszkania od 
3600zł/m2 , 
domy szere-

gowe w cenie 
od 490.000.

Osiedle NA STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic 
Wierzbowej i Krętej, gm. Choroszcz. Mieszkania 
na parterze z ogródkiem, na piętrze z balkonem 
i z dużym poddaszem, miejsce postojowe w ce-

nie. W segmencie C: mieszkania o pow. 42,20m2/
2-pok., 43,90m2/3-pok. oraz domy w zabudowie 

szeregowej o pow.: 86,1m2, z dwoma miejsca-
mi postojowymi i 118,3m2, z garażem i pomiesz-

czeniem gospodarczym w podpiwniczeniu.

III kwar-
tał 2021 r.

Mieszkania od 
3850zł/m2. 

Domy szere-
gowe  425.000 

(86,1m2) 
i 490.000 
(118,3m2)

Budmex 
ul. 3 Maja 14

16 – 070 Choroszcz
www.budmex.net

tel. 791767022

W Choroszczy powstają pierwsze od 40 lat bloki, 
które buduje firma deweloperska Budmex. Osiedle 
Zacisze zlokalizowane jest praktycznie w centrum 
Choroszczy w przepięknym otoczeniu zieleni. W 

bezpośrednim sąsiedztwie są sklepy, urzędy, przy-
chodnie, szkoły, przedszkola, żłobki, siłownia i sta-
dion.  Na obrzeżach miasta powstała plaża miejska 

wraz z placem zabaw, siłownią i miejscami do grillo-
wania. Mieszkania od 27 do 93m2, lokale usługowe. 

2 pierwsze blo-
ki: II kw. 2021 r. 

Od 4599zł/m2.
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Bliźniak i dom wolnostojący w Osowiczach w ofercie Polmaku

Świeże powietrze 
i znakomita lokalizacja
Nieopodal Białegostoku znajduje się malownicza 

wieś Osowicze, która jeszcze nie tak dawno liczyła 
zaledwie 200 mieszkańców. Jednak w ostatnich 

latach wiele osób zdecydowało się tam zamieszkać. 
Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe domy i nie 
ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest to miejsce pełne 
uroku, otoczone przyrodą. To właśnie tam białostocka 
firma Polmak buduje osiedle Zielona Dolina.

– Nasza firma zajmuje się między innymi budową domów 
na sprzedaż. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji osiedla „Zielona 
Dolina” w Osowiczach. Docelowo będzie ono liczyło ok. 40 domów 

wolno stojących i w zabudowie bliźniaczej. Położone jest w cichym 
i spokojnym miejscu, a jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie 
Białegostoku. Teren jest uzbrojony w prąd, gaz, wodę i kanali-
zację oraz światłowód Odległość do centrum miasta to zaledwie 
ok. 7 km. Sprzedajemy domy w stanie surowym otwartym lub 
zamkniętym i wykonaną elewacją– mówi Waldemar Jaroszuk, 
właściciel firmy Polmak i dodaje, że istnieje również możliwość 
wybudowania domu na wybranej działce i według projektu 
wskazanego przez klienta.

Co wyróżnia tego dewelopera? Zdecydowanie indywidualne 
podejście do każdego klienta. Każdy projekt jest starannie opra-
cowywany tak, by zadowolić nawet najbardziej wymagające gusta.

bliźniak

W ofercie Polmaku są też ciekawie zaprojektowane bliźniaki, 
złączone są one bowiem tylną ścianą. Powierzchnia segmentu 
to 137,9m2 na działce o powierzchni 416m2. Deweloper oferuje 
stan surowy zamknięty z wykonaną elewacją. Na parterze jest 
jednostanowiskowy garaż, kuchnia, spiżarnia, salon i łazienka. 
Na piętrze są trzy sypialnie, łazienka i pralnia. 

cena: 355 000 zł

Dom w malinówkach 5
Ma 141,4m2 i jest usytuowany na działce o powierzchni 

924m2. Dom jestw stanie surowym otwartym. Na parterze znaj-
duje się wiatrołap, spiżarnia,otwarta na salon kuchnia, gabinet 
i łazienka. Na piętrze są trzy sypialnie (jedna z garderobą), ła-
zienka i pralnia. Jest też również garaż.

cena: 420 000 zł.



DACHÓWKA, cegła po Niemiecka, czer-
wona, gm. Prostki. 1zł/szt. 733-843-
716 Ełk 

DACHÓWK A. 0, 30zł 502-958-563 
Białystok 

DESECZKI brzozowe, wysezonowane jako 
parkiet lub inna galanteria drewniana, 
ok. 50m². 20zł/m² 606-758-757 Białystok 

DESKA calówka, dł. 6.5m, wysezonowa-
na, cena do uzgodnienia. 600zł 574-188-
650 Turośń Kościelna 

DOM do rozbiórki z czerwonej pełnej 
cegły w Białymstoku. 20.000zł 884-691-
250 Białystok 

DOM drewniany typu dworek, do 
przeniesienia. 50.000zł 602-717-353 
Białystok 

DRUT pasieczny, 20kg. 12zł/kg. 858-683-
747 Białystok 

DRZEWO materiałowe jesion, I klasa. 
1.400zł/m³ 502-787-601 Białystok 

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

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

 ũ DRZWI DREWNIANE LEWE 85. 
1zł 856-534-720 Białystok 

DRZWI drewniane z futryną, 90 prawe, 
szer z ościeżnicą 98, 5cm. 430zł 508-073-
762 Białystok 

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

DRZWI i futryny regulowane, 200-400zł. 
200zł 606-221-885 Białystok 

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

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

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor jesion, 
2szt. 40zł/szt. 862-713-853 Zambrów 

DRZWI zew. metalowe, ocieplone pianką, 
kpl. nowy gotowy do montażu(próg, 2 
zamki, wkładki, klamka), kolor złoty dąb.
wym.97x205cm.Drzwi prawe. 980zł/ca-
łość 794-290-227 Białystok 

DRZWI zewnętrzne pcv z dostawką, Z 
prawej strony drzwi „90” z lewej witry-
na, szer.198x209cm. 1.100zł 508-073-
762 Białystok 

DRZWI zewnętrzne, drewniane, używa-
ne, 85x205, 1szt. 100zł 862-713-853 
Zambrów 

DRZWI zewnętrzne, metalowe ocieplone 
pianką, przeszklone, kpl.nowy gotowy 
do montażu(2 zamki, klamka, wkład-
ki), kolor złoty dąb, wymiar z ościeżnicą 
97x205cm, lewe 1.290zł 856-751-935 
Białystok 

DRZWICZKI do pieca, fizyka, różne ro-
dzaje i blaty do pieca. 35zł/szt. 508-789-
456 Białystok 

DĄB na pniu 106cm średnicy. 1.500zł/m³ 
502-787-601 Białystok 

FUTRYNY metalowe 80 25zł 697-356-505 
Ostrów Mazowiecka 

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

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

GRZEJNIKI Fawiery. 3, 50zł/kg. 604-446-
234 Białystok 

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

GWOŹDZIE, dł 50mm, 14kg. 4zł/kg. 502-
639-948 Białystok 

HYDROFOR, stan bdb 550zł 512-824-612 
Szepietowo 

KABINA prysznicowa szklana, narożna z 
kamiennym brodzikiem i syfonem, stan 
b, d.Mam 2 kpl-80 i 90.Cena za 1 pkl 
219, 92zł/całość 604-922-094 Białystok 

KABINA, brodzik, geberyt, 200-600zł. 
200zł 606-221-885 Białystok 

KAFLE z rozbiórki. 5zł/szt. 884-691-250 
Białystok 

KIELNIE murarskie, 2 sztuki 10 zł za sztukę 
i poziomice murarską 20 zł 10zł 692-922-
569 Białystok 

KOTŁOWNIA olejowa 21kW, komplet. 
Kocioł, bojler, zbiornik na paliwo i 
wkład kominowy 1.500zł 889-203-882 
Choroszcz 

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

KROKWIE dł 6m, wysezonowane. 750zł/
m³ 574-188-650 Turośń Kościelna 

KRĄG betonowy, 2szt. 120zł/szt. 507-
975-896 Białystok 

KUPIĘ spichlerz drewniany lub mały dom 
do przeniesienia. Transport i rozbiórka 
w moim zakresie.  100zł 508-681-296 
Hajnówka 

LINA stalowa 12mm, nowa, 100mb. 5zł 
507-960-008 Wysokie Mazowieckie 

LINKA 100m, fi 6, nowa. 200zł 666-351-
304 Białystok 

LUKSFERY 20 x 20, 32 szt. 3zł/szt. 862-
713-853 Zambrów 

MASZYNKA do cięcia płytek używana 
sprawna cena 430zl do uzgodnienia  
430zł 692-259-814 Ciechanowiec 

MATERIAŁ do produkcji maseczek w róż-
nych gramaturach, więcej informacji pod 
numerem telefonu  2, 30zł 509-863-199 
Ciechanowiec 

NAMIOT foliowy 2x5m, konstrukcja 
składana z rurek.  350zł 795-999-550 
Białystok 

NOGI żeliwne do ławek i stołów ogrodo-
wych. 55zł/szt. 505-603-916 Wysokie 
Mazowieckie 

OKNA 5 szt 87 x 144 cm Drzwi 1 szt 87 x 
229 cm Z ościeżnicami. Okucia z „wajchą” 
3 szyby. Kolor - BIAŁE Cena do uzgodnie-
nia w zależności od ilości zakupionych. 
300zł/szt. 606-758-757 Białystok 

OKNA 5 sztuk 3 szyby okucia starego typu 
z wajchą, wymiary 80 cm szer x 140 cm 
wys Drzwi 1 szt 3 szyby wymiary 90 cm 
szer 225 cm wysokość. 300zł/szt. 606-
758-757 Białystok 

OKNA i drzwi plastikowe, nieużywa-
ne 3 szybowe. 300zł/szt. 606-758-757 
Białystok 

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

PIEC koza żeliwny, wkład szamotowy, 
powłoka emaliowana. 470zł 603-218-
715 Białystok 

POJEMNIK na korespondencję dla sze-
ściu rodzin, wolnostojąca lub do zabu-
dowy, stal kwasoodporna. 900zł 606-
758-757 Białystok 

POMPA do wody 1 fazowa.  2.400zł 500-
767-728 Białystok 

PRZEDŁUŻACZ elektryczny 3, 2x 2, 5 linka 
miedź w gumie dł. 50mb., nowy., cena do 
uzg. 270zł 664-415-179 Białystok 

PRZEWÓD spawalniczy OS-70- 20mb. 
15zł/mb 660-114-315 Białystok 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowników 
2.30x1.50, 4szt. 40zł/szt. 862-713-853 
Zambrów 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe, nowe, 2x1.30m, 
30szt. 150zł/szt. 889-203-882 Choroszcz 

 ũ PRĘT ZBROJENIOWY ŻEBRO-
WANY FI 12, 3 TONY.  7.800zł 
505-812-347 Białystok 

PŁYTY drogowe betonowe 1x3m gru-
bość 12cm, 45szt. 280zł/szt. 602-791-
537 Białystok 

RURKI chromowane 10mm, 30mb. 3zł/
mb 862-713-853 Zambrów 

RURY różne. 25zł/mb 666-965-591 
Ruciane-Nida 

RURY stalowe 80, 100, 130, ok. 1t, Orzysz.  
1, 50zł/kg. 609-499-004 Pisz 

SIATKA ogrodzeniowa nowa, ocynko-
wana,  10, 50zł 858-683-747 Białystok 

SOSNY surowe, około 40 sztuk. 100zł/
szt. 666-892-968 Mońki 

SPRZEDAM sprawny kocioł central-
nego ogrzewania na drzewo/węgiel. 
Odłączony od instalacji 25.05.2020, 
zakorkowany i zalany wodą. Dołączam 
dmuchawę i pompę obiegową.  370zł/
szt. 503-110-991 Suwałki 

STAL budowlana: pręty żebrowane, ką-
towniki, dwuteowniki, rury. 2zł/kg. 508-
978-927 Białystok 

STAL zbrojeniowa fi 18, fi 22 ok 1t. 1, 40zł/
kg. 603-218-715 Białystok 

STELAŻ podtynkowy WC z przyciskiem 
dzielonym. 230zł 508-073-762 Białystok 

STEMPLE budowlane 3m, nie używa-
ne. 4zł/szt. 600-768-549 Bielsk Podlaski 

STODOŁA 30x10m: połowa z bali, poło-
wa z desek. Kryta dachówką cemento-
wą, do rozbiórki. 10.000zł 516-519-617 
Siemiatycze 

STRAŻAK kominowy z podstawą, obro-
towy, stal nierdzewka 220zł 506-194-
223 Białystok 

SUCHE, sezonowane - wymiary 16, 7 x 
5, 7 x 2, 7 cm Mam 71, 5 m² przycięte 
do kantu, bez falców. Nadają się na na-
wierzchnię podłogi lub galanterię drew-
nianą. 20zł/m² 606-758-757 Białystok 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 10zł 692-
922-569 Białystok 

SZTACHETY drewniane świerkowe, wys. 
120cm, szer. 9cm, gr. 2.5cm, szlifowa-
ne, zaokrąglone. 4zł/szt. 505-603-916 
Wysokie Mazowieckie 

SZTACHETY drewniane świerkowe, wys. 
od 60cm do 150cm, szer. 9cm, gr. 2cm, 
szlifowane, zaokrąglone, od 4zł. 3, 70zł 
505-603-916 Wysokie Mazowieckie 

SZYNY kolejowe  5.000zł 697-206-827 
Michałowo 

S ŁU P K I betonowe 150szt, 10x10 
wys.2.15m. 18zł/szt. 602-791-537 
Białystok 

SŁUPKI betonowe wys. 2, 2m 150szt. 
220zł/szt. 602-791-537 Białystok 

TAPETA papierowa różne wzory i kolory, 
po 4, 5 rolek. 5zł 794-729-290 Białystok 

TAPETY we wzory, różne ilości. 5zł/szt. 
794-729-290 Białystok 

TARCICA dąb jesion. 1.500zł/m³ 517-
444-093 Łapy 

TARCICA dębowa. 1.700zł 515-418-047 
Białystok 

TARCICA wysezonowana (sosna i świerk) 
600zł 795-999-550 Białystok 

TARLINKA 6 cio -kątna. 1zł/szt. 571-232-
731 Ełk 

WANNA narożna SenSea, akrylowa, 
150x150cm, nowa, bez stelaża. 290zł 
856-751-935 Białystok 

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

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, prawe 
do frezarki wrzecionowej, 100 szt. 4zł/
szt. 862-713-853 Zambrów 

WIĄZARY stalowe, element dachu. 
170zł/szt. 666-965-591 Ruciane-Nida 

WYMIARY 16, 7 x 5, 7 x 2, 7 cm. Mam ok 
50 m² wysezonowane, zapakowane w 
paczki. Nadają się na drobne elementy 
galanterii stolarskiej, parkiet (bez fel-
ców) itp. 20zł/m² 606-758-757 Białystok 

ZBIORNIK na olej opałowy 1500 litrów. 
500zł 889-203-882 Choroszcz 

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 2 ko-
morowy, rozm 60x80.  80zł 862-713-
853 Zambrów 

 ũ ZLEWOZMYWAK NOWY, 
BIAŁY, 2 KOMOROWY. 1zł 
856-534-720 Białystok 

BECZKI 600l do wody 2szt.  200zł/szt. 
609-738-204 Olecko 

DESKI budowlane używane. 500zł 858-
683-747 Białystok 

DRZEWO tartaczne dłużyce i sosna  
100zł/m³ 518-072-260 Łomża 

DRZWI metalowe zewnętrzne, polskie, 
nowy, kolor antracyt, grubość 56mm, 
kpl. gotowy do montażu(drzwi, próg, 
ościeżnica, klamka, 2 zamki, wkładki), 
dostępne „80” i „90:” 890zł/całość 604-
922-094 Białystok 

DĘBY duże na pniu odwód od 140cm 
do 260cm. 800zł/m³ 502-787-601 Łapy 

GRZEJNIK olejowy elektryczny 9-żebe-
rek, 2000Vat z termostatem  70zł 884-
691-250 Białystok 

KSZTAŁTKI metalowe hydrauliczne. 2zł/
szt. 508-789-456 Białystok 

 

 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy.  1zł 
660-918-263 Białystok 

OGRODZENIE na kojce lub bramę wys 
125m długość 7m. 250zł 508-789-456 
Białystok 

PARAPETY z konglomeratu, 30x153, 
mam 6szt. 110zł/szt. 794-290-227 
Białystok 

PRZYDOMOWA oczyszczalnia ścieków 
3000l kompletna nowa nie używana. 
2.000zł 889-203-882 Choroszcz 

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100zł/szt. 607-
940-357 Łomża 

ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł. 60cm, 
18W, energooszczędne, oryginalnie 
pakowane, 8szt. 8zł/szt. 797-542-353 
Białystok 

AGD
CHŁODZIARKA mała. 80zł 571-232-731 
Ełk 

KUCHENKA 4-palnikowa z piekarnikiem 
elektryczna. 400zł 507-627-924 Białystok 

KUCHENKA gazowa „Wrozamet” z gazo-
wym piekarnikiem, zadbana i sprawna 
220zł/szt. 856-751-935 Białystok 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99  31

PBU Birkbud Sp. j. 
ul. Warszawska 42A, 

15-077 Białystok, 
tel. 85 732 98 21

 „Victoria Apartamenty”, ul. Jadwigi Klimkie-
wiczowej 3, Białystok, to budynek wielorodzin-

ny cztero – piętrowy, z garażami i miejscami 
parkingowymi w podziemiu. We wszystkich czte-

rech klatkach są cichobieżne windy zjeżdżają-
ce do poziomu garaży. Mieszkania mają różno-
rodny rozkład wyróżniający się praktycznymi i 

przestronnymi wnętrzami o dwustronnym i jed-
nostronnym układzie. Obecnie dostępne miesz-

kania o powierzchni: 70m2, 77m2, 79m2.

30.06.2020 r. Mieszkania od 
5.200 zł/mkw.

Osiedle Hetmańska, ul. Hetmańska 81, Białystok, 3 
piętrowy budynek wielorodzinny z windami. Ga-

raże w podziemu. Atutem tej inwestycji są tak-
że duże balkony i ogródki. Dynamicznie rozwija-
jąca się okolica na granicy dwóch wielkich osiedli 
mieszkaniowych gwarantuje bliski dostęp zarów-

no do środków transportu miejskiego jak i cen-
trów handlowych oraz instytucji Obecnie dostęp-
ne mieszkania o powierzchni: 75m2, 76m2, 83m2.

Gotowe do 
odbioru

Mieszkania od 
4600 zł/mkw.

Zielone Kaskady, ul. Mazowiecka, Horodnia-
ny, gm. Juchnowiec Kościelny. Trzy piętra, kon-
dygnacja podziemna z 44 miejscami parkingo-
wymi i piwnicami, 60 mieszkań w 3 klatkach, 

winda. Obecne mieszkania o powierzchni: 46m2, 
47m2, 50m2, 54m2, 56m2, 61m2, 76m2, 77m2

30.12.2020 r. Mieszkania od 
4950 zł/mkw.
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LODÓWKA duża, nowa. 300zł 856-534-
720 Białystok 

LODÓWKI do przewozu żywności sty-
ropianowe rożne wymiary od 30zł 729-
966-462 Białystok 

LODÓWKO- zamrażarka. 350zł 508-978-
927 Białystok 

MAGIEL domowy rosyjski 200zł 602-634-
044 Białystok 

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

ODKURZACZ elektrolux 150 WAT, spraw-
ny, kolor szmaragd 150zł 856-501-559 
Białystok 

PRALKA automatyczna Candy, stan db. 
300zł 795-999-550 Białystok 

 ũ PRALKA MAŁA, TELEWIZOR 
SAMSUNG, LODÓWKA DUŻA, BA-
GAŻNIK NA SAMOCHÓD, BIURKO 
DREWNIANE NOWE- WYPRZE-
DAŻ. 1zł 856-534-720 Białystok 

 ũ PRALKA. 1zł 856-534-720 Białystok 
SOKOWIRÓWKA 200 zł ekspres 100 zł 
Nało używane. 100zł/szt. 606-758-757 
Białystok 

SPRZEDAM odkurzacz Zelmer z komplet-
nym wyposażeniem(wąż, ssawki, rura) 
Posiada regulację mocy i zwijacz kabla. 
150zł 663-206-992 Białystok 

SPRZEDAM prodiż cena 160zl bialystok 
centrum tel 503391530 120zł/szt. 503-
391-530 Białystok 

STYROPIANOWE lodówki rożne wielko-
ści, cena od 40zł 729-971-047 Białystok 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 100zł 
692-922-569 Białystok 

SZYBKOWAR polski, nowy  60zł 794-729-
290 Białystok 

WIRÓWKA do bielizny 150zł 571-232-
731 Grajewo 

ZAMRAŻARKA, niemiecka mała 3 szu-
flady. Bardzo mało używana. 300zł/szt. 
606-758-757 Białystok 

ZESTAW naczyn Philipiak. Zestaw 18 ele-
mentów.Nowy.Zestaw wraz z książką-in-
strukcją obsługi naczyn z płytą!Książka z 
przepisami Okrasy 4.000zł/całość 669-
969-320 Białystok 

ZMYWARKA Miele uszkodzona na części. 
150zł 729-971-047 Białystok 

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

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na czę-
ści. 200zł 601-336-103 Białystok 

KUCHENKA gazowa piekarnik elektryczny 
Amica Comfort stan dobry. 300zł 795-
999-550 Białystok 

POJEMNIKI styropianowe do przewozu 
żywności 5szt. 30zł/szt. 667-063-128 
Białystok 

Opał
BRANSOLETKA srebrna wzór pancerka, 
waga 42g, próba 925, dł. 23cm, używana. 
150zł 502-787-601 Białystok 

BRYKIET dębowy workowany. 700zł/t 
515-076-758 Białystok 

BRYKIET dębowy, opakowanie 7zł (10kg). 
750zł/t 600-900-969 Białystok 

DOMEK drewniany gospodarczy 8.2x4m. 
1.700zł 785-339-485 Białystok 

DREWNO kominkowe, suche, 120-200zł 
m³. 120zł/m³ 606-282-188 Białystok 

DREWNO opałowe brzoza suche. 200zł 
507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe mieszane suche. 
150zł 507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe, dobrej jakości. 150zł/
mp 883-688-022 Zabłudów 

DREWNO opałowe, pocięte, porąbane, 
suche. 150zł/m³ 692-927-777 Białystok 

DREWNO opałowe, sosna, w metrach. 
75zł/mp 600-768-549 Bielsk Podlaski 

DREWNO opałowe, zrzyny opoły, 20mp, 
B-stok dowóz. 75zł/mp 515-076-758 
Białystok 

DRZEWO do kominka grab, dąb, sezono-
wane.  200zł/m³ 517-444-093 Białystok 

DRZEWO opałowe Brzoza suche, rąbane. 
200zł 507-975-896 Białystok 

DRZEWO opałowe: sosna, świerk, suche, 
w wałkach, dł 250cm, nie rąbane, niepo-
piłowane. 105zł 502-787-601 Białystok 

DRZEWO rąbane suche 100zł/mb 666-
892-968 Mońki 

DWA potężne drzewa wiąz, obwód powy-
żej 350cm, szypułkowy, rosnące, zdro-
we. 800zł/m³ 502-787-601 Wysokie 
Mazowieckie 

DĄB na pniu, bardzo duży, zdrowy, gm. 
Zabłudów. 1.500zł/m³ 502-787-601 
Białystok 

DĘBY, 6 bardzo duże, leśne, na pniu, 
gm. Supraśl. 4.000zł/szt. 502-787-601 
Białystok 

IGŁY maszynowe płaskie, 300szt 605-
962-475 Białystok 

KOSZE na ziemniaki lub grzyby. 40zł/szt. 
507-975-896 Białystok 

KUPONY na garsonkę i spódnicę z dawne-
go sklepu Merino, wełna 100%, 30-80zł. 
531-540-521 Białystok 

LODÓWKI styropianowe do przechowy-
wania żywności, 4szt, poj. 100l. 150zł/
całość 601-323-135 Białystok 

LODÓWKI styropianowe, termoizolacyj-
ne, różny wymiar, 3szt. 40zł/szt. 601-
336-103 Białystok 

OL SZ YNA 30m. 100zł 857-166-107 
Trzcianne 

SKRZYNKI plastikowe na owoce 5szt. 
10zł/szt. 729-966-462 Białystok 

SKRZYNKI plastikowe na owoce, 5szt. 
10zł/szt. 601-323-135 Białystok 

SKÓRY baranie surowe 30szt, gm. Prostki. 
10zł/szt. 733-843-716 Ełk 

SOSNA opałowa porżnięta, pocięta, wy-
suszona, ok. 15mp. 100zł/mp 693-246-
829 Grajewo 

SPRZEDAM drewno opałowe dąb rąba-
ny grubo, idealny do kominka 180zł/mp 
695-332-129 Białystok 

STYROPIANOWE lodówki rożne rozmia-
ry, cena od 40zł.  609-758-945 Białystok 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 100zł 
692-922-569 Białystok 

UL pszczeli drewniany. 320zł 515-418-
047 Białystok 

WIADRA, 20 litrowe. 10zł/szt. 884-691-
250 Białystok 

WÓZEK do przewozu wykładzin. 150zł 
609-758-945 Białystok 

WÓZEK do przewozu wykładzin. 150zł 
729-971-047 Białystok 

WÓŻ żeleźniak z lat 30, kompletny. 
3.500zł 728-860-389 Białystok 

DREWNO opałowe brzoza, porąbane, 
suche, możliwy transport  150zł/mp 511-
171-535 Białystok 

DREWNO opałowe rąbane suche sosna 
świerk możliwy transport 120zł/mp 511-
171-535 Białystok 

DRZEWNO opałowe rożne porąbane, 
cena od 70m³ do 100m³ 70zł/m³ 857-
373-728 Brańsk 

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

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

MEBLE dawne, antyki. 10zł 602-717-353 
Białystok 

PRZEDMIOTY ludowe: maselnica 50zł, 
dłubańka kopańka 60zł, kołowrotki 50zł 
i inne przedmioty. 50zł 509-823-238 
Białystok 

RADIO zabytkowe. 200zł 603-218-715 
Białystok 

SIECZKARNIA metalowa ręczna (1958)r. 
200zł 508-461-400 Białystok 

STARE zegary ścienne i kominkowe 
od 450 do 650 zł. 450zł 692-353-273 
Białystok 

SZTUĆCE posrebrzane, 48 sztuk  1.000zł 
857-333-700 Białystok 

WAGA szalkowa zabytek 5kg. 140zł/ca-
łość 503-391-530 Białystok 

SIECZKARNIA ręczna wialnia do zboża, 
zabytkowe żarna, maszynę do młócenia 
cena od 320zł do 720zł, kontakt po 20-
tej. 320zł 600-527-696 Wasilków 

ŁÓŻKO drewniane, po renowacji, 2 oso-
bowe, tzw. szlabanik (lata 1920-1930). 
600zł 504-996-396 Sokółka 

Ogród
2 wykaszarki ogrodowe 120 zł i 3 kosiarki 
ogrodowe 250 -300 zł 120zł/szt. 571-232-
731 Grajewo 

CIUCHCIA ogrodowa ozdobna 120zł 663-
937-643 Białystok 

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

 ũ DRZEWKA OWOCOWE 
10SZT: JABŁONKI, ŚLIWKI. 
1zł 856-534-720 Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa metalowa, dla 
dzieci, możliwość dowozu. 500zł 507-
627-924 Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa. 550zł 507-627-
924 Białystok 

KAMERY, zestaw do monitoringu z nagry-
warką. 507-627-924 Białystok 

LAMPY ogrodowe z żarówkami, wys., 0, 
5m 8 szt. 40zł/szt. 788-429-241 Białystok 

SIEDZISKO do huśtawki ogrodowej, 
boczki żeliwne, nowe 300zł 505-603-
916 Wysokie Mazowieckie 

SPRZEDAM beczki plastikowe 220l na 
szambo i deszczowke po artykulach spo-
zywczych 100zł 884-774-215 Białystok 

STUDNIA ogrodowa, drewniana, nowa, 
pomalowana. 1.500zł 505-603-916 
Wysokie Mazowieckie 

STÓŁ +ławka, ogrodowy, wym. 140cm, 
192cm, 2szt, sosna syberyjska +pod-
stawa od maszyny do szycia, 650-750zł. 
650zł 504-996-396 Sokółka 

WÓZ ozdobny ogrodowy. 120zł 663-937-
643 Białystok 

ZBIORNIK 1000l na drewnianej palecie. 
230zł 517-267-374 Ciechanowiec 

ZBIORNIK 600l po oleju przepraco-
wanym - 200zl Zbiornik 1000l - 240zl 
Zbiornik 1500l po ropie - 340 zł  200zł 
692-259-814 Ciechanowiec 

ZBIORNIK po ropie 1500l cena:350zł 
Zbiornik na drewnianej palecie po ole-
ju 600l cena: 200zl 350zł 692-259-814 
Ciechanowiec 

PARASOL logo Łomża + podstawa be-
tonowa 470zł 506-194-223 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 220l po 
art.spozywczych na deszczowke, szam-
bo, przeciery wina, pasze i wode dla 
zwierzat, do kiszenia kapusty ogorkow-
-itp. 100zł 795-013-099 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 220l po 
art.spozywczych na deszczowke, szam-
bo, przeciery wina, pasze i wode dla 
zwierzat, do kiszenia kapusty ogorkow-
-itp. 100zł 795-013-099 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 220l po 
spozywce dobre na deszczowke, na 
szambo, na pomosty, na przeciery wina, 
na wode i pasze dla zwierzat 100zł 696-
774-177 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 220l po 
spozywce dobre na deszczowke, na 
szambo, na pomosty, na przeciery wina, 
na wode i pasze dla zwierzat  100zł 537-
191-795 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 220l-po 
artykulach spozywczych brazowe mozli-
wosc dowozu odplatnie bialystok okolice 
podlasie 100zł 884-774-215 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 220l-po 
artykulach spozywczych czarne dobre 
na szambo na deszczowke na pomosty 
100zł 696-774-177 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 220l-po 
artykulach spozywczych czarne na desz-
czowke na wode na dzialke i budowe mo-
zliwosc dowozu odplatnie bialystok oko-
lice podlasie 100zł 537-191-795 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 220l. po 
spozywce na pasze i wode dla zwierzat, 
deszczowke, szambo, przeciery-wina-
-na olej napedowy 100zł 696-774-177 
Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 70 litrowe 
po spozywce dobre na dzialke na wode 
na pasze przeciery wina do kiszenia ogor-
kow kapusty 37zł 696-774-177 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 70 litrowe 
po spozywce dobre na dzialke na wode 
na pasze przeciery wina do kiszenia ogor-
kow kapusty 37zł 696-774-177 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe 70 litrowe 
po spozywce dobre na dzialke na wode 
na pasze przeciery wina do kiszenia ogor-
kow kapusty  37zł 696-774-177 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe po spo-
zywce 220 litrow kolor brazowy nadaja 
sie na deszczowke, wode, przeciery wina, 
do kiszenia ogorkow kapusty, trzymania 
wody paszy dla zwierzat 100zł 696-774-
177 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe po spo-
zywce 220 litrow na deszczowke i szam-
bo mozliwosc dowozu -odplatnie 100zł 
884-774-233 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe po spo-
zywce 220 litrow nadaja sie na desz-
czowke, wode, przeciery wina, do kisze-
nia ogorkow kapusty, na wode i pasze dla 
zwierzat 100zł 696-774-177 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe po spo-
zywce 70l.kolor niebieski 37zł 731-576-
519 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe po spo-
zywce 70l.kolor niebieski do kiszenia 
kapusty na wode  37zł 731-576-519 
Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe po spo-
zywce 70l.kolor niebieski do kiszenia 
kapusty na wode-mozliwosc dowozu 
odplatnie bialystok i okolice podlasie 
37zł 795-013-099 Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe po spo-
zywce 70l.kolor niebieski teraz promo-
cja 4-sztuki kupisz za podana cene w 
ogloszeniu 100zł 884-774-233 Białystok 

STÓŁ z Klonu wykonany na zamówienie 
1mx2m + dwie ławy z tego samego ma-
teriału. 2.500zł 691-746-252 Białystok 

Sprzęt RTV
KUPIĘ telewizor lcd, nowy lub używany, 
do 16 cali. 1zł 507-627-924 Białystok 

RADIO Unitra Diora 20zł/całość 663-937-
643 Białystok 

SPRZEDAM DVD manta 70zl, wideo 
thomson za 100zl, radiomagnetofon 
80zl Bialystok centrum tel 503391530 
glosniki komputer 40zl, prodiz 130zl 
Bialystok centrum tel 503391530  70zł 
503-391-530 Białystok 

SPR ZEDAM DVD sony 50zl, wideo 
thomson za 100zl, radiomagnetofon 
70zl Bialystok centrum tel503391530 
Sprzedam rower damski 26cali 760zl, 
rower dzieciecy 20 cali 260zl 50zł 503-
391-530 Białystok 

SPR ZEDAM DVD sony 50zl, wideo 
thomson za 100zl, radiomagnetofon 
80zl Bialystok centrum tel 503391530 
Sprzedam rower damski 26cali 760zl, 
rower dzieciecy 20 cali 260zl  50zł 503-
391-530 Białystok 

SPRZEDAM cd, dvd panasonic, manta 
Bialystok cena 50zl skuter 50cm³ router 
delux 4T rok 2014 bialystok centrum 
cena 1900zl rower dzieciecy 20 cali cena 
260zl tel 503391530  70zł 503-391-530 
Białystok 

STARE Radia cena do uzg. 80zł 508-789-
456 Białystok 

TV Grundig 25 cali, czarny, sprawny, stan 
bdb.  120zł 500-767-728 Białystok 

TELEWIZOR 32 cale Philips, stan bdb. 
450zł 507-975-896 Białystok 

WIEŻA PHILIPS z kolumnami, pilotem, 
Radio z RDS, odtwarzacz na 3CD, 2 ma-
gnetofony.W ładnym stanie wizualnym.
Posiada wejście na 4 głośniki, AUX do 
podłączenia np. tv, telefonu 300zł 663-
206-992 Białystok 

WIEŻA duża Kenwood, amplituner ste-
reo RDS, wyjście na 4 głośniki, odtwa-
rzacz CD CD-R, odtwarza oryginalne i 
nagrywane bez zarzutu, oryginalna an-
tena FM, pilot. 450zł/całość 663-206-
992 Białystok 

MINI wieża Aiwa CD+ radio 100% spraw-
na. 220zł 799-041-775 Mońki 

SPRZEDAM telewizor lcd-42 cale philips 
3.5-letni w bardzo dobrym stanie+pilot 
z hdmi z wbudowanym dekoderem dvbt 
zadbany 900zł 534-433-150 Białystok 

Komputer, konsole
KOMPUTER stacjonarny HP, WINDOWS 
10 PRO, or yginalny Windows 7 
PRO(naklejka + czytelny klucz) na obu-
dowie, procesor Pentium Dual 2 Core -3, 
0 GHz (dwa rdzenie) dysk 250 GB. 300zł 
663-206-992 Białystok 

KOMPUTER stacjonarnyl HP COMPAQ 
dc5800 SFF Niewielkie wymiary, zajmuje 
tyle miejsca co laptop :) Wgrany NOWY 
WINDOWS 10 PRO (można zainstalować 
Windows 7 Pro oryginalny) 300zł 663-
206-992 Białystok 

LAPTOP Asus3fsg T5750 uszkodzona 
karta graficzna. 40zł/całość 503-391-
530 Białystok 

PŁYTY gramofonowe od 10zł do 30zł 10zł 
692-922-569 Białystok 

TV Panasonoic z dekoderem, stan bdb. 
250zł 507-975-896 Białystok 

TELEWIZOR Funai płaski+ odtwarzacz 
DVD. 300zł 728-860-389 Białystok 

WIDEO, nowe. 250zł 531-540-521 
Białystok 

X box 360 +zasilacz 18V, stan db, cena do 
uzg. 250zł 797-542-353 Białystok 

Telefony i tablety
NOKIA, Siemens, Samsung, 50-100zł. 50zł 
507-975-896 Białystok 

OBUDOWA do telefonu Samsung B2 100.  
30zł 888-501-191 Białystok 

SPRZEDAM nowy telefon zaplombowa-
ny marki redmi onyx black 4gb ram 64 
gb rom . nietrafiony prezent negocjacja 
550zł/całość 573-441-311 Białystok 

TEL kruger matz 5+ 2gb/16gb uszkodzo-
ny wyświetlacz cena 130zł. 20zł/całość 
503-391-530 Białystok 

UŻYWANY Nexus 6 3/32gb, plus pan-
cerna obudowa. 280zł/szt. 730-260-
306 Białystok 

W dobrym stanie technicznym i wizual-
nym, 100 % sprawny.  400zł/szt. 730-
260-306 Białystok 

ZAMIENIĘ telefon komórkowy na rower. 
1zł 507-975-896 Białystok 

SPRZEDAM Gpsa samochodowego firmy-
Garmin na gwarancjii pudelko paragon 
ladowarka samochodowa kupiony w 
sklepie agd-rtv za 729zl 399zł 537-191-
795 Białystok 

Sprzęt fotograficzny
APARAT fotograficzny Omo. 35zł 605-
962-475 Białystok 

Akcesoria
NOWY konwerter/transformator/prze-
twornica napięcia 220V na 110V do pod-
łączenia urządzeń z wtyczkami z USA/
Kanady. Można go podłączyć do każdego 
gniazdka 230V w Polsce.  70zł 663-206-
992 Białystok 

Inne
KOMPUTER stacjonarny, nowy, nieuży-
wany. 1.300zł 507-627-924 Białystok 

SPRZEDAM zasilacz laptopa 19v 4, 6a 
Bialystok centrum tel 503391530 40zł 
503-391-530 Białystok 

TABLET Samsung Galaxy. 220zł 799-041-
775 Mońki 

TABLE T nowy. 350zł 884-691-250 
Białystok 

Remontowo-budowlane
DEMONTAŻE kuchni, łazienek, mebli. 
Wywóz. 883-688-417 Białystok 

KIEROWNIK budowy 800zł/całość 794-
125-620 Białystok 

KONSTRUKCJE i krycie dachów: domy, 
obory, stodoły, kostka brukowa, malo-
wanie, wykańczanie wnętrz. 537-061-
488 Wysokie Mazowieckie 

MSG Granit oferuje wyroby z marmurów, 
granitów. Blaty kuchenne, łazienkowe, 
parapety, obudowy kominków, grillów, 
schody, posadzki, tarasy, elewacje, so-
lidnie. 500-100-289 Białystok 

MSG Granit oferuje: schody, posadzki, ta-
rasy, obudowy kominków, grillów, para-
pety zewnętrzne i wewnętrzne, brodziki 
prysznicowe, wysoka jakość, niskie ceny. 
500-100-289 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, przeróbka elektryki. 
Wykończenia całościowe wnętrz, do-
cieplenia. 534-697-551 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie. 883-688-
417 Białystok 

NAPRAWY rynien plastikowych, ocyn-
kowanych, obróbek dachów, kominów. 
797-513-715 Białystok 

 ũ OFERUJE PRACE REMONTOWO-
-BUDOWLANE POWIAT SOKOLSKI, 
POWIAT AUGUSTOWSKI. PRACE 
WYKONUJE DOKŁADNIE Z USTALE-
NIEM WSZYSTKICH SZCZEGÓŁÓW. 
MOŻLIWE PODPISANIE UMOWY. 
TEL733216378 733-216-378 Sokółka 

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

PROFESJONALNE uslugi koparko łado-
warka JCB 4cx na terenie powiatu su-
walskiego. 514-765-326 Suwałki 

PRZYJMĘ zlecenia na remonty lub 
wykończenia łazienek. 518-546-217 
Białystok 

REMONT Y mieszkań, wykończenia 
wnętrz, malowanie, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, gres, suche tynki, sufity 
podwieszane, kamień dekoracyjny, pa-
nele podłogowe.  662-686-057 Białystok 

REMONT Y mieszkań, wykończenia 
wnętrz, malowanie, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, gres, suche tynki, sufity 
podwieszane, kamień dekoracyjny, pa-
nele podłogowe.  662-686-057 Białystok 

REMONT Y mieszkań, wykończenia 
wnętrz, malowanie, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, gres, suche tynki, sufity 
podwieszane, kamień dekoracyjny, pa-
nele podłogowe.  662-686-057 Białystok 

REMONT Y mieszkań, wykończenia 
wnętrz, malowanie, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, gres, suche tynki, sufity 
podwieszane, kamień dekoracyjny, pa-
nele podłogowe.  662-686-057 Białystok 

REMONTY/WYKOŃCZENIA komplek-
sowo.  518-546-217 Białystok 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. gospo-
darczych, wywóz złomu i gruzu. 602-791-
537 Białystok 

 

 

 TYNKI agregatem  506-210-160 
Białystok 

TYNKI gipsowe i cementowe z agre-
gatu, Białystok i okolice. 883-183-231 
Białystok 

USŁUGI wywrotkami 3 osiowymi. 603-
218-715 Białystok 

WYKONAM balustrady balkonowe, róż-
ne wzory, kute. 790-296-668 Giżycko 

MALOWANIE dachów, szalówki, ogro-
dzeń drewnianych, metalowych, wy-
konywanie wentylacji grawitacyjnej, w 
pomieszczeniach mieszkalnych i gospo-
darczych. 797-513-715 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, płytki, 
suche tynki, sufity podwieszane, panele 
podłogowe, montaż mebli z paczki, bia-
ły montaż, montaż drzwi, wyburzenia, 
demontaże, inne 518-546-217 Białystok 

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, pa-
nele. 882-698-490 Białystok 

 

 

 POSADZKI agregatem  507-489-436 
Białystok 

WYKONUJĘ naprawy okien i drzwi, ser-
wis pogwarancyjny, regulacja,  508-073-
762 Białystok 

WYKONUJĘ różne drobne prace, napra-
wy i remonty 508-073-762 Białystok 

Hydrauliczno-elektryczne
 ZLECENIA rozne wykonam Elektryk hy-
draulik inne Bus przewoz, sprzatanie piw-
nic, garaz, wywoz zlomu, mebli, RTV, AGD 
tel 503-391-530 www.48503391530.cba.
pl/  80zł/całość 503-391-530 Białystok 
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