
JJAZ–BUD to fi rma doskonale znana nie tylko
w Białymstoku, ale jej realizacje zyskały również 
miłośników w Warszawie. Deweloper realizuje 

kompleksowo obiekty budownictwa mieszkaniowego, 
użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe 
i inżynieryjne. Posiada w własne zaplecze techniczne
do realizacji inwestycji budowlanych.

JAZ–BUD prowadzi głównie działalność developerską, pole-
gającą na budowie na gruntach własnych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi i podziemnymi 
garażami wielostanowiskowymi.

– Nasze inwestycje z nowymi mieszkaniami to projekty w do-
skonałych lokalizacjach. Wykonujemy również obiekty mieszkalne 
oraz inżynieryjne na zlecenie inwestorów zewnętrznych takich 
jak Spółdzielnie Mieszkaniowe – mówi przedstawiciel Jaz–Budu.

Aktualnie w Białymstoku realizowane trzy inwestycje JAZ-
BUDU. Wierzbowa Park i Osiedle Novowarszawska to dwie z nich.

Więcej na stronach: 21 – 22.
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HORODNIAŃSKA
Białystok, Nowe Miasto

85 747 30 30 yp.com.pl

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

PROMOCJAJesienna
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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
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„Białystok in a nutshell”„Białystok in a nutshell”
WWywiad z Janem Wyspiańskim (Johnnym Uranerem) – 

współtwórcą projektu „Białystok in a nutshell”.

Mariusz Kochański: Skąd pomysł na przewodnik dla studentów 
zagranicznych przybywających do Białegostoku?

Jan Wyspiański (Johnny Uraner): Przewodnik zrodził się z potrzeby udzielenia 
odpowiedzi na zadawane pytania przez naszych klientów i umieszczenia ich w jednym miej-
scu. Zbadaliśmy rynek pod kątem tego typu wydawnictw i zobaczyliśmy, że nie ma spójnego 
przewodnika, w którym anglojęzyczny student uzyskałby odpowiedzi na nurtujące go pytania 
po przybyciu do Białegostoku.

Rozumiem zatem, że jest pierwsze tego typu
wydawnictwo?

Tak. Wydawnictwo – nazwijmy to – interdyscyplinarne i międzyuczelniane. Każda z naszych 
największych uczelni ma działy odpowiedzialne za współpracę z zagranicą, nie dysponowali jednak 
wydawnictwem, które opisywałoby je w jednym miejscu.

Kto jest zatem właściwie odpowiedzialny za przewodnik 
i ile czasu zajęło jego stworzenie?

Odpowiedzialni jesteśmy my: ekipa DrBroker. Wraz z Grzegorzem Berą pracowaliśmy nad tym 
najbardziej intensywnie, ale zaangażowani zostali także grafi cy, tłumacze, copywriter, webdesigner. 
Ktoś musiał też wydrukować i doprowadzić do kształtu, w jakim przewodnik trafi a do rąk.

Ponadto w drugim roku istnienia „Białystok in a nutshell”, ściśle współpracują z nami naj-
większe uczelnie z regionu czyli Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika 
Białostocka i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Przeglądając przewodnik, zauważyłem, że oprócz uczelni, 
wymienione są również inne instytucje.

Masz rację. Ścisłą współpracę nawiązaliśmy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną 
i Regionalnym Oddziałem PTTK, która zaowocowała bogatszym i głębszym poszerzeniem treści 
o Podlasiu m.in. wydarzenia i miejsca warte odwiedzenia. Ta współpraca ma miejsce po raz pierwszy, 
dlatego przewodniki PROT-u wylądowały w biurze DrBroker, a nasze przewodniki u nich. Bardzo 
się więc cieszymy, że w tym roku udało się nam wyjść poza grono studentów i poszerzyliśmy od-
biorców o anglojęzycznych turystów.

Ponadto jest także współpraca praca z podlaską gastronomią czyli miejscami, w których stu-
dent i turysta poczuje się bezpiecznie i smacznie zje. Naszymi partnerami są także usługodawcy 
np. serwisy IT, centra GSM czy dostawcy internetu.

Widzę, że zaglądasz w przewodnik. No właśnie, jak on wygląda i co w nim jest?
To nie jest tylko tekst. Postaraliśmy się połączyć dwie rzeczy: jak najwięcej treści w jak na-

jatrakcyjniejszej formie wizualnej. Wczuliśmy się w osobę, będącą po raz pierwszy w naszym 
mieście i stworzyliśmy materiał, zachęcający do odwiedzenie miejsc, o których czyta. A zaopatrzony 
w komórkę i internet sprawdzi także te miejsca na interaktywnej mapie na naszej stronie www. 
Zawarliśmy też krótkie informacje o możliwościach aktywności fi zycznej, informacjach technicz-
no-prawno-społecznych np. jak sprawnie wynająć mieszkanie.

Jaki był odbiór pierwszej edycji „nutshella” i jaki jest obecnie?
Pierwsza edycja to był szalony pomysł, realizowany całkowicie samodzielnie. Bez gotowego 

produktu ciężko było sprzedać samą wizję partnerom. Po zeszłorocznym sukcesie jest dużo łatwiej. 
Uczelnie przyjęły nas z otwartymi rękoma, dzięki czemu temu zawarliśmy informacje, które uczel-
nie chciały w przewodniku widzieć. Podobnie inni partnerzy, w tym roku wchodzili w projekt bez 
zastanowienia się. A jak reagują na to studenci? Najlepiej o tym mówią same uczelnie, które chcą 
od nas tych przewodników otrzymywać jak najwięcej.

Gdzie zatem konkretnie znajdziemy przewodniki?

Z uczelniami zadecydowaliśmy, że anglojęzyczny student ma otrzymać przewodnik bezpośred-
nio do ręki. Oprócz tego znajdziemy je u wszystkich partnerów, którzy są zawarci w przewodniku. 
I oczywiście w biurze DrBroker przy ul. Kaczorowskiego 7.

Czy możemy powiedzieć, że Białystok jest miastem studenckim?
Myślę, że tak. Białystok jako miasto studenckie rozwija się w szybkim tempie. Z rozmów z uczelnia-

mi wynika, że jest to bardzo atrakcyjne miejsce do studiowania. Ze względu na poziom merytoryczny 
uczelni oraz atrakcyjność miasta i regionu. Jest to też dobre miejsce do życia.

A to pochwal się, jak wspominasz swoje studia?
(śmiech) Oj, ja wspominam swoje studia bardzo dobrze.

Na koniec powiedz – poza przewodnikiem – w jaki sposób pomagacie studentom?
Pomagamy kompleksowo w zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu: studenci dostają 

wsparcie począwszy od znalezienia lokum do przeprowadzki a także np. w podpisaniu umowy 
z dostawcą internetu.

Rozmawiał Marusz Kochański, DrBroker Nieruchomości, tel. 729 992 870

 reklama
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P  C  R  – T    NOWEJ HALI NR 3P  C  R  – T    NOWEJ HALI NR 3

Wynajem lokali z potencjałem biznesowymWynajem lokali z potencjałem biznesowym
NNowa Hala Podlaskiego Centrum Rolno – Towarowego

ma ponad 3 tys. mkw. powierzchni, a sama 
część handlowa – około 2,3 tys. m kw. Boksy 

dla handlowców liczą od 30 do 70 mkw. (z możliwością 
połączenia). Jej budowa trwała dziewięć miesięcy.
Aktualnie najemcy mogą rezerwować lokale w nowej
Hali nr 3. Warto się zdecydować już dziś, ponieważ
do końca roku obowiązuje promocja opłat czynszu – 
50 procent mniej za każdy miesiąc do końca roku.

W hali nr 3 znajdują się nowoczesne lokale handlowe, 
w tym lokale z dokiem załadunkowym na poziomie zerowym. 
Konstrukcja lokali umożliwia dowolne manewrowanie przestrze-
nią, zgodnie z potrzebami Najemców. Wysokość lokalu 3,30 m. 
Lokale wyposażone w kompletne przegrody z blach stalowych 
powlekanych, otwarte na korytarze poprzez kratę rolowaną 
o napędzie elektrycznym. Posadzki z żywic chemoutwardzalnych 
z atestami higienicznymi. Do lokali doprowadzona jest woda 
i prąd. Ogrzewanie boksów przy pomocy nagrzewnic znajdu-
jących się w górnej części budynku. Hala posiada monitoring 
wizyjny na korytarzach, dostęp do internetu światłowodowego 
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, chemię gospodarczą,
odzież oraz artykuły dla dzieci, kosmetyki naturalne, a także
produkty eko żywności.

Co ważne przed halą znajduje się aż 600 miejsc parkingowych.
Niemotoryzowani klienci mogą dojechać tu komunikacją miejską
nawet z najbardziej odległych osiedli Białegostoku.

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 któ-
rej hala nr 3 jest otwarta, można prowadzić również sprzedaż
na zewnątrz hali.

CO JESZCZE MOŻNA WYNAJĄĆ PRZY ULICY ANDERSA?

  Magazyn o powierzchni 268 m2. Budynek magazynu jest
parterowy, halowy niepodpiwniczony. Przykrycie budynku
wykonano w konstrukcji stalowej, doprowadzono do niego
energię elektryczną.
  Pawilony handlowe i magazynowe o zróżnicowanej po-
wierzchni: 16 m2, 32 m2, 40,70 m2, 47 m2.

PODLASKIE CENTRUM ROLNO-TOWAROWE 

OFERUJE TAKŻE POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA W WASILKOWIE:

  Lokal produkcyjno-magazynowy 1132, 70 m2 przezna-
czona pod produkcję z pełnym zapleczem socjalnym i po-
mieszczeniami biurowymi. Powierzchnia wyposażona
w energię elektryczną, ogrzewanie, jest też doprowadzona
woda.
  Powierzchnia 913,15 m2 przeznaczona pod produkcję
z zapleczem biurowym, wc. Budynek wyposażony w ener-
gię elektryczną, ogrzewanie, doprowadzona jest woda.
  Magazyn w Wasilkowie o powierzchni 334 m². Budy-
nek jest wyposażony w instalację 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. 516 867 741 lub 85 675 00 05 wew.22.
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Benjamin Moore Benjamin Moore 
– unikalna marka w ofercie Akcessu– unikalna marka w ofercie Akcessu

AAranżacja wnętrz to bardzo częsty dylemat, przedAAjakim stają właściciele mieszkań, domów, biur i lokali AAusługowych. Bardzo istotnym elementem wystroju AA
pomieszczeń różnego typu jest dobranie odpowiedniej farby. 
Wykorzystując produkty do malowania, można dopasować
je do pomieszczeń i uzyskać przeróżne efekty dekoracyjne.

Mimo różnorodności materiałów do wykończenia ścian, far-
by nadal są najpopularniejsze. Wynika to z faktu, że producenci 
bardzo unowocześnili i urozmaicili preparaty do malowania, 
przewidzieli je do różnych konkretnych zastosowań i każdego 
rodzaju pomieszczeń. W białostockim salonie Akcess dostępne 
są ekskluzywne produkty marki Benjamin Moore przezna-
czone do dekoracji wnętrz, elewacji oraz podłoży metalowych 
i drewnianych.

WYCZARUJ NIEBANALNE WNĘTRZE W KOLORZE 3D

ColorLock®, rewolucyjny system marki Benjamin Moore, 
w którym zastosowano innowacyjną, opatentowaną technologię, 
bazującą na specjalnym połączeniu spoiwa oraz ekologicznych 
pigmentów.

– Dzięki temu pomalowane ściany mają wyrazisty i trwały 
kolor. Co ważne są odporne na zmywanie i nie straszne im 
zabrudzenia. Co jeszcze wyróżnia ColorLock®? Mają niepraw-
dopodobną siłę krycia i schną bardzo szybko. Idealnie nadają się 
do aranżacji wnętrz salonów, sypialni a nawet kuchni – mówi 
przedstawiciel salonu Akcess.

FARBY SCUFF –X – PRODUKT PRZEŁOMOWY

Czarne przetarcia i zarysowania na ścianach – to zawsze 
stanowi problem. Jednak Benjamin Moore ma niezawodną 

receptę. To farba SCUFF-X, dzięki której zabrudzenia po prostu
nie powstają.

Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa farba akrylowa Scuff-X™ 
z rewolucyjną technologią „Scuff-Resistant” to rozwiązanie dedyko-
wane przestrzeniom o wysokim natężeniu ruchu, np. w hotelach,
salach konferencyjnych, biurach, szkołach, szatniach, klubach fi tness,
samoobsługowych salonach sprzedaży, szpitalach. Idealnie sprawdzi
się też w holach, korytarzach domów i mieszkań.

Farba tworzy półmatowe wykończenie o wysokiej odporności 
na zmywanie i szorowanie na mokro oraz doskonałej odporności
na plamy.

DREWNO MOŻE MIEĆ KOLOR TĘCZY

Drewniane meble, parapety czy balustrady wcale nie muszą 
mieć odcieni brązu. Czasem warto zaszaleć i zaaranżować nieba-
nalne i niepowtarzalne wnętrze.

Wśród farb marki Benajmin Moore jest Advance Waterborne
Interior Alkyd. To ekologiczny, wodorozcieńczalny produkt,
przeznaczony do dekoracji i ochrony wewnętrznych powierzchni
i elementów drewnianych oraz metalowych Co ważne farba schnie
bardzo szybko i nie ma nieprzyjemnego zapachu.

FARBY TABLICOWE – DO POKOJU DZIECKA

Urządzenie praktycznego i nowoczesnego pokoju dziecka
a nawet nastolatka to nie lada wyzwanie. Magic Board System
pozwoli stworzyć ścianę w postaci tablicy kredowej i magne-
tycznej zarazem.

– To rozwiązanie ma wiele zalet, które w pokoju dziecka
zyskują szczególne znaczenie. Dodatkowo malując tapetę o ma-
gnetycznych właściwościach farbą tablicową w wybranym kolorze
z bogatej gamy Benjamin Moore ściany przestaną być jedynie
dekoracją. Rozwiną wyobraźnię, mogą stanowić przejrzysty orga-
nizer. Ściana, mebel czy inny element wyposażenia pokoju dziecka
pokryty farbą tablicową jednocześnie zyska modny i funkcjonalny 
walor – dodaje przedstawiciel salonu Akcess.

BEZPIECZNE FARBY DLA ALERGIKÓW

W Polsce odsetek alergików jest jednym z najwyższych
na świecie – 30% gospodarstw domowych boryka się z astmą
lub innymi schorzeniami alergicznymi.

Linia farb NATURA® marki Benjamin Moore nie zawierają
lotnych związków organicznych. Dzięki zastosowaniu takiego
rozwiązania do minimum ograniczone zostało ryzyko pojawienia
się u domowników reakcji alergicznych.

Farby marki Benjamin Moore dostępne są jedynie w wy-
selekcjonowanych salonach w Polsce. Od ręki są dostępne
w białostockim salonie Akcess przy ulicy Radzymińskiej.
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Osiedle NA STOKU Osiedle NA STOKU 
czeka na Ciebieczeka na Ciebie
JJeżeli zdecydowałeś się na opuszczenie mieszkania 

w bloku i nie jesteś zwolennikiem miejskiego
zgiełku, możesz wybrać atrakcyjną cenowo 

propozycję czyli mieszkanie przy granicy miasta, ale
z dobrym dojazdem do centrum. Miejscowość Porosły 
położona jest na granicy wielkomiejskiego Białegostoku 
i niewielkiej, ale klimatycznej Choroszczy.

To właśnie tu powstaje osiedle NA STOKU – kolejna inwe-
stycja fi rmy Edwarda Krasowskiego.

W pierwszym realizowanym etapie wybudowanych zostanie 
6 domów do końca III kwartału 2020 roku oraz kolejne 2 szeregi 
w skład których wejdzie 13 domów z terminem zakończenia w III 
kwartale 2021 r. Realizacja pozostałych budynków rozpoczęta 
zostanie w IV kwartale bieżącego roku.

Inwestycje Edward Krasowski to firma deweloperska, 
która na białostockim rynku istnieje już przeszło dziesięć lat 
i ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych inwestycji.

CZAS NA POROSŁY

Któż nie chciałby mieszkać w zacisznym, urokliwym miejscu, 
w bezpośrednim sąsiedztwie łąk, a dodatkowo na wyciągnięcie 
ręki mieć sklepy, zaś w niewielkiej odległości infrastrukturę 
komunikacyjną zapewniającą sprawny dojazd do miasta i roz-
budowanej tam infrastruktury społecznej. Wiele osób odpowie, 
że to nie możliwe, a jednak…

Oferta fi rmy Edwarda Krasowskiego spełnia te wszystkie
oczekiwania. Osiedle „Na Stoku” powstaje w gminie Choroszcz
na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Krętej. Jego przyszli miesz-
kańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji, a dodatkowym
atutem będzie komunikacja miejska i modernizowany aktualnie
węzeł komunikacyjny „Porosły”, który zapewni od 2021 roku
bezkolizyjną komunikację w kierunku centrum Białegostoku
oraz Warszawy. Niewątpliwym atutem tego miejsca jest fakt,
że developer w planach uwzględnił miejsca parkingowe i zadbał
o przestrzeń rekreacyjną w obrębie osiedla, a także miejsca par-
kingowe dla rowerów.

– To nowoczesna inwestycja, którą tworzymy z myślą o ro-
dzinach ceniących sobie komfort mieszkania w bliskim otoczeniu
przyrody, jednocześnie nie rezygnujących z szybkiego dojazdu
do centrum miasta.

Wybór Osiedla w Porosłach na pewno ucieszy miłośników pie-
szych, leśnych wędrówek, bo tereny leśne są tutaj na wyciągnięcie
ręki. W niedalekiej odległości są również ścieżki rowerowe, czy tak 
popularny wśród mieszkańców Białegostoku i okolic Park Linowy 
„Jeroniki”. Również Choroszcz jest miasteczkiem położonym
w dolinie malowniczej Narwi i ma dość sporo do zaoferowania.

Na nowym osiedlu w Porosłach klienci mają do wyboru kilka
ofert. Pierwszą z nich są mieszkania w piętrowych budynkach.
Tu do wyboru są dwie opcje:

  parter z ogródkiem,
  piętro z balkonem oraz dużą antresolą na poddaszu.

Dodatkowo w cenie mieszkań są również miejsca parkingowe.
Ci, którzy marzą o domku z ogrodem, również powinni 

zainteresować się ofertą w Porosłach. Obok budynków z miesz-
kaniami powstaną tam również domy w zabudowie szeregowej 
z ogródkami, dużymi poddaszami i miejscami postojowymi przed 
domem (bez garażu). Obok powstanie też kilka podpiwniczonych 
budynków z garażami w piwnicy.

Jest to atrakcyjna alternatywa dla mieszkań w przeładowa-
nych blokach czy apartamentowcach z drogim czynszem.

Osoby zainteresowane propozycją chcące uzyskac informacje 
o inwestycji mogą swój akces zgłosić drogą elektroniczną na adres: 
biuro@inwestycjeekrasowski.pl

MIESZKANIA JAKIE BĘDĄ DOSTĘPNE W TEJ OFERCIE TO:

1. mieszkania w szeregówkach:
  mieszkanie 2, 3, 4 – pokojowe; od 42 mkw do 72 mkw
  ogródek lub balkon z poddaszem
  miejsce postojowe w cenie mieszkania

2. domy w zabudowie szeregowej:
  powierzchnie domów od 86 mkw do 182 mkw
  ogródek i duże poddasze
  dwa miejsca postojowe przed domem (bez garażu) lub 
podpiwniczenie i garaż w piwnicy oraz możliwość parko-
wania na podjeździe.

O Firmie

Firma powstała w wyniku wpisu do ewidencji działalno-
ści gospodarczej pod nazwą „Edward Krasowski” w 2011, 
aktualnie po zmianie wpisu działa pod nazwą „Inwestycje 
Edward Krasowski”. Właścicielem jest Pan Edward Krasowski 
– posiada wykształcenie budowlane oraz doświadczenie 
w prowadzeniu działalności gospodarczej w branży develo-
perskiej, realizując z powodzeniem kilka projektów z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego.

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

strona internetowa: 
www.inwestycjeekrasowski.pl
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1 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 24, 30m², os. Antoniuk, 
cegła, słoneczne, blisko sklepy i przy-
stanek, Oferta 1621 178.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 28m², ul. Wiadukt, os. 
Nowe Miasto, cegła, bez podatku 
PCC! mieszkanie typu studio, 3 piętro, 
winda, balkon, piwnica, komforto-
wo wykończone do wydania XII-2020 
239.000zł 570-299-000 Krzysztof 

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

BIAŁYSTOK, 38m², os. Centrum, cegła, 
I piętro, ścisłe centrum, duża kawaler-
ka, oferta 1623 290.000zł 853-070-
975 Centrum

BIAŁYSTOK, 63, 45m², ul. Młynowa 
46, Moja Młynowa, Białystok, m. 
nr 188, II piętro, stan deweloperski, 
koniec budowy IV kw. 2020r. Kalter 
Nieruchomości, ul. Augustowska 
8, pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00. 
361.665z ł 728-817-371 Kalter 
Nieruchomości

CHOROSZCZ, 26, 40m², ul. Sportowa, 
os. Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. 
Centrum. Nowe. Od dewelopera. 
Parter. W otoczeniu zieleni. Sklepy, 
urzędy, przychodnie, szkoła, przed-
szkole, żłobek, siłownia, stadion, pla-
ża miejska  129.360zł 791-767-022
Budmex

KRYNKI, 27m², mieszkanie 1 pokojo-
we, po remoncie, kuchnia łazienka 
wyposażona i wyremontowana, dział-
ka ogrodowa. 65.000zł 515-833-813

WASILKÓW, 26, 50m², ul. Kościelna, 
os. Wasilków, cegła, I piętro, ocieplo-
ny blok z cegły, przytulna kawaler-
ka po generalnym remoncie, bezpo-
średnio przy lesie, balkon, piwnica, 
wydanie natychmiast ul. Kościelna  
189.000zł 570-299-000 Krzysztof  

2 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 32m², os. Nowe Miasto, 
przy politechnice, idealne pod wy-
najem, atrakcyjna cena, niski czynsz, 
Oferta 1652 209.000zł 853-070-975
Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 32m², os. Piasta II, ul. 
Branickiego, 2 pokoje, do wprowa-
dzenia, liczne zabudowy stałe, pełne 
wyposażenie, czyste i zadbane, bal-
kon, 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 podob-
ne Antoniuk 252.000zł 660-474-444
BEWE 

BIAŁYSTOK, 35m², ul. Bohaterów 
M o nte C as s i n o,  .  187.0 0 0 z ł
729-877-350

BIAŁYSTOK, 36, 65m², os. Antoniuk, 
cegła, na 2-piętrze w czteropiętro-
wym bloku mieszkalnym z cegły, po 
termomodernizacji. 239.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 36, 80m², os. Centrum, 
cegła, klimatyczne mieszkanie z an-
tresolą w kamienicy, wysoki standard 
wykończenia 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 ne-
gocjacji, Oferta 1658  229.000zł 792-
534-925 Centrum

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Gruntowa, os. 
Młodych, 1 piętro, z balkonem, po
generalnym remoncie. 255.000zł
880-369-560

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Sudecka, os.
Piasta, cegła, 2 pokoje, bez podat-
ku PCC, balkon, piwnica, wykończo-
ne w wysokim standardzie, koniecz-
ność zakupu miejsca postojowego
20 000 cena wykończonego 329 000
329.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 37, 30m², os. Antoniuk,
cegła, środkowe, niski czynsz ok
290zł, do własnej aranżacji, Oferta
1644, 199.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 37, 30m², ul. Gruntowa, 
os. Młodych, cegła, mieszkanie 2 po-
kojowe 37, 3 m z balkonem, piwnicą,
kuchnia połączona z salonem świeżo
po remoncie, 3 piętro w 4 piętrowym
bloku. 250.000zł 533-966-500

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

BIAŁYSTOK, 37, 50m², ul. Wesoła, os.
Piaski, cegła, 2 pokojwe 239.000zł
857-338-820 Expert

BIAŁYSTOK, 38m², os. Bema, cegła,
kameralny blok, teren zamknięty, bli-
sko Politechniki, nowa cegła, Oferta
CEN-MS-1683 259.000zł531-790-130
Centrum

BIAŁYSTOK, 38m², os. Leśna Dolina,
Leśna dolina, do wprowadzenia, 2 bal-
kony, cena do negocjacji, Oferta 1662
225.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 39m², os. Dziesięciny,
dużo miejsc parkingowych, niski
czynsz, Oferta 1656 245.000zł 853-
070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 39m², os. Nowe Miasto,
teren zamknięty, budynek z nową
elewacją , Oferta CEN-MS-1704
284.000zł 853-070-975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 39, 20m², ul. proleta-
riacka, os. centrum, cegła, Sprzedam
mieszkanie w bloku 3 piętro, umeblo-
wane, łazienka po remoncie, pod-
łoga dąb parkiet. słoneczne ciepłe,
niski czynsz. Cena z wyposażeniem
lodówka pralka kuchenka 239.000zł
514-579-602

BIAŁYSTOK, 40m², os. Piasta, ce-
gła, 2020, 4p/4. winda, bez podatku
PCC, piwnica, balkon, miejsce gara-
żowe-20000, wykończone 335000,
wydanie VIII-2020 279.000zł570-299-
000 Krzysztof 

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

BIAŁYSTOK, 41, 59m², ul. Jurowiecka,
os. Sienkiewicza, cegła, ogródek
360.000zł 857-338-820 Expert

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

BIAŁYSTOK, 42m², os. Antoniuk, ce-
gła, 2 niezależne pokoje, po remoncie,
nowocześnie urządzone, Oferta 1586
312.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 43, 40m², os. Antoniuk,
cegła, wysoki standard, po remoncie,
Oferta 1634 300.000zł 853-070-975
Centrum

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

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

B I A ŁY S T O K , 4 4 ,  8 0 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, . 293.000zł 505-
456-176 Ada 

BIAŁYSTOK, 45m², os. Nowe Miasto,
cegła, idealne pod inwestycja, niski 
czynsz, Oferta 1619,  270.000zł 853-
070-975 Centrum

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

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

BIAŁYSTOK, 45, 50m², ul. Sybiraków, 
os. Sybiraków, cegła, 2020r aparta-
mentowiec, 4 piętro, winda, piw-
nica, duży balkon, mieszkanie wy-
kończone wysoki standard, wydanie 
natychmiast, ogródki działkowe cena 
389000 389.000zł 570-299-000

Krzysztof 
BIAŁYSTOK, 45, 54m², os. Wysoki 
Stoczek, . 360.000zł690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 47m², os. Przydworcowe, 
korzystna lokalizacja, blisko centrum, 
dworzec PKS i PKP, niski czynsz, Oferta 
CEN-MS-1676 249.000zł531-790-130
Centrum 

BIAŁYSTOK, 47, 10m², os. Dziesięciny,
z widokiem  285.000zł 857-338-820
Expert

BIAŁYSTOK, 47, 40m², ul. Nowy Świat,
os. Centrum, ul.Nowy Świat 3, do 

y

wprowadzenia, wysoki standard, 
okna drewniane, luksusowy aparta-
ment  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 
balkon, komórka lokatorska, wykoń-
czone wysoki standard 359.000zł
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 48, 40m², os. Dziesięciny, 
duży balkon, do wprowadzenia. 
289.000zł 729-877-350

BIAŁYSTOK, 48, 50m², ul. Wąska, 
os. Sienkiewicza, do wprowadzenia. 
300.000zł 668-582-675

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 
panoramę miasta. Centrum mia-
sta. 357.000zł 796-785-785 em5
nieruchomości

BIAŁYSTOK, 50m², ul. Sybiraków, z
możliwością dokupienia podziemne-
go garażu, gotowe do zamieszkania. 
310.000zł 729-874-095

BIAŁYSTOK, 51, 40m², os. Nowe 
Miasto, cegła, wyposażone, ume-
blowane, do wprowadzenia, okazja 
369.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 72, 50m², ul. Sybiraków, 
os. Sybiraków, cegła, komfortowy 
niepowtarzalny wykonany pod nad-
zorem architekta 72m apartament, 
3 pokoje, parter, pełne wyposażenie, 
wydanie natychmiast  395.000zł570-
299-000 Krzysztof  

CHOROSZCZ, 38, 10m², ul. Sportowa, 
os. Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. 
Centrum. Nowe. Od dewelopera. 
Parter. W otoczeniu zieleni. Sklepy, 
urzędy, przychodnie, szkoła, przed-
szkole, żłobek, siłownia, stadion, pla-
ża miejska  182.880zł 791-767-022
Budmex

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

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

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, 40, 90m², cegła, 2 pokoje na
pierwszym piętrze w cichej i spokoj-
nej lokalizacji w Mońkach. Garaż i
ogródek działkowy - gra  s 165.000zł
796-785-785 em5 nieruchomości 

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, stan
deweloperski 267.000zł 531-540-521

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

POROSŁY, 42, 20m², ul. róg ulicy
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w
zabudowie szeregowej, parter, ogró-
dek, miejsce postojowe. Zaciszna,
urokliwa okolica. W bezpośrednim są-
siedztwie łąk. III kw. 2021 208.890zł
662-447-576 Inwestycje 

W I ŻA J N Y, 55m²,  .  14 0.0 0 0z ł
693-594-302

3 POKOJOWE
52, 90m², os. Wasilków, cegła, za-
dbane, warte zainteresowania, CEN-
MS-1409, tel 853070975 507-397-447
Centrum 

61, 30m², os. Nowe Miasto, cegła, po-
szukiwana lokalizacja, tel 853070975
Oferta 1483, 531-790-139 Centrum

BIAŁYSTOK, 44, 19m², ul. Wierzbowa,
os. Antoniuk, 3 pokoje 299.000zł857-
338-820 Expert 

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

BIAŁYSTOK, 45m², os. Białostoczek,
dwustronne, 3-pokojowe mieszkanie
na Białostoczku. Wykończone w wy-
sokim standardzie, przytulne, na par-
terze z bezpośrednim podjazdem dla
osób niepełnosprawnych 350.000zł
796-785-785 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Suraska, do
remontu, lub zamienię na podobne
w Warszawie, Wrocławiu. 330.000zł
693-409-808

BIAŁYSTOK, 48m², os. Piasta, wielka
płyta, trzypokojowe mieszkanie na
drugim piętrze o łącznej powierzch-
ni 48m². Składa się z przestronne-
go salonu z aneksem kuchennym,
dwóch niezależnych sypialni i łazien-
ki z wc 349.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki, os. Starosielce, wielka
płyta, 3 pokoje, wspólnota, IIIP/4,
oddzielna kuchnia, mieszkanie po
remoncie do wprowadzenia, pełne
wyposażenie w cenie, balkon, piwni-
ca, wydanie natychmiast 279.000zł
570-299-000 Krzysztof  

B I A ŁY S T O K ,  4 8 ,  2 0 m ² ,  o s .
Przydworcowe, cegła, idealne pię-
tro, do własnej aranżacji, Oferta 1649
255.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48, 70m², ul. Juliusza
Słowackiego, os. Mickiewicza, cegła,
mieszkania w świetnej lokalizacji za-
równo dla rodziny, jak i pod wyna-
jem. Po generalnym remoncie, do
wprowadzenia się, zabudowa kuchni
i sprzęt AGD w cenie. 340.000zł 796-
785-785 em5 nieruchomości

B I A ŁY S T O K ,  4 8 ,  7 0 m ² ,  o s .
Mickiewicza, cegła, nowoczesne 3
pokoje na I piętrze, blisko wydział
Prawa ii UM, oferta CEN-MS-1684
340.000zł 853-070-975 Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 49, 21m², os. Dziesięciny,
pustak, 3 pokoje, I piętro, stan de-
weloperski, budowa zaawansowa-
na 300.181zł 857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, 49, 21m², os. Dziesięciny,
pustak, 3 pokoje, III piętro, stan de-
weloperski, budowa zaawansowana  
305.102zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 49, 90m², os. Piasta,
nowoczesne, wyposażone, zadba-
ne w ścisłym centrum, Oferta CEN-
MS-1697 299.000zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 50m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, cegła, Bez po-
datku PCC! 3 pokoje, Ip, niski blok, 
dwustronne, słoneczne, piwnica, wy-
kończone 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 standard 379.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 51m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, cegła, Bez po-
datku 2% PCC! 3 pokoje, dwustronne, 
III piętro, komórka lokatorska, stan 
deweloperski 298 000, wydanie na-
tychmiast, wykończone w grudniu  
299.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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 853-070-975
Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 54m², os. Centrum,
Zamienię mieszkanie trzypokojowe 
na działkę budowlana lub ziemie za 
miastem. Może być również z moja 
dopłata.  500.000zł 539-350-999

BIAŁYSTOK, 54, 10m², os. Antoniuk, 
cegła, czyste i zadbane, nadaje się do 
zamieszkania, Oferta 1646  269.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 54, 30m², ul. Władysława 
Broniewskiego, os. Antoniuk, 4 piętro 
w niskim bloku z cegły. Blok po ter-
momodernizacji, odnowione klatki 
schodowe. Gotowe do wprowadze-
nia się 280.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości

BIAŁYSTOK, 54, 38m², ul. Wierzbowa, 
os. Antoniuk, cegła, Wierzbowa Park, 
mieszkanie 3 pokojowe, IX piętro z 
2020r, środkowe, winda, komforto-
we wykończenie, wydanie XI-2020, 

piwnica, miejsce postojowe na 2 auta
płatne 25000 395.000zł 570-299-
000 Krzysztof 

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

BIAŁYSTOK, 55, 27m², os. Piasta, ce-
gła, . 475.000zł 609-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, 55, 50m², ul. Wierzbowa,
os. Antoniuk, najtańsze 3 pokoje w
mieście, wyposażone umeblowane,
cegła, niski czynsz, Oferta 1478, tel
531790133 265.000zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 55, 65m², os. Wygoda,
cegła, 2020rok, winda, budynek do-
stosowany dla osób niepełnospraw-
nych, okazja, Oferta 1664 333.000zł
853-070-975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 58m², ul. Trawiasta, os.
Wygoda, cegła, Trawiasta- dobre i
wygodne miejsce do zamieszkania z
rodziną blisko Centrum!   Zapraszamy
na prezentację trzypokojowego 58m
mieszkania zlokalizowanego na 2 pię-
trze niskie 379.000zł 570-299-000
Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 59, 40m², os. Wysoki 
Stoczek, wielka płyta, dwustronne
3-pokojowe mieszkanie położone na
2 piętrze. Funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń sprawia, że jest wygod-
ne i ustawne. Oferta idealna dla ro-
dziny 274.000zł 731-714-090 em5 
nieruchomości

BIAŁYSTOK, 60m², os. Antoniuk, 
Ładne, 3 pokojowe mieszkanie w do-
brej lokalizacji - na granicy Osiedla
Antoniuk i Wysoki Stoczek, bardzo bli-
sko centrum Białegostoku, spokojna
okolica 330.000zł 796-785-785 em5
nieruchomości

BIAŁYSTOK, 60m², os. Piasta, cegła, 3
pokojowy komfortowy apartament,
bardzo wysoki standard, Ip, winda,
zabudowy stałe, pełne wyposaże-
nie kuchni, balkon, bez podatku PCC,
wydanie natychmiast 469.000zł570-
299-000 Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 60, 26m², os. Dziesięciny,
pustak, 3 pokoje, III piętro, winda,
stan deweloperski, budowa zaawan-
sowana 330.500zł 857-424-016
Apogeum

B I A ŁY S T O K ,  6 0 ,  5 0 m ² ,  o s .
Białostoczek, cegła, ustawne, zadba-
ne, 325.000zł 853-070-975 Centrum
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BIAŁYSTOK, 61m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, 3 oddzielne pokoje, 
garderoba, II piętro, dwustronne, za-
budowy stałe, niski blok z cegły 2003r, 
duży balkon, piwnica, do wprowadze-
nia, wydanie natychmiast 427.000zł
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 61, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, zadbane, do wprowadze-
nia, duży parking pod blokiem, Oferta 
CEN-MS-1716 325.000zł853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 61, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, wielka płyta, 1 piętro  
340.000zł 857-338-820 Expert 

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

BIAŁYSTOK, 61, 50m², ul. Ślusarska, 
os. os. Młodych, cegła, możliwość 
dokupienia miejsca postojowego 
na parkingu podziemnym- 28 tys. 
419.000zł/mkw. 605-302-782

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, ul. Sienkiewicza, 
os. Sienkiewicza, cegła, 1993 r., dwu-
stronne, słoneczne, II piętro, osob-
no kuchnia i pokoje, loggia, piwnica 
339.000zł 660-474-444 BEWE

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

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, 
os. Sienkiewicza, cegła, SUPER loka-
lizacja do zamieszkania lub pod wy-
najem 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, 70m², os. Wygoda, 
3-pokojowe mieszkanie, gustownie 
wykończone, gotowe do wprowa-
dzenia. Mieszkanie położone jest na 
trzecim piętrze w pięknej zielonej 
okolicy 460.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 67, 62m², os. Bagnówka,
3 - pokojowy, dwupoziomowy apar-
tament w zabudowie szeregowej, w
stanie deweloperskim 317.000zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 67, 62m², os. Bagnówka,
Dwupoziomowe, bezczynszowe,
mieszkania w zabudowie szeregowej z
balkonem, 3-pokojowe, z ogródkiem,
miejscem postojowym, spiżarnią,
możliwość zamontowania kominka.
317.000zł 607-207-077 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 68, 18m², os. Sybiraków,
cegła, komfortowy dwupoziomowy
3 pokojowy apartament, w peł-
ni wyposażony, balkon oraz taras,
piwnica, ładnie wykończony, wy-
danie 15.09.2020 naprawdę warto
435.000zł 570-299-000 Krzysztof  

B I A ŁY S T O K ,  6 8 ,  2 5 m ² ,  o s .
Białostoczek, cegła, apartamento-
wiec z 2013 roku, miejsce w garażu
oraz piwnica, Oferta CEN-MS-1714
500.000zł 853-070-975 Centrum

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

B I AŁY S TO K , 70m², ul. Jadwigi 
K l imk iewic zowej  3 ,  V ik to r ia
Apartamenty, nowe od developera,
budynek wielorodzinny 4 piętrowy,
garaże i miejsca parkingowe w pod-
ziemiu, wszystkie mieszkania posiada-
ją balkony lub ogródki. 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 70, 22m², ul. Jadwigi
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria
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,
ogródek, parter. Parking w podzie-
miu, komórka lokatorska. Odbiór
30.06.2020, od 5.200z ł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 71, 23m², os. Dziesięciny,
pustak, przestronne 3 pokoje, V pię-
tro, winda, stan deweloperski, budo-
wa zaawansowana 395.000zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 71, 41m², ul. Kazimierza 
Pu łaskiego, os. Nowe Miasto,
Komfortowe, trzypokojowe miesz-
kanie, w bardzo dobrej lokalizacji.
Gotowe do wprowadzenia się. Nie
wymaga inwestycji. Piękny widok
z dużego balkonu - panorama mia-
sta 409.000zł 784-201-040 em5
nieruchomości

BIAŁYSTOK, 71, 53m², ul. Hallera,
os. Dziesięciny, cegła, Trzypokojowe
mieszkanie na parterze z ogródkiem

46 m², stan deweloperski, możliwość 
dokupienia miejsca postojowego w 
garażu podziemnym i komórki lo-
katorskiej 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 wielorodzin-
ny 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 
gospodarcza, piętro: kuchnia, salon, 
łazienka. Trzypiętrowy budynek wie-
lorodzinny 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, 79, 60m², os. Leśna
Dolina, cegła, blisko lasu, CEN-
MS-1324, tel 853070975 496.000zł
531-790-130 Centrum

BIAŁYSTOK, 83m², ul. Hetmańska 81, 
os. Hetmańska, 2-poziomowe parter: 
2 sypialnie, łazienka, wnęka gospo-
darcza, piętro: kuchnia, salon, łazien-
ka. Trzypiętrowy budynek wieloro-
dzinny 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, ła-
zienka, wnęka gospodarcza. I piętro 
49, 07m²: kuchnia, salon, wc. Balkon, 
ogródek  4.600zł/mkw. 857-329-821

CHOROSZCZ, 56, 50m², ul. Sportowa, 
os. Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. 
Centrum. Nowe. Od dewelopera. 
Parter. W otoczeniu zieleni. Sklepy, 
urzędy, przychodnie, szkoła, przed-
szkole, żłobek, siłownia, stadion, pla-
ża miejska  259.000zł 791-767-022
Budmex 

CHOROSZCZ, 59, 80m², ul. Sportowa, 
os. Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. 
Centrum. Nowe. Od dewelopera. II 
piętro. W otoczeniu zieleni. Sklepy, 
urzędy, przychodnie, szkoła, przed-
szkole, 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 otoczeniu zieleni. Sklepy,
urzędy, przychodnie, szkoła, przed-
szkole, żłobek, siłownia, stadion, pla-
ża miejska 281.060zł 791-767-022
Budmex

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

H O R O D N I A N Y, 47,  86m²,  u l .
Mazowiecka, os. Zielone Kaskady,
ul. Mazowiecka, gm. Juchnowiec
Kościelny. Salon z kuchnią, 2 sypial-
nie, łazienka, korytarz, balkon. W ga-
rażu podziemnym miejsce parkingo-
we, piwnica. Odbiór 30.12.2020.Od
4.950zł/mkw. 857-329-821

H O R O D N I A N Y, 50, 83m², ul .
Mazowiecka, os. Zielone Kaskady,
ul. Mazowiecka, gm. Juchnowiec
Kościelny. Salon z kuchnią, 2 sypial-
nie, łazienka, korytarz, balkon. W ga-
rażu podziemnym miejsce parkingo-
we, 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 kuchen-
nym, 2 sypialnie, łazienka, korytarz.
Budynek 3 piętrowy z miejscami
parkingowymi i piwnicami . 4.950zł/
mkw. 857-329-821

 » KRYNKI, 61M², WŁASNOŚCIO
WE, UMEBLOWANE, AGD,
WŁASNE OGRZEWANIE, BEZ
CZYNSZOWE, NOWE OKNA,
DUŻA PIWNICA +BUDYNEK
GOSPODARCZY +DZIAŁ
KA. 85.000zł 798-906-407

POROSŁY, 43, 90m², ul. róg ulicy
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w
zabudowie szeregowej, piętro, bal-
kon, poddasze, miejsce postojowe.
Zaciszna, urokliwa okolica. W bezpo-
średnim sąsiedztwie łąk. III kw. 2021
228.280zł 662-447-576 Inwestycje

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

POROSŁY, 57, 70m², ul. róg ulicy
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w

zabudowie szeregowej, parter, ogró-
dek, miejsce postojowe. Zaciszna, 
urokliwa okolica. W bezpośrednim są-
siedztwie łąk. III kw. 2021  268.300zł
662-447-576 Inwestycje

POROSŁY, 58, 40m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, piętro, bal-
kon, poddasze, miejsce postojowe. 
Zaciszna, urokliwa okolica. W bez-
pośrednim sąsiedztwie łąk. III kw. 
2021  4.950zł/mkw. 662-447-576
Inwestycje

POROSŁY, 60, 30m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, piętro, bal-
kon, poddasze, miejsce postojowe. 
Zaciszna, urokliwa okolica. W bezpo-
średnim sąsiedztwie łąk. III kw. 2021  
298.480zł 662-447-576 Inwestycje

P O R O S ŁY, 66m², ul. róg ulicy
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, parter, ogró-
dek, miejsce postojowe. Zaciszna, 
urokliwa okolica. W bezpośrednim 
sąsiedztwie łąk. III kw. 2021  4.650zł/
mkw. 662-447-576 Inwestycje 

POROSŁY, 68, 50m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, piętro, bal-
kon, poddasze, miejsce postojowe. 
Zaciszna, urokliwa okolica. W bezpo-
średnim sąsiedztwie łąk. III kw. 2021  
339.080zł 662-447-576 Inwestycje 

POROSŁY, 70, 10m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle 
Na Stoku, gm. Choroszcz. W zabu-
dowie szeregowej, parter, ogródek, 
miejsce postojowe w cenie miesz-
kania. Zaciszna, urokliwa okolica. 
W bezpośrednim sąsiedztwie łąk. 
X.2020 4.350zł/mkw. 662-447-576
Inwestycje

ZABŁUDÓW, 61m², duży balkon za-
budowany. 170.000zł 784-476-877

4+ POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 118, 22m², os. Bojary, 
cegła, test 990.000zł505-093-995 BIS

BIAŁYSTOK, 55, 95m², os. Antoniuk, 
cegła, I najlepsze piętro, do wprowa-
dzenia, Oferta 1630 310.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 60, 20m², ul. Białostoczek, 
os. Białostoczek, wielka płyta, lokal 
atrakcyjnie zaaranżowany, gotowy do 
wprowadzenia. W mieszkaniu zmie-

niony został układ pomieszczeń dzięki
czemu uzyskano poczucie przestrzeni
354.000zł 505-093-995 BIS 

B I A ŁY S T O K , 6 0 ,  4 0 m ² ,  o s .
Białostoczek, 3 pok plus garderoba,
do wprowadzenia, zadbane 305.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 63, 90m², os. Piasta, 4 
niezależne pokoje, Centrum, I pię-
tro, winda, Oferta CEN-MS-1701
315.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 64m², ul. Mieszka I, od-
rębna własność, księga wieczysta.
329.000zł 600-900-969

BIAŁYSTOK, 66, 42m², ul. Młynowa
46, Moja Młynowa, Białystok, m.
nr 66, IV piętro, stan deweloperski,
koniec budowy IV kw. 2020r. Kalter
Nieruchomości, ul. Augustowska
8, pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00.
432.000z ł 728-817-371 Kalter 
Nieruchomości

BIAŁYSTOK, 70m², ul. Kaczorowskiego,
os. Centrum, cegła, bez PCC 4 po-
kojowy apartament, bardzo wysoki
standard, VIIp, balkon+duży taras,
zabudowy stałe, pełne wyposażenie
kuchni, mozliwośćdokupienia miejsca
postojowego, piwnicy 560.000zł570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 71, 50m², ul. Jarzębinowa, 
os. Dziesięciny, wielka p łyta,
***4-POKOJOWE MIESZKANIE***PO
REMONCIE*** Piętro 2 z 4. -salon,
-3 pokoje, -kuchnia, -łazienka, -WC,
-korytarz, -balkon, -piwnica. W peł-
ni wyposażone. Cena do negocjacji
379.000zł 695-884-214

BIAŁYSTOK, 71, 89m², ul. 42 Pułku
Piechoty, os. Wygoda, pustak, Duże,
przestronne, nowoczesne przy 42
Pułku Piechoty. 3 sypialnie, duży sa-
lon, wyposażona kuchnia. Gotowe
do wprowadzenia się. Bez podatku
PCC. 475.000zł 576-070-706 em5
nieruchomości

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

BIAŁYSTOK, 72, 41m², ul. Młynowa 
46, Moja Młynowa, Białystok, m.
nr 200, V piętro, stan deweloperski,
koniec budowy IV kw. 2020r. Kalter
Nieruchomości, ul. Augustowska
8, pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00.
484.000z ł 728-817-371 Kalter 
Nieruchomości

BIAŁYSTOK, 73, 07m², os. Kopernika,
położone na VII piętrze. Salon z anek-
sem kuchennym, trzy sypialnie, ła-
zienka, wc 2, 63, hall, dodatkowo ta-
ras 560.000zł 505-093-995 BIS
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B I A ŁY S T O K ,  74 ,  1 0 m ² ,  o s . 
Białostoczek, niezależne pokoje, od-
dzielna kuchnia, korzystny czynsz, 
Oferta CEN-MS-1715 335.000zł 853-
070-975 Centrum

B I A ŁY S T O K ,  7 7m ²,  V i k t o r i a 
Apartamenty, nowe, od developera, 
budynek wielorodzinny 4 piętrowy, 
garaże i miejsca parkingowe w pod-
ziemiu, wszystkie mieszkania posiada-
ją balkony lub ogródki. 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 77, 20m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
Apartamenty, Białystok, ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
Apartamenty. Nowe od dewelope-
ra, nr 50, pow. 77, 20, piętro IV, il. pok. 
4. Salon z aneksem kuchennym, 3 sy-
pialnie, 5.200zł/mkw. 857-329-821

BIAŁYSTOK, 77, 20m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
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, p. III. Parking w podziemiu, 
kom. lokatorska, winda. Odbiór 
30.06.2020, od  5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 77, 48m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuch-
nią, 3 sypialnie, łazienka, WC, ko-
rytarz, balkon, piętro II. Parking w 

podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 77, 58m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuch-
nią, 3 sypialnie, łazienka, WC, ko-
rytarz, balkon, piętro I. Parking w 
podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 78, 98m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuch-
nią, 3 sypialnie, łazienka, WC, ko-
rytarz, balkon, piętro III. Parking w 
podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020 od 5.200zł/mkw.
857-329-821

B I AŁY S TO K , 79m², ul. Jadwigi 
K l imk iewic zowej  3 ,  V ik to r ia 
Apartamenty, nowe, od developera, 
budynek wielorodzinny 4 piętrowy, 
garaże i miejsca parkingowe w pod-
ziemiu, wszystkie mieszkania posiada-
ją balkony lub ogródki. 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 79, 23m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuch-
nią, 3 sypialnie, łazienka, WC, ko-
rytarz, balkon, piętro II Parking w 

podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od  5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 79, 32m², ul. Jadwigi
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuch-
nią, 3 sypialnie, łazienka, WC, ko-
rytarz, balkon, piętro I. Parking w 
podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od  5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 86, 40m², ul. Jagienki,
os. Sienkiewicza, cegła, dwupozio-
mowe mieszkanie położone na 1 i 2 
piętrze w 4-piętrowym bloku z cegły. 
Budynek z 1999r. położony w pobliżu 
centrum miasta z wewnętrznym par-
kingiem 430.000zł 505-093-995 BIS

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

BIAŁYSTOK, 90, 30m², os. Centrum,
cegła, blisko parku i centrum miasta, 
do zamieszkania, zamknięte osiedle, 
miejsca 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 otoczeniu zieleni. Sklepy, 
urzędy, przychodnie, szkoła, przed-

szkole, żłobek, siłownia, stadion, pla-
ża miejska 439.000zł 791-767-022
Budmex

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

POROSŁY, 72, 20m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na
Stoku, gm. Choroszcz. W zabudowie
szeregowej, piętro, balkon, poddasze,
miejsce postojowe w cenie mieszka-
nia. Zaciszna okolica. W bezpośred-
nim sąsiedztwie łąk. X.2020r. 4.350zł/
mkw. 662-447-576 Inwestycje

WASILKÓW, 193m², 2-poziomowe z
działka 310m² w domu 2-rodzinnym.
398.000zł 793-700-026

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

BARSZCZÓWKA, 150m², działka 5, 
370.00m², Dom jednorodzinny oko-
ło 9 km od Białegostoku. Obecnie
uży wany jako studio nagrań ,
Powierzchnia działki 5370 m². Posesja
ogrodzona, wszystkie media, studnia
głębinowa 727.000zł 576-070-709
em5 nieruchomości

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

BIAŁYSTOK, 109m², os. Dziesięciny,
działka 606.00m², bardzo niska cena,
dom parterowy z poddaszem użytko-
wym, murowany 419.000zł 796-785-
785 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 125m², ul. Plażowa /
Piaskowa, os. Skorupy, działka 240m²,
Dom w zabudowie szeregowej, ze-
wnętrzny, spokojna okolica, wszystkie
media, dojazd asfaltowy, kompletny
stan deweloperski, 3 sypialnie, bez
skosów 530.000zł 501-633-755

BIAŁYSTOK, 129m², ul. ul. Zielna 31U,
os. Nowe Miasto, działka 131m², Dom
w zabudowie szeregowej, spokojna i
cicha okolica. Bliski dostęp do szkół,
sklepów, centrum. Kompletnie urzą-
dzona, do zamieszkania od zaraz.
820.000zł 792-810-891

BIAŁYSTOK, 130m², os. Jaroszówka, 
działka 533m², dom wolnostojący z
lat 80-tych, dobrze utrzymany, ładnie
zagospodarowana działka 550.000zł
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 130m², ul. Plażowa, os. 
Skorupy, działka 133m², Plażowa/
Piaskowa, dom w zabudowie szere-
gowej, bez skosów, spokojna okolica,
wszystkie media, dojazd asfaltowy,
kompletny stan deweloperski, 3 sy-
pialnie 499.000zł 501-633-755

BIAŁYSTOK, 130m², ul. Plażowa /
Piaskowa, os. Skorupy, działka 218m²,
Szeregówka zewnętrzna, nowoczesna
architektura, wszystkie media, dojazd
asfaltowy, ogród, wokół zabudowa
jednorodzinna, kompletny stan de-
weloperski 530.000zł 501-633-755

BIAŁYSTOK, 141, 58m², os. Zawady, 
działka 67m², dom w zabudowie sze-
regowej, stan deweloperski, wkrótce
gotowy do odbioru 493.000zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², ul. Dolna,
os. Zawady, działka 221m², Ostatnia
szeregówka przy ul. Dolnej, 5 pokoi,
2 łazienki, garaż +miejsce postojo-
we, ogródek, ogrzewanie gazowe,
podłogowe i grzejniki. Cicha i spo-
kojna okolica. 493.000zł607-207-077
Sokołowscy

BIAŁYSTOK, 143m², os. Dojlidy, dział-
ka 126m², z garażem, stan dewelo-
perski, CEN-DS-237, tel 853070975,
420.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 160m², os. Dojlidy, dział-
ka 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.

650.000zł 604-435-633
BIAŁYSTOK, 180m², ul. Plażowa, os.
Skorupy, działka 485m², 5-pokoi
497.000zł 602-701-662

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

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

BIAŁYSTOK, 200m², os. Starosielce,
działka 453m², ładna działka, garaż
wolnostojący, niezależne wejście
na kondygnacje, CEN-DS-1272, tel
853070975 560.000zł 531-790-130
Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 234m², ul. Mickiewicza,
os. Mickiewicza, działka 784m², kom-
fortowa posesja przy ul. Mickiewicza,
784m działka, 2001r, 6 pokoi, dodat-
kowy budynek pod działalność gospo-
darczą na 244m dzialce z wejściem od
Mickiewicza 1.150.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 240m², os. Jaroszówka,
dom jednorodzinny z 2005r, nowo-
czesny. 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,
działka 426m², . 688.000zł 690-124-
907 Ada

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

BIAŁYSTOK, 300m², + bud. gospodar-
cze 1000m², kurnik 1200m² lub wy-
najmę (2000zł). 17zł/m² 608-038-957

BIAŁYSTOK, 350m², działka 1920m²,
dom 350m² w tym 150m² pow. go-
spodarczej. 1.150.000zł795-999-550

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

B O B R O W N I K I , 1 0 5 m ² ,  u l .
Andrukiewicza, działka 2891m²,
Bobrowniki – oaza ciszy i spokoju
tego właśnie szukasz?   Bobrowniki
to wieś w bezpośredniej styczności z

granicą państwa z Białorusią i jedno-
cześnie miejsce przejścia d 395.000zł
570-299-000 Krzysztof 

CHOROSZCZ, 180m², ul. Traugu  a, 
działka 748.00m², dwie dziełki gruntu 
o łącznej powierzchni 748 mkw. zabu-
dowana budynkiem mieszkalnym w 
stanie surowym otwartym. Budynek 
jest czterokondygnacyjny, niepodpiw-
niczony 199.000zł 505-093-995 BIS

GRABÓWKA, 118m², os. Grabówka, 
działka 158m², domy w zabudowie 
szeregowej, 5 pokoi, 118m na dział-
kach 157-270m, inwestycja XII-2020, 
bez podatku PCC, wszystkie media, 
wyszukana architektura, brak skosów  
469.000zł 570-299-000 Krzysztof 

GRABÓWKA, 145m², szeregówka, 
stan deweloperski 507.000zł 579-
109-090 Expert 

GRABÓWKA, 171m², działka 480m², 2 
DOMY wolno stojące, GARAŻE dwu-
stanowiskowe, w rozliczeniu miesz-
kanie 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! 565.000zł660-474-
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  

J A R Y ŁÓ W K A , 161m²,  dz ia łka 
11100m², surowy zamknięty, 4pok, 
z 1999r. 350.000zł 501-738-393
Grabowscy Nieruchomości

JUROWCE, 167, 92m², os. Jurowce, 
działka 814m², parterowy dom wol-
nostojący 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 ze-
wnętrzny 1A, ul. Wasilkowska 36B, 
ogród od strony południowej, dwu-
stanowiskowy garaż, kompletny 
stan deweloperski, 3 sypialnie gar-
deroba, gabinet i pralnia. 660.000zł
501-633-755

JUROWCE, 171, 86m², ul. Wasilkowska 
36B, działka 520m², segment ze-
wnętrzny 3B, ul. Wasilkowska 36B, 
ogród od strony południowej, dwu-
stanowiskowy garaż, kompletny 
stan deweloperski, 4 sypialnie gar-
deroba, łazienka, pralnia. 660.000zł
501-633-755

KLEPACZE, 198m², ul. Graniczna, 
działka 840m², Polecamy dom w 
malowniczej okolicy, Dom położo-
ny przy ul. Granicznej w Klepaczach. 
Powierzchnia działki: 840 m², po-
wierzchnia użytkowa 160 m². Cena: 
740.000 zł 740.000zł 516-129-184
EM4

M I L E J C Z Y C E , 1 2 0 m ² ,  u l . 
Andrukiewicza, działka 1500m², 4 
pokoje, 2 poziomy, murowany, me-
dia:prąd, woda, szambo, ogrzewany 
na opal stały, dodatkowe ogrzewanie 
elektryczne 245.000zł 570-299-000
Krzysztof 

MOŃKI, 150m², działka 1500m², 
przy drodze krajowej 65 270.000zł
511-652-072

NAREWKA, 113m², ul. Kolejowa, dział-
ka 2370m², 3 pokoje, dom po remon-
cie z zewnątrz, przy głównej ulicy, 
wydanie natychmiast 175.000zł570-
299-000 Krzysztof 
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NAREWKA, 160m², ul. Narewska, 
działka 1700m², Świnoroje, po re-
moncie, 5 pokoi, 2 poziomy, budyn-
ki gospodarcze, do wprowadzenia, 
działka graniczy z Puszczą Białowieską  
310.000zł 570-299-000 Krzysztof 

NIEWODNICA Kościelna, 146, 20m², 
działka 800m², stan surowy zamknię-
ty, w pięknym miejscu, przy lesie, 
dobry dojazd 435.000zł 857-424-016
Apogeum

NIEWODNICA Kościelna, 190m², 
działka 580m², Bliźniak postawiony 
na płycie, dach papowany i desko-
wany. Możliwość wykończenia z mo-
jej strony, okna Oknoplast, brama 
Hermann, drzwi zewnętrzne Gerda 
348 tys. 317.000zł 605-302-782

NIEWODNICA Kościelna, 190m², ul. 
Chmielna, działka 580.00m², Dom-
bliźniak położony w urokliwej miej-
scowości Niewodnica Kościelna, 
z bardzo dobrym dojazdem do 
Białegostoku 317.000zł 796-785-785
em5 nieruchomości 

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

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

OSOWICZE, 231m², os. Sielachowskie, 
działka 900m², niepowtarzalne, bez 
podatku PCC, stan deweloperski, 6 
pokoi, parterowy z poddaszem użyt-
kowym, garaż na 2 auta, wszystkie 
media, kominek, podłogówka, bli-
sko rzeka 610.000zł 570-299-000
Krzysztof 

P O R O S ŁY, 134, 18m², dzia łka 
185.95m², Szeregówki w cenie miesz-
kania! Powierzchnia 134, 18 m², jed-
nopiętrowe, 5 pokoi, garaż, ogród 
ok. 50 m², taras, strych, wszystkie 
przyłącza. Zapraszam 450.000zł
693-635-070

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

POROSŁY, 182m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na
Stoku, działka 175m², gm.Choroszcz.
Garaż w podpiwniczeniu, 2łazienki,
gabinet, kuchnia, salon z jadalnią, 4
pok., ogródek, poddasze. Urokliwa
okolica. Bezpośrednie sąsiedztwo
łąk. X.2020r. 545.000zł 662-447-
576 Inwestycje

RADULE, 80m², działka 10600m²,
urokliwe siedlisko nad rzeką, CEN-
GS-1388, tel 853070975 280.000zł
531-790-133 Centrum 

RAFAŁÓWKA, 290m², działka 1500m²,
energooszczędny dom, wykonany
według nowoczesnych technologii,
nagrodzony w konkursie podlaski in-
nowator. 2.800zł/mkw. 606-758-757

ROGOWO, 108m², działka 3894m², 
parterowy, stan deweloperski, tech-
nologia budowania kanadyjska, me-
dia:prąd, własna woda, oczyszczal-
nia ekologiczna, położone instalacje
409.000zł 570-299-000 Krzysztof 

S I E M I AT YC Z E, 216m², dzia łka
2600m², gm. Dziadkowice, murowa-
ny, piętrowy, do aranżacyjnego re-
montu, salon z kominkiem, wszystkie
media, telefon, +budynek gospo-
darczy murowany 70m². 380.000zł
517-667-608

SOCHONIE, 166, 50m², wykończony
749.000zł 857-338-820 Expert

SOCHONIE, 207m², działka 890.00m²,
dom 460.000zł 857-338-820 Expert 

SOKÓŁKA, 119m², działka 2300m²,
miejscowość Kraśniany, murowa-
ny, 119m² powierzchni użytkowej
+50m² niewykończone. 380.000zł
668-950-078

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

SZYMAKI, 90m², działka 7500m²,
dom 3 pokoje, piwnica, siedlisko, ci-
sza i spokój, budynki gospodarcze,
ogródek do uprawy warzyw, cieka-
we miejsce, 200.000zł 570-299-000
Krzysztof 

TYNIEWICZE Wielkie, 80m², działka
6000m², siedlisko z domem do za-
mieszkania oraz budynkami gospo-
darczymi, własny las, media:prąd, siła,

wodociąg, przydomowa oczyszczal-
nia, piece kafl owe, cisza i spokój, as-
falt 199.000zł570-299-000 Krzysztof  

 » WALIŁY STACJA, 56M², UL. 
LISIA, DZIAŁKA 1825M²,
SPRZEDAM DOM DREWNIA
NY DO PRZENIESIENIA NA 
WYBRANĄ DZIAŁKĘ.GRUBOŚĆ
DYLA 15CM, WYMIARY
7MX8M.DOM ZNAJDUJE SIĘ W
WALIŁY STACJA UL.LISA 13, TEL 
662815417. 9.500zł 662-815-417

 » WASILKÓW, 144, 20M², DZIAŁKA 
380M², GARAŻ, PRZEDSZKO
LE, SZKOŁA PODSTAWOWA, 
KOŚCIÓŁ. OTULINA PUSZCZY 
KNYSZYŃSKIEJ, TERENY LEŚNE, 
ŚCIEŻKI ROWEROWE, RZE
KA. 360.000zł 602-693-386

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

WASILKÓW, 507m², działka 912m²,
dom do zamieszkania i pod działal-
ność 1.250.000zł660-474-444 BEWE 

Z A B ŁO T C Z Y Z N A , 8 0 m ²,  o s . 
Minkówka, działka 555m², 3 pokoje, 
budynek typu dworek, po remon-
cie, do wprowadzenia, solary, piękne 
miejsce w Puszczy Białowieskiej przy 
rzece Narewka  198.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

 ŁOMŻA, 176m², działka 355m², 
Sprzedam dom na osiedlu Maria w 

zabudowie szeregowej-szereg skrajny.
176 m² razem z użytkowym poddaszem

+ garaż 23, 5 m². Budynek w bardzo 
dobrym stanie. Zdjęcia na meila. 

510.000zł 881-452-446

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

DOBRZYNIEWO Duże, os. Gniła, dział-
ka 1000m², płaska, kształtna dział-
ka, szerokość 24m, uzbrojenie: prąd 
98.000zł 857-424-016 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Leńce, 
działka 1077m², 9 działek powierzch-
nie do 1188m², kształt prostokąt, me-
dia-prąd, warunki zabudowy dla za-
budowy jednorodzinnej, 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, ka-
nalizacja, gaz, 147.500zł 857-424-
016 Apogeum 

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e ,  o s . 
Dobrzyniewo Kościelne, działka 
3420m², . 175.000zł690-124-907 Ada 

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e ,  o s . 
Dobrzyniewo Kościelne, działka 
3420m², wydane warunki zabudo-
wy na dom jednorodzinny i budynek 
gospodarczy w zabudowie zagrodo-
wej wraz z niezbędnymi urządzenia-
mi budowlanymi, uzbrojenie: prąd 
155.000zł 857-424-016 Apogeum

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e ,  o s . 
Dobrzyniewo Kościelne, działka 
3975m², . 245.000zł690-124-907 Ada 

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

JUROWCE, działka 814m², płaska, 
kształtna, ładnie położona działka z 
pozwoleniem na budowę 159.000zł
857-424-016 Apogeum 

JUROWCE, działka 1330m², ładnie 
położona działka w otulinie lasu, z wa-
runkami zabudowy, uzbrojenie: prąd 
259.000zł 857-424-016 Apogeum 

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

KOŚCIUKI, działka 1371m², działka 
budowlana, położona na skraju wsi, 
w sąsiedztwie luźniej zabudowy jed-
norodzinnej, 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 
płaska, sucha, w kształcie prostokąta, 
w sąsiedztwie nowa zabudowa jedno-
rodzinna, 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

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

OSOWICZE, działka 839m², prąd, 
woda, kanalizacja, gaz, powierzch-
nie od 843 m² do 1025 m², z warun-
kami zabudowy, 246zł/m² 285.070zł
857-446-687 Area

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

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

BACIUTY, działka 1, 075.00m², 3 atrak-
cyjne działki z wydanymi warunkami 
zabudowy na budownictwo jedno-
rodzinne, w kształcie prostokątów o 
orientacyjnych wymiarach 28x38m, 
przy działkach dostępny prąd, dojazd 
do działek drogą asfal 53.750zł 505-
093-995 BIS

BARSZCZEWO, działka 733m², . 
109.000zł 505-456-176 Ada

 » BIAŁYSTOK, DZIAŁKA 1,

000.00M², SATURNA GEN.
MACZKA, DZIAŁKA Z DUŻYM
MUROWANYM DOMEM I BUD.
GOSPODARCZYMI, RÓWNIEŻ NA
DZIAŁALNOŚĆ. 1zł 602-717-353

BIAŁYSTOK, os. Juchnowiec Dolny,
działka 1, 029.00m², usytuowana jest
wzdłuż ulicy z nawierzchnią asfal-
tową, przy działce poprowadzona
jest woda oraz kanalizacja sanitarna
113.000zł 505-093-995 BIS 

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

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy, działka 
600m², działka do wynajęcia z bu-
dynkiem gospodarczym 40m², na-
dającym się na magazyn, garaż. 700zł
884-691-250

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy Górne, dział-
ka 859m², Działki rolne z wydanymi
warunkami zabudowy w Dojlidach
Górnych 859m:35x24m oraz 756m
34x25m, pełne media w drodze,
działki przy asfalcie, MPK nr 15, bli-
sko szkoła 210zl/m² 171.800zł 570-
299-000 Krzysztof  

WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 19
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Nowoczesna i elegancka Nowoczesna i elegancka 
architekturaarchitektura
WW ramach pierwszego etapu budowy nowego Wosiedla powstaną dwa budynki mieszkalne

wielorodzinne wraz z wewnętrzną WW
przestrzenią rekreacyjną, w obrębie której znajdzie się 
bezpieczny plac zabaw dla dzieci i tereny zielone.

Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to świetnie zloka-
lizowany kameralny nowy projekt mieszkaniowy. Nowoczesna 
i elegancka forma architektoniczna budynków będzie doskonale 
współgrać z najbliższym otoczeniem, a tradycyjna technologia łą-
czyć się będzie z najwyższą jakością i nowoczesnością wykonania.

Mocną stroną nowobudowanego osiedla będzie bliskość 
planowanych Bulwarów Dolistówki – pierwszego tej wielkości 
nowego parku w Białymstoku, którego przestrzeń zielona, wzbo-
gacona o ścieżki spacerowe, place zabaw, mostki przez rzekę 
Dolistówkę oraz liczne obiekty małej architektury parkowej, 
zapewni przyszłym mieszkańcom doskonałe miejsce do wypo-
czynku i relaksu oraz spędzania czasu z rodziną.

KULTURA, ROZRYWKA, CZAS WOLNY

Tam, gdzie cichną odgłosy wielkiego miasta, otwiera się 
zielona perspektywa życia. W takim miejscu, w otoczeniu zieleni 
i w zgodzie z naturą, powstanie Osiedle Novowarszawska.

Miejsce z zielonym charakterem dla wszystkich tych, którzy 
po pracy chcą spędzić czas na świeżym powietrzu.

Nasza propozycja to zespół 3 piętrowych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi miejsca-
mi parkingowymi położony u zbiegu ul. Nowowaszawskiej 
i ul. Ciołkowskiego w dzielnicy Dojlidy w Białymstoku. 
Funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanym metrażu pozwo-
lą na dopasowanie powierzchni do indywidualnych potrzeb, 

a system wentylacji zadba o dobry klimat we wnętrzach. Część 
mieszkań zlokalizowanych na parterze będzie posiadać zielone 
ogródki, zaś na wyższych kondygnacjach każde z mieszkań
przestronne balkony.

Położenie i usytuowanie osiedla sprawi, że przyszli mieszkań-
cy będą mogli połączyć zalety życia w mieście z miejscem relaksu
i spokoju dla całej rodziny. Zaciszny charakter tego miejsca
charakteryzuje bliskie sąsiedztwo terenów zielonych, rzeki Białej 
i zabudowy jednorodzinnej.

Bez względu na to, które mieszkanie wybierzesz, nowoczesna
architektura i przestrzeń umożliwią Ci najlepszą aranżację wnętrz, 
w których zamieszkasz.

Inwestycja przy ul. Nowowarszawskiej to miejsce, gdzie
wreszcie odetchniesz od codziennych spraw. To miejsce z którego 
masz wszędzie blisko. Dzięki temu nie tracisz tego co najcenniej-
sze – czasu i energii.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na „zielony charakter”
okolicy, a także rekreacyjne możliwości, jakie będą zapewniać 
przepiękne Bulwary Dolistówki i sieć ścieżek rowerowych. Warto 
również wspomnieć, że w 2018 roku osiedle Dojlidy zostało 
wybrane przez mieszkańców Białegostoku najbezpieczniejszą
dzielnicą w mieście.

MIESZKANIA

W 2021 roku planujemy oddać dla przyszłych mieszkańców 
dwa 3-piętrowe budynki. W pierwszym znajdować się będzie 88 
w drugim 66 funkcjonalnych lokali mieszkalnych o zróżnicowa-
nych metrażach i rozkładach.

Osiedle Novowarszawska zostało zaprojektowane z myślą
o Tobie i Twojej rodzinie. Znajdujące się w pobliżu szkoły, przed-
szkola, przychodnia i przystanki autobusowe czynią je miejscem 

przyjaznym rodzinom z dziećmi. Własne ogródki na parterze 
i zieleń na osiedlu zapewnią odpoczynek i relaks.

  mieszkania od 33,78 m2 do 64,56 m2

  nowoczesna architektura
  wysoka jakość wykończenia
  popularne rozkłady i metraże
  niska zabudowa i zaciszna lokalizacja
  place zabaw dla dzieci
  doskonała komunikacja z każdą częścią miasta
  podziemne garaże wielostanowiskowe
  monitoring budynku

LOKALIZACJA

Zespół budynków mieszkalnych położony u zbiegu 
ul. Nowowarszawskiej i ul. Ciołkowskiego w dzielnicy Dojlidy 
w Białymstoku. Usytuowanie inwestycji sprawia, że jest 
to miejsce idealne do odpoczynku od wielkomiejskiego zgieł-
ku, a jednocześnie umożliwia szybki i łatwy sposób poruszania 
się po mieście.

Znajdujące się w pobliżu szkoły, punkty medyczne i sklepy 
czynią Osiedle Novowarszawska wymarzoną lokalizacją dla 
rodzin – wszystko, czego potrzebujesz w pobliżu Twojego 
domu.

KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE 

PRZY UDZIALE FIRMY JAZ–BUD

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

FIRMA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

JAZ–BUD jest jedną z najprężniej działających firm bu-
dowlanych na Podlasiu, a swoim zasięgiem obejmuje również 
województwo mazowieckie. Realizuje kompleksowo obiekty 
budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty 
przemysłowe i inżynieryjne.
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Wierzbowa ParkWierzbowa Park
DDoskonała lokalizacja, komfort, wygoda, wysoki standard 

wykończenia budynku i doskonale zaprojektowane 
mieszkania – tak w wielkim skrócie można opisać

jedną z topowych inwestycji białostockiej fi rmy Jaz–Bud.

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

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

Niewątpliwym walorem inwestycji jest jej położenie – u zbiegu 
ulicy Antoniukowskiej i Wierzbowej. Zapewnia ono wyśmienite 

połączenie drogowe z centrum oraz innymi częściami miasta 
oraz zapewnia doskonale rozwinięta sieć komunikacji miejskiej. 
Dzięki znakomitej lokalizacji inwestycji przyszli mieszkańcy będą 
cieszyć się dobrze rozwinięta infrastrukturą. W okolicy inwestycji 
można znaleźć sklepy spożywcze, punkty handlowo-usługowe, 
przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie, gabinety stomato-
logiczne czy apteki.

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

Architekci Jaz-Budu wiele starań dołożyli do tego, by zapro-
jektować atrakcyjne i poszukiwane układy mieszkań. W budynku 
przy ulicy Wierzbowej znajdują się mieszkania jednopokojowe, 
dwupokojowe, trzypokojowe oraz czteropokojowe. Zadbano o wy-

soki standard wykończenia budynku oraz jego części wspólnych. 
W każdym lokalu jest zasilanie 3-fazowe (brak instalacji gazowej). 
W każdej klatce schodowej są po dwie windy, wyjątek stanowią 
klatki pięciopiętrowe.

Przyszli mieszkańcy mogą kupić miejsca parkingowe pod
budynkiem w cenie 25 000,00 – 35 000,00 złotych (w zależności 
od szerokości) oraz komórki lokatorskie w cenie już od 2 500,00 
złotych (w zależności od powierzchni).

TERMINY ODBIORU MIESZKAŃ

Etap I 
klatka V, VI i VII – planowane zakończenie

do 30 września 2020 roku

Etap II
klatka III i IV – planowane zakończenie

do 31 grudnia 2020 roku

Etap III
klatka I i II – planowane zakończenie

do 31 marca 2021 roku
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Kamienica Starobojarska, Kamienica Starobojarska, 
Osiedle Rekreacyjne i Dolina CisówOsiedle Rekreacyjne i Dolina Cisów
YYuniversal Podlaski oferuje klientom bogaty wybór YYmieszkań w Białymstoku, Warszawie, Ełku i Suwałkach YYoraz największy na Podlasiu wachlarz lokali YY
mieszkalnych i usługowych. Wybór ofert tego dewelopera
zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. 
Rozpoczynając nowe inwestycje Yuniversal Podlaski kieruje
się różnorodnością lokalizacji i klasyczną formą, by z biegiem
lat mogły nadal sprostać wymaganiom i potrzebom.

KAMIENICA STAROBOJARSKA

Kamienica Starobojarska to absolutna nowość w ofercie 
YP. Powstaje w odległości zaledwie kilkuset metrów od ścisłego 

centrum miasta, na obrzeżach historycznej dzielnicy Białegostoku 
Bojary – na rogu ulic Starobojarskiej i Łąkowej.

– W sześciokondygnacyjnym budynku znajdzie się 60 miesz-
kań o powierzchni od 25 do 109 mkw., a także cichobieżne 

windy oraz komórki lokatorskie. W garażu wielostanowiskowym 
na poziomie -1 przewidziano 63 miejsca postojowe. Na parterze 
budynku funkcjonować będzie 7 lokali usługowych – mówi Hubert 
Piekut, przedstawiciel Yuniversalu Podlaskiego.

Dojazd z ulicy Starobojarskiej do centrum Białegostoku 
zajmuje mniej niż dwie minuty. W bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku znajdują się sklepy spożywcze, punkty usługowe i lokale 
gastronomiczne, a w odległości 300 metrów – Galeria Jurowiecka. 
Mieszkańcy kamienicy będą mogli również korzystać z rozbu-
dowanej infrastruktury osiedla Bojary i osiedla Sienkiewicza, 
na którą składają się szkoły i przedszkola oraz miejskie instytucje.

OSIEDLE REKREACYJNE – ZAMIESZKAJ NOWOCZEŚNIE

„Osiedle rekreacyjne” to nowoczesne, rodzinne osiedle re-
alizowane przez Yuniversal Podlaski, które z łatwością zaspokoi 
życiowe potrzeby. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Feliksa 
Filipowicza w Białymstoku. To trasa wylotowa z Białegostoku
w kierunku Łap, Szepietowa i Zambrowa. Ci, którzy cenią sobie 
spokój, przestrzeń a także łatwą dostępność do miejskiej infra-
struktury na pewno będą zadowoleni kupując swoje wymarzone 
mieszkanie właśnie tam.

Bezpośrednie sąsiedztwo Lasu Solnickiego, lokalizacja na po-
pularnym osiedlu Nowe Miasto i niewielka odległość od centrum 
Białegostoku.

– Kolejną rozpoczętą inwestycją przy ulicy Feliksa Filipowicza 
„Osiedle Rekreacyjne” jest budynek nr 7. W obiekcie o 9 kondy-

gnacjach znajdzie się 69 mieszkań o powierzchni od 38 do 135
mkw. Wykonany zostanie również garaż podziemny w którym 
zaprojektowano jedno i dwu stanowiskowe boksy garażowe. 
W cenie mieszkania kupujący otrzymuje komórkę lokatorską. 
Zakończenie prac nastąpi w I kwartale 2022 roku – mówi Hubert
Piekut.

Cechą charakterystyczną Osiedla Rekreacyjnego jest funkcjo-
nalność mieszkań. Łatwo je przystosować zarówno dla jednego 
lokatora czy rodziny, jak i pod wynajem pokojów dla studentów,
których przecież w Białymstoku nie brakuje- w pobliżu znaj-

dują się kampusy Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki 
Białostockiej, a także jej wydział w pobliskim Kleosinie. Inwestycja 
posiada także garaże podziemne.

– W związku z dużym zainteresowaniem mieszkaniami 
promocją objęte zostały wybrane duże lokale mieszkalne w bu-
dynkach nr 3,4 i 5 przecenione nawet do 200zł/m2. Oddany 
do sprzedaży został także budynek nr 6, a jesienią 2020 roku, 
do sprzedaży trafi ą mieszkania usytuowane w budynku nr 7 – 
dodaje Hubert Piekut.

ZAMIESZKAJ W DOLINIE CISÓW

Na pograniczu Białegostoku i Wasilkowa od kilku lat powsta-
je miejsce niezwykłe. To osiedle Dolina Cisów, które realizuje
Yuniversal Podlaski. Kilkanaście budynków już zostało oddanych 
do użytku, aktualnie powstają następne.

Elementem wyróżniającym Dolinę Cisów jest przyjazna 
mieszkańcom zabudowa. Osiedle składa się z nowocześnie za-
projektowanych czteropiętrowych budynków mieszkalnych, które 
swoim wyglądem nawiązują do miejskich kamieniczek. Każdy 
znajdujący się na osiedlu budynek mieszkalny został wyposażony 
w szybkie i cichobieżne windy. Ponadto wszystkie budynki posia-
dają garaże podziemne. Warto podkreślić, że w cenie mieszkania 
kupujący otrzymuje komórkę lokatorską.

Dolina Cisów to także rozbudowana infrastruktura. Na tere-
nie osiedla funkcjonują: dwa sklepy spożywcze, sklep ze zdrową 
żywnością, bar bistro, przychodnia lekarska, apteka, salon fry-
zjerski, gabinet kosmetyczny z solarium, a także dwa żłobki dla 
dzieci oraz przedszkole. Na osiedlu znajduje się również duży 
parking dla mieszkańców, a bezpośrednio przy nim – przystanek 
komunikacji miejskiej w I strefi e.

W najbliższym czasie Yuniversal Podlaski doda do sprzedaży 
już VIII etap w ramach, którego zrealizowane zostaną cztery 
budynki. Do ich wykończenia zostaną użyte materiały wysokiej 
jakości – na klatkach schodowych pojawią się naturalne kamienne 
okładziny. W budynkach znajda się lokale mieszkalne o metrażu 
od 34 nawet do 82 m2.Termin zakończenia realizacji inwestycji 
w etapie VIII to III kwartał 2021 r.

Dolina CisówKamienica Starobojarska Osiedle Rekreacyjne
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BIAŁYSTOK, działka 1000m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu
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 2500m², wśród
nowej zabudowy, ładnie położona,
pozwolenie na budowę, projekt. 65zł/
mkw. 663-372-577

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 8278m², niewod-
nica nargilewska ma prad, wodociag,
utwardzony dojazd, sucha, podzielo-
na na pół, kl5, 6 bdb do przekształce-
nia, na budowlaną, mpk 79zł/mkw.
696-566-169

BIAŁYSTOK, działka 9100m², moż-
na podzielić na mniejsze działki,
blisko lasu, rzeka Narew. 65.000zł
508-789-456

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

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

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

BIELSK Podlaski, działka 1100m², dział-
ka w miejscowości Kotły. 25.000zł
606-404-199

BUDNE, os. Żarnowo, działka 3400m²,
Dzia łka budowlana na terenie
Biebrzańskiego Parku Narodowego
! Z panoramą na unikalne rozlewiska
Biebrzy. Działka objęta MPZP przy
drodze gminnej, prąd, wodociąg.
150.000zł 501-738-393 Grabowscy
Nieruchomości

CHOROSZCZ, działka 1037m², działka
budowlana pod dom jednorodzinny,
w sąsiedztwie nowej zabudowy, wy-
miary 27, 5 x 37 m, uzbrojenie: prąd,
woda, kanalizacja 153.000zł600-325-
453 Apogeum 

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

 Choroszcz, działka 21000m², Ch d i łk 21000 ²
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 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, dział-
ka 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, kanaliza-
cja 210.000zł 600-325-453 Apogeum 

GRAJEWO, działka 400m², . 45.000zł
660-636-023

G R O D Z I S K ,  dz ia łk a  249 8 m ², 
Bezpośrednio przy rzece Narewka 
! Działka położona na obrzeżach 
Puszczy Białowieskiej. 80.000zł 501-
738-393 Grabowscy Nieruchomości 

KARAKULE, działka 1, 000.00m², 
Karakule, działka budowlana, przy 
głównej ulicy, wszystkie media, 
na działce fundament. 130.000zł
502-701-530

KLEPACZE, działka 1, 057.00m², 
Atrakcyjna działka, w cichej okoli-
cy. Dogodny dojazd do Białegostoku, 
ok. 600 metrów (drogą mocno 
utwardzoną) do głównej drogi w 
Klepaczach 232.540zł 796-785-785
em5 nieruchomości

KLEPACZE, działka 811m², działka 
z pozwoleniem na budowę domu 
jednorodzinnego, uzbrojenie: prąd, 
woda, gaz 220.000zł 600-325-453
Apogeum

K L E PA C Z E , dzia łka 120 0m², . 
180.000zł 505-456-176 Ada

KOPLANY, działka 1599m², działka 
budowlana z wydanymi warunkami 
na dom jednorodzinny, media-prąd, 
kanalizacja, wodociągi przy działce,  
113.000zł 857-446-687 Area 

KOPLANY, działka 3400m², działka 
rolna z wydanymi warunkami zabudo-
wy, wymiary:24x147m, media prąd, 
własne ujęcie wody, 159.000zł 570-
299-000 Krzysztof 

KOPLANY, działka 3537m², w planie 
zagospodarowania przeznaczona pod 
usługi, przemysł, uzbrojenie terenu: 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, światło-
wód, dojazd MPK 353.700zł 857-424-
016 Apogeum 
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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



KRUPNIKI, działka 1, 463.00m², cena 
do uzgodnienia. 200zł 510-534-449

KRUPNIKI, działka 1501m², cena do 
uzgodnienia. 200zł 510-534-449

KRUPNIKI, działka 1752m², cena do 
uzgodnienia. 200zł 510-534-449

KRUPNIKI, działka 2399m², . 180zł
510-534-449

KUDRYCZE, działka 1012m², zabu-
dowana. 100zł/mkw. 515-416-881

KUDRYCZE, działka 3200m², . 50zł/
mkw. 515-416-881

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 
względem kierunków świata, jednym 
bokiem przylegająca do lasu, uzbro-
jenie: prąd, 114.000zł 600-325-453
Apogeum

MICHAŁOWO, ul. Żwirki i Wigury, 
działka 888.00m², objęta planem 
zagospodarowania przestrzennego 
i przeznaczona zgodnie z nim pod 
zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, z bezpośrednim dostępem 
do drogi publicznej 62.160zł 505-
093-995 BIS 

MOŃKI, ul. Ełcka, działka 1, 000.00m², 
działki budowlane, przy drodze krajo-
wej nr 65. 76zł 698-495-545

MOŃKI, działka 1000m², Przy dro-
dze krajowej NR.65. 70.000z ł
797-965-804

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

POROSŁY, działka 4300m², Działka 
pod zabudowę mieszkaniową , 
wszystkie media, wymiary: 40x116 
1.139.500zł 570-299-000 Krzysztof 

RAFAŁÓWKA, os. podlaskie, działka 
2057m², płaska działka we wsi, wśród 
zabudowy jednorodzinnej i siedlisko-
wej, wymiary: 25 x 82 m, uzbrojenie: 
prąd, woda 85.000zł 857-424-016
Apogeum

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

SKRYBICZE, działka 2, 051.00m²,
atrakcyjna, warunki zabudowy, me-
dia 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 miesz-
kaniową, pełne media, droga asfalt,
MPK, warunki zabudowy 600.000zł
570-299-000 Krzysztof 

SOFIPOL, działka 1000m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu
36.000zł 884-774-233

SOFIPOL, działka 1000m², sprzedam
dzialke budowlana w sofi polu puste
pole brak ogrodzenia 22-km od biale-
gostoku 35.000zł 884-774-233

SOFIPOL, działka 1100m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu
1100m nowe ogrodzenie 57.000zł
534-433-150

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam
dzialke budowlana w sofi polu 1100m
nowe ogrodzenie z wydanymi wa-
runkami domu calorocznego z gara-
zem 22-km od bialegostoku 57.000zł
534-433-150

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam
dzialke budowlana w sofi polu 1100m
nowe ogrodzenie z wydanymi wa-
runkami domu calorocznego z gara-
zem 22-km od bialegostoku 58.000zł
534-433-150

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

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

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

SOKÓŁKA, działka 1600m², działka z
domem i bud. gospodarczymi, wyre-
montowane, zadbane, Szudziałowo,
dzwonić wieczorem. 150.000zł
575-176-055

SOLNICZKI, działka 3, 300.00m², rol-
no-budowlana, atrakcyjna, kształtna, 
asfalt, media 265.000zł 660-474-444
BEWE 

SOLNICZKI, działka 6, 920.00m², rol-
no-budowlana, kształtna, media 180 
m 325.000zł 660-474-444 BEWE

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

SUWAŁKI, działka 5000m², Kupię 
działkę na dom na Podlasiu. Szukam 
miejsca cichego bez bliskich sąsiadów, 
częściowo zadrzewionego, z dostę-
pem do rzeki / jeziora kupie.dzialke.
podlasie@gmail.com 1zł877-352-037

TUROŚŃ Kościelna, działka 6000m², 
działka podzielona na 4, wszyst-
kie media, przy drodze asfaltowej, 
pozwolenie na podłączenia, pro-
jekt domu, 50-100zł m². 50zł/mkw.
574-188-650

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

ZAGRUSZANY, działka 2272m², bu-
dowlana, dostępna sąsiednia o zbli-
żonej powierzchni, 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, uzbrojenie terenu: prąd, 
woda i kanalizacja 191.100zł 600-
325-453 Apogeum 

ZWIERKI, działka 1054m², budow-
lane, równe powierzchnie, dostęp-
nych około 30 działek, nowa zabu-
dowa jednorodzinna w sąsiedztwie 
83.266zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 
ŁAPY, działka 1400m², ogrodzona,
prąd, woda, kanalizacja, dom 8x17m, 
drewniany do remontu, z możliwością 
podziału na dwie działki. 340.000zł
514-120-705
ŁOMŻA, działka 4000m², gm. Łomża, 
działka prawie kwadratowa z bu-
dynkami gospodarczymi i domem 
mieszkalnym, ogrodzona, rośnie 300 
sztuk Thuj 5 letnich. 1.200.000zł
504-464-359
ŁOMŻA, działka 6000m², Siemień
Nadrzeczny, działka prawie kwadra-
towa od strony rzeki Narwi, piękne 

widoki, 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, dział-
ka do wynajęcia. 500zł 884-691-250

BIAŁYSTOK, ul. Markowszczyzna, os. 
Bokiny, działka 10000m², . 39.000zł
721-287-032

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

CHOROSZCZ, os. Zastawie Pierwsze, 
działka 2, 170.00m², działka z moż-
liwością zabudowy 217.000zł 608-
271-051 Expert

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

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e ,  o s . 
Dobrzyniewo Kościelne, działka 
1330m², . 93.100zł 690-124-907 Ada 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Gniła, dział-
ka 3000m², działka z warunkami za-
budowy, w ładnym miejscu, uzbro-
jenie: prąd 294.000zł 857-424-016
Apogeum

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

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e ,  o s . 
Dobrzyniewo Kościelne, działka 
3195m², . 130.000zł690-124-907 Ada 

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e ,  o s . 
Dobrzyniewo Duże, działka 5064m², 
. 303.840zł 505-456-176 Ada 

D O B R Z Y N I E WO Duże, dzia łka 
20000m², działka rolna 35.000zł/ha
507-975-896

D O B R Z Y N I E WO Kościelne, ul. 
Dobrzyniewo Kościelne 28, os. pod-
laskie, działka 2850m², Sprzedam 
działkę nr 175 we wsi Dobrzyniewo 
Kościelne. W chwili obecnej działka 
ma status rolnej (łąka klasa ziemi VI) 
z możliwością zabudowy i wymiary 
135x21m. Dostęp do linii energetycz-
nej doziemnej 165.000zł791-255-559

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

KNYSZYN, działka 6000m², ziemia 
rolna  30.000zł 508-995-628

OGRODNICZKI, działka 5000m², . 
100.000zł 502-297-415

SIEMIANÓWKA, ul. Łąkowa, działka
1500m², z murowanym domem 50m², 
cicha okolica łąki, lasy w pobliżu zalew 
Siemianówka. 120.000zł573-280-419

SURAŻ, działka 3, 566.00m², łąki po-
lożone w okolicach Sraża. Jedna z 
nich ma pow. 3566 mkw. druga zas 
o pow. 14218 mkw. 10.000zł 505-
093-995 BIS

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

ZAMBRÓW, działka 7300m², Udział
we wspólnocie gruntowej, kontakt 
po 17. 200.000zł 739-608-395

REKREACYJNE
BIAŁYSTOK, działka 2, 140.00m², 
zalew Siemianówka, na plaży, wy-
pełni uzbrojona, plan zagospodaro-
wania przestrzennego. 450zł/mkw.
600-900-969

BIAŁYSTOK, ul. Markowszczyzna, os. 
Bokiny, działka 5600m², staw, 400 m 
do rzeki. 38.000zł 721-287-032

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

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

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

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

GRAJEWO, działka 1, 600.00m², re-
kreacyjno- budowlana, media, do-
stęp do plaży i jeziora Pisajno. 120zł
507-960-008

KORYCIN, działka 12885m², 2 działki 
w bezpośrednim dostępem do rzeki 
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 gmi-
nie Sejny, z dostępem do jeziora. 50zł/
mkw. 512-909-485

POD INWESTYCJE

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

BIAŁYSTOK, os. Zawady, działka
9440m², **DZIAŁKA INWESTYCYJNA-
USŁUGOWA** 60m x 162m. Zgodnie
z MPZP działka jest przeznaczona
pod usługi i zabudowę publiczną.
Wszystkie media przy działce.Cena do
negocjacji 330zł/mkw. 695-884-214

CHOROSZCZ, os. Choroszcz, dział-
ka 13843m², przy trasie S-8 w
Choroszczy, 100x137m, brak podat-
ku od nieruchomości, media: prąd
1.700.000zł 570-299-000 Krzysztof 

K U C H A R Ó W K A ,  d z i a łk a  3 0 ,
000.00m², idealna pod działalność,
warunki zabudowy 770.000zł 660-
474-444 BEWE 

KURIANY, działka 1, 000.00m², dział-
ka budowlana 99.000zł 857-338-820
Expert

POPIOŁÓWKA, działka 10885m²,
działka 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 planie zagospodarowania prze-
strzennego część działki przeznaczo-
na jest pod zabudowę turystyczno
- wypoczynkową i pensjonatową, a
część pod zabudowę jednorodzinną,
350.000zł 600-325-453 Apogeum 

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

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

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

LEŚNE

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

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



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

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

C Z YŻE W, dzia łka 5000m², Las
w Kamieniu Starym. 25.000z ł
666-528-681

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

NARE W, os. gm. Narew, dzia ł-
ka 50000m², las sosnowy 58-68
letni, cena do uzg. 30.000zł/ha
798-898-189

SZEPIETOWO, działka 5000m², las,
Dąbrowa Łazy. 27.000zł 666-528-681

TUROŚŃ Kościelna, działka 12400m²,
gm. Zawady, las olchowy kilkudziesię-
cioletni. 30.000zł 695-257-542

W Y S O K I E Mazowieckie, dzia ł-
ka 51700m², Las 90 letni, obręb
Milejczyce 45.000zł/ha 666-528-681

SIEDLISKOWE
KOLNO, działka 40000m², Wieś
Wiszowate, siedlisko z domem drew-
nianym + budynki gospodarcze, moż-
liwość podzielenia na mniejsze działki.
600.000zł 604-203-737

KRUSZYNIANY, działka 1250m², sie-
dlisko, dom mieszkalny, bud. gospo-
darcze, + projekt na budowę nowego
domu. 60.000zł 889-203-882

MOŃKI, działka 60000m², Dom mu-
rowany z budynkami, ok. Moniek.
320.000zł 508-327-925

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

TYKOCIN, działka 2000m², siedli-
sko we wsi Słomianka, zabudowa-
ne stodołą 100m² i budynkiem go-
spodarczym 120m², z możliwością
przekształcenia na dom 50.000zł
731-675-030

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

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

KOLNO, działka 10200m², łąka z ol-
szyną, gm. Mały Płock. 60.000zł
512-564-493

OGRODNICZKI, działka 2001m², pod 
obiekty i urządzenia z zakresu ob-
sługi komunikacji, z zakresu handlu, 
rzemiosła i innych nieuciążliwych dla 
otoczenia z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej 400.200zł 600-325-
453 Apogeum 

OLMONT Y, działka 1, 002.00m², 
działki zlokalizowane w Olmontach, 
objęte planem zagospodarowania 
przestrzennego i przeznaczone w nim 
pod zabudowę usługowa 220.440zł
505-093-995 BIS 

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

B I A ŁY S T O K ,  o s .  C e n t r u m ,  . 
14.268.000zł 690-124-907 Ada

IGNATKI, . 19.680zł 690-124-907 Ada 
BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, 152 m² w reprezen-
tacyjnej kamienicy na biuro, kance-
larię, 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, ogrzewanie. Doskonała lokaliza-
cja. Kontakt 856750005, 667123120. 
32zł/mkw. 667-123-120 PCRT

WASILKÓW, ul. Nadrzeczna, Do 
wynajęcia lokal biurowy 10 m² w 
Wasilkowie na ulicy Nadrzecznej 22. 
Woda, prąd, ogrzewanie. Dobra lo-
kalizacja. 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 ulicy Anders 40. 
Woda, prąd, ogrzewanie, ochrona. 
Doskonałe warunki i lokalizacja. 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 uli-
cy Gen.Wł.Andersa 40. Woda, prąd, 
ogrzewanie, ochrona, cena 23zł/
mkw. 667-123-120 PCRT
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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 Białymstoku,
dwie klatki schodowe, 113 mieszkań o pow. 27-

201 mkw., w podziemiu garaże, usługi na parter-
ze i pierwszym piętrze. Aktualnie na sprzedaż:
2 apartamenty i 2 lokale usługowe oraz mie-

jsca postojowe w garażu podziemnym.

gotowe do 
odbioru.

Ostatnie apar-
tamenty

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Swobod-
nej w Białymstoku. 32 mieszkania o pow.
35-117 mkw. Miejsca postojowe w garażu 

podziemnym, lokale usługowe na parterze.
Na sprzedaż ostatnie miejsca posto-

jowe w garaży podziemnym.

gotowe do 
odbioru

Ostatnie miejs-
ca parkingowe

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Fa-
brycznej  w Białymstoku, 51  mieszkań.
Ostatnie mieszkania o powierzchni 54-

68 mkw z przyporządkowanymi miejsca-
mi postojowymi w garażu podziemnym.

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, ul. Plażowa (róg Piaskowej),  domy 
jednorodzinne w zabudowie szeregowej BE-
ACH HOUSE (tylko 3 budynki),. Powierzchnia 

mieszkalna: 125,51 m2 (w tym garaż 19,38 m2).  
Kompletny stan deweloperski, trzy poziomy, ga-
raż w budynku, 3 sypialnie, ogród, balkon 17,33
m2.  Dojazd asfaltowy,  5,5 km do ścisłego cen-

trum, 650 m do SP, 2 km do plaży miejskiej.

2021 r. 499.000 zł



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

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

 » WASILKÓW, UL. NADRZECZNA 
22, DO WYNAJĘCIA PO
WIERZCHNIA PRODUKCYJ
NO  MAGAZYNOWA, WODA,
PRĄD, OGRZEWANIE, PAR
KING. DOBRA LOKALIZA
CJA. 12zł/mkw. 667-123-120

 » WASILKÓW, UL. NADRZECZNA, 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 
PRODUKCYJNO MAGAZYNO
WA 913, 15 M² W WASILKOWIE 
NA ULICY NADRZECZNEJ 22. 
WODA, PRĄD, OGRZEWANIE,
PARKING. DOBRA LOKALI
ZACJA. KONTAKT 856750005
12zł/mkw. 667-123-120 PCRT

 OGRODNIKI, Restauracja z dwoma 
budynkami dzierżawionymi do 2029r,

trasa 16 krajowa, przy przejściu w 
Ogrodnikach. 2.500zł/mkw.

537-133-202

OGRODNIKI, Restauracja z dwo-
ma budynkami dzierżawionymi do
2029r, trasa 16 krajowa, przy przej-
ściu w Ogrodnikach. 2.500zł/mkw.
537-133-202

BIAŁYSTOK, os. Starosielce, budynek
inwestycyjny 1.808.100zł 857-338-
820 Expert

BIAŁYSTOK, ul. Składowa, budynek 
usługowy o pow. 1332m, na dział-
ce o pow. 2950m 5.000.000zł 505-
093-995 BIS 

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

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal użyt-
kowy w budynku biurowo - usługo-
wym na IV piętrze z windą, składa
się z dwóch pomieszczeń mogących
stanowić odrębne lokale / dwa wej-
ścia z holu/ 290.000zł 600-325-453
Apogeum

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, parter z
dużą witryną, otwarta przestrzeń 
do samodzielnej aranżacji, stan de-
weloperski 550.000zł 600-325-453
Apogeum 

MOŃKI, test 2.500.000zł 505-093-
995 BIS

BIAŁYSTOK, ul. Bema 11, ul. Bema 
11. Lokale użytkowe (biura, poradnie, 
edukacja, usługi) o powierzchni od 16 
do 21 m². Bezpłatny parking, możli-
wość wydzielenia i zabudowy własne-
go korytarza. 45zł/mkw. 732-289-560

Garaże i miejsca postojowe

 » BIAŁYSTOK, B STOK, CENTRUM, 
MIEJSCE PARKINGOWE POD
BUDYNKIEM MIESZKAL
NYM 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

BIAŁYSTOK, ul. Krakowska7a, os.
Centrum, Krakowska 7a oferuję do 
wynajęcia miejsce na dolnej pla  or-
mie garażowej. 160zł 721-960-239

B I AŁY S T O K , ul. Waszyngtona, 
Miejsce postojowe w podziemnym 
parkingu, ul. Waszyngtona 38 160zł
666-528-681
ŁOMŻA, Wynajmę garaż w Łomży, 
brama unoszona na pilota, 250zł 
+prąd. 250zł 506-194-223

B I AŁYS TO K, ul. Pu łaskiego 17, 
Wynajmę garaż. 220zł 517-914-893

CHOROSZCZ, garaz blaszany 3x5m. 
idealny jako schowek przy budowie 
domu 350zł 665-142-058

BIAŁYSTOK, ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, wynajmę miejsce po-
stojowe na podziemnym parkingu. 
150zł 739-521-215

Posiadam do wynajęcia
BIAŁYSTOK, os. Przydworcowe, 2 od-
rębne pokoje, kuchnia, umeblowane 
i wyposażone, nowa cegła, 1400zł 
+ opłaty eksploatacyjne + kaucja 
1.200zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, ul. Monte Casino, 1 po-
kój w 4 pokojowym mieszkaniu, peł-
ne wyposażenie 600zł 666-528-681

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

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 3 poko-
je, umeblowane: rozkład: przedpokój, 
salon połączony z kuchnią, łazienka, 
sypialnia z przejściem do gabinetu. 
Koszt:1600 zł + opłaty eksploata-
cyjne + kaucja 1.400zł 857-424-016
Apogeum

B I AŁY S T O K , ul. Sukienna, os. 
Przydworcowe, 61 m², parter 3 osob-
ne pokoje + kuchnia, 1350zł +opłaty 
1.350zł 660-474-444 BEWE

D O B R Z Y N I E W O  Duże,  50 m², 
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 857-446-687 Area

BIAŁYSTOK, ul. Lipowa, os. Centrum, 
Lipowa, 1 piętro, 28m²  1.260zł 857-
338-820 Expert
ŁOMŻA, 32m², Lokal usługowy, pod 
działalność gospodarczą, po re-
moncie, oddzielna łazienka, vis a vi 
Kaufl and 800zł 506-194-223

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, Pokoje 
studentom, 350-550zł. +liczniki. 350zł
600-766-466

BIAŁYSTOK, Pokój Panu oddzielny 
z łazienką i aneksem kuchennym. 
500zł/+liczniki 693-160-490

BIAŁYSTOK, Wynajmę 2 oddzielne 
pokoje, w B-stoku, os Wygoda, 550-
600zł., kaucja zwrotna 300zł. 550zł
609-157-715

B I AŁYS TO K, os. Nowe Miasto, 
Wynajmę 2 pokojowe 43.5m², nie-
umeblowane, z balkonem, cena do 
uzg. 1.200zł/+opłaty 519-370-687

BIAŁYSTOK, ul. Bema, os. Bema, 
Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie z 
aneksem kuchennym( 40m²) na par-
terze+piwnica, umeblowane, pral-
ka, zmywarka, parking zamykany. 
1.300zł/+liczniki 501-066-647

BIAŁYSTOK, ul. Monte Cassino 5, 
Wynajmę 3 pokojowe. 900zł/+opła-
ty 692-973-067

K L E O S I N , W ynajmę  budynek 
80m², produkcja, magazyn. 600zł
518-712-933

KLEOSIN, Wynajmę domek 60m², 
ocieplony, kanalizacja, projekt na 
gaz. 700zł 518-712-933

CZYŻEW, Wynajmę działkę 75 a z 
budynkiem gospodarczym o pow.
120m². 500zł 785-189-063

BIELSK Podlaski, ul. Kowalska 33, 
Wynajmę garaż. 80zł 856-616-814

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Broniewskiego,
Wynajmę kawalerkę, kaucja, od za-
raz. 700zł/+opłaty 606-282-188

BIAŁYSTOK, ul. Raginisa, Wynajmę lo-
kal 35m², 1.500zł 603-034-894

ŁOMŻA, Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe, w Łomży, + media. 500zł/osobę
698-055-987

BIAŁYSTOK, 84m², ul. Zagórna, os. 
Dziesięciny, Wynajmę mieszkanie
pięć pokoi na osiedlu Dziesięciny
ul. Zagórna Cena 2000zł. + opła-
ty. Wymagana kaucja 2000z ł.
2.000zł/+opłaty 697-870-539

HAJNÓWKA, Wynajmę mieszkanie
w Hajnówce, 2 pokojowe, z kuchnią,
40m², I piętro. 1.000zł 579-224-220

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Antoniukowska, 
os. Antoniuk, Wynajmę pokój 1 oso-
bowy, 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. Piasta, Wynajmę po-
kój dziewczynie, umeblowany. 450zł
888-031-994

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój osobie 
bez nałogów, +kaucja. 500zł/+liczniki
604-844-765
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BIAŁYSTOK, ul. Wschodnia 14,
Wynajmę pokój osobie samotnej, ok
15m². 480zł 537-304-904

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój w miesz-
kaniu dwu pokojowym kobiecie.
500zł 509-909-956

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Piasta, os. Bojary,
atrakcyjne miejsce postojowe w ga-
rażu podziemnym, ul. Piasta 150zł
660-474-444 BEWE 

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

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

WASILKÓW, os. Wasilków, dom o po-
wierzchni 120m², salon z aneksem
kuchennym, 2 sypialnie, 2 łazienki,
garaż na 2 samochody 2.700zł 857-
424-016 Apogeum

B I AŁY S T O K , ul. M łynowa, os.
Centrum, komfortowe mieszkanie;
salon z aneksem kuchennym, 2 od-
rębnych sypialni, z dużym balkonem
i miejscem postojowym, opłaty:
3000zł + opłaty eksploatacyjne + ka-
ucja 3.000zł 857-424-016 Apogeum 

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

BIAŁYSTOK, 150m², os. Marczuk, lo-
kal użytkowy pod każdą działalność,
magazyn, produkcja, winda towaro-
wa, idealne miejsce, blisko centrum
2.550zł 570-299-000 Krzysztof  

SUWAŁKI, 36m², ul. Kościuszki 40, lo-
kal użytkowy wynajmę na działalność
biurową lub podobną, 2 pomiesz-
czenia obok siebie. 120zł/+liczniki
602-112-408

B I A ŁY S T O K , u l .  K o p e r n i k a ,
Kaczorowskiego, miejsce postojo-
we, nowe, pełne wyposażenie, wysoki
standard 3.000zł 666-528-681

BIAŁYSTOK, 42m², os. Wygoda,
mieszkanie 2-pokojowe. 1.300zł
885-822-608

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

BIAŁYSTOK, 120m², os. Wygoda, par-
ter w nowym bloku, stan deweloper-
ski 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, os. Mickiewicza, par-
ter, mała kawalerka, internet w 
cenie 1.100zł 696-999-221 em5 
nieruchomości

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, par-
ter, wejście od ulicy, lokal może być 
wykorzystany na cele biurowe, usłu-
gowe lub handlowe, np.biuro, salon 
kosmetyczny lub fryzjerski czy też ga-
binet medyczny, wynajem od zaraz!  
1.400zł 857-446-687 Area 

BIAŁYSTOK, os. Śródmieście, po-
koje do wynajęcia umeblowane, 
kuchnia, łazienka, 500-600zł. 500zł
600-672-060

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

BIAŁYSTOK, ul. Rynek Kościuszki, po-
kój biurowy, 2 piętro w kamiennicy 
usługowej, przy Ratuszu 600zł 505-
093-995 BIS 

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

BIAŁYSTOK, os. Piasta, pokój do 
wynajęcia w mieszkaniu 3 pokojo-
wym. Pani nie palącej. 500zł/pokój
857-419-343

BIAŁYSTOK, pomieszczenie 40m² 
do wynajęcia, na prywatnej pose-
sji, może być na magazyn. 400zł
577-737-270

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

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, 
os. Sienkiewicza, reprezentacyjny lo-
kal 152 m², IV piętro, winda, na biu-
ro, kancelarię, usługi, szkołę i inne 
4.500zł/+opłaty 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 55m², ul. Kręta, os. 
Nowe Miasto, ul. KRĘTA 55 m², 
KOMFORTOWE 3 pokoje, taras 50 
m², miejsce postojowe w garażu + 
opłaty 1.800zł 660-474-444 BEWE

BIAŁYSTOK, 54m², ul. Św. Mikołaja, 
os. Centrum, ul. Św. Mikołaja 1. Lokale 

j

biurowe, V piętro. Przestronne, widne 
pomieszczenia, klimatyzacja, winda, 
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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 37 do 73m2 z widokiem na 
park. Doskonała lokalizacja, w bezpośrednim są-

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

Etap I - I kw. 
2021, etap II 
- II kw. 2021

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)



monitoring budynku. Pozostałe po-
wierzchnie: 49m², 43, 50m², 37, 50m²  
30zł/mkw. 856-633-672

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Świętego 
Rocha, os. Centrum, ul. Św. Rocha, 

ę g

parter, +opłaty 1.300zł 660-474-444
BEWE 

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Wierzbowa, 
umeblowane 1.150z ł/+liczniki
733-995-453

 » BIAŁYSTOK, UL.
TRANSPORTOWA 3, OS. NOWE
MIASTO, WYKOŃCZONY LO
KAL USŁUGOWY ZNAJDUJĄCY
SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU
Z 2010R, 2100 + OPŁATY OK. 
400ZŁ. 2.500zł 664-055-772

BIAŁYSTOK, ul. Monte Cassino 5, wy-
najmę 3 pokojowe mieszkanie, 2 pię-
tro, w pełni wyposażone 1.500zł/
całość 505-646-159

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 3 kon-
dygnacyjny pod biura, hotel, hostel, 
wykończony, cena netto. 50zł/m²
600-900-969

O L M O N T Y , w y n a j m ę  d o m . 
800zł/+opłaty 884-691-250

BIAŁYSTOK, ul. Piłsudskiego, wynaj-
mę kawalerkę, pełne wyposażenie, 
1200zł +kaucja, dzwonić po godz. 
16:00. 1.200zł 577-400-578

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

BIAŁYSTOK, os. Piasta, wynajmę 
pokój, umeblowany, z balkonem, 
dla ucznia lub studenta. 400zł
519-798-201

BIAŁYSTOK, ul. Mieszka I, wynajmę 
samotnym mieszkanie 2 pokojowe, 
z kuchnią, umeblowane, sprzęt AGD. 
1.300zł/całość 697-123-851

BIAŁYSTOK, ul. Jana Pawła, wy-
najmę umeblowany pokój. 550zł
502-782-576

GRĄDY, Łąka do wydzierżawienia 
6ha, Grądy Woniecko. 600zł/ha
604-672-605

Wynajem krótkoterminowy

WŁADYSŁAWOWO, Władysławowo, 
200m od morza, domki, pokoje z ła-
zienkami, kuchnia, ogród, grill, par-
king, zniżki seniorom, 40-50zł. 40zł
507-481-088

Poszukuję do wynajęcia

BIAŁYSTOK, Do sporadycznego, oka-
zjonalnego użytkowania, najlepiej
przy domku jednorodzinnym ! 300zł/
całość 699-710-948

BIAŁYSTOK, Para poszukuje nie 
drogiej kawalerki do wynajęcia.
571-077-999

BIAŁYSTOK, Para z dwójką dzieci po-
szukuje mieszkania w Białymstoku lub
okolicach do wynajęcia, minimum 2
pokoje, osoby szanujące cudzą wła-
sność. 1.000zł 531-326-561

BIAŁYSTOK, Poszukuję letniej kuchni
lub pokoju w domku jednorodzinnym,
może być niedaleko Białegostoku.
600-393-346

BIAŁYSTOK, Poszukuję mieszkania
do wynajęcia do 40m² z umową, do
1100zł za całość, Białystok, najchęt-
niej w centrum. 505-593-389

BIAŁYSTOK, ul. St. DUBOIS, Rodzina
z 2 dzieci w wieku 4, 5 lat szuka 2,
3 pokojowego mieszkania na długi
okres czasu lub domu  800zł/+opłaty
661-700-345

 » BIAŁYSTOK, SPOKOJNA RO
DZINA 2 OSOBOWA PO
SZUKUJE MIESZKANIA DO
WYNAJĘCIA, DBAJĄCA O
CUDZĄ WŁASNOŚĆ, NAJCHĘT

Ę ĄĄ

NIEJ NA OSTATNIM PIĘTRZE.
1.200zł/całość 733-358-733

Kupię

BIAŁYSTOK, Kupie działkę nad je-
ziorem z dostępem do wody oko-
lice Augustowa Ełku do 1000m.
606-831-247

BIAŁYSTOK, Kupie działkę najlepiej 
z dostępem do jeziora. 579-957-307

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

BIAŁYSTOK, Kupie ziemię do 15km
do 10ha Może być to ziemia rolna,
laka, pastwiska. Nie może być mo-
kra. Płatność gotówka lub w rozlicze-
niu mogę dać mieszkanie w mieście.
10.000.000zł/całość 539-350-999

Białystok, Kupię dom 
100-130m² lub dział-
kę 1200-1500m², szer. 

minimum 27m², z rynku 
wtórnego lub pierwotne-
go, B-stok i okolice. W 
rozliczeniu Toyota Aven-
sis GSL. . Bezpośrednio. 
698-002-505 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę budowla-
ną i inwestycyjną, Ignatki osiedle lub 
Ignatki. 1zł 698-195-597

SOWLANY, Kupię działkę budowla-
ną w okolicach Sowlan. 572-188-253

SUWAŁKI, Kupię działkę pod budo-
wę domu lub dom na Podlasiu, z do-
stępem do rzeki/jeziora. Chętnie na 
uboczu w cichej okolicy. tel (87) 735-
20-37 kupie.dzialke.podlasie@gmail.
com 877-352-037

BIAŁYSTOK, Kupię działkę w Ignatkach 
Osiedle. 1zł 698-195-597

B I A ŁY S T O K , Kupię  dz ia łkę  w 
Ignatkach, Ignatkach Osiedle, 
Księżynie lub Księżyno Kol., Koplany. 
698-195-597

BIAŁYSTOK, Kupię działkę w Ignatkach,
ul. Borsucza. 1zł 698-195-597

BIAŁYSTOK, Kupię działkę w Ignatki 
Osiedle lub Księżyno Kolonia lub 
Ignatki. 698-195-597

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

ŁOMŻA, Kupię mieszkanie 2 pokojo-
we w Łomży, nowsze budownictwo. 
506-194-223

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie 2 poko-
jowe, obrzeża centrum Białegostoku, 
nowsze budownictwo. 506-194-223

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie do 
remontu lub dom, Białystok obrze-
ża w rozsądnej cenie. 4.000zł/m²
503-391-530

BIAŁYSTOK, Kupię nieduże siedli-
sko ok. Tykocina, Knyszyna, Moniek, 
Rybo ły, Ploski,  niedrogo. 1z ł
531-540-521

BIAŁYSTOK, Kupię nieduży dom,
murowany, parterowy, do 110m², 
ogrzewany gazem lub bliźniak, bezpo-
średnio od właściciela, zamieszkały. 
694-897-532

SUPRAŚL, Kupię nieruchomość w 
Supraślu. 692-776-897

WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 29
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MMieszkanie niedaleko centrum a jednocześnie
z pięknym parkiem na wyciągnięcie ręki. 
Niedaleko centra handlowe, restauracje, basen 

dworzec, szkoły, przedszkola, żłobki i przychodnie.
Możesz mieć to wszystko. Miniosiedle „Przy Parku”
to budynek wielorodzinny, w którym zostanie 
zlokalizowanych 220 mieszkań o zróżnicowanym 
metrażu. Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga, które 
na swoim koncie ma wiele innych pres  żowych 
inwestycji, zaprasza na ulicę Jana Pawła II.

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

W ofercie dewelopera są mieszkania od ok 35 – 73 mkw. 
Zróżnicowanie metrażu sprawia, że swoje miejsce na ziemi może 
znaleźć tu zarówno rodzina z dziećmi jak i single.

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

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

Co jeszcze wyróżnią inwestycję przy ulicy Jana Pawła 
w Białymstoku? To idealne połączenie ze ścisłym centrum mia-
sta. Dostać się tam można w zaledwie kilka minut autobusem 
czy samochodem. W bezpośredniej okolicy jest wspomniany 
wcześniej Park Antoniuk, sklepy, galerie, szkoły, przedszkola 

i żłobki. Doskonale rozwinięta infrastruktura na pewno przekona 
niejednego niezdecydowanego klienta.

Inwestycja „Przy Parku” to szansa na zamieszkanie w pięk-
nej enklawie zieleni zaledwie kilka minut jazdy do centrum 
Białegostoku, a bezpośrednie sąsiedztwo Parku Antoniuk i rzeki 
Białej staną się doskonałą okazją do całorocznej rekreacji i let-
niego wypoczynku.

CENY MIEJSC PARKINGOWYCH:

Miejsce parkingowe w podziemiach – od 25 tys zł (w zależ-
ności od wielkości)

TERMINY REALIZACJI ETAPÓW:

etap I – 31 marzec 2021
etapy II i III – 30 czerwiec 2021
– Z całkowitym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest

to jedno z ciekawszych obecnie oferowanych miejsc w mieście
– mówi Rafał Szeliga.

EKSPERT FINANSOWY DORADZI BEZPŁATNIE

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

  Spotka się w dogodnym miejscu i terminie
  Wyliczy zdolność kredytową w kilkunastu bankach
  Porówna aktualne oferty banków i pomoże wybrać
najkorzystniejszą
  Wynegocjuje atrakcyjne warunki fi nansowania
  Przeprowadzi całą procedurę kredytową i pomoże w przy-
gotowaniu formalności

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu oraz komplek-
sowej obsługi transakcji deweloper podjął współpracę z OPEN
FINACE EXPERT. – niezależnym ekspertem finansowym

w zakresie kredytów i pożyczek hipotecznych. To jedna z naj-
większych i najwyżej ocenianych fi rm ekspertów fi nansowych 
w Polsce. Siłą fi rmy jest, m.in. bardzo wysoka jakość obsługi 
klienta, skuteczność, profesjonalizm doradców, bezstronność 
oraz bogata oferta produktów hipotecznych, ubezpieczeniowych 
i inwestycyjnych.

NP

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Budowlane „Szeliga” Sp. z o.o. rozpoczęło 
swoją działalność w 1995 roku. Zrealizowane obiekty można 
spotkać w Białymstoku, Łomży, Zambrowie, Suwałkach oraz 
Bielsku Podlaskim. Przez cały czas działalności przedsię-
biorstwo śledzi nowości na rynku budowlanym i stara się 
w każdej realizacji stosować najlepsze materiały i sprawdzone 
systemy, dlatego może zagwarantować, że budowane obiekty 
są wykonywane solidnie i spełnią oczekiwania najbardziej 
wymagających klientów.

TYLKO TERAZ! 
SPECJALNA OFERTA!

Skorzystaj z programu „10/90”, 
wpłać 10% wartości mieszkania przy 
podpisaniu umowy deweloperskiej, 

a 90% przed odbiorem mieszkania. Oferta
dotyczy wybranych mieszkań, więcej in-

formacji uzyskasz w dziale sprzedaży.
KONTAKT:

Przedsiębiorstwo Budowlane
„Szeliga” Sp. z o.o.

ul. Transportowa 3/63 
(wjazd od ulicy Tadeusza Jasińskiego)

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

mail: biuro@pbszeliga.pl
mail: sprzedaz@pbszeliga.pl

P  B  S    P  B  S    

Widok na park? To możliwe. Widok na park? To możliwe. 
Zamieszkaj przy ulicy Jana Pawła IIZamieszkaj przy ulicy Jana Pawła II



 Białystok, Kupię ziemię rol-Bi ł k K i i i l
ną lub siedlisko ze starym

domkiem w okolicach Białe-
gostoku, w rozliczeniu Mer-

cedes GL. 602-717-353

HAJNÓWKA, Kupię ziemię rolną, 
gm. Czyże, Hajnówka, Milejczyce  
666-528-681

BIAŁYSTOK, Mieszkanie 1, 2 pię-
tro w cegle, poniżej ceny rynkowej, 
może być do remontu, w B-stoku. 
1zł 698-195-597

BIAŁYSTOK, Poszukuję mieszkania na 
os. Białostoczek lub w okolicy o do-
wolnych parametrach. 729-874-095

BIELSK Podlaski, Witam zajmujemy się 
-skupem lasu na pniu -skupem lasu 
razem z gruntem -skupem drzew go-
towych ściętych sosna, świerk, brzo-
za, olcha i inne każda ilość płatność 
gotówką -wycinką drzew niebezpiecz-
nych -reku 250zł/szt. 735-160-749

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

BIAŁYSTOK, drzewostany od 3ha i
więcej-wysokie ceny. 795-597-419

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

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

Meble

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

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

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT.
20zł 856-534-720 Białystok

KANAPA narożna, stan db. 250zł 572-
188-253 Białystok 

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

KRZESŁA składane, konstrukcja me-
talowo- plas  kowa, bardzo wygodne, 
sprzedam w komplecie, ok. 30szt. 
60zł/szt. 606-758-757 Białystok 

KUCHNIA dębowa, kuchenka gazowa 
Bosh do zabudowy, stan bdb.. 500zł
603-729-086 Białystok 

KUPIĘ meble używane, do małego 
pokoju. 1zł 797-440-696 Białystok 

MEBLE z kutego żelaza - łóżka, stoły, 
krzesła, inne 50zł/szt. 501-545-296
Białystok 

NOWA wersalka w kolorze szarym, 
jednolitym, na sprężynie, z pojem-
nikiem na pościel, lepszy gatunko-
wo materiał. 550zł 795-013-099
Białystok

PÓŁKOTAPCZAN i kredens z lat 70. 
150zł/szt. 693-409-808 Białystok 

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

REGAŁ dębowy, komoda. 1.500zł729-
971-047 Białystok 

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

REGAŁ dębowy. 1.500zł 601-323-135
Białystok

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

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

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

SZAFA 2 drzwiowa szer. 90cm, wys. 
240cm z nadstawką, stan db. 200zł
508-366-594 Białystok 

SZAFA 30/50, 3-półki, transport gra  s. 
100zł 731-675-030 Białystok 

SZAFA narożna, bez nadstawki, stan 
bdb. 250zł 508-366-594 Białystok 

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

SZAFKI kuchenne, komplet, jasne, stan 
db, transport gra  s. 200zł 731-675-
030 Białystok 

TAPCZAN dla dziecka 1-osobowy, roz-
kładany stan db 90zł 572-188-253
Białystok

TAPCZANIK dziecięcy, rozkładany. 
100zł 572-188-253 Białystok 

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

WERSALKA czerwona bardzo ładna+ 
dwie poduszki, w tym samym kolo-
rze, transport gra  s. 200zł 731-675-
030 Białystok 

WERSALKA nowa  1.000zł 729-971-
047 Białystok

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

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

WERSALKA używana. 200zł 856-501-
559 Białystok 

WERSALK A. 150zł 795-999-550
Białystok

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

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

SOFA stan db. 200zł 695-922-181
Białystok

SPRZEDAM nowa wersalka w kolorze 
szarym, jednolitym, na sprężynie, z 
pojemnikiem na pościel, lepszy ga-
tunkowo materiał. 550zł 795-013-
099 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka w kolorze 
szarym, jednolitym, na sprężynie, z 
pojemnikiem na pościel, lepszy ga-
tunkowo materiał. 550zł 795-013-
099 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka w kolorze 
szarym, jednolitym, na sprężynie, z 
pojemnikiem na pościel, lepszy ga-
tunkowo materiał.  550zł 795-013-
099 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke bez bocz-
kow kolor szary jednolity lepszy ga-
tunkowo material tkanina 550zł 537-
191-795 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezy-
nie -kolor szary jednolity- lepszy ga-
tunkowo materiał z pojemnikiem na 
posciel dowoz kurierem cale podlasie 
550zł 536-040-225 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezy-
nie -kolor szary jednolity- lepszy ga-
tunkowo materiał z pojemnikiem na 
posciel dowoz kurierem cale podlasie 
550zł 536-040-225 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezy-
nie -kolor szary jednolity- lepszy ga-
tunkowo materiał z pojemnikiem na 
posciel dowoz kurierem cale podlasie 
550zł 536-040-225 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezy-
nie -kolor szary jednolity- lepszy ga-
tunkowo materiał z pojemnikiem na 
posciel dowoz kurierem cale podlasie  
550zł 536-040-225 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie bez boczkow -kolor szary jed-
nolity- lepszy gatunkowo materiał z 
pojemnikiem na posciel dowoz ku-
rierem cale podlasie 550zł 536-040-
225 Białystok 

SPRZEDAM nowy tapczan na sprezy-
nie 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 
ŁÓŻKO aluminiowe, piętrowe, 1 oso-
bowe, z drabinką, pod spodem biur-
ko, cena do uzgodnienia. 320zł 791-
507-984 Augustów

Wyposażenie wnętrz
BARDZO wygodne super konstrukcja. 
Sprzedam komplet ok 30 szt Mam 
zdjęcia NIE udało się dodać ? 60zł
606-758-757 Białystok 

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

DY WA N 2x3m, ma ło używany, 
orzech-beż, ładny. 180zł 503-902-
859 Białystok

DYWAN 2x3m. 30zł 856-534-720
Białystok 

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

FIRANKA dł. 2.55m, szer. 1.80m, 1szt. 
20zł 502-639-948 Białystok 

FIR ANKI nowe, d ł. 90cm, szer. 
2.40m, błyszczące. 20zł 502-639-
948 Białystok 

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

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

LUSTRO kryształowe fazowane, 
160x60cm, ramka drewniana, brąz, 
szeroka 4cm, szlaczki na obwodzie 
złote. 95zł 694-897-532 Białystok 

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

ROWER składak 20 cali. 76zł/całość
503-391-530 Białystok 

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

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

ZLEW nierdzewny 2 komorowy, wym 
44x41, otwór na baterię, gł. 15cm.
60zł 511-062-151 Białystok 

UMY WALK A podwojna w kolo-
rze beżu 120zł/szt. 508-073-762
Białystok

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

WYKŁADZINA nowa niebieska dzie-
cięcy wzór, 4m szerokości. 40zł 667-
063-138 Białystok 
ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy.
80zł 862-713-853 Zambrów
ŻYRANDOL, klosz biały, kształt nabo-
ju, żarówka duży gwint. 50zł511-062-
151 Białystok

BALE jesionowe wysezonowane, su-
che około 7m³. 1.100zł/m³ 511-193-
667 Wysokie Mazowieckie 

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

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

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

BLACHA falowana wym. 185cm wys,
80cm szerokości, 80szt. 10zł/szt. 668-
302-472 Brańsk

BLACHA z demontażu, ocynkowana
2m x 1m, cena za 1 arkusz. 12zł 727-
375-324 Goniądz

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

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

BOJLER nowy, elektryczny, 2szt.
100zł/szt. 663-736-317 Białystok 

BRAMA garażowa, używana, uchyl-
na, 2.10m x 2.70m. 420zł 512-909-
485 Sejny

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-627-
924 Białystok 

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

CEGŁA kratówka Lewkowo, 1000 szt, 
wym. 25x22x19 2.200zł/całość 784-
476-877 Narewka 

CEGŁA pełna czerwona, palona, 4000
szt, nowa. 1, 30zł/szt. 518-424-077
Mońki

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

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

DACHÓWKA czerwona poniemiec-
ka, możliwy dowóz. 606-262-582 Ełk

DESECZKI brzozowe, wysezonowa-
ne jako parkiet lub inna galanteria
drewniana, ok. 50m². 20zł/m² 606-
758-757 Białystok 

DESKA calówka, dł. 6.5m, wysezono-
wana, cena do uzgodnienia. 600zł
574-188-650 Turośń Kościelna

DESKA wysezonowana sosna, świerk.
600zł/m³ 607-222-262 Suchowola

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.

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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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

DREWNO tartaczne Dąb, Jesion. 
900zł/m³ 692-776-897 Białystok 

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

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

 » DRZWI DREWNIANE LEWE
85. 1zł 856-534-720 Białystok

DRZWI drewniane z futryną, 90 pra-
we, szer z ościeżnicą 98, 5cm. 430zł
508-073-762 Białystok 

DRZWI garażowe 2 skrzydłowe, fi lon-
gowe. 100zł 663-736-317 Białystok 

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

DRZWI nowe, zewnętrzne, z futrynami 
Sokółka, 5szt. 140zł/szt. 663-736-317
Białystok

DRZWI otwierane metalowe, z fu-
tryną. 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 mon-
tażu(próg, 2 zamki, wkładki, klamka), 
kolor złoty dąb.wym.97x205cm.Drzwi 
prawe. 1.019, 98zł/całość 794-290-
227 Białystok 

DRZWI zewnętrzne pcv z dostawką, Z 
prawej strony drzwi „90” z lewej wi-
tryna, szer.198x209cm. 1.100zł 508-
073-762 Białystok

DRZWI zewnętrzne, drewniane, uży-
wane, 85x205, 1szt. 100zł 862-713-
853 Zambrów

D R Z W I zewnętrzne, metalowe 
ocieplone pianką, przeszklone, kpl.
nowy gotowy do montażu(2 zam-
ki, klamka, wkładki), kolor złoty dąb, 
wymiar z ościeżnicą 97x205cm, lewe 
1.290zł 856-751-935 Białystok 

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

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

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

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 290zł
514-236-407 Białystok 

GRZEJNIK blachowy warsztatowy 
nowy 3szt. 40zł/szt. 503-149-773
Olecko 

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

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-616-
814 Białystok 

GRZEJNIKI Purmo, różne długo-
ści, 100-200zł. 100zł 693-409-808
Białystok

GRZEJNIKI aluminiowe 15szt. 11zł/
szt. 503-149-773 Olecko 

GRZEJNIKI żeliwne 12szt. 10zł/szt.
508-654-114 Białystok

GRZEJNIKI żeliwne nigdy nie używane 
.Na zdjęciu w zestawach 9 szt. 11 szt. 
15 szt., ma jeszcze więcej zestawów . 
10zł/szt. 664-128-650 Białystok

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

GWOŹDZIE, dł 50mm, 14kg. 4zł/kg.
502-639-948 Białystok 

JESION w klocu, olcha. 1zł 501-647-
161 Grajewo 

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 

KROK WIE dł 6m, wysezonowa-
ne. 750zł/m³ 574-188-650 Turośń 
Kościelna 

KRĄG betonowy, 2szt. 120zł/szt. 507-
975-896 Białystok

KUPIĘ drut 12, pustak biały    1zł 609-
320-169 Zambrów 

KUPIĘpapę termozgrzewalną. 1zł603-
218-715 Białystok 

LINA stalowa 12mm, nowa, 100mb. 5zł
507-960-008 Wysokie Mazowieckie 

LUKSFERY 20 x 20, 32 szt. 3zł/szt. 862-
713-853 Zambrów

MATERIAŁ do produkcji maseczek w 
różnych gramaturach, więcej infor-
macji 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 
ogrodowych. 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 uzgodnienia w zależności od ilości 
zakupionych. 300zł/szt. 606-758-757
Białystok

OKNA i drzwi plas  kowe, nieużywane 
3 szybowe. 300zł/szt. 606-758-757
Białystok

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

OKNO drewniane, z lufcikiem, oszklo-
ne, 150x90, 3szt. 150zł/szt. 510-049-
632 Białystok

OLSZYNA dłużyca, metry.  100zł 501-
647-161 Grajewo

ORZECH na pniu, stary. 1.600zł 693-
409-808 Białystok 

PIEC CO Metal Fach, czerwony. 450zł
693-559-049 Białystok

PIEC koza żeliwny, wkład szamotowy, 
powłoka emaliowana. 470zł603-218-
715 Białystok

POJEMNIK na korespondencję dla 
sześciu rodzin, wolnostojąca lub do 
zabudowy, stal kwasoodporna. 900zł
606-758-757 Białystok 

POMPA do wody 1 fazowa.  2.400zł
500-767-728 Białystok 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowników 
2.30x1.50, 4szt. 40zł/szt. 862-713-
853 Zambrów 

PR ZĘSŁA ogrodzeniowe, nowe, 
2x1.30m, 30szt. 150zł/szt. 889-203-
882 Choroszcz

RURKI chromowane 10mm, 30mb. 
3zł/mb 862-713-853 Zambrów 

RURY różne. 25zł/mb 666-965-591
Ruciane-Nida

SOSNA tartaczna w dłużycy, 120m³. 
230zł 728-054-018 Kolno 

SOSNA. 100zł/szt. 666-892-968
Mońki

STAL zbrojeniowa fi  18, fi  22 ok 1t. 1, 
40zł/kg. 603-218-715 Białystok 

STELAŻ podtynkowy WC z przyci-
skiem dzielonym. 230zł 508-073-
762 Białystok

STODOŁA, dł. 30m, szer. 10m. 8.000zł
516-519-617 Siemiatycze

STRAŻAK kominowy z podstawą, ob-
rotowy, stal nierdzewka 220zł 506-
194-223 Białystok 

SUCHE, sezonowane - wymiary 16, 7 
x 5, 7 x 2, 7 cm Mam 71, 5 m² przy-
cięte do kantu, bez falców. Nadają się 
na nawierzchnię podłogi lub galante-
rię drewnianą. 20zł/m² 606-758-757
Białystok

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 10zł
692-922-569 Białystok 

SZTACHETY drewniane świerkowe, 
wys. od 80cm do 120cm, szer. 9cm, 
gr. 2cm, szlifowane, zaokrąglone, od 
4zł. 3, 70zł 505-603-916 Wysokie 
Mazowieckie

TAPETA papierowa raufaza do malo-
wania, 10 rolek. 15zł/szt. 514-645-
129 Białystok

TARCICA wysezonowana (sosna i 
świerk) 600zł 795-999-550 Białystok 

TARLINKA 6 cio -kątna. 1zł/szt. 571-
232-731 Ełk

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, 
prawe do frezarki wrzecionowej, 100 
szt. 4zł/szt. 862-713-853 Zambrów 

WITRYNY okienne 3szt, 1m x 2m (+-). 
250zł/szt. 602-620-994 Łomża

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, zapakowa-
ne w paczki. Nadają się na drobne 
elementy galanterii stolarskiej, par-
kiet (bez felców) itp. 20zł/m² 606-
758-757 Białystok 

ZBIORNIK na olej opałowy 1500 li-
trów. 500zł 889-203-882 Choroszcz 

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 2 
komorowy, rozm 60x80. 80zł 862-
713-853 Zambrów

 » ZLEWOZMYWAK NOWY, 
BIAŁY, 2 KOMOROWY. 1zł
856-534-720 Białystok

BECZKA ocynkowana 600l z zaworem
po oleju napędowym. 550zł510-049-
632 Białystok 

BETONOWE podstawy słupów drew-
nianych 8szt  100zł 508-654-114
Białystok 

DRZWI metalowe zewnętrzne, pol-
skie, nowy, kolor antracyt, grubość 
56mm, kpl. gotowy do monta-
żu(drzwi, próg, ościeżnica, klamka, 2 
zamki, wkładki), dostępne „80” i „90:” 
890zł/całość 604-922-094 Białystok 

DĄB tartaczny 6, 5m od średnicy 
90cm do 0, 60cm 1.500zł 504-476-
641 Suwałki

GRZEJNIK olejowy elektryczny 9-że-
berek, 2000Vat z termostatem 70zł
884-691-250 Białystok 

GRZEJNIKI żeliwne 25szt. 9zł/szt. 503-
149-773 Olecko

KAMIEŃ budowlany rozbijany koloro-
wy . 200zł/m³ 504-476-641 Suwałki

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

OKNO pcv, szer.178x144, białe, nowe 
780zł 508-073-762 Białystok 

PARAPETY z konglomeratu, 30x153, 
mam 6szt. 110zł/szt. 794-290-227
Białystok 

PRZYDOMOWA oczyszczalnia ście-
ków 3000l kompletna nowa nie uży-
wana. 2.000zł889-203-882 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
BEMAR gastronomiczny 7-czescio-
wy, używany. 450zł 693-559-049
Białystok

CHŁODZIARKA mała. 80zł 571-232-
731 Ełk 

GARNKI z grubym dnem, 19-części
nowe. 1.300zł509-854-039 Białystok

GRZAŁKA 3 fazowa (3*2KW) lub na
230V podłączenia w 6 wariantach
różnej mocy, mam 2 szt. Długość
460mm, fi=średnica z gwintem
48mm. Służyć może do grzejnika,
bojlera itp. 100zł/szt. 662-838-984
Białystok

KUCHENKA 4-palnikowa z piekarni-
kiem elektryczna. 400zł 507-627-924
Białystok

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa,
polska, stan bdb. 160zł 663-736-317
Białystok

KUPIĘ pralkę automatyczną, używaną 
oraz kanapo- tapczan. 1zł 797-440-
696 Białystok 

LODÓWECZKA. 300zł 883-085-486
Białystok

LODÓWKA duża, nowa. 300zł 856-
534-720 Białystok 

LODÓWKA mała i duża. 120zł/szt.
663-736-317 Białystok 

LODÓWKI do przewozu żywności sty-
ropianowe rożne wymiary od 30zł
729-966-462 Białystok 

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

ODKURZACZ elektrolux 150 WAT,
sprawny, kolor szmaragd 150zł 856-
501-559 Białystok 

PRALKA automatyczna ARDO mało
używana ładowana od przodu trans-
port gratis. 200zł 731-675-030
Białystok

PRALKA automatyczna Candy, stan
db. 300zł 795-999-550 Białystok 

 » PRALKA MAŁA, TELEWI
ZOR SAMSUNG, LODÓWKA
DUŻA, BAGAŻNIK NA SA
MOCHÓD, BIURKO DREW
NIANE NOWE  WYPRZEDAŻ.
1zł 856-534-720 Białystok

 » PRALKA. 1zł 856-534-
720 Białystok 

ROBOT kuchenny wielofunkcyjny
ZELMER Sprzęt jak NOWY(kilka razy
użyty) z kompletnym wyposażeniem
i instrukcją. Sprzedaje, gdyż jest mi
niepotrzebny-nietrafi ony prezent :)
200zł 663-206-992 Białystok 

SOKOWIRÓWKA 200 zł ekspres 100 
zł Nało używane. 100zł/szt. 606-758-
757 Białystok 

SPRZEDAM prodiż cena 160zl bialy-
stok centrum tel 503391530 110zł/
szt. 503-391-530 Białystok 

ST YROPIANOWE lodówki rożne
wielkości, cena od 40zł 729-971-047
Białystok

SUSZARKA do grzybów i owoców.
100zł 692-922-569 Białystok 

TABORET kuchenny elektryczny 9KW.
350zł 693-559-049 Białystok 

WAGI elektroniczne sklepowe, używa-
ne. 250zł/szt. 693-559-049 Białystok

WIRÓWKA do bielizny 150zł571-232-
731 Grajewo 

ZAMRAŻARKA szufl adowa, stan bdb.
150zł 663-736-317 Białystok 

Z AMRAŻARK A, niemiecka mała
3 szuflady. Bardzo mało używana.
300zł/szt. 606-758-757 Białystok

ZESTAW naczyn Philipiak. Zestaw
18 elementów.Nowy.Zestaw wraz
z książką-instrukcją obsługi naczyn
z płytą!Książka z przepisami Okrasy
4.000zł/całość669-969-320 Białystok

ZMYWARKA Miele uszkodzona na
części. 150zł 729-971-047 Białystok 

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

ZMYWARKA nadblatowa Candy typ
CDCF 6. 500zł 603-654-435 Białystok

KUCHENKA gazowa piekarnik elek-
tryczny Amica Comfort stan dobry.
300zł 795-999-550 Białystok 

MASZYNA gastronomiczna do roz-
drabniania warzyw. 350zł 693-559-
049 Białystok 

SPRZEDAM chłodziarko-zamrażarkę
electrolux, no frost. Wysokośc 185
cm, szerokość 59, 5 cm. Używana,
sprawna technicznie. 600zł/całość
509-036-419 Białystok 

SPRZEDAM fotelik cena 60zl bialy-
stok centrum tel 503391530, waga
5kg stara szalkowa 150zl  50zł/całość
503-391-530 Białystok 

ZAMRAŻARKA 3-szufalady sprawna.
250zł 511-168-103 Jaświły

Remontowo-budowlane
”ZŁOTA rączka” Drobne remonty-
-naprawy, podłączenieAGD, RTV,
wymiana kranu, składanie mebli.
Ciecie, rąbanie drewna Potrzebujesz
pomocy-dzwoń.Białystok i okolice
tel:690117448 1zł/całość 690-117-
448 Białystok 

DEMONTAŻE kuchni, łazienek, mebli.
Wywóz. 883-688-417 Białystok 

KONSTRUKC JE i krycie dachów:
domy, obory, stodoły, kostka bruko-
wa, malowanie, wykańczanie wnętrz.
537-061-488 Wysokie Mazowieckie

KOWAL wykona ogrodzenie, balustra-
dę, meble z kutego żelaza 501-545-
296 Białystok 

MSG Granit oferuje wyroby z mar-
murów, granitów. Blaty kuchenne,
łazienkowe, parapety, obudowy ko-
minków, grillów, schody, posadzki,
tarasy, elewacje, solidnie. 500-100-
289 Białystok

MSG Granit oferuje: schody, posadzki,
tarasy, obudowy kominków, grillów,
parapety zewnętrzne i wewnętrzne,
brodziki prysznicowe, wysoka jakość,
niskie ceny. 500-100-289 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, przeróbka elektry-
ki. Wykończenia całościowe wnętrz,
docieplenia. 534-697-551 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, tape-
towanie panele, expresowe terminy,
niskie ceny. 731-675-030 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie. 883-
688-417 Białystok 

NAPRAWY rynien plas  kowych, ocyn-
kowanych, obróbek dachów, komi-
nów. 797-513-715 Białystok 

POSADZKI agregatem, balkony, papo
obróbki. 604-595-157 Białystok 

REMONTY KRZYSZTOF STALOWY.
EKIPA REMONTOWA Z WYSOKIM
STAŻEM PRACY PROFESJONALNA
W Y C E N A  I  N A R Z Ę D Z I A ,
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO

ĘĘ

KLIENTA.UMÓW SIĘ NA WYCENĘ
726233590 1zł/całość 726-233-590
Białystok

REMONTY wykonujemy sprawnie i
terminowo.Mamy wieloletnie do-
świadczenie w branży.Ceny indy-
widualne po zebraniu pomiarów i
ustaleniu zakresu prac. 1zł/całość
726-233-590 Białystok 

REMONTY.NAPRAWY.MONTAŻE.
HYDRAULIKA.ELEKTRYKA.
AWARIE.ŚLUSARKA.SPAWANIE.
ZAMKI.  1zł 600-806-137 Białystok

SZPACHLOWANIE, malowanie, gla-
zura, terakota, panele. 798-976-222
Hajnówka

 TYNKI agregatem 506-210-160
Białystok

USŁUGI MALARSKIE 518-546-217
Białystok

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE. 
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
P R O F E S J O N A L N A W YC EN A I 
NARZĘDZIA, POMOC W ZAKUPIE 
I PRZEWIEZIENIU MATERIAŁÓW 

Ę

BUDOWLANYCH.Krzysztof Stalowy 
726233590 1zł/całość 726-233-590
Białystok

USŁUGI wywrotkami 3 osiowymi. 603-
218-715 Białystok 

MALOWANIE dachów, szalówki, ogro-
dzeń drewnianych, metalowych, wy-
konywanie wentylacji grawitacyjnej, 
w pomieszczeniach mieszkalnych i go-
spodarczych. 797-513-715 Białystok 

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok

WYKONUJĘ naprawy okien i drzwi, 
serwis pogwarancyjny, regulacja,  
508-073-762 Białystok

WYKONUJĘ różne drobne prace, 
naprawy i remonty 508-073-762
Białystok

Hydrauliczno-elektryczne

 ZLECENIA rozne wykonam Elektryk 
hydraulik inne Bus przewoz, sprza-
tanie piwnic, garaz, wywoz zlomu, 
mebli, RTV, AGD tel 503-391-530 
www.48503391530.cba.pl/ 80zł/
całość 503-391-530 Białystok 

HYDRAULIK, naprawy, przeróbki, 
wymiany sedesów, przepychanie. 
Ekspres. 731-675-030 Białystok 

HYDRAULIK.WOD KAN., CO, hydro-
fory, bojlery, zmywarki, panele prysz-
nicowe, kabiny, bidety, baterie, arma-
tura.Elektryk.Instalacje, rozdzielacze, 
gniazda, ogrzewacze, automatyka. 1zł
600-806-137 Białystok 

MONTAŻ domofonów i wideodomo-
fonów serwis. 507-627-924 Białystok 

NAPRAWY elektryczne, przeróbki, 
ekspresowe terminy, niskie ceny. 731-
675-030 Białystok 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana 
grzałek w bojlerach, piece c.o. na pa-
liwo stałe, serwis pogwarancyjny, 
montaż i doradztwo. 507-627-924
Białystok
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