
BBudownictwo ekologiczne to projektowanie i budowanie
obiektów z uwzględnieniem środowiska naturalnego. 
Co więcej zakłada ono ochronę środowiska na każdym 

etapie, czyli od projektu, poprzez prace budowlane, aż 
po samą eksploatację budynku. Zielone budownictwo 
ma na uwadze oszczędne gospodarowanie surowcami, 
w tym oczywiście także surowcami naturalnymi i wiąże 
się z wykorzystywaniem materiałów maksymalnie
przyjaznych dla środowiska. W centrum Białegostoku
powstaje pierwszy ekologiczny apartamentowiec. 
Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest fi rma Asko.

Atrakcyjna lokalizacja, przystępne ceny mieszkań oraz 
kameralność inwestycji sprawiają, że zainteresowanie ofertą 
mieszkań ekologicznych stale rośnie. Współczesny klient 
poszukuje nie tylko rozwiązania nowoczesnego, ale również 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Wielu z nich 
wybierając mieszkanie, chciałoby mieć również znaczący 
wpływ na stan środowiska. Do tej pory w Białymstoku nie 
było to możliwe. Teraz wszystko uległo zmianie. Powstające 
apartamenty przy ulicy Ciepłej to równoznacznik „zielonego 
życia”.

Więcej na str. 20 – 21.
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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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J      ? J      ? 

Agent nieruchomości jako mediatorAgent nieruchomości jako mediator
KKażdy agent nieruchomości bywa mediatorem, KKgdy zostaje wciągany w rodzinne konfl ikty. AgentKKpróbujący sprzedać mieszkanie nie rzadko musi 
wykazać się nadzwyczajną cierpliwością, opanowaniem 
i umiejętnością skrajnego obiektywizmu.

BEZSTRONNOŚĆ I OPANOWANIE

Agent ma sprzedać nieruchomość z zyskiem dla siebie i po-
tencjalnych klientów. Wiedzą o tym wszystkie osoby biorące 
udział w transakcji, nieważne jak do sprzedaży nastawione. To ich 
wspólny cel, choć nie zawsze zgodnie do niego dążą. Jest to mo-
tywacja precyzyjnie określona – inaczej niż jest to w przypadku 
członków poszczególnych stron konfl iktu, którzy swych pobudek 
często pewni nie są, lub nie potrafi ą ich klarownie przedstawić. 
I tu zaczyna się rola mediatora. Agent w roli mediacyjnej zamie-
nia się w psychologa. Ma być bezstronny, niepodatny na emocje 
klientów. Ma mieć dystans. Gdy pojawia się w centrum konfl ik-
tu, studzi rozgrzaną atmosferę sporu. Nie może kierować się 
osobistymi sympatiami do jednej ze zwaśnionych stron. Musi 
przedstawiać argumenty i fakty przemawiające za sprzedażą.

CIERPLIWOŚĆ

Klienci agencji nieruchomości, których motywy działania 
są często niezrozumiałe, podszyte emocjami lub zatargami z po-
przednich pokoleń, to najlepsza lekcja pokory i cierpliwości dla 
mediatora. Mediator musi być przygotowany do żmudniej pracy 
z klientami, często niedającej oczekiwanych efektów. Co więcej, 

musi być przygotowany na słu-
chanie lawiny niezrozumiałych 
argumentów z obu stron sporu. 
Gdy sprawy zachodzą na sferę 
rodową i relacyjną, mediator 
stąpa po grząskim gruncie. 
Nagle, z czysto formalnego 
środowiska pracy opartego 
na konkretnych działaniach, 
staje w środku sporu. I tylko 
cierpliwość względem klientów 
daje mu szansę doprowadzić 
sprzedaż do fi nału.

ZNAJDOWANIE ROZWIĄZAŃ

Rolą mediatora jest po-
kazanie klientom wszystkich 
możliwych rozwiązań sporu. 
Na przykład, gdy interesanci 
nie widzą szansy na kontakt z częścią spadkobierców danej 
nieruchomości, agent spełniający rolę mediatora sam próbu-
je skontaktować się z niedostępnym dotąd dziedzicem danej 
nieruchomości.

PRZEWIDYWANIE KONSEKWENCJI

Mediator uświadamia też interesantów o ewentualnych
konsekwencjach ich zwłoki w sprzedaży z powodu przeciągają-
cego się sporu. Gdy nieruchomość przez dłuższy czas stoi i nie 

wzbudza zainteresowania, traci na swej atrakcyjności w oczach 
potencjalnych kupców. Pieniądze z natychmiastowej transakcji 
mogłyby szybko zostać zainwestowane i przynieść zyski. Gdy zaś 
transakcję blokują nieporozumienia i kontrowersje z nią związane, 
żadnych zysków nie ma. Nie mówiąc o skrajnych przypadkach 
zmiany przepisów, które po dłuższym czasie mogą utrudnić bądź 
uniemożliwić sprzedaż nieruchomości.

PRAKTYCZNE MYŚLENIE

Mediator czasami musi udowodnić, że pomysły klientów 
są nielogiczne lub niepraktyczne. Co robi mediator, gdy na dział-
ka ma kilku spadkobierców, z czego jeden z nich jest w ogóle 
niechętny do współpracy i chce podzielić działkę pomiędzy jej 
posiadaczy? Mediator pokazuje, jak niepraktyczne jest to roz-
wiązanie, bo generuje dodatkowe koszty wynikające z potrzeby 
podziału terenu. Wartość działki mocno spadnie ze względu na jej 
podział. Gdy mediator przekona do nie dokonywania podziału 
i sprzedaży całości działki niechętnego do sprzedaży spadkobiercę, 
zyskują na tym wszyscy.

Podobnie dzieje się w przypadku zwlekania i kłótni o sprzedaż 
odziedziczonego mieszkania. Agent – mediator wskazuje nie tylko 
na brak zysków jakie przynosi zwłoka, ale i jej niemałe koszty. 
Mieszkanie nieużywane szybko niszczeje, a co za tym idzie – 
jego wartość spada. Współspadkobiercy muszą przecież ponosić 
koszty utrzymania nieużywanego mieszkania, czyli np. podatek 
i koszty eksploatacyjne, które rocznie mogą wynosić nawet kilka 
tysięcy złotych.

SUKCES TYLKO WŚRÓD CIERPLIWYCH

Praca mediacyjna nie zawsze jest owocna. Jednakże wysiłek 
podejmowany przez agenta-mediatora, który potrafi  połączyć 
w swojej pracy wymienione przez nas umiejętności, kończy się 
sukcesem.

 reklama



WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 7



8 LOK ALE tel.  508 353 278

 reklama

P  C  R -T  SA ...P  C  R -T  SA ...

Idealne miejsce Idealne miejsce 
na Twoje zakupy na Twoje zakupy 
przez 7 dni przez 7 dni 
w tygodniu.w tygodniu.
Giełda Rolno – Towarowa przy ulicy Andersa 

w Białymstoku oferuje zawsze świeże produkty
bezpośrednio od lokalnych i regionalnych 

producentów. Pyszne sery korycińskie, wspaniałe 
miody z podlaskiej pasieki, wiejskie jaja, ekologiczne 
owoce i warzywa, smaczne wędliny wprost z lokalnych 
gospodarstw. Każdy znajdzie coś dobrego dla siebie. Ale
na Giełdzie dostępne są produkty nie tylko spożywcze.

Nowo otwarta hala Giełdy posiada w sprzedaży również
inne towary.

W hali otwierają się nowe lokale oferując modną odzież
damską, męską oraz dziecięcą w atrakcyjnych cenach.

Andersa 40 to doskonała lokalizacja, o czym świadczą rzesze
przyjeżdżających tu codziennie klientów. W kilka minut z każ-
dego końca miasta można tu dojechać samochodem. Dobre jest
też połączenie komunikacją miejską, przystanki autobusowe
i bezpieczne przejście podziemne są zlokalizowane obok Giełdy.

Na hali oprócz modnej odzieży, bielizny, dostępne są dobrej
jakości pościel, serwety, drobne AGD oraz akcesoria dla dzieci.
Większość klientów ma już swoje ulubione stoiska i sprzedawców.

COŚ DLA NIEJ...

Odzież oraz dodatki damskie w nowoczesnym kroju i mod-
nym fasonie, dedykowana nowoczesnym kobietom ceniącym sobie
niebanalny styl, komfort i wygodę. Kurtki, płaszcze jesienne oraz
zimowe także w dużych rozmiarach (do 52).

… I DLA NIEGO

W ofercie z odzieżą męską znajdują się: kurtki, płaszcze,
garnitury, koszule, krawaty, paski i wiele innych elementów mę-
skiej garderoby. Zróżnicowana i bogata oferta sprawia, że każdy 
mężczyzny, dla którego szczególnie ważny jest styl, elegancja
i wygoda znajdzie coś dla siebie.

EKOLOGIA I AKCESORIA DZIECIĘCE

W nowej hali znajdziecie wszystko dla dziecka w jednym
miejscu – odzież na każdą okazję, duży wybór zabawek oraz
artykuły szkolne w atrakcyjnych cenach.

Giełda przy ulicy Andersa 40 to raj dla tych, co chcą żyć
zdrowo, w zgodzie z naturą i chronić środowisko. To również
idealne miejsce dla tych dla tych, którzy chcą się zdrowo odżywiać.
Tu nikt nie jest anonimowy. Ani klient, ani sprzedawca. O każdą
rzecz można zapytać, poradzić się. Sprzedawcy mają tu czas,
by porozmawiać z klientem, doradzić, opowiedzieć, od jakiego
producenta pochodzi dany towar, czy jest produkowany w zgodzie 
z zasadami ekologii.

GIEŁDA Z POTENCJAŁEM BIZNESOWYM

Nowa Hala Podlaskiego Centrum Rolno – Towarowego
ma ponad 3 tys. mkw. powierzchni, a sama część handlowa –
około 2,3 tys. mkw. Boksy dla handlowców liczą od 30 do 70 mkw.
(z możliwością połączenia). Jej budowa trwałą dziewięć miesięcy.

Aktualnie najemcy mogą rezerwować lokale w nowej Hali nr 3. 
Warto się zdecydować już dziś, ponieważ do końca roku obo-
wiązuje promocja opłat czynszu – 50 procent mniej za każdy 
miesiąc do końca roku.

OBECNIE DO WYNAJĘCIA W NOWEJ HALI SĄ LOKALE O POWIERZCHNI:

  33 mkw;
  35 mkw;
  48 mkw;
  69 mkw;
  73 mkw.

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA

W nowej hali znajdują się nowoczesne lokale handlo-
we, z możliwością połączenia boksów zgodnie z potrzebami 
Najemców. Wysokość lokalu 3,30 m. Boksy są otwierane na kory-
tarze poprzez kratę rolowaną o napędzie elektrycznym. Do lokali 
doprowadzona jest woda i prąd. Ogrzewanie boksów przy pomocy 
nagrzewnic znajdujących się w górnej części budynku. Hala posia-
da monitoring wizyjny na korytarzach oraz dostęp do internetu 
światłowodowego.

TEL 85/6750005, KOM. 516 867 741.
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TIS G  –    BTIS G  –    B

Kotły C.O. – solidne i wytrzymałeKotły C.O. – solidne i wytrzymałe
TTIS Group, fi rma z Podlasia produkująca kotły C.O., TTktóra od lat ma ugruntowaną pozycję na krajowymTTrynku, znakomicie sprzedaje się także na Białorusi.TT
– Współpracujemy z kontrahentami 
ze Wschodu od dawna, a perspektywy
są ciągle rozwojowe – ocenia Tomasz 
Mańczuk prezes TIS Grup.

TIS Group funkcjonuje od 2008
roku. Zakłady produkcyjne usytuowane
ma po dwóch stronach naszej wschodniej gra-
nicy. Najpierw powstała fabryka na Białorusi,
a ponad trzy lata temu w Lipsku na Podlasiu.
Spółka słynie z solidnych kotłów C.O., które
znakomicie wytrzymują niskie temperatury 
i nadają się do długiej i intensywnej eksplo-
atacji. Dlatego też cieszą się powodzeniem
wśród klientów w takich krajach jak Kazachstan,
Rosja, Ukraina, a przede wszystkim Białoruś.

Ujmując rzecz statystycznie – blisko 70 proc.
kontrahentów TIS Group to klienci ze Wschodu, 
głównie z Białorusi, a około 30 to pozostali, w tym
polscy odbiorcy. Firma chce utrzymać dobrą po-
zycję w krajach, w których jest największy popyt 
na jej produkty. Dlatego regularnie bierze udział
w branżowych targach na Wschodzie – w Mińsku,
Wilnie czy Rydze.

– Na nasze kotły klienci zza wschodniej granicy 
niekiedy muszą poczekać nawet trzy czy cztery tygo-
dnie, ponieważ tak dużym cieszą się powodzeniem. 
Ale wiedzą, że warto, bo potem będą działały bez-
awaryjnie przez wiele lat – mówi Tomasz Mańczuk 

prezes TIS Grup. – Dobrze sprzedają się starsze, sprawdzone
modele, ale jest duże zainteresowanie także tymi najnowszymi,
spełniającymi europejskie normy emisji. Aktualnie posiada-

my w ofercie doskonały kocioł C.O. 5 klasy, który 
przetestowaliśmy też w trudnych, zimowych 
warunkach na Wschodzie.

Nowe kotły C.O. produkowane przez TIS
Group przystosowane są do spalania paliwa 
typu pellet. Wyposażone zostały w palnik z au-
tomatycznym zapłonem oraz elektronicznie 
sterowany system precyzyjnego dozowania 
paliwa. Jednym z największych jego atutów, 
szczególnie docenianym przez użytkowników, 
jest system samoczyszczący, dzięki któremu 
pozostałości paliwa usuwane są z palnika. 
Kocioł TIS nadaje się do ogrzewania budynków 
o powierzchni do 1000 metrów kwadratowych 

i można go instalować w domach jednorodzinnych, a na Białorusi
trwa budowalny boom.

– Nasze ceny są konkurencyjne w porówna-
niu z urządzeniami tej klasy produkowanymi 

na Białorusi, a ich jakość jest jednak dużo lepsza 
– dodaje Tomasz Mańczuk, prezes TIS Group. – 
Mamy w tym kraju wyrobią markę, także dlatego, 
że jeden z naszych zakładów mieści się na terenie 
Republiki Białoruś. Bardzo cenię sobie białoru-
skich pracowników, zarówno niższego szczebla 

jak i kadrę zarządzającą. Znakomicie układa się też 
współpraca z fi rmami dystrybuującymi sprzęt i z odbior-
cami. Z kolei oni budują dobrą opinię o naszej fi rmie 
i produkowany kotłach w swoim kraju. Zysk jest więc 
obopólny.
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M D     PM D     P

PROJEKT POLNE KWIATYPROJEKT POLNE KWIATY
KKameralna, niska zabudowa, sąsiedztwo zabudowyKKjednorodzinnej, okoliczne lasy, a jednocześnie KKszybki dojazd do centrum Białegostoku i staleKK
rozwijająca się infrastruktura miejsca. To cechy 
charakterystyczne powstającej w Porosłach, tuż 
przy granicy Białegostoku, inwestycji fi rmy M 
Development pod nazwą PROJEKT POLNE KWIATY.

PROJEKT POLNE KWIATY to zespół cztero kondygnacyj-
nych budynków, do których budowy użyte zostaną wysokiej 
klasy materiały. W każdym budynku znajdą się zaledwie 23 lokale 

mieszkalne. Spośród bogatej oferty lokali każdy znajdzie coś dla 
siebie, gdyż mieszkania zostały zaprojektowane w przedziale 
powierzchni od 38 m2 do 59 m².

Firma przykłada dużą wagę do funkcjonalności rozkładów,
a znakomita większość lokali usytuowana jest względem dwóch 
stron świata, aby zapewnić jak największy dostęp światła dzien-
nego. Ponadto w mieszkaniach zostanie zastosowana trzyszybowa 
stolarka okienna klasy premium, o niskim współczynniku przeni-
kalności ciepła. Gwarantuje to przyszłym mieszkańcom nie tylko 
komfort cieplny w ich lokalach, ale przede wszystkim przyniesie 
korzyści w postaci minimalizowania kosztów ogrzewania.

Spośród wielu atutów inwestycji, szczególnie wyróżniają się 
przynależne do mieszkań na parterach ogródki. Ich powierzchnie 
– nawet do nawet 148 m² zapewnią możliwość komfortowego 
spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. Ponadto do każdego 
lokalu przynależeć będzie balkon lub loggia, usytuowana na tym 
samym piętrze, bezpośrednio przy mieszkaniu.

Wzdłuż budynków zaprojektowana została duża ilość 
bezpłatnych miejsc postojowych. Części wspólne, chodniki, 
trawniki, klatki schodowe zostaną wykończone w sposób gu-
stowny i nowoczesny. M Development nie zapomina również 
o najmłodszych spośród przyszłych Mieszkańców inwestycji, 
specjalnie z myślą o dzieciach przygotowuje miejsce do rekreacji 
z placem zabaw.

W budynkach pojawią się również lokale przeznaczone pod 
różne działalności gospodarcze, a zaplanowane w nich usługi 
powinny znacząco ułatwić oraz uprzyjemnić codzienne zajęcia 
przyszłych Mieszkańców.
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1 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 24, 30m², os. Antoniuk, ce-
gła, słoneczne, blisko sklepy i przysta-
nek, Oferta 1621 178.000zł 853-070-
975 Centrum 

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

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

BIAŁYSTOK, 36, 17m², os. Nowe Miasto, 
. 243.000zł 690-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, 36, 17m², os. Nowe Miasto, 
oddzielna kuchnia, winda, duży balkon, 
Oferta 1767, tel 507397447 243.000zł
853-070-975 Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 39, 40m², os. Centrum, cegła, 
. 263.000zł 690-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, 39, 40m², os. Centrum, cegła, 
parter, kuchnia z jadalnią i dodatkowo 
garderoba, Oferta 1766, tel 507397447 
263.000zł 853-070-975 Centrum

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

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

 ĭ WARSZAWA, 34M², ZAMIENIĘ 
MIESZKANIE 34M W WARSZAWIE 
NA DOM, GOSPODARSTWO
LUB INNE MIESZKANIE DO 
300TYS. 30.000zł 789-159-409

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

2 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 32m², ul. Mieszka I, os. Piasta, 
sprzedam mieszkanie bez pośredników, 
stan db, cena do uzgodnienia. 205.000zł
736-858-742

BIAŁYSTOK, 32m², os. Piasta II, ul. 
Branickiego, 2 pokoje, do wprowadze-
nia, liczne zabudowy stałe, pełne wypo-
sażenie, czyste i zadbane, balkon, piw-
nica,  235.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 32, 31m², os. Zawady, 2 po-
koje w trakcie realizacji, w stanie dewe-
loperskim, z ogródkiem 195.000zł 857-
424-016 Apogeum 

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Wierzbowa, os. 
Antoniuk, mieszkanie 2 pokojowe, w blo-
ku 4 piętrowym, kuchnia przechodnia, 
bez balkonu, słoneczne, ciepłe, klatka 
po remoncie, do odświeżenia. 225.000zł
506-536-103

BIAŁYSTOK, 37m², os. Piaski, niezależne 
pokoje, oddzielna kuchnia, słoneczne, 
ciepłe i gotowe do zamieszkania, Oferta 
1756, tel 507397447 277.500zł 853-070-
975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Sudecka, os. Piasta, 
cegła, 2 pokoje, bez podatku PCC, bal-
kon, piwnica, wykończone w wysokim 
standardzie, konieczność zakupu miejsca 
postojowego 20 000 cena wykończo-
nego 329 000 329.000zł 570-299-000
Krzysztof 

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 259.000zł 531-790-130
Centrum

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

BIAŁYSTOK, 38, 25m², os. Porosły, ce-
gła, 2 pokoje na III piętrze z balkonem. 
Mieszkanie nowe - do odbioru jesienią 
2021r., stan deweloperski. Komórka lo-
katorska GRATIS. 196.000zł 791-792-432
Mdevelopment

BIAŁYSTOK, 38, 57m², ul. Lodowa, os. 
Zawady, Mieszkanie dwupokojowe, z 
garderobą w bloku dwupiętrowym z 
winą, z ogródkiem 65 m², garaż pod-
ziemny z miejscami postojowymi i ko-
mórkami lokatorskimi, ogrzewanie ga-
zowe 238.000zł607-207-077 Sokołowscy 

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

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Filipowicza, os.
Nowe Miasto, cegła, 2 pokoje, IIIp, winda, 
bez podatku PCC, wysoki standard, wy-
danie XII-2020 w stanie do wejścia cena 
319000 269.000zł570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 39, 20m², ul. proletariacka, 
os. centrum, cegła, Sprzedam mieszkanie 
w bloku 3 piętro, umeblowane, łazienka 
po remoncie, podłoga dąb parkiet. sło-
neczne ciepłe, niski czynsz. Cena z wy-
posażeniem lodówka pralka kuchenka  
239.000zł 514-579-602

BIAŁYSTOK, 40m², os. Piasta, cegła, 2020, 
4p/4. winda, bez podatku PCC, piwnica, 
balkon, miejsce garażowe-20000, wy-
kończone 335000, wydanie VIII-2020 
279.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 40m², os. piasta, Kupie miesz-
kanie Białystok Piasta inne tel 503-391-
530 w rozsadnej cenie  5.000zł/mkw.
503-391-530

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

BIAŁYSTOK, 42, 40m², os. Białostoczek, 
cegła, rok 2002, niski czynsz, do wpro-
wadzenia, CEN-MS-1761, tel 531790139 
295.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 42, 80m², ul. Upalna, os. 
Słoneczny Stok, teren zamknięty, okazja 
cenowa Oferta 1743, tel 792 534 925 
255.000zł 853-070-975 Centrum

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

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

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

BIAŁYSTOK, 45m², os. Antoniuk, rozkła-
dowe, dwustronne, środkowe, słoneczne, 
Oferta 1741, tel 792-534-925 229.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 45m², os. Nowe Miasto, ce-
gła, 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, deweloperskie, I piętro,
2 pokoje, piwnica 299.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 45, 50m², ul. Sybiraków,
os. Sybiraków, cegła, 2020r apartamen-
towiec, 4 piętro, winda, piwnica, duży
balkon, mieszkanie wykończone wysoki
standard, wydanie natychmiast, ogródki
działkowe cena 389000  379.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 47m², os. Dziesięciny, dwu-
stronne, rozkładowe, do wprowadze-
nia, Oferta 1668 295.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 47m², os. Przydworcowe, ko-
rzystna lokalizacja, blisko centrum, dwo-
rzec PKS i PKP, niski czynsz, Oferta CEN-
MS-1676 249.000zł531-790-130 Centrum 0

BIAŁYSTOK, 47, 10m², os. Dziesięciny,
blisko sklepy, zadbane, wyposażone, ide-
alne dla rodziny, Oferta CEN-MS-1762,
tel 531790139 330.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 47, 10m², os. Dziesięciny, z
widokiem 285.000zł857-338-820 Expert

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

y

wadzenia, wysoki standard, okna drew-
niane, luksusowy apartament 431.340zł
857-446-687 Area 

BIAŁYSTOK, 47, 50m², os. Piasta, cegła, .
299.000zł 690-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, 47, 50m², ul. 42 Pułku
Piechoty, os. Wygoda, cegła, bez podat-
ku PCC, 2 pokoje, I piętro, duży balkon,
komórka lokatorska, wykończone wy-
soki standard 359.000zł 570-299-000
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 47, 60m², os. Mickiewicza,
cegła, na III piętrze, niskiego, kameral-
nego bloku z cegły., Oferta 1768, tel
531790134 295.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 48m², Kupię mieszkanie w 
Białymstoku od właściciela, do remontu.
Płacę gotówką. 200.000zł 733-077-871

BIAŁYSTOK, 48m², os. Dziesięciny, .
279.000zł 729-874-252

BIAŁYSTOK, 48m², os. Dziesięciny, duży 
balkon, piwnica. Blok z windą. 279.000zł
729-874-252

BIAŁYS TO K, 48, 50m², ul. Wąska, 
os. Sienkiewicza, do wprowadzenia.
300.000zł 668-982-675

BIAŁYSTOK, 49, 70m², os. Centrum, cegła,
wszystkie wyposażenie w cenie mieszka-
nia, Oferta CEN-MS-1751, tel 531790139
305.000zł 853-070-975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 72, 50m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, komfortowy niepowta-
rzalny wykonany pod nadzorem architek-
ta 72m apartament, 3 pokoje, parter, peł-
ne wyposażenie, wydanie natychmiast
395.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

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

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

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

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

EŁK, 28m², ogrzewanie gazowe, niski
czynsz, piwnica, budynek gospodarczy,
garaż, ogródek. W rozliczeniu garaż, dział-
ka itp. 89.900zł 503-608-340

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, stan dewe-
loperski 266.000zł 531-540-521

OLECKO, 53m², mieszkanie sprzedam,
bezczynszowe, 2 pokojowe. 43.000zł
500-615-849

P O RO S ŁY, 42, 20m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku,
gm. Choroszcz. Mieszkanie w zabudowie

szeregowej, parter, ogródek, miejsce
postojowe. Zaciszna, urokliwa okolica.
W bezpośrednim sąsiedztwie łąk. III kw.
2021 208.890zł 662-447-576 Inwestycje

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

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

BIAŁYSTOK, 44, 19m², ul. Wierzbowa,
os. Antoniuk, 3 pokoje  299.000zł 857-
338-820 Expert 

BIAŁYSTOK, 45m², os. Białostoczek,
dwustronne, 3-pokojowe mieszkanie na
Białostoczku. Wykończone w wysokim
standardzie, przytulne, na parterze z bez-
pośrednim podjazdem dla osób niepełno-
sprawnych 350.000zł 796-785-785 em5
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 47m², os. Wygoda, nowa za-
budowa kuchenna, Oferta 1765, tel 792-
534-925 295.000zł853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 47, 60m², ul. Mickiewicza,
ul. Mickiewicza, cegła, 2 piętro, logia
7.5 mkw, piwnica 12 mkw, zamienię na
większe na tym lub sąsiednich osiedlach
400.000zł 505-103-220

BIAŁYSTOK, 48m², os. Piasta, wielka
płyta, trzypokojowe mieszkanie na dru-
gim piętrze o łącznej powierzchni 48m².
Składa się z przestronnego salonu z anek-
sem kuchennym, dwóch niezależnych

sypialni i łazienki z wc 349.000zł 796-
785-785 em5 nieruchomości

BIAŁYS TOK, 48m², ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki, os. Zielone Wzgórza, wielka
płyta, 3 pokoje, wspólnota, IIIP/4, od-
dzielna kuchnia, mieszkanie po remoncie
do wprowadzenia, pełne wyposażenie w
cenie, balkon, piwnica, wydanie natych-
miast 270.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 48, 10m², os. Sienkiewicza,
dwustronne, z jednym przejściowym
pokojem, Oferta 1739, tel 507397447
259.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 48, 50m², os. Piasta, nie-
zależne pokoje, blisko Centrum, ciche
i przytulne, tel 792-534-925 279.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 49m², ul. Towarowa, 2 stron-
ne, z balkonem. 255.000zł 729-973-212

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

BIAŁYSTOK, 49m², os. Białostoczek, sprze-
dam mieszkanie 2 pokojowe, do wprowa-
dzenia. 305.000zł 729-973-212

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

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

BIAŁYSTOK, 49, 50m², os. Bema, cegła,
prywatny parking za szlabanem, Oferta
CEN-MS-1723, tel 531790134 375.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 49, 90m², os. Piasta, nowo-
czesne, wyposażone, zadbane w ścisłym
centrum, Oferta CEN-MS-1697 299.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 50m², os. Piasta, 3 niezależne
pokoje, do wprowadzenia, umeblowane,
wyposażone, nowe okna i drzwi, Oferta
CEN-MS-1760, tel 792 534 925 305.000zł
853-070-975 Centrum

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

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

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

BIAŁYSTOK, 51, 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, 52, 14m², os. Nowe Miasto, 
położone jest na III piętrze bloku z ce-
gły zbudowanego w 1994 roku, Oferta 
1753, tel 531790134 309.000zł 853-070-
975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 53m², os. Antoniuk, blok z 
cegły, balkon, piwnica, do odświeżenia. 
255.000zł 729-874-252

BIAŁYSTOK, 53, 10m², os. Antoniuk, cegła, 
do własnej aranżacji, atrakcyjna cena, 
Oferta CEN-MS-1713 255.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 54, 38m², ul. Wierzbowa, os. 
Antoniuk, cegła, Wierzbowa Park, miesz-
kanie 3 pokojowe, IX piętro z 2020r, środ-
kowe, winda, komfortowe wykończenie, 
wydanie XI-2020, piwnica, miejsce posto-
jowe na 2 auta płatne 25000 405.000zł
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 55, 10m², ul. Sybiraków, z bal-
konem, łazienka po remoncie, częściowo 
umeblowane, piwnica, blisko centrum, 
dobry dojazd. 375.000zł 530-807-437

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

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

BIAŁYSTOK, 58m², ul. Trawiasta, os. 
Wygoda, cegła, Trawiasta- dobre i wy-
godne miejsce do zamieszkania z rodziną 
blisko Centrum!   Zapraszamy na pre-
zentację trzypokojowego 58m mieszka-
nia zlokalizowanego na 2 piętrze niskie 
379.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 59, 40m², os. Wysoki Stoczek, 
wielka płyta, dwustronne 3-pokojo-
we mieszkanie położone na 2 piętrze. 
Funkcjonalny rozkład pomieszczeń spra-
wia, że jest wygodne i ustawne. Oferta 
idealna dla rodziny 274.000zł 796-785-
785 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 60m², os. Antoniuk, Ładne, 
3 pokojowe mieszkanie w dobrej loka-
lizacji - na granicy Osiedla Antoniuk i 
Wysoki Stoczek, bardzo blisko centrum 
Białegostoku, spokojna okolica 330.000zł
796-785-785 em5 nieruchomości

BIAŁYSTOK, 60m², os. Piasta, cegła, 3 po-
kojowy komfortowy apartament, bardzo 
wysoki standard, Ip, winda, zabudowy 
stałe, pełne wyposażenie kuchni, balkon, 
bez podatku PCC, wydanie natychmiast  
469.000zł 570-299-000 Krzysztof 

 BIAŁYSTOK, 60m², ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, wielka płyta, 60m²; 3 

pokoje plus kuchnia, łazienka, balkon,
bokówka, piwnica. Bardzo dobra
lokalizacja. Spokojne sąsiedzwo.
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Możliwość zamiany na dom/siedlisko w
pobliżu Białegostoku. 325.000zł

731-510-530

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Swobodna, os. 
Wysoki Stoczek, wielka płyta,

Przestrzeń mieszkalną o powierzchni
60.29m² stanowi: *salon z balkonem
loggia (widok na słoneczniki) *pokój

sypialny *pokój jadalniany 
*kuchnia*łazienka z wc *korytarz 

Mieszkanie usytuowane na trzecim
335.000zł 884-178-006

BIAŁYSTOK, 60, 10m², os. Białostoczek, . 
289.000zł 690-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, 60, 20m², os. Dziesięciny, bez 
pośredników. 260.000zł 608-286-331

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

BIAŁYSTOK, 60, 30m², os. Dziesięciny, . 
310.000zł 690-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, 60, 50m², os. Białostoczek, 
cegła, ustawne, zadbane, 325.000zł853-
070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 60, 50m², os. Dziesięciny, 
zadbane 3 pokoje, funkcjonalny rozkład, 
wszystkie pomieszczenia odrębne, I pię-
tro, blok po termomodernizacji, z windą,  
295.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 61m², os. Białostoczek, 
Dwustronne, rozkładowe, wyposażone, 
Oferta 1746, tel 531790139 243.000zł
853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 61m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, 3 oddzielne pokoje, 
garderoba, II piętro, dwustronne, zabu-
dowy stałe, niski blok z cegły 2003r, duży 
balkon, piwnica, do wprowadzenia, wy-
danie 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 325.000zł 853-070-975
Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 61, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, wielka płyta, Mieszkanie 
idealne dla rodziny. Do wprowadze-
nia się. Osiedle zielone, przyjazne ro-
dzinom.  335.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 61, 32m², os. Bacieczki, ce-
gła, Mieszkanie po kapitalnym remon-
cie, nie wymaga wkładu fi nansowego, 
cegła 2008r, Oferta 1712, tel 531790139 
380.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 61, 50m², ul. Ślusarska, os. 
os. Młodych, cegła, możliwość dokupie-
nia miejsca postojowego na parkingu 
podziemnym- 28 tys. 413.000zł/mkw.
605-302-782

BIAŁYSTOK, 62m², ul. dr Ireny Białówny, 
os. Centrum, ścisłe centrum, z balko-
nem, klatki wyremontowane, Oferta 
CEN-MS-1745, tel 531790133 395.000zł
853-070-975 Centrum

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

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

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

BIAŁYSTOK, 63, 23m², os. Bacieczki, cegła, 
wyposażone, niski czynsz 250zł, 2006 rok 
budowy, tel 531790139 399.000zł 853-
070-975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 64, 61m², os. Zawady, 3 po-
koje, I piętro, stan deweloperski, z du-
żym balkonem 342.000zł 857-424-016
Apogeum 

BIAŁYSTOK, 64, 70m², os. Wygoda, 
3-pokojowe mieszkanie, gustownie wy-
kończone, gotowe do wprowadzenia. 
Mieszkanie położone jest na trzecim pię-
trze w pięknej zielonej okolicy 460.000zł
796-785-785 em5 nieruchomości

BIAŁYSTOK, 64, 80m², os. Nowe Miasto, 
3 pokoje, CEGŁA, duży balkon, wyposa-
żone, tel 531790134 370.000zł 853-070-
975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 64, 85m², os. Przydworcowe, 
cegła, . 489.000zł 690-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, 68, 18m², os. Sybiraków, ce-
gła, komfortowy dwupoziomowy 3 poko-
jowy apartament, w pełni wyposażony, 
balkon oraz taras, piwnica, ładnie wy-
kończony, wydanie 15.09.2020 naprawdę 
warto 435.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

B I A ŁY S T O K , 7 0 m ²,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3, Viktoria Apartamenty, 
nowe od developera, budynek wieloro-

dzinny 4 piętrowy, garaże i miejsca par-
kingowe w podziemiu, wszystkie miesz-
kania posiadają balkony lub ogródki. 
5.200zł/mkw. 857-329-821

BIAŁYS TOK, 70, 22m², ul. Jadwigi
K l imkiewiczowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, ogródek, parter. Parking 
w podziemiu, komórka lokatorska. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 71, 23m², os. Dziesięciny,
pustak, przestronne 3 pokoje, V piętro, 
winda, stan deweloperski, budowa za-
awansowana 395.000zł 857-424-016
Apogeum 

BIAŁYSTOK, 71, 41m², ul. Kazimierza 
P u ła s k i e g o,  o s .  N o w e M i a s t o , 
Komfortowe, trzypokojowe mieszkanie, 
w bardzo dobrej lokalizacji. Gotowe do 
wprowadzenia się. Nie wymaga inwe-
stycji. Piękny widok z dużego balkonu - 
panorama miasta 396.000zł784-201-040
em5 nieruchomości

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

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

BIAŁYSTOK, 76, 36m², ul. Niemeńska, 
cegła, 3 pokoje, klucze jesienią 2021r., 
stan deweloperski, antresola z pięknymi 
oknami od południa 349.000zł 791-792-
432 Mdevelopment

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 wielorodzin-
ny z windami. Od dewelopera 4.600zł
857-329-821

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P O RO S ŁY, 70, 10m², ul. róg ulicy
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku,
gm. Choroszcz. W zabudowie szerego-
wej, parter, ogródek, miejsce postojowe
w cenie mieszkania. Zaciszna, urokliwa
okolica. W bezpośrednim sąsiedztwie
łąk. X.2020 4.350zł/mkw. 662-447-576
Inwestycje

4+ POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 118, 22m², os. Bojary, cegła,
test 990.000zł 505-093-995 BIS 

BIAŁYSTOK, 55, 95m², os. Antoniuk, ce-
gła, I najlepsze piętro, do wprowadze-
nia, Oferta 1630 270.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 57, 86m², os. Sienkiewicza,
I piętro, 4 Pokoje do własnej aranżacji.,
Oferta 1769, tel 531790134 320.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 59, 30m², os. Piasta I, .
293.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 59, 90m², os. Sienkiewicza, W
mieszkaniu wymieniono okna,, instalacje
elektryczną oraz zabudowano balkon.,
Oferta 1733, tel 531790134 290.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 60, 20m², ul. Białostoczek, os.
Białostoczek, wielka płyta, lokal atrakcyj-
nie zaaranżowany, gotowy do wprowa-
dzenia. W mieszkaniu zmieniony został
układ pomieszczeń dzięki czemu uzy-
skano poczucie przestrzeni 354.000zł
505-093-995 BIS 

BIAŁYSTOK, 60, 40m², os. Białostoczek,
3 pok plus garderoba, do wprowadze-
nia, zadbane 305.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 61, 93m², os. Zawady, 4 poko-
je, parter z ogródkiem, stan deweloperski
336.000zł 857-424-016 Apogeum 

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

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

BIAŁYSTOK, 71, 89m², ul. 42 Pułku
Piechoty, os. Wygoda, pustak, Duże,
przestronne, nowoczesne przy 42 Pułku
Piechoty. 3 sypialnie, duży salon, wyposa-
żona kuchnia. Gotowe do wprowadzenia
się. Bez podatku PCC.  475.000zł796-785-
785 em5 nieruchomości

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

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

BIAŁYSTOK, 74, 10m², os. Białostoczek, 
niezależne pokoje, oddzielna kuchnia, 
korzystny czynsz, Oferta CEN-MS-1715 
335.000zł 853-070-975 Centrum

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

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

BIAŁYS TO K, 77, 20m², ul. Jadwigi 
K l imkiewiczowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazien-
ka, WC, korytarz, balkon, p. III. Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYS TO K, 77, 48m², ul. Jadwigi 
K l imkiewiczowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro II. Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw.
857-329-821
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BIAŁYS TO K, 77, 58m², ul. Jadwigi 
K l imkiewiczowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro I. Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYS TOK, 78, 98m², ul. Jadwigi 
K l imkiewiczowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro III. Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020 od 5.200zł/mkw.
857-329-821

B I A ŁY S T O K , 7 9 m ²,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3, Viktoria Apartamenty, 
nowe, od developera, budynek wieloro-
dzinny 4 piętrowy, garaże i miejsca par-
kingowe w podziemiu, wszystkie miesz-
kania posiadają balkony lub ogródki. 
5.200zł/mkw. 857-329-821

BIAŁYS TOK, 79, 23m², ul. Jadwigi 
K l imkiewiczowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro II Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYS TO K, 79, 32m², ul. Jadwigi 
K l imkiewiczowej 3,  os .  V ic tor ia
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka,
WC, korytarz, 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, dwupoziomowe
mieszkanie położone na 1 i 2 piętrze w
4-piętrowym bloku z cegły. Budynek z
1999r. położony w pobliżu centrum mia-
sta z wewnętrznym parkingiem 430.000zł
505-093-995 BIS

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

BIAŁYSTOK, 90, 30m², os. Centrum, ce-
gła, blisko parku i centrum miasta, do
zamieszkania, zamknięte osiedle, miej-
sca parkingowe za szlabanem 460.000zł
501-738-393 Grabowscy Nieruchomości

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

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

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

SUWAŁKI, 85m², 4 pokoje, duża kuchnia, 
mieszkanie wyremontowane w 2017r. 
355.000zł 579-311-410

SUWAŁKI, 85, 30m², mieszkanie w 
Raczkach, 4 pokojowe, duża kuchnia, 
wyremontowane w 2017r. 355.000zł
579-311-410

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

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

BARSZC ZÓWK A, 150m², działka 5, 
370.00m², Dom jednorodzinny około 9 
km od Białegostoku. Obecnie używany 
jako studio nagrań, Powierzchnia działki 
5370 m². Posesja ogrodzona, wszystkie 
media, studnia głębinowa 699.000zł576-
070-709 em5 nieruchomości 

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

BIAŁYSTOK, 100m², ul. Orzeszkowej, 7a, 
działka 3000m², Poszukuję siedliska w 
odległości do 35 km od Białegostoku z 
domem i budynkami gospodarczymi.  
120.000zł 694-434-317

BIAŁYSTOK, 109m², os. Dziesięciny, dział-
ka 606.00m², bardzo niska cena, dom 
parterowy z poddaszem użytkowym, 
murowany 419.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości

BIAŁYS TO K, 125m², ul. Plażowa / 
Piaskowa, os. Skorupy, działka 240m², 
Dom w zabudowie szeregowej, zewnętrz-
ny, spokojna okolica, wszystkie media, 
dojazd asfaltowy, kompletny stan de-
weloperski, 3 sypialnie, bez skosów 
530.000zł 501-633-755

BIAŁYSTOK, 125m², ul. Rzemieślnicza, 
działka 622m², Dom piętrowy, muro-
wany, do remontu, warunki zabudowy, 

możliwość handlu i usług. Świetna loka-
lizacja. Cena do uzgodnienia. 499.000zł
505-541-439

BIAŁYSTOK, 129m², os. Sielachowskie, 
działka 284m², Informacje: - na parterze 
każdego budynku zaprojektowano salon z 
aneksem kuchennym, łazienkę, korytarz, 
schody, wiatrołap oraz garaż, - na pod-
daszu każdego budynku zaprojektowano 
trzy pokoje, łazienkę 469.000zł 791-792-
432 Mdevelopment

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

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

BIAŁYSTOK, 130m², os. Wysoki Stoczek,
działka 890m², działka rzemieślni-
cza 890m², garaże 100m². 850.000zł
501-721-142

BIAŁYSTOK, 143m², os. Dojlidy, działka 
126m², z garażem, stan deweloperski, 
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, os. Starosielce, dział-
ka 370m², dobrze utrzymany dom w za-
budowie szeregowej z ładnym ogrodem
610.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 183m², ul. Zwierzyniecka, os. 
Mickiewicza, działka 300m², komfortowa
szeregówka 159m, 300m piękna zagospo-
darowana działka, 5 pokoi, pełne media,
bardzo wysoki standard, wydanie natych-
miast 895.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 200m², os. Starosielce, dział-
ka 453m², ładna działka, garaż wolnosto-
jący, niezależne wejście na kondygnacje,
CEN-DS-1272, tel 853070975 560.000zł
531-790-130 Centrum
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W trosce o środowiskoW trosce o środowisko
BBudownictwo ekologiczne to projektowanie i budowanie

obiektów z uwzględnieniem środowiska naturalnego. 
Co więcej zakłada ono ochronę środowiska na każdym

etapie, czyli od projektu, poprzez prace budowlane, aż
po samą eksploatację budynku. Zielone budownictwo 
ma na uwadze oszczędne gospodarowanie surowcami, 
w tym oczywiście także surowcami naturalnymi i wiąże 
się z wykorzystywaniem materiałów maksymalnie
przyjaznych dla środowiska. W centrum Białegostoku
powstaje pierwszy ekologiczny apartamentowiec.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest fi rma Asko.

Atrakcyjna lokalizacja, przystępne ceny mieszkań oraz kame-
ralność inwestycji sprawiają, że zainteresowanie ofertą mieszkań 
ekologicznych stale rośnie. Współczesny klient poszukuje nie 
tylko rozwiązania nowoczesnego, ale również dostosowanego 
do indywidualnych potrzeb. Wielu z nich wybierając mieszkanie, 
chciałoby mieć również znaczący wpływ na stan środowiska. 
Do tej pory w Białymstoku nie było to możliwe. Teraz wszyst-
ko uległo zmianie. Powstające apartamenty przy ulicy Ciepłej 
to równoznacznik „zielonego życia”.

Nowoczesny budynek mieszkalny położony blisko centrum 
Białegostoku już w 2022 roku będzie zdobił przestrzeń miejską. 

Wysoki standard wykończenia oraz minimalistyczny design 
wyznaczać będą jakość inwestycji, w której oprócz mieszkań 
o standardowym rozkładzie i metrażu znajdą się również eks-
kluzywne apartamenty. Wyjątkowość obiektu podkreśli wysoki 
standard wykończenia wnętrz oraz zielone patio z bezpiecznym 
placem zabaw dla dzieci.

EKOLOGIA W BUDOWNICTWIE

W ostatnich latach ekologia dynamicznie wkroczyła rów-
nież w branżę budowlaną. Najwięcej przykładów wykorzystania 
rozwiązań ekologicznych można znaleźć w budownictwie jed-
norodzinnym. To właśnie indywidualni inwestorzy najpierw 
zaczęli wykorzystywać panele słoneczne, pompy ciepła czy 
deszczówkę.

W Polsce wciąż jednak trudno o przykłady budynków wielo-
rodzinnych z ekologicznymi technologiami. Deweloperzy dopiero
badają ten segment rynku. Dlatego też na tym tle awangardowo 
prezentuje się CIEPŁA 38 APARTAMENTY w ofercie białostockiej
fi rmy Asko, bo to nie tylko nowoczesny i funkcjonalny obiekt 
z pięknymi, komfortowymi mieszkaniami, ale także pierwsza 
w mieście, troszcząca się o środowisko inwestycja z naturalnym 
zielonym dachem, wyposażona w ekologiczne instalacje fotowol-
taiczne na dachu budynku.

ZACZNIJ EKOLOGICZNE ŻYCIE 

OD ZARAZ

Zielony dach to ekologiczny i praktyczny sposób na do-
danie miejskiemu krajobrazowi naturalnego uroku, a także 
naturalna oczyszczalnia powietrza z pyłów, kurzu i spalin, 
fabryka tlenu pochłaniająca dwutlenek węgla. Ponadto zielony 
dach zapewni większą izolacyjność termiczną i akustyczną 
budynku. Klatki schodowe, do których deweloper również 
wprowadzi nieco natury, podkreślą jeszcze bardziej zielony 
charakter budynku

– Wychodząc naprzeciw coraz większej świadomości dbania 
o otaczające nas środowisko wyposażyliśmy garaże w stacje ła-
dujące samochody elektryczne – mówi Barbara Uściłko z Asko. 
– Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w panele fotowol-
taiczne. To pewna oszczędność pieniędzy i większa niezależność 
energetyczna.

LOKALIZACJA IDEALNA

Doskonała infrastruktura dzielnicy, bliskość przystanków 
komunikacji miejskiej, szkół, przedszkoli i szeroka dostępność 
punktów usługowo – handlowych, w tym galerii handlowej 
oraz popularnych dyskontów – to wszystko sprawia, że lo-
kalizacja nowej inwestycji realizowanej przez developera 
jest idealna.

Do tego bliskość licznych ścieżek rowerowych i stacji rowerów 
miejskich sprzyjać będzie towarzyskim wyprawom niekoniecznie 
jedynie w granicach miasta. Ceny mieszkań nie będą przekraczać 
możliwości białostoczan i kształtować się mają na poziomie ….. 
za mkw., przy czym ceny można negocjować.
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O Firmie

Firma Asko istnieje na białostockim rynku deweloperskim 
od 2005 roku. Profi lem jej działalności jest inwestowanie 
w budowę nowych osiedli mieszkaniowych oraz realizacja 
obiektów komercyjnych. Co wyróżnia markę? Deweloper 
do budowy używa tylko sprawdzonych i trwałych materia-
łów, kompleksowo dba o swoich klientów między innymi 
pomagając im przejść wszystkie formalności związane ze sfi -
nansowaniem nieruchomości.

KONTAKT: 

ul. Brukowa 28 lok. 1, 
15-889 Białystok
Numer telefonu: 

85 749 60 20
Email: 

biuro@askosa.pl
Godziny pracy: 

8.30 – 16.30 Pn – Pt

Największe zalety białostockich Apartamentów przy ulicy Ciepłej:

  panele fotowoltaiczne na dachu – to oszczędność pieniędzy i większa niezależność energetyczna,

  zielony dach – to naturalna oczyszczalnia powietrza z pyłów, kurzu i spalin a także większa izolacyjność termiczna i aku-
styczna budynku,

  stacje do ładowania samochodów elektrycznych,

  dwupoziomowy garaż z miejscami postojowymi,

  zielone patio z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci,

  cichobieżne windy, wózkownia, komórki lokatorskie
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River House w Jurowcach River House w Jurowcach 
i Beach House przy ulicy i Beach House przy ulicy 
Plażowej w BiałymstokuPlażowej w Białymstoku
DDobrze zlokalizowane domy w zabudowie szeregowej, 

to doskonałe rozwiązanie przede wszystkim dla rodzin 
z dziećmi, dla których istotna jest przestrzeń, komfort

życia jak również swobodny dojazd do najważniejszych
punktów miasta – przede wszystkim żłobka, przedszkola, 
szkoły i pracy. Deweloper SATO proponuje dwie
topowe inwestycje. To River House w Jurowcach 
i Beach House przy ulicy Plażowej w Białymstoku

Przy ulicy Plażowej w Białymstoku (skrzyżowanie 
z ul. Piaskową) powstaną 3 domy w zabudowie szeregowej po-
łożone w spokojnej okolicy domów jednorodzinnych. Inspiracją 
do zaprojektowania inwestycji była chęć stworzenia miejsca 
łączącego wszystkie kojarzące się z własnym domem wartości – 
przytulne, domowe ognisko, spokój, bezpieczeństwo i komfort 
dla wszystkich jego mieszkańców. Dlatego też powstaną domy 
łączące wyjątkową architekturę z funkcjonalną i estetycznie 
zaprojektowaną do zamieszkania przestrzenią.

OTO ZALETY TEJ INWESTYCJI:

  kameralna zabudowa składająca się tylko z 3 domów
  budynki o powierzchni 125 m2, garaż w bryle budynku
  pełna wysokość na wszystkich kondygnacjach (brak 
skosów)
  dojazd asfaltowy
  działka zagospodarowana i ogrodzona
  ogródki od strony południowo – zachodniej
  usytuowane pomiędzy domami
w zabudowie jednorodzinnej.
  sklepy: Biedronka 400 m, Lidl – 650 m, Stokrotka 850 m
  Szkoła Podstawowa nr 20 – 700 m, SP nr 28 – 1800 m
  Przedszkole Samorządowe nr 20 – 750 m
  Żłobek – Klub Przyjaciół Reksia – 750 m
  Plaża Miejska w odległości 1000 m
  Park Lubomirskich 1600 m, Las Bagno – 850 m
  trzy linie komunikacji miejskiej 1, 15, 17.

RIVER HOUSE DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

Już w 2021 roku do bliźniaków przy ulicy Wasilkowskiej 
w Jurowcach wprowadzą się pierwsi mieszkańcy. To idealne 
miejsce dla tych, którzy cenią sobie bliskość miejskiego zgiełku, 
a także możliwość odpoczynku na łonie natury, niczym wakacyjną 
sielankę. River House – to oferta wyjątkowego osiedla domów 
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanego w spo-
kojnej okolicy Jurowiec, w bezpośrednim sąsiedztwie Wasilkowa 
i dosłownie kilka kilometrów od Białegostoku. Z jednej strony 
oznacza to bliskość miasta, a z drugiej – osiedle otoczone jest 
terenami zielonymi.

– Kompleks inwestycyjny będzie składał się z 6 budynków 
mieszkalnych. Powstaje on z myślą o najbardziej wymagających 
klientach, ceniących sobie komfort, przestrzeń, nowoczesny 
design, piękno i bliskość natury – mówi Jarosław Wyszkowski 
– przedstawiciel fi rmy SATO.

DLACZEGO WARTO?

Powierzchnia każdego z budynków wynosi 171,86 m2, z cze-
go powierzchnię 33.06 m2 zajmuje dwustanowiskowy garaż. 
Domy zlokalizowane są na działkach o powierzchni od 420 m2 
do 520 m2. Teren jest ogrodzony i zamknięty.

– Co ważne każdy klient na etapie budowy może indywi-
dualnie zdecydować o ustawieniu ścian działowych. Brak ścian 
nośnych na całym piętrze, powoduje nieograniczone możliwości 
aranżacji wnętrza, tak aby czuć się w nim wygodnie i komforto-
wo – dodaje Jarosław Wyszkowski, przedstawiciel fi rmy SATO.

Do każdego z domów przynależy nasłoneczniony ogród 
zlokalizowany od strony południowej, z przepięknym widokiem 
na tereny zielone, niespełna 4 km do plaży w Jurowcach.

Również na dojazd mieszkańcy tego osiedla narzekać nie 
powinni. Będą mieli bezpośredni dojazd drogą asfaltową i tyl-
ko 70 metrów drogą utwardzoną. Dodatkowe atuty to Szkoła 

Podstawowa w odległości 700 m, w pobliżu przystanek komu-
nikacji miejskiej linii 102 oraz kościół.

W Wasilkowie natomiast są sklepy, przedszkola, żłobki, dwa 
urzędy pocztowe, dwie przychodnie rodzinne. Z dodatkowych 
atrakcji w Jurowcach znajduje się Klub Jeździecki KRES, który 
między innymi prowadzi Hipoterapię. Nieopodal zlokalizowane 
jest Muzeum Dziejów Ziemi, gdzie można stanąć oko w oko 
z dinozaurami o naturalnych wymiarach.

Jednopiętrowe budynki o powierzchni 171,86 m2 zaprojek-
towano w dwóch wersjach, które różnią się układem na piętrze. 
Można wybrać wariant z trzema lub czterema sypialniami. Na pię-
trze jest hol, łazienka, gabinet, garderoba i pralnia. Na parterze 
zlokalizowano: wiatrołap, hol, łazienkę z wc i prysznicem, salon 
z jadalnią, kuchnia, kotłownia i dwustanowiskowy garaż.

Zapisy rezerwacyjne na poszczególne domy oraz więcej infor-
macji na temat nowej inwestycji można uzyskać pod numerami 
telefonów 85 652 70 51 i 501 633 755 oraz w siedzibie fi rmy przy 
ul. Zielnej 31W w Białymstoku (osiedle Nowe Miasto).

O FIRMIE

Firma SATO Sp. z o.o. została założona przez inż. Edwarda 
Chalimoniuka i działa na rynku budowanym od 1993 r. 
Świadczy wysokiej jakości kompleksowe usługi w generalnym 
wykonawstwie we wszystkich branżach budowlanych, usługi 
deweloperskie, termomodernizacyjne oraz remontowe. Zakres 
prac dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, użyteczności 
publicznej, jak i obiektów służby zdrowia czy sakralnych.

Przykłady innych inwestycji:

Inwestycje deweloperskie: osiedle budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w Sokółce przy ul. Broniewskiego, domy 
w zabudowie szeregowej przy ul. Zielnej w Białymstoku, domy 
w zabudowie szeregowej przy ul. Gajowej w Białymstoku.

Obiekty sakralne: kościół p.w. św. Anny przy ul. Prezydenta R. 
Kaczorowskiego 5 w Białymstoku, budynek Sióstr Misjonarek 
w Białymstoku przy ul. Stołecznej.

Budynki użyteczności publicznej: Przedszkole w Zabłudowie, 
Przedszkole w Choroszczy, SP 3 w Siemiatyczach, Zespół 
Szkół nr 3 w Hajnówce, SP nr 2 i 4 w Bielsku Podlaskim, SP 
i Gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Białymstoku.

Budynki służby zdrowia: Centrum Zdrowia Psychicznego 
w SPZOZ w Hajnówce, Dom Opieki Medycznej w Hajnówce, 
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy ul. Wołodyjowskiego 
w Białymstoku, SPZOZ przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 
w Białymstoku.
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BIAŁYSTOK, 234m², os. Mickiewicza,
działka 784m², 6 pokoi, pełne media,
meble oraz wyposażenie domu w cenie,
na posesji prosperujący i przynoszący
zysk budynek gospodarczy na oddziel-
nej działce 244m za dodatkową opłatą
1.150.000zł 570-299-000 Krzysztof 

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

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

BIAŁYSTOK, 258m², os. Wygoda, dział-
ka 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, 300m², + bud. gospodarcze
1000m², kurnik 1200m² lub wynajmę
(2000zł). 17zł/m² 608-038-957

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

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

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

BOBROWNIKI, 105m², ul. Andrukiewicza,
działka 2891m², Bobrowniki – oaza ci-
szy i spokoju tego właśnie szukasz?  
Bobrowniki to wieś w bezpośredniej
styczności z granicą państwa z Białorusią
i jednocześnie miejsce przejścia d
395.000zł 570-299-000 Krzysztof  

CHOROSZCZ, 180m², ul. Traugu  a, dział-
ka 748.00m², dwie dziełki gruntu o łącz-
nej powierzchni 748 mkw. zabudowana
budynkiem mieszkalnym w stanie suro-
wym otwartym. Budynek jest czterokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony 199.000zł
505-093-995 BIS 

CZYŻE, 100m², os. Morze, działka 4300m²,
sprzedam działkę z domem mieszkalnym,
dwoma garażami i dwoma budynkami
gospodarczymi zachęcam do oglądania.
220.000zł 884-240-533

GRABÓWKA, 118m², os. Grabówka, dział-
ka 158m², domy w zabudowie szerego-
wej, 5 pokoi, 118m na działkach 157-
270m, inwestycja XII-2020, bez podatku
PCC, wszystkie media, wyszukana archi-
tektura, brak skosów  469.000zł570-299-
000 Krzysztof  

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

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

GRABÓWKA, 174m², działka 433m², wol-
no stojący, 2020 r., mieszkanie w rozli-
czeniu-OPCJA! 545.000zł 660-474-444
BEWE

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

HAJNÓWKA, 240m², działka 800m², 
1997r, duży dom w Hajnówce, 6 pokoi, 2 
poziomy, sauna, działka 800m, duży dwu-
stanowiskowy garaż, wydanie natych-
miast 380.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

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

JUROWCE, 171, 86m², ul. Wasilkowska 
36B, działka 420m², segment zewnętrz-
ny 1A, ul. Wasilkowska 36B, ogród od 
strony południowej, dwustanowiskowy 
garaż, kompletny stan deweloperski, 3 
sypialnie garderoba, gabinet i pralnia. 
660.000zł 501-633-755

JUROWCE, 171, 86m², ul. Wasilkowska 
36B, działka 520m², segment zewnętrz-
ny 3B, ul. Wasilkowska 36B, ogród od 
strony południowej, dwustanowiskowy 
garaż, kompletny stan deweloperski, 4 
sypialnie garderoba, łazienka, pralnia. 
660.000zł 501-633-755

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

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

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

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

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

OGRODNIKI Barszczewskie, 268m², dział-
ka 1800m², dom wolnostojący-dworek, 
budynek gospodarczy, garaż w bryle 
domu, malownicza okolica lasu 919.000zł
857-446-687 Area
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin od-
bioru

Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

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

92 m2. Duże tarasy i przeszklenia.

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

tał 2020. r. 

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

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

III 2020 r. 7000 zł/mkw 
brutto

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

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

W sprzedaży mieszkania o pow. 35 - 76 mkw.

I kw. 2022 r 6500 - 7000
zł/mkw

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

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

W sprzedaży mieszkania o pow. 37 - 86 mkw.

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

5400 - 6400
zł/mkw 

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

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

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

XI 2021 r. 6450-7100
zł/mkw

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

sprzedaży mieszkania o pow. 57 - 72 mkw.

XI 2020 r. 5400 - 6000
zł/mkw

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

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

XI 2020 r. 

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

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

XI 2020 r. 6200 - 6500
zł/mkw

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

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

I 2021 r. 6000 - 6200 
zł/mkw

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

I 2021 r. 5250 - 5500 
zł/mkw

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

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

VI kw. 2020 r. 6700 zł/mkw

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

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

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

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

5100 - 5900
zł/mkw

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

500.000 -
520.000 zł
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OSOWICZE, 231m², os. Sielachowskie,
działka 900m², niepowtarzalne, bez po-
datku PCC, stan deweloperski, 6 pokoi,
parterowy z poddaszem użytkowym,
garaż na 2 auta, wszystkie media, komi-
nek, podłogówka, blisko rzeka 610.000zł
570-299-000 Krzysztof  

POROSŁY, 173, 40m², ul. róg ulicy
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku,
działka 110m², gm.Choroszcz. Garaż w
podpiwniczeniu, 2łazienki, gabinet, kuch-
nia, salon z jadalnią, 4 pok., ogródek, pod-
dasze. 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 podpiwni-
czeniu, 2łazienki, gabinet, kuchnia, salon
z jadalnią, 4 pok., ogródek, poddasze.
Urokliwa okolica. Bezpośrednie sąsiedz-
two łąk. X.2020r.  545.000zł 662-447-
576 Inwestycje 

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

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

RAJGRÓD, 108m², działka 4573m², sie-
dlisko, wieś Kosiły, możliwa zamiana
200.000zł 505-797-878

ROGOWO, 108m², działka 3894m²,
INTERESUJĄCY  DOM  W  ST YLU
KANADYJSKIM TUŻ  ZA  MIASTEM
W  STANIE  DEWELOPERSKIM ++++
Zapraszamy do zakupu interesującego
domu w stylu kanadyjskim w bliskiej od-
ległości od miasta. Dom o powierzchni
409.000zł 570-299-000 Krzysztof  

SIEMIATYCZE, 216m², działka 2600m²,
gm. Dziadkowice, murowany, piętrowy,
do aranżacyjnego remontu, salon z ko-
minkiem, wszystkie media, telefon, +bu-
dynek gospodarczy 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 

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

SUWAŁKI, 110m², działka 3901m²,
Sprzedam dom z budynkami gospo-
darczymi niedaleko jeziora Bolesty.
Nieruchomość 20 km od Suwałk, 30
km od Augustowa.Dom posiada par-
ter, piętro i wysoką piwnicę.511402885
370.000zł 511-402-885

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

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

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

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

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

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

ZALESIANY, 122m², działka 1288m², . 
355.000zł 690-124-907 Ada 

ZAŚCIANKI, 144m², działka 325m², no-
woczesny dom w zabudowie szeregowej, 
segment skrajny 655.000zł 857-424-016
Apogeum 

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

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

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

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

DOBRZYNIEWO Duże, os. Leńce, dział-
ka 1077m², 9 działek powierzchnie do 
1188m², kształt prostokąt, media-prąd, 
warunki zabudowy dla zabudowy jed-
norodzinnej, 98, 40zł/m² 142.560zł 857-
446-687 Area 

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

ku, 113 mieszkań o pow. 27-201 mkw., w podzie-
miu garaże, usługi na parterze i pierwszym

piętrze. Aktualnie na sprzedaż: 2 apartamen-
ty oraz miejsca postojowe w garażu podziem-

nym. Na wynajem 2 lokale usługowe.

gotowe do 
odbioru.

Ostatnie apar-
tamenty, mie-

jsca postojowe i
lokal usługowy

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 garażu podziemnym.

gotowe do 
odbioru

Ostatnie miejs-
ca postojowe

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.

gotowe do 
odbioru

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
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DOBRZYNIEWO Duże, os. Dobrzyniewo
Kościelne, działka 3420m², wydane wa-
runki zabudowy na dom jednorodzinny
i budynek gospodarczy w zabudowie
zagrodowej wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami budowlanymi, uzbrojenie: prąd
155.000zł 857-424-016 Apogeum 

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

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

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

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

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

KURIANY, działka 1000m², działka płaska,
sucha, w kształcie prostokąta, w sąsiedz-
twie nowa zabudowa jednorodzinna,
uzbrojenie: prąd 95.000zł 600-325-453
Apogeum

O G RO D N I C Z K I, dzia łka 2900m², .
189.000zł 505-456-176 Ada

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

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

BACIUTY, działka 1, 075.00m², 3 atrakcyj-
ne działki z wydanymi warunkami zabu-
dowy na budownictwo jednorodzinne, w
kształcie prostokątów o orientacyjnych
wymiarach 28x38m, przy działkach do-
stępny prąd, dojazd do działek drogą
asfal 53.750zł 505-093-995 BIS 

 ĭ 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 uli-
cy z nawierzchnią asfaltową, 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, nasłonecz-
niony. 100zł 884-691-250

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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Nad Potokiem, os. Dojlidy 
Górne, działka 1668m², rejon nowej zabu-
dowy 200.160zł501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, działka 2500m², wśród no-
wej zabudowy, ładnie położona, pozwo-
lenie 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 9100m², można po-
dzielić na mniejsze działki, blisko lasu, rze-
ka Narew. 65.000zł 508-789-456

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

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

BUDNE, os. Żarnowo, działka 3400m², 
D z i a łk a  b u d o w l a n a n a  te r e n i e 
Biebrzańskiego Parku Narodowego ! Z pa-
noramą na unikalne rozlewiska Biebrzy. 
Działka objęta MPZP przy drodze gmin-
nej, prąd, wodociąg. 150.000zł 501-738-
393 Grabowscy Nieruchomości

CHOROSZCZ, działka 1037m², działka bu-
dowlana pod dom jednorodzinny, w są-
siedztwie nowej zabudowy, wymiary 27, 
5 x 37 m, uzbrojenie: prąd, woda, kanali-
zacja 185.000zł 857-424-016 Apogeum 

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

 Choroszcz, działka 21000m²,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 2, 615.00m², ładnie po-
łożona, kształtna działka w sąsiedztwie 
lasu, uzbrojenie: prąd 235.350zł 857-
424-016 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka 
893m², działka budowlana, dojazd: asfalt, 
uzbrojenie terenu: prąd, gaz, kanalizacja 
166.000zł 857-424-016 Apogeum 

28 OFERT Y DEWELOPERÓW

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 5.600 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

Osiedle Harmony Place powstaje jako odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców szukających harmonii i spo-

koju, ale nie chcących rezygnować z wielkomiej-
skiego stylu życia, dostępu do jego uroków. To pro-
pozycja dla wszystkich, którzy nie chcą dojeżdżać 
daleko do pracy, a szukają ciszy po ciężkim dniu.
Poznaj bliżej Harmony Place, być może już nieba-

wem będzie to Twoje, Wasze, nowe miejsce do życia!

III kwartał 
2020 roku

5150zł/m2

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.

IV kwar-
tał 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. 

I 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.

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)

Kalter Nieruchomości Sp. z o.o.
Ul. Augustowska 8, 15-218 Białystok

Tel. (85) 662-93-48
bialystok@kalternieruchomosci.pl

Moja Młynowa to kaskadowy, elegancki budy-
nek w centrum Białegostoku u zbiegu ulic Czar-

nej, Młynowej i Wyszyńskiego. Blisko opery, 
dworca PKP i PKS, w pobliżu szkoły wyższe i bu-

dynki administracji. Pozostało ostatnie 10 miesz-
kań o powierzchni od 63,45m2 do 72,41m2 

oraz 4 lokale usługowe o powierzch-
ni od 104,91m2 do 185,22m2.

listopad 2020r. Mieszkania 
od 5700zł/m2
brutto, loka-

le usługowe od
7072,67zł brutto
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K  N      MK  N      M

Ścisłe centrum i przestronne wnętrzaŚcisłe centrum i przestronne wnętrza
„M„ oja Młynowa” to propozycja białostockiej 

fi rmy Kalter idealna dla tych, którzy
cenią sobie komfort, przestrzeń i dostęp 

do miejskiej infrastruktury. Ten kaskadowy kompleks 
„„
mieszkalny znajduje się u zbiegu ulic Młynowej, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Czarnej, czyli w ścisłym centrum.

Inwestycja została zaprojektowana z myślą o mieszkańcach, 
ceniących przede wszystkim przestronne i wygodne wnętrza oraz 
funkcjonalny układ oferowanych mieszkań i lokali usługowych. 
Oferta ponad 200 – stu mieszkań i apartamentów przeznaczona 
jest dla ludzi szukających komfortu i wygody chcących cieszyć się 
urokami życia w centrum Białegostoku.

Mieszkania mają zróżnicowaną powierzchnię – od 36m2

do 102m2. od mieszkań jednopokojowych poprzez dwustronne 
lokale trzypokojowe w funkcjonalnych rozkładach po obszerne 
czteropokojowe apartamenty z obszernym salonem o południo-
wej – słonecznej ekspozycji.

W budynku znajdą się liczne lokale usługowe usytuowane 
na parterze. Zadbano też o strefę komfortu dla mieszkańców, 
którą będzie tworzył wewnętrzny dziedziniec oraz nietuzinkowe 
elementy małej architektury.

Osiedle charakteryzuje się nowoczesną architekturą połączoną 
ze świetną lokalizacją, zapewniającą prestiżową okolicę, dosko-
nałą komunikację, bogate życie kulturalne oraz bliskość m.in. 
Opery i Filharmonii Podlaskiej, licznych restauracji i sklepów 
oraz parku miejskiego.

Co ważne, w piwnicy zaprojektowano wielostanowiskowy 
garaż. Projektanci pomyśleli również o komórkach lokatorskich.

Obiekt okazał się na tyle atrakcyjny, że w ofercie zostało 
dosłownie kilkanaście mieszkań, w tym jedno szczególne.

To jednopokojowe, przestronne mieszkanie. Lokal o po-
wierzchni 63,45mkw znajduje się na czwartym piętrze.

Największy, dzienny pokój został połączony z alkową, dzię-
ki czemu mieszkanie zyskało dużą przestrzeń wypoczynkową 
z wyjściem na balkon. Mieszkanie posiada zamkniętą kuchnię 
o powierzchni 7,69mkw. Łazienka (5,63mkw) i toaleta (1,48mkw) 
zostały oddzielone i umieszczone w rogu mieszkania.

O FIRMIE

K a l t e r  S p .  z  o . o .  t o  u z n a n a  n a  r y n k u  f i r m a 
budowlana, posiadająca bogate doświadczenie jako 
Generalny Wykonawca inwestycji w zakresie budow-
nictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.
Wraz z rozwojem spółki równolegle do podstawowego 
jej profilu działalności zaczęły rozwijać się nowe profile 
(pochodne) działalności takie jak usługi deweloperskie 
oraz wynajem nieruchomości komercyjnych. W 2017 roku 
udziałowcy spółki podjęli decyzję o wydzieleniu ze struktur 
Kalter sp. z o.o. działalności deweloperskiej oraz działalności 
związanej z wynajmem nieruchomości, tak powstały spółki 
Kalter Nieruchomości sp. z o.o. oraz Kalter sp. z o.o. spk.. 
Obszarem działalności Grupy jest obszar województwa 
mazowieckiego i podlaskiego.



DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka 
1159m², działka budowlana z przeznacze-
niem pod dom jednorodzinny, uzbrojenie 
terenu: prą, gaz, kanalizacja 210.000zł
857-424-016 Apogeum

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

GIŻYCKO, działka 50000m², w całości, 
częściowo uzbrojona, energia, woda, 
prawo zabudowy, atrakcyjne położona, z 
możliwością podziału na mniejsze działki. 
120.000zł/ha 790-296-668

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

GRODZISK, działka 2498m², Bezpośrednio 
przy rzece Narewka ! Działka położo-
na na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. 
80.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

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

KLEPACZE, działka 1, 057.00m², Atrakcyjna 
działka, w cichej okolicy. 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 po-
zwoleniem na budowę domu jednoro-
dzinnego, uzbrojenie: prąd, woda, gaz 
220.000zł 600-325-453 Apogeum 

KOPLANY, działka 1599m², działka bu-
dowlana 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 zabudowy, wymia-
ry:24x147m, media prąd, własne ujęcie 
wody, 159.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

KURIANY, działka 1, 595.00m², kształtna, 
asfalt, media, pod budowę domu jak i pod 
działalność 269.000zł660-474-444 BEWE 4

MACHNAC Z, os. podlaskie, działka 
2077m², działka kształtem zbliżona do 
kwadratu, dobrze usytuowana wzglę-
dem kierunków świata, jednym bokiem 
przylegająca do lasu, uzbrojenie: prąd,  
114.000zł 857-424-016 Apogeum

MICHAŁOWO, ul. Żwirki i Wigury, działka 
888.00m², objęta planem zagospodaro-
wania przestrzennego i przeznaczona 
zgodnie z nim pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną, z bezpośrednim 
dostępem do drogi publicznej 62.160zł
505-093-995 BIS 

MOŃKI, działka 1000m², Przy drodze kra-
jowej NR.65. 70.000zł 797-965-804

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

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

PROTASY, działka 1000m², media prąd 
woda, działka budowlana. 135zł/mkw.
503-826-587

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

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

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

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

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

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

SOFIPOL, działka 1100m², nowe ogro-
dzenie-z wydanymi warunkami z gminy 
zabudowy domku jednorodzinnego z 
garażem. 59.000zł 884-774-215

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam dzial-
ke budowlana w sofi polu 1100m nowe 
ogrodzenie z wydanymi warunkami domu 
calorocznego z garazem 22-km od biale-
gostoku 57.000zł 534-433-150

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam dzial-
ke budowlana w sofi polu 1100m nowe 
ogrodzenie-z wydanymi warunkami z 
gminy zabudowy domku jednorodzin-
nego z garazem 59.000zł 795-013-099

SOFIPOL, działka 3000m², sprzedam w 
sofi polu 3 dzialki-3000m budowlane z 
wydanymi warunkami zabudowy domku 
z garazem  130.000zł 792-624-206

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

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

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

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

SUWAŁKI, działka 3000m², . 29.000zł
575-714-280

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

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

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 980m², 
płaska działka, w kształcie prostokąta 22 
x 44 m, z warunkami zabudowy, uzbro-
jenie terenu: prąd, woda i kanalizacja 
191.100zł 857-424-016 Apogeum 

Z AŚC IANKI, os. Zaścianki, dzia łka 
982.00m², działka w kształcie prosto-
kąta o wymiarach 22, 8m x 43, z warun-
kami zabudowy na dom jednorodzinny, 
uzbrojenie: prąd, gaz w pobliżu 191.500zł
857-424-016 Apogeum 

ZWIERKI, działka 1054m², budowlane,
równe powierzchnie, dostępnych około 
30 działek, nowa zabudowa jednorodzin-
na w sąsiedztwie 83.266zł 501-738-393
Grabowscy Nieruchomości 
ŁAPY, działka 1400m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, dom 8x17m, drewnia-
ny do remontu, z możliwością podziału 
na dwie działki. 340.000zł 514-120-705
ŁOMŻA, działka 4000m², gm. Łomża, 
działka prawie kwadratowa z budynka-
mi gospodarczymi i domem mieszkalnym, 
ogrodzona, rośnie 300 sztuk Thuj 5 let-
nich. 1.200.000zł 504-464-359
ŁO MŻA , dzia łka 6000m², Siemień
Nadrzeczny, działka prawie kwadratowa 
od strony rzeki Narwi, piękne widoki, czy-
ste, zdrowe powietrze, przy drodze żwi-
rówce gminnej. 62zł/mkw. 504-464-359

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

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

BIAŁYSTOK, działka 3000m², z warun-
kami zabudowy, 10km od Białegostoku, 
wokół las sosnowy, media. 49zł/mkw.
857-431-811

BIAŁYSTOK, działka 10000m², . 30.000zł
667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 10000m², III klasa. 
50.000zł 667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 15000m², . 30.000zł
667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 20260m², łąka 
80.000zł 667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 50400m², ziemia
rolna, gmina Poświętne. 80.000zł/ha
668-982-675

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

CHOROSZCZ, os. Zastawie Pierwsze, dział-
ka 2, 170.00m², działka z możliwością za-
budowy 195.300zł 608-271-051 Expert 

CZYŻEW, działka 34000m², . 420.000zł
661-080-807

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

DOBRZYNIEWO Duże, os. Gniła, działka
3000m², działka z warunkami zabudo-
wy, w ładnym miejscu, uzbrojenie: prąd
294.000zł 857-424-016 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka
3001m², płaska działka w dobrej lokali-
zacji, wymiary: 36m x 67m, uzbrojenie
terenu: pełne 240.000zł 857-424-016
Apogeum

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

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

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

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

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

GONIĄDZ, działka 41100m², Działka 4, 11 
ha. Gm. Goniądz, w.Podlaskie. Łąki i pa-
stwiska V klasy. Na terenie studnia, rów
melioracyjny oraz mostek łączący oba
kawałki. Do sprzedania od 10.03.2021
190.000zł 531-454-516

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

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

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

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

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

 KRUSZEWO BRODOWO, działka
6000m², Sokoły media: prąd, woda, 

gaz.Działki 279/1 ma 5000m² warunki 
na 4 domy jednorodzinne oraz 279/4 

ma 6000m² warunki na bud. 
mieszkalno-usługowy. Cena do 

negocjacji. 40zł/mkw. 731-510-530

 KRUSZEWO BRODOWO, działka
33000m², Działka z warunkami 

zabudowy na 11 domów przy drodze
asfaltowej, media: prąd, woda,

kanalizacja, gaz. Możliwość zamiany na 
dom/siedlisko w pobliżu Białegostoku.

15zł/mkw. 731-510-530
LEWKI, działka 5600m², Wydzierżawię
łąkę w Lewkach o powierzchni 0, 56 ha.
IV klasa. 50 zl za miesiąć za hektar. 50zł/
ha 530-771-010

LIPSK, ul. Zamiejska 9, działka 2200m²,
działka rolna, zabudowana, działka nr.
825. 12.000zł 601-341-483

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

MOŃKI, działka 5900m², działka rolna z
budynkami gospodarczymi, ok. Moniek.
320.000zł 508-327-925

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

SURAŻ, działka 3, 566.00m², łąki polożone
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

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.

m Development Sp. z o.o. Sp. k.
15-091 Białystok,

ul. Rynek Kościuszki 15 B lok.1
sprzedaz@mdevelopment.pl

www.mdevelopment.pl
tel. 791 792 383, 791 792 432 

PROJEKT POLNE KWIATY to zespół cztero kondy-
gnacyjnych willi, które powstają w miejscowo-
ści Porosły. W każdym budynku znajdą się za-
ledwie 23 lokale mieszkalne. Spośród bogatej 

oferty lokali każdy znajdzie coś dla siebie, gdyż
mieszkania zostały zaprojektowane w przedzia-

le powierzchni od 38 m2 do 59 m². Do każde-
go lokalu przynależeć będzie balkon, loggia lub

ogródek - o powierzchni nawet do 148 m² .

już w sprzedaży od 4 490 zł/m2

TWOJA NIEMEŃSKA to sześć willi miejskich, któ-
re powstają na skraju Białegostoku i Nowodworc.

Niska, trzykondygnacyjna zabudowa, rozbudo-
wana infrastruktura miejsca i otaczające zie-
lone tereny to największe atuty inwestycji.

w sprzedaży
ostatnie wol-
ne mieszkania

z antresolą!

349.000 zł

ZAKĄTEK SIELACHOWSKIE - domy w zabudowie 
bliźniaczej w miejscowości Sielachowskie, zale-
dwie 4 min. od Białegostoku. Pow. użytk. ok 130 
m2. W bryle budynku jednostanowiskowy garaż.
Dodatkowe miejsce parkingowe przed garażem.
Stan deweloperski ze wszystkimi instalacjami.

w sprzedaży 469.000zł
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SURAŻ , działka 500000m², Przyjmę 
w dzierżawę grunty orne, łaki ok 
Suraża, Doktorc, Strabli 695332129 1zł
695-332-129

WYSOKIE Mazowieckie, działka 30000m², 
gm. Kulesze Kościelne, cena do uzgodnie-
nia. 300.000zł 692-855-616

WÓLKA, działka 18600m², przy drodze 
asfaltowej Juchnowiec - Biele, gmina 
Juchnowiec,  możliwość podziału oraz 
uzyskania warunków zabudowy. 22zł/
mkw. 505-103-220

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, wypełni uzbro-
jona, plan zagospodarowania przestrzen-
nego. 650zł/mkw. 600-900-969

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

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

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

GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², z dostę-
pem do jeziora i plaży. 130zł507-960-008

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

G M I N A Sokó łka, dzia łka 8300m², 
Planteczka, prąd, wodociąg, blisko pusz-
cza Knyszyńska i rzeka, możliwość wy-
kopania stawu. 13zł/mkw. 511-240-244

GRAJEWO, działka 1, 600.00m², rekre-
acyjno- budowlana, media, dostęp do 
plaży i jeziora Pisajno. 120zł507-960-008

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

NOWODWORCE, działka 800.00m², duża, 
ładnie zagospodarowana działka rekre-
acyjna na terenie Rodzinnych Ogródków 
Działkowych JAROSZÓWKA z domkiem 

yj y g

letniskowym, altaną, stawem oraz szklar-
nią 90.000zł 857-424-016 Apogeum 

SEJNY, działka 3000m², Działka w gminie 
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 potencjałem 
1.980.000zł 660-474-444 BEWE

CHOROSZCZ, os. Choroszcz, działka 
13843m², przy trasie S-8 w Choroszczy, 
100x137m, brak podatku od nierucho-
mości, media: prąd 1.700.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

DĄBROWA Białostocka, ul. Kunawina, 
działka 10500m², Sprzedam działkę prze-
mysłową 1ha. Pełne media. Droga asfal-
towa. Osoba prywatna.  400.000zł/ha
510-049-608

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

KURIANY, działka 1, 000.00m², działka bu-
dowlana 117.000zł 857-338-820 Expert 

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

STARE Trzciano, działka 28100m², w planie 
zagospodarowania przestrzennego część 
działki przeznaczona jest pod zabudowę 
turystyczno - wypoczynkową i pensjona-
tową, a część pod zabudowę jednorodzin-
ną,  350.000zł 600-325-453 Apogeum

ZŁOTORIA, działka 6022m², położona przy 
trasie S8 w pobliżu węzła Tykocin, w rejo-
nie miejscowości Złotoria. Kształt zbliżo-
ny do prostokąta 93 m x 65m. Teren pła-
ski, 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 mieszka-
niówkę i działalność 2.910.167zł 660-
474-444 BEWE

LEŚNE
B I AŁYS TO K, dzia łka 10000m², las 
30.000zł 667-063-138

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

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

BIELSK Podlaski, działka 20000m², las na 
terenie gminy Bielsk Podlaski. 60.000zł
728-473-871

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

CZYŻEW, działka 5000m², Las w Kamieniu 
Starym. 25.000zł 666-528-681

GR A JEWO, ul. Pieniążki 9, działka 
170000m², Sprzedam 17 ha lasu so-
snowego Wiek 35 -70 lat Możliwośc 
wydzielenia dowolnej powierzchni Las 

znajduje sie 5 km odGrajewa Dojazd as-
faltem Graniczy z łąkami. 32.000zł/ha
693-246-829

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

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

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

MILEJCZYCE, działka 1000m², działki le-
śne 3szt. 2zł/mkw. 602-615-159

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

SIDRA, działka 1000m², Las, miejscowość 
Siderka. 17.000zł 533-659-773

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

WYSOKIE Mazowieckie, działka 16000m², 
las świerk olszyna dąb, brzoza 75.000zł
666-528-681

WYSOKIE Mazowieckie, działka 51700m², 
Las 90 letni, obręb Milejczyce 45.000zł/
ha 666-528-681

SIEDLISKOWE
BIAŁYSTOK, działka 4500m², siedlisko,
gmina Poświętne, dom, budynki gospo-
darcze. 80.000zł 668-982-675

KRUSZYNIANY, działka 1250m², siedlisko,
dom mieszkalny, bud. gospodarcze, + pro-
jekt na budowę nowego domu. 60.000zł
889-203-882

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

NAREW, ul. Mickiewicza 6A, działka
1100m², siedlisko, stodoła oraz budy-
nek gospodarczy. 35.000zł 784-249-842

SOBIATYNO, działka 6900m², dom z bala
z 1890roku stan db+ budynek gospodar-
czy kryty słomą. 79.000zł 602-615-159

SUWAŁKI, działka 100000m², 9.8ha,
gm. Raczki, wszystkie media. 290.000zł
505-002-116

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

TYKOCIN, działka 2000m², siedlisko we
wsi Słomianka, zabudowane stodo-
łą 100m² i budynkiem gospodarczym
120m² z możliwością przekształcenia na

731-675-030

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

HAJNÓWKA, działka 11000m², łąka, 
Mochnate. 25.000zł 606-754-479

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

NOWOSADY, działka 10300m², Łąka, gm. 
Michałowo. 20.000zł 601-480-592

OLECKO, działka 210000m², Wydzierżawię
gospodarstwo rolne, 21ha. 300zł/ha
607-315-229

OLMONTY, działka 1, 002.00m², działki
zlokalizowane w Olmontach, objęte pla-
nem 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

BIAŁYSTOK, os. Centrum, . 14.268.000zł
690-124-907 Ada

B I AŁY S TO K , ul. Sienkiewicza, os.
Sienkiewicza, 152 m² w reprezentacyj-
nej kamienicy na biuro, kancelarię, usługi,
IV piętro, winda, +VAT 885.000zł 660-
474-444 BEWE 

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

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

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

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

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 PCRT0

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, Do
wynajęcia pawilon handlowy 47m² na
Giełdzie Rolno-Towarowej na Gen. Wł.

Anders 40. Doskonała lokalizacja. Woda, 
prąd. Kontakt 85 6750005 32zł/mkw.
667-123-120 PCRT

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

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

 ĭ WASILKÓW, UL. NADRZECZNA 
22, DO WYNAJĘCIA POWIERZCH
NIA PRODUKCYJNO  MAGAZYNO
WA, WODA, PRĄD, OGRZEWANIE, 
PARKING. DOBRA LOKALIZA
CJA. 12zł/mkw. 667-123-120

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

ŁOMŻA, Lokal usługowo- handlowy. 
422.000zł 516-603-472

 OGRODNIKI, Restauracja z dwoma 
budynkami dzierżawionymi do 2029r, z

wyposażeniem wewnętrznym i 
zewnętrznym. Trasa 16 krajowa, przy 

przejściu w Ogrodnikach. 3.000zł/mkw.
537-133-202

BIAŁYSTOK, Wynajmę warsztat samocho-
dowy, + łazienka, centrum Białegostoku 
cena do uzg. 1.500zł 795-200-991

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

BIAŁYSTOK, ul. Składowa, budynek usłu-
gowy o pow. 1332m, na działce o pow. 
2950m 5.000.000zł 505-093-995 BIS 

SUWAŁKI, ul. Kościuszki, lokal handlo-
wo- usługowy. 1.400.000zł 516-603-472

BIAŁYSTOK, os. Bema, lokal użytkowy
na parterze budynku mieszkalnego, pod 
usługi, handel, biuro 189.000zł600-325-
453 Apogeum 

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

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

MOŃKI, test 2.500.000zł505-093-995 BIS
BIAŁYSTOK, ul. Bema 11, ul. Bema 11. 
Lokale użytkowe (biura, poradnie, edu-
kacja, usługi) o powierzchni od 16 do 21 
m². Bezpłatny parking, możliwość wy-
dzielenia i zabudowy własnego korytarza. 
45zł/mkw. 732-289-560

Garaże i miejsca postojowe

 ĭ BIAŁYSTOK, B STOK, CENTRUM, 
MIEJSCE PARKINGOWE POD BU
DYNKIEM MIESZKALNYM PRZY UL. 
MŁYNOWEJ. 18.000zł 606-805-664

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

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

B I AŁY S TO K, ul. Krakowska7a, os.
Centrum, Krakowska 7a oferuję do wy-
najęcia miejsce na dolnej pla  ormie ga-
rażowej. 160zł 721-960-239

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, Miejsce 
postojowe w podziemnym parkingu, ul. 
Waszyngtona 38 160zł 666-528-681
ŁOMŻA, PARKING TIR 24H strzeżony, 
monitorowany, ogrodzony i oświetlony 
Łomża trasa E61 tel. 880019109 99zł
880-019-109

B I A ŁY S T O K , ul .  G o łdapsk a,  os . 
Białostoczek, Sprzedam garaż murowany 
ul.Gołdapska. Grunt pod garażem na wła-
sność. Instalacja elektryczna. Drzwi drew-
niane obite stalową blachą. Na dachu 
papa termozgrzewalna. 18m². 26.000zł
606-744-265

BIAŁYSTOK, Wynajmę garaż w okoli-
cach Białegostoku, do końca roku, 300zł 
+opłaty, pilne, tylko kontakt sms. 300zł
732-891-818

BIAŁYSTOK, ul. Puławskiego 17, Wynajmę 
garaż. 220zł 517-914-893

Posiadam do wynajęcia
BIAŁYSTOK, os. os. Tysiąclecia, . 1.000zł
690-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, ul. Monte Casino, 1 pokój w 
4 pokojowym mieszkaniu, pełne wypo-
sażenie 600zł 666-528-681

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Adama Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, II piętro, gotowe do 
wprowadzenia, wysoki standard, czynsz 
3000zł (wszystkie opłaty) 3.000zł 857-
446-687 Area

BIAŁYSTOK, ul. Lipowa, os. Centrum, 
Lipowa, 1 piętro, 28m²  1.260zł 857-
338-820 Expert 

B I AŁY S T O K , ul. Bema, os. Bema, 
Wynajmę 2 pok.mieszkanie plus salon z 
aneksem kuchennym na parterze, piw-
nica, umeblowane, pralka, zmywarka.
Kaucja 2000zł Więcej inf.na telefon. 
1.300zł/+liczniki 501-066-647

BIAŁYS TO K, ul. Monte Cassino 5, 
Wynajmę 3 pokojowe. 900zł/+opłaty
692-973-067

WYSOKIE Mazowieckie, Wynajmę dom 
gm. Nur, uczciwym. 650zł 660-269-507

BIAŁYSTOK, ul. Słonecznika, Wynajmę 
duży pokój 25m² w M4, koło Carrefura. 
500zł 696-688-730

BIAŁYSTOK, ul. Fabryczna, Wynajmę duży 
pokój, z balkonem, w domu, pracujące-
mu. 200zł kaucja zwrotna. 600zł/całość
609-157-715

BIAŁYSTOK, os. centrum, Wynajmę ka-
walerkę dziewczynom uczącym się. 800zł
516-559-369

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Pułkowa, Wynajmę ka-
walerkę, umeblowaną, wyposażoną, 
28m². Świetna lokalizacja.

ę ąę
900zł/+opła-

ty 792-586-344

BIAŁYSTOK, os. Piasta, Wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe, w pełni umeblowane i 
wyposażone, dwóm studentkom, +kaucja 
zwrotna. 1.100zł/całość 509-048-151

B I A ŁY S T O K , ul. Kaczorowskiego,
Wynajmę mieszkanie, nowe budownic-
two, garderoba, dwa balkony wysoki 
standard wykończenia. 25.000zł/+opłaty
666-528-681

BIAŁYSTOK, os. Bacieczki, Wynajmę po-
kój Panu, bez nałogów, pracującemu. 
Pokój świeżo pomalowany. 500zł +świa-
tło. 500zł 693-160-490

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

BIAŁYSTOK, ul. Mieszka I, Wynajmę pokój 
dziewczynie lub chłopakowi, również ko-
bieta z dzieckiem lub mężczyzna z dziec-
kiem. 500zł 512-571-480

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, Wynajmę
pokój  osobie pracującej . 3 0 0z ł
692-922-569

CZARNA Białostocka, Wynajmę pokój 
pani lub dziewczynie. Dobre warunki. 
600zł 605-548-384

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój pracują-
cemu, kaucja 300zł. 550zł 695-974-308

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój studentce 
lub studentowi. 500zł 692-922-569

BIAŁYSTOK, os. Śródmieście, Wynajmę 
pokój umeblowany 25m² dla mężczyzny. 
500zł 785-598-168

BIAŁYSTOK, os. Jaroszówka, Wynajmę po-
kój w domu jednorodzinnym, oddzielne 
wejście. 600zł 519-166-733

BIAŁYSTOK, ul. Fabryczna, Wynajmę po-
kój z balkonem, 300zł kaucji zwrotnej. 
600zł/całość 695-974-308

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

BIAŁYSTOK, ul. Jana Pawła, Wynajmę
umeblowany pokój emerytom lub eme-
rycie w zamian za niewielką pomoc w 
domu. 1zł 502-782-576

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, kawalerki
na wynajem, wyposażone, parter 990zł
796-785-785 em5 nieruchomości

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

B I A Ł Y S T O K , u l .  K o p e r n i k a ,
Kaczorowskiego, miejsce postojowe,
nowe, pełne wyposażenie, wysoki stan-
dard 3.000zł 666-528-681

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Rynek Kościuszki, pokój
biurowy, 2 piętro w kamiennicy usługo-
wej, przy Ratuszu 600zł 505-093-995 BIS 

BIAŁYSTOK, os. Słoneczny Stok, pokój
umeblowany 650zł 664-081-264

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

BIAŁYSTOK, 55m², ul. Kręta, os. Nowe 
Miasto, ul. KRĘTA 55 m², KOMFORTOWE
3 pokoje, taras 50 m², miejsce postojo-
we w garażu + opłaty 1.800zł 660-474-
444 BEWE 
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BIAŁYSTOK, 54m², ul. Św. Mikołaja, os. 
Centrum, ul. Św. Mikołaja 1. Lokale biu-

j

rowe, V piętro. Przestronne, widne po-
mieszczenia, klimatyzacja, winda, moni-
toring budynku. Pozostałe powierzchnie: 
49m², 43, 50m², 37, 50m²  30zł/mkw.
856-633-672

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Świętego Rocha, os. 
Centrum, ul. Św. Rocha, parter, +opłaty 

ę g

1.300zł 660-474-444 BEWE

 ĭ BIAŁYSTOK, UL. TRANSPORTOWA
3, OS. NOWE MIASTO, WYKOŃCZO
NY LOKAL USŁUGOWY ZNAJDU
JĄCY SIĘ NA PARTERZE BUDYN
KU 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 kondy-
gnacyjny pod biura, hotel, hostel, wykoń-
czony, cena ne  o. 60zł/m² 600-900-969

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

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

BIAŁYSTOK, 30m², ul. Swobodna, wynaj-
mę lokal. 800zł 512-589-661

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

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

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

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

Poszukuję do wynajęcia
BIAŁYSTOK, Dwoje dorosłych ludzi 
Poszukuję mieszkania do wynajęcia 2 
pokojowego w Białymstoku, Dbający o 
cudzą własność spokojni wypłacalni re-
gularnie, Osiedle Piasta i Piasta 2 1.300zł
733-358-733

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

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

 ĭ BIAŁYSTOK, POSZUKUJE DO WY
NAJĘCIA DOMU Z BUDYNKIEM 
GOSPODARCZYM NIE MUSI BYĆ 

Ę

DUŻO ZIEMI W ROZSĄDNEJ CE
NIE. CAŁY KRAJ. 789-159-409

BIAŁYSTOK, Poszukuję letniej kuch-
ni, przebudówki do wynajęcia, w 
Białymstoku. 532-494-566

BIAŁYSTOK, Szukam letniej kuchni. 
536-188-729

Kupię
SUWAŁKI, Kupię ziemię rolną w powiecie 
Suwalskim do 20ha w rozsądnej cenie. 
510-640-625

BIAŁYSTOK, Kupie działkę nad jeziorem 
z dostępem do wody okolice Augustowa 
Ełku do 1000m. 606-831-247

BIAŁYSTOK, Kupie działkę od 3 do 5 arów 
na wsi, odległość od Białegostoku od 30 
do 50 km 532-494-566

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

WYSOKIE Mazowieckie, Kupię bydło 
w każdej kondycji, maciory, knury. 
537-061-488

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 budowlaną i 
inwestycyjną, Ignatki osiedle lub Ignatki. 
1zł 698-195-597

BIAŁYSTOK, Kupię działkę budowla-
ną na osiedlu Skorupy, Dojlidy, Dojlidy 
Górne, Zaścianki lub działkę z domem 
może być do rozbiórki, bez pośredników. 
530-103-403

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

BIAŁYSTOK, Kupię działkę 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 działkę wyłącznie 
w Zaściankach lub w Grabówce, do 
300.000zł. 502-787-601

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

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

B I AŁY S T O K , Kupię  mieszkanie w 
Białymstoku, 2 pokojowe, do 200.000zł, 
bez pośredników. 724-473-956

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

BIAŁYSTOK, Kupię nieduży dom, muro-
wany, parterowy, do 110m², ogrzewa-
ny gazem lub bliźniak, bezpośrednio od 
właściciela, zamieszkały. 694-897-532

BIAŁYSTOK, Kupię siedlisko z budynkami 
+/- 30km od Białegostoku może być z zie-
mią i lasem 695-332-129

 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
H A J N ÓW K A , Kupię ziemię rolną , 
gm. Czyże, Hajnówka, Milejczyce  
666-528-681

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

BIELSK Podlaski, Witam zajmujemy się 
-skupem lasu na pniu -skupem lasu razem 
z gruntem -skupem drzew gotowych ścię-
tych sosna, świerk, brzoza, olcha i inne 
każda ilość płatność gotówką -wycinką 
drzew niebezpiecznych -reku 250zł/szt.
735-160-749

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

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

BIAŁYSTOK, kupię mieszkanie 3-4 pokojo-
we na osiedlu Mickiewicza, lub sąsiednie 
osiedla. 500.000zł 505-103-220

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

DREWNIANE łóżko 90x200 z pojemni-
kiem na pościel. Sofa 2 osobowa, stan 
bdb. 500zł 509-976-125 Tykocin 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do szafek 
kuchennych, wym. 58x40x50, 2szt +2, 
wym. 70.5x60x50x32 2szt+4+2. 520zł/
całość 511-240-244 Sokółka

FOTEL duży. 180zł 857-428-714 Białystok 
KANAPA narożna, materiał, wzór zebra, 
stan db. 200zł 572-188-253 Białystok 

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

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

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

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

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

REGAŁ dębowy z witryną. 1.500zł 667-
063-138 Białystok

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

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

REGAŁ dębowy. 1.500zł 601-323-135
Białystok

REGAŁ pokojowy, wysoki połysk, dł. 4.20, 
gm. Andrzejewo. 250zł 664-883-202
Ostrów Mazowiecka

SPRZEDAM komplet mebli- sofa +fotel.
Meble używane.Sofa posiada funkcję 
spania i pojemnik na pościel..Stan bar-
dzo dobry. Mebelki b.wygodne, zadbane, 
czyste, bez plam.Polecam. 300zł/całość
513-170-977 Jurowce

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, roz-
kładany 120x112cm, podnoszony. 230zł
511-240-244 Sokółka

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

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

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

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

SZAFA, komoda, stolik, bardzo ciemny 
brąz, cena do uzg. 500zł/całość 531-540-
521 Białystok

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

TAPCZAN dziecięcy. 100zł 572-188-253
Białystok

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

WERSALKA 250zł795-999-550 Białystok 
WERSALKA nowa 1.000zł 729-971-047
Białystok

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

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

WERSALKA używana. 200zł 856-501-
559 Białystok

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, szer. 2m po 
rozłożeniu, pojemnik na pościel. 800zł
609-758-945 Białystok 

WERSALKA. 150zł795-999-550 Białystok
CZARNY, na chodzie, do naprawy (kopci),
przegląd i oc do lipca 2020r. 30zł/szt. 602-
615-159 Białystok

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

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

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

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

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

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezynie 
-kolor szary jednolity- lepszy gatunkowo 
materiał z pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie 550zł 536-040-
225 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezynie 
-kolor szary jednolity- lepszy gatunkowo 
materiał z pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie  550zł 536-040-
225 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezynie 
bez boczkow -kolor szary jednolity- lep-
szy gatunkowo materiał z pojemnikiem 
na posciel dowoz kurierem cale podlasie 
550zł 536-040-225 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezynie 
bez boczkow kolor szary-500zl 500zł534-
433-150 Białystok

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

STÓŁ+4 krzesła. 400zł 795-999-550
Białystok

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

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

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

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

DYWAN niebieski 3.20x 2.30, wzory: brą-
zowe, granatowe, żółte, zielone, stan db. 
100zł502-729-020 Wysokie Mazowieckie 

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

FIRANKI nowe, dł. 90cm, szer. 2.40m, 
błyszczące. 20zł 502-639-948 Białystok

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

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

NARZUTA na wersalkę lub na ścianę, 
100% wełny, tkana na krosnach. 390zł
794-729-290 Białystok 

OBR A ZY 10-50zł. 10zł 692-922-569
Białystok

ROWER 24 cale góral, centrum Białystok. 
190zł/szt. 503-391-530 Białystok

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

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

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

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

MATERAC gąbka 90x200 70zł 857-333-
700 Białystok

UMYWALKI porcelanowe mało uzywane 
rózne rozmiary 3szt. cena od 40zł do 60zł  
430zł 508-461-400 Białystok
ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ramienny, 
brązowym. 70zł 794-729-290 Białystok
ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 80zł
862-713-853 Zambrów
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramienne
i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-240-244
Sokółka

BAL dębowy, gr. 5.5cm, sezonowany. 
2.200zł 516-892-760 Knyszyn 

BALE dębowe suche, grubość 8cm, ok.
4m³. 2.000zł/m³ 694-503-816 Suwałki

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

BARAKOWÓZ na kołach na działkę lub 
budowę. 5.500zł695-519-449 Augustów

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

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

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

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

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-627-
924 Białystok 

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 poniemiecka,
możliwy dowóz. 606-262-582 Ełk

DACHÓWKA, cegła po Niemiecka, czer-
wona, gm. Prostki. 1zł/szt. 733-843-716
Ełk

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

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

DOM do rozbiórki z bali w raz z budynka-
mi gospodarczymi. 20.000zł 505-266-
309 Hajnówka 

DOM do rozbiórki z czerwonej pełnej ce-
gły w Białymstoku. 20.000zł 884-691-
250 Białystok

DOM drewniany typu dworek, do prze-
niesienia. 50.000zł602-717-353 Białystok 

DRUT pasieczny, 20kg. 12zł/kg. 858-683-
747 Białystok

DRZEWO materiałowe jesion, I klasa. 
1.400zł/m³ 502-787-601 Białystok

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

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

DRZWI drewniane z futryną, 2szt, 80 tki,
prawe. 130zł/szt. 530-103-403 Białystok 

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

DRZWI garażowe wraz z ościeżnicą, drew-
niane, wys. 240cm, szer. 250cm. 500zł
668-178-073 Łomża

DRZWI otwierane metalowe, z futryną.
800zł 507-627-924 Białystok

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

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor jesion,
2szt. 40zł/szt. 862-713-853 Zambrów

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

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

DĄB na pniu 106cm średnicy. 1.500zł/m³
502-787-601 Białystok

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

ETERNIT nieużywany, nowy, ok. 120 szt,
cena do uzgodnienia. 5zł/szt. 694-154-
497 Białystok

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

GNIAZDA elektryczne, przełączniki, ro-
zetki, wyłączniki siłowe, różne, 3-5 zł szt.
511-240-244 Sokółka

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 łazienkowy, nowy, duży. 150zł
794-729-290 Białystok

GRZEJNIKI Fawiery. 3, 50zł/kg. 604-446-
234 Białystok 

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

GRZEJNIKI centralnego ogrzewania. 80zł/
szt. 668-178-073 Łomża 

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

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

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

HAKI stalowe fi  120, ocynkowane, stary
typ, do mocowania rur ściekowych. 8zł/
szt. 511-240-244 Sokółka

JAKO tymczasowe do budowanego bu-
dynku szopy itp 50zł/szt. 606-758-757
Białystok

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

KABEL ziemny, miedziany 5x6mm², 20mb.
320zł 798-812-576 Białystok 

KAFLE z rozbiórki. 5zł/szt. 884-691-250
Białystok

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

KIELNIE murarskie, 2 sztuki 10 zł za sztukę
i poziomice murarską 20 zł 10zł 692-922-
569 Białystok 

KOTŁOWNIA olejowa 21kW, kom-
plet. Kocioł, bojler, zbiornik na paliwo i
wkład kominowy 1.500zł 889-203-882
Choroszcz

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

KROKWIE dł 6m, wysezonowane. 750zł/
m³ 574-188-650 Turośń Kościelna

K RĄG 100x60. 100z ł 511-093-117
Białystok 

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

KUPIE płyty drogowe lub podobne
mogą być uszkodzone 1zł 857-419-619
Białystok 

KUPIĘ drut 12, pustak biały    1zł609-320-
169 Zambrów

KUPIĘ papę termozgrzewalną. 1zł 603-
218-715 Białystok

KUPIĘ pozostałości po budowie, pustaki
żużlowe, siporeksy, deski po szalunkach
itp. 1zł 731-675-030 Białystok

KUPIĘ spichlerz drewniany lub mały dom
do przeniesienia. Transport i rozbiórka
w moim zakresie. 100zł 508-681-296
Hajnówka 

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

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

MASZYNKA do cięcia płytek używana
sprawna cena 430zl do uzgodnienia
430zł 692-259-814 Ciechanowiec 

MATERIAŁ do produkcji maseczek w róż-
nych gramaturach, więcej informacji pod
numerem telefonu  2, 30zł 509-863-199
Ciechanowiec 

NOGI żeliwne do ławek i stołów ogrodo-
wych. 55zł/szt. 505-603-916 Wysokie
Mazowieckie 

NOWE, z ościeżnicą, białe, 3 szyby, za-
pakowane fabrycznie. Wymiary szer 87
cm wys 229 cm Nadają się na balkon,
oranżerię, taras itp 450zł/szt. 606-758-
757 Białystok 

OKNA 5 szt 87 x 144 cm Drzwi 1 szt 87 x
229 cm Z ościeżnicami. Okucia z „wajchą”
3 szyby. Kolor - BIAŁE Cena do uzgodnie-
nia w zależności od ilości zakupionych.
450zł/szt. 606-758-757 Białystok

OKNA i drzwi plastikowe, nieużywa-
ne 3 szybowe. 300zł/szt. 606-758-757
Białystok 

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

OLSZYNA dłużyca, metry, opał. 100zł501-
647-161 Grajewo 

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

PIEC koza żeliwny, wkład szamotowy, po-
włoka emaliowana. 450zł 603-218-715
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

PRZETRZĄSACZ 4 bębnowy do siana
class, szer. robocza 4, 20.  200zł/szt. 607-
315-229 Olecko 

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

PRZĘSŁA ogrodzeniowe, nowe, 1.20m
x 3m, 40szt. 150zł/szt. 889-203-882
Choroszcz

PRÓBKI betonowe 15x15cm, nowe,
ok. 180szt. 1, 50zł/szt. 694-154-497
Białystok 

PŁYTY drogowe betonowe 1x3m gru-
bość 12cm, 45szt. 280zł/szt. 602-791-
537 Białystok

PŁYTY drogowe, betonowe wym. 3m x
1m, gr. 13cm, 30szt. 300zł/szt. 602-791-
537 Zabłudów 

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

 SCHODY drewniane, stopnie, blaty, 
parapety, balustrady ażurowe 1zł

502-348-899 Juchnowiec Kościelny 
SIATKA ogrodzeniowa nowa, ocynkowa-
na,  10, 50zł 858-683-747 Białystok

SKRZYDŁO drzwiowe drewniane, ze-
wnętrzne, z szybą, 2 zamki, 90 tka pra-
we. 100zł 530-103-403 Białystok

SKRZYNIO  palety, z transportem. 25zł/
szt. 508-978-927 Białystok

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

STAL budowlana: pręty żebrowane, ką-
towniki, dwuteowniki, rury. 2zł/kg. 508-
978-927 Białystok

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

SUCHE, sezonowane - wymiary 16, 7 x 5, 7
x 2, 7 cm Mam 71, 5 m² przycięte do kan-
tu, bez falców. Nadają się na nawierzch-
nię podłogi lub galanterię 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 

S ŁU P K I betonowe 150szt, 10x10 
wys.2.15m. 18zł/szt. 602-791-537
Białystok

SŁUPKI betonowe wys. 2, 2m 150szt. 
220zł/szt. 602-791-537 Białystok

TAPETA papierowa różne wzory i kolory, 
po 4, 5 rolek. 5zł 794-729-290 Białystok

TAPETY we wzory, różne ilości. 5zł/szt.
794-729-290 Białystok

TARCICA dębowa. 1.700zł 515-418-047
Białystok

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

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

TEOWNIK, ceownik, kątownik, blachy 
rury, małe ilości, hurtem. cena od 1zł 
do 1, 80zł za kg. 1, 80zł/kg. 511-240-
244 Sokółka 

TRELKI toczone lakierowane, dębowe do 
schodów drewnianych 10zł/szt. 856-540-
995 Białystok 

UMYWALKA 45, z syfonem i sza  ą. 50zł
530-103-403 Białystok

UMYWALKA biała, używana, 45, pół-po-
stument, kran, i o szerokości 50- razem 
z kranem, cena od 80zł 130zł 511-240-
244 Sokółka 

WANNA żeliwna 1.5m. 300zł 511-093-
117 Białystok

WEŁNA mineralna 10 opakowań. 35zł/szt.
503-826-587 Białystok

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

WYMIARY 16, 7 x 5, 7 x 2, 7 cm. Mam ok 
50 m² wysezonowane, zapakowane w 
paczki. Nadają się na drobne elementy 
galanterii stolarskiej, parkiet (bez fel-
ców) itp. 20zł/m² 606-758-757 Białystok 

WŁĄCZNIK  wyłącznik elektryczny, ole-
jowy z gniazdem 32 A. 90zł 511-240-244
Sokółka

ZAMKI do drzwi wewnętrznych mieszka-
niowych i garażowych, również garażo-
wych, z kluczykami i klamkami, 15 kpl, 
20-30 zł. 511-240-244 Sokółka

ZBIORNIK ciepłej wody 200 litrow z płasz-
czem 70 litr używany do naprawy 200zł
606-758-757 Białystok

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

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

BETONOWE podstawy słupów drewnia-
nych 8szt 100zł 508-654-114 Białystok

DESKI budowlane używane. 500zł 858-
683-747 Białystok

DWUTEOWNIKI wysokość 22cmx10 dłu-
gość 4, 40, x3, 70, 3, 70. 40zł/mb 503-
608-340 Ełk

DĄB tartaczny 6, 5m od średnicy 90cm 
do 0, 60cm 1.300zł504-476-641 Suwałki 

DĘBY duże na pniu odwód od 140cm do 
260cm. 800zł/m³ 502-787-601 Łapy

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

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

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

KSZTAŁTKI kanalizacyjne, 110 fi , 75fi , 50fi , 
kolanka trójniki, cena od 5zł do 10zł. 5zł
574-014-874 Ogrodniki 

KSZTAŁTKI metalowe hydrauliczne. 2zł/
szt. 508-789-456 Białystok

KUPIĘ płyto piec na (węgiel, drzewo) 1zł
795-200-991 Białystok

 OGRODZENIA, balustrady, bramy. 1zł
660-918-263 Białystok 

OGRODZENIE na kojce lub bramę wys 
125m długość 7m. 250zł 508-789-456
Białystok

OKNA z demontażu stan db 150x150 
200zł 795-566-445 Białystok

38 OGŁOSZENIA DROBNE



PRZYDOMOWA oczyszczalnia ścieków 
3000l kompletna nowa nie używana. 
2.000zł 889-203-882 Choroszcz
ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100zł/szt. 607-
940-357 Łomża
ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł. 60cm, 
18W, energooszczędne, oryginalnie 
pakowane, 8szt. 8zł/szt. 797-542-353
Białystok

AGD
CHŁODZIARKA mała. 80zł 571-232-731
Ełk 

GARNKI z grubym dnem, 19-części nowe. 
1.200zł 509-854-039 Białystok

KUCHENKA 4-palnikowa z piekarnikiem 
elektryczna. 400zł507-627-924 Białystok 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, piekar-
nik gazowy Mastercok, rożen obroto-
wy, opiekacz, reduktor, mało używana, 
jak nowa na działkę 430zł 511-240-244
Sokółka 

KUCHENKI 1-2 palnikowe elektryczne i na 
gaz z butli, cena od 20zł do 100zł 20zł/
szt. 503-608-340 Ełk 

LODÓWKA. 100zł 501-710-149 Białystok 
LODÓWKI do przewozu żywności styro-
pianowe rożne wymiary od 30zł 729-966-
462 Białystok

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

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

ODKURZACZ piorący, wielozadaniowy 
Premium 201 clean king CK-01 +turbosz-
czotka, niemiecki. 2.600zł 510-257-475
Zabłudów 

PRALKI wirnikowa i półautomat, sprawne. 
100zł/całość 503-608-340 Ełk

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

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

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

STYROPIANOWE lodówki rożne wielko-
ści, cena od 40zł 729-971-047 Białystok

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

SZYBKOWAR polski, nowy  60zł794-729-
290 Białystok 

WIRÓWKA do bielizny 150zł 571-232-
731 Grajewo 

ZAMRAŻARKA, niemiecka mała 3 szu-
fl ady. Bardzo mało używana. 300zł/szt.
606-758-757 Białystok

ZESTAW naczyn Philipiak. Zestaw 18 ele-
mentów.Nowy.Zestaw wraz z książką-in-
strukcją obsługi naczyn z płytą!Książka z 
przepisami Okrasy 4.000zł/całość 669-
969-320 Białystok

ZMYWARKA Miele uszkodzona na części. 
150zł 729-971-047 Białystok

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

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na czę-
ści. 200zł 609-758-945 Białystok

LODÓWKA Polar 185cm, obudowana 
sklejką. 150zł 503-608-340 Ełk

SPRZEDAM fotelik cena 60zl bialystok 
centrum tel 503391530, waga 5kg stara 
szalkowa 150zl  50zł/całość 503-391-
530 Białystok 

SPRZEDAM waga szalkowa zabytek 
5kg cena 140zl Bialystok centrum tel 
503391530 h  p://48503391530.cba.pl/ 
55zł/całość 503-391-530 Białystok

Opał
BECZKI, kanistry, 20szt. 40zł/szt. 508-
654-114 Białystok 

BRANSOLETKA srebrna wzór pancerka, 
waga 42g, próba 925, dł. 23cm, używana. 
150zł 502-787-601 Białystok 

BRYKIET dębowy, opakowanie 7, 90zł 
(10kg). 790zł/t 600-900-969 Białystok 

DREWNO kominkowe, suche, 120-200zł 
m³. 120zł/m³ 606-282-188 Białystok

DREWNO opałowe ( gałęziówka ) 10mp 
50zł/mp 608-720-220 Sokółka

DREWNO opałowe 30mp olcha, brzoza. 
110zł/mp 506-799-992 Łomża

DREWNO opałowe brzoza suche. 200zł
507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe brzoza. 100zł/m³ 694-
950-106 Białystok 

DREWNO opałowe iglaste porąbane se-
zonowane, możliwy dowóz. 120zł/mp
606-262-582 Ełk 

DREWNO opałowe mieszane suche. 150zł
507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe porąbane, suche. 
80zł/m³ 602-615-159 Milejczyce 

DREWNO opałowe suche gałęziówka,
możliwy dowóz. 120zł/mp 606-262-
582 Ełk

DREWNO opałowe suche, rąbane, z do-
wozem, Łapy i okolice, od 120zł mp.
120zł/mp 503-197-291 Łapy

DREWNO opałowe, dobrej jakości. 150zł/
mp 883-688-022 Zabłudów

DREWNO opałowe, olcha rąbana, sucha.
140zł 600-768-549 Bielsk Podlaski 

DREWNO opałowe, pocięte i suche. 150zł
510-640-625 Suwałki

DREWNO opałowe, sosna, 10 mp. 100zł/
mp 608-720-220 Sokółka

DREWNO opałowe, sosna, w metrach.
80zł/mp 600-768-549 Bielsk Podlaski 

DREWNO opałowe, sosnowe. Gałęziówka
cienka po 20 zł/mp. Na rozpałkę lub do
pieca kafl owego. Ilość - 5 mp. - 100 zł za
całość. Transport odbiorcy. tel: 663 - 705
838 - 20zł/mp 663-705-838 Białystok

DRZEWO opałowe Brzoza suche, rąbane.
200zł 507-975-896 Białystok 

DRZEWO opałowe mieszane: sosna i dąb,
35m. 100zł 728-054-018 Kolno

DRZEWO opałowe suche, sosna i brzo-
za, 20mp. 70zł/mp 728-054-018 Kolno 

DRZEWO opałowe, 30m³. 80zł/m³ 504-
243-373 Łapy

DRZEWO opałowe: sosna, świerk, suche, 
w wałkach, dł 250cm, nie rąbane, niepo-
piłowane. 105zł 502-787-601 Białystok

DRZEWO rąbane. 150zł 508-995-628
Mońki

DWA potężne drzewa wiąz, obwód powy-
żej 350cm, szypułkowy, rosnące, zdro-
we. 800zł/m³ 502-787-601 Wysokie
Mazowieckie 

DĄB na pniu, bardzo duży, zdrowy, gm.
Zabłudów. 1.500zł/m³ 502-787-601
Białystok

DĘBY, 6 bardzo duże, leśne, na pniu,
gm. Supraśl. 4.000zł/szt. 502-787-601
Białystok

IGŁY maszynowe płaskie, 300szt 605-962-
475 Białystok 

JESION do kominka, 2 letni, grubo rąbany.
200zł/m³ 508-654-114 Białystok 

KOSZE na ziemniaki lub grzyby. 40zł/szt.
507-975-896 Białystok

KUPONY na garsonkę i spódnicę z dawne-
go sklepu Merino, wełna 100%, 30-80zł.
531-540-521 Białystok

LODÓWKI styropianowe do przechowy-
wania żywności, 4szt, poj. 100l. 150zł/
całość 601-323-135 Białystok

LODÓWKI styropianowe, termoizolacyj-
ne, różny wymiar, 3szt. 40zł/szt. 609-758-
945 Białystok 

OBRZYNY iglaste, dębowe, możliwy do-
wóz. 80zł/mp 606-262-582 Ełk

OLCHA na pniu, gruba. 190zł/m³ 602-615-
159 Milejczyce

PAPIERÓWKA sosnowa S2A i S2B, 100m³.
140zł/m³ 728-054-018 Kolno

P ŁY TA nagrobkowa marmurowa 
60x50cm, krzyż piaskowy. 280zł 511-
240-244 Sokółka

SKRZYNKI plastikowe na owoce 5szt.
10zł/szt. 729-966-462 Białystok

SKRZYNKI plastikowe na owoce, 5szt. 
10zł/szt. 601-323-135 Białystok

SKÓRY baranie surowe 30szt, gm. Prostki.
10zł/szt. 733-843-716 Ełk

SPRZEDAM drewno opałowe dąb rąbany
grubo, idealny do kominka 140zł/mp 695-
332-129 Gm.Michałowo 

STYROPIANOWE lodówki rożne rozmia-
ry, cena od 40zł. 609-758-945 Białystok

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

SZAFA pancerna 1.80x80. 2.000zł 795-
200-991 Białystok

UL pszczeli drewniany. 320zł 515-418-
047 Białystok

WIADRA, 20 litrowe. 10zł/szt. 884-691-
250 Białystok

WÓZEK do przewozu wykładzin. 150zł
609-758-945 Białystok

WÓZEK do przewozu wykładzin. 150zł
729-971-047 Białystok

DREWNO opałowe Grab 15m, suche po-
rąbane . 200zł/mp 608-720-220 Sokółka

DREWNO opałowe Jesion ok 5m³ 120zł/
m³ 503-632-918 Dąbrowa Białostocka

DREWNO opałowe brzoza, porąbane,
suche, możliwy transport 150zł/mp 511-
171-535 Białystok 

DREWNO opałowe liściaste. 120zł/m³
886-914-669 Korycin

DREWNO opałowe rąbane suche sosna 
świerk możliwy transport 120zł/mp 511-
171-535 Białystok 

DREWNO opałowe suche w wałkach me-
trowych - osika, brzezina 75zł 694-038-
600 Drohiczyn 

DREWNO opałowe topola, sosna 60zł m³ 
50zł/m³ 575-714-280 Suwałki 

DRZEWO rąbane brzoza, osika, olszyna. 
120zł/m³ 782-089-354 Kleszczele 

SUCHY świerk na opał pocięty na me-
try 12MB - lokalizacja Sosnowik Gmina 
Szudziałowo 70zł/mb 516-328-874
Białystok

ZRZYNY dębowe 120zł/mp 609-141-836
Sokółka

Remontowo-budowlane
DEMONTAŻE kuchni, łazienek, mebli. 
Wywóz. 883-688-417 Białystok

KONSTRUKCJE i krycie dachów: domy,
obory, stodoły, kostka brukowa, malo-
wanie, 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 marmurów, 
granitów. Blaty kuchenne, łazienkowe, 
parapety, obudowy kominków, grillów, 
schody, posadzki, tarasy, elewacje, so-
lidnie. 500-100-289 Białystok

MSG Granit oferuje: schody, posadzki,
tarasy, obudowy kominków, grillów, para-
pety zewnętrzne i wewnętrzne, brodziki 
prysznicowe, wysoka jakość, niskie ceny. 
500-100-289 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, glazura, te-
rakota, przeróbka elektryki. Wykończenia 
całościowe wnętrz, docieplenia. 534-697-
551 Białystok

MALOWANIE, szpachlowanie, tapeto-
wanie panele, expresowe terminy, niskie 
ceny. 731-675-030 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie. 883-688-
417 Białystok

NAPRAWY rynien plas  kowych, ocyn-
kowanych, obróbek dachów, kominów. 
797-513-715 Białystok

PRODUKC JA I MONTAŻ OGRODZEŃ
BRAM FURTEK ZABUDOWY ŚMIETNIKÓW 
BALUSTRAD SCHODÓW ZADASZEŃ 
GARAŻY ŁAWEK I INNYCH ze stali-spawa-
ne według projektu klientów. Krzysztof 
STALOWY 726-233-590 Białystok 

POSADZKI agregatem, balkony, papo ob-
róbki.  604-595-157 Białystok

REMONT Y mieszkań, wykończenia 
wnętrz, malowanie, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, gres, suche tynki, sufi ty 
podwieszane, kamień dekoracyjny, pa-
nele podłogowe.  662-686-057 Białystok 

REMONT Y mieszkań, wykończenia 
wnętrz, malowanie, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, gres, suche tynki, sufi ty 
podwieszane, kamień dekoracyjny, pa-
nele podłogowe.  662-686-057 Białystok 

REMONTY.NAPRAWY.MONTAŻE.
HYDRAULIKA.ELEKTRYKA.AWARIE.
ŚLUSARKA.SPAWANIE.ZAMKI. 1zł
600-806-137 Białystok

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. gospo-
darczych, wywóz złomu i gruzu. 602-791-
537 Białystok

SUCHE tynki, szpachlowanie, malowanie, 
panele podłogowe, terakota itp. Białystok 
i okolice. 604-364-270 Białystok

SZPACHLOWANIE, malowanie, glazura,
panele. 881-928-391 Białystok

TYNKI agregatem  506-210-160
Białystok 

USŁUGI remontowe: glazura, terakota, 
szpachlowanie, malowanie, panele, par-
kiety, przeróbki elektryczne i hydraulicz-
ne.  602-689-876 Białystok

USŁUGI wywrotkami 3 osiowymi. 603-
218-715 Białystok

WYKONAM balustrady balkonowe, róż-
ne wzory, kute +ogrodzenia. 790-296-
668 Giżycko

ZAJMUJEMY się wyburzaniem małych 
budynków czyszczeniem działek posesji 
zapraszamy 10zł 507-607-393 Białystok

MALOWANIE dachów, szalówki, ogro-
dzeń drewnianych, metalowych, wy-
konywanie wentylacji grawitacyjnej, w 
pomieszczeniach mieszkalnych i gospo-
darczych. 797-513-715 Białystok

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, pa-
nele. 882-698-490 Białystok

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok 

Hydrauliczno-elektryczne
HYDRAULIK, naprawy, przeróbki, wy-
miany sedesów, przepychanie. Ekspres. 
731-675-030 Białystok

HYDRAULIK.WOD KAN., CO, hydrofo-
ry, bojlery, zmywarki, panele pryszni-
cowe, kabiny, bidety, baterie, armatura.
Elektryk.Instalacje, rozdzielacze, gniazda, 
ogrzewacze, automatyka. 1zł 600-806-
137 Białystok

HYDRAULIKA.ELEKTRYKA.
STOLARSTWO.ŚLUSARKA.SPAWANIE.
ZAMKI. 600806137, serwisdomowy@
o2.pl Remonty.Naprawy.Montaże.
Awarie. 1zł 600-806-137 Białystok 

MONTAŻ domofonów i wideodomofo-
nów serwis. 507-627-924 Białystok

NAPRAWY elektryczne, przeróbki, eks-
presowe terminy, niskie ceny. 731-675-
030 Białystok

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana grzałek 
w bojlerach, piece c.o. na paliwo stałe, 
serwis pogwarancyjny, montaż i doradz-
two. 507-627-924 Białystok

USŁUGI Hydrauliczno-Gazowe. 795-566-
445 Białystok

USŁUGI elektryczne.Naprawa, montaże. 
50zł 883-688-417 Białystok

USŁUGI hydrauliczne. 50zł 883-688-417
Białystok

Transport-przeprowadzki
BAGAŻÓWKI przeprowadzki-drobne z 
ekipą, realizujemy nietypowe zlecenia, 
wnoszenie, znoszenie, przestawianie 
np.mebli. 536-040-225 Białystok

BAGAŻÓWKI przeprowadzki-drobne z 
ekipą, realizujemy nietypowe zlecenia, 
wnoszenie, znoszenie, przestawianie 
np.mebli. 536-040-225 Białystok

BAGAŻÓWKI, przeprowadzki drobne z 
ekipą, realizujemy nietypowe zlecenia. 
536-040-225 Białystok

TRANSPORT busem przeprowadzki me-
ble RTV AGD i wiele innych rzeczy infor-
macje pod nr tel 517414152 517-414-152
Białystok

TRANSPORT. Drobne przeprowadzki. 
Wnoszenie, wynoszenie. Utylizacja sta-
rych mebli, sprzętu RTV i AGD, zlomu. 
50zł 883-688-417 Białystok

WYWOZ złomu, RTV, AGD, ksiazek, me-
bli, Bus przewoz, sprzatanie piwnic, ga-
razy, Elektryk-hydraulik-Bialystok tel 
503391530 95zł 503-391-530 Białystok

BAGAZOWKI przeprowadzki-drobne 
z ekipa realizujemy nie typowe zlece-
nia wnoszenie znoszenie przestawianie 
np.mebli 536-040-225 Białystok 

POMOC drogowa 7 dni w tygodniu fi rma 
z długoletnim doswiadczeniem 1.234zł/
szt. 512-576-250 Zambrów

PRZEPROWADZKI busy towarowe do-1, 
5t przewieziemy panstwa mebelki ubra-
nia sprzet agd-rtv materialy budowlane 
rzeczy osobiste bialystok podlasie na te-
renie calej polski 696-774-177 Białystok 

PRZEPROWADZKI busy towarowe do-1, 
5t przewieziemy panstwa mebelki ubra-
nia sprzet agd-rtv sprzet i materialy bu-
dowlane rzeczy osobiste bialystok podla-
sie po calej polsce 696-774-177 Białystok 

PRZEPROWADZKI busy towarowe do-1, 
5t przewieziemy panstwa mebelki ubra-
nia sprzet agd-rtv sprzet i materialy bu-
dowlane rzeczy osobiste sprzet sportowy 
inne rzeczy 696-774-177 Białystok

PRZEPROWADZKI busy towarowe-1, 5t 
przewieziemy panstwa mebelki ubrania 
sprzet agd-rtv sprzet i materialy budowla-
ne rzeczy osobiste sprzet sportowy bialy-
stok cala polska 696-774-177 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne i srednie z pra-
cownikami posiadamy busy wieksze i 
mniejsze transport mebli agd rtv mate-
rialy budowlane czesci samochodowe 
motocykle quady skutery 795-013-099
Białystok

PRZEPROWADZKI drobne i srednie z pra-
cownikami posiadamy busy wieksze i 
mniejsze transport mebli agd rtv mate-
rialy budowlane czesci samochodowe 
motocykle quady skutery 795-013-099
Białystok

PRZEPROWADZKI drobne z pracowni-
kami do noszenia bagazowki utylizacja 
mebli agd-rtv elektroniki na wysypisko 
534-433-150 Białystok

TRANSPORT bagazowki bialystok-war-
szawa -warszawa bialystok przewieziemy 
mebelki ubrania rzeczy osobiste sprzet 
agd-rtv materialy budowlane-inne rzeczy  
696-774-177 Białystok

TRANSPORT busem dostawczym-baga-
zowki wywozimy na wysypisko mebel-
ki sprzet agd-rtv elektronike zelastwa 
okna drzwi palety itp.rzeczy  792-624-
206 Białystok 

TRANSPORT i przeprowadzki, busy do-
stawcze do wynajęcia z kierowcą bialy-
stok podlasie cala polska  731-576-519
Białystok

TRANSPORT i przeprowadzki, busy do-
stawcze do wynajęcia z kierowcą bialy-
stok podlasie cala polska  731-576-519
Białystok

TRANSPORT osobowka 4-osoby+bagaz
kierowca z własnym autem osobowym 
do wynajecia zawioze odbiore na im-
prezki rodzinne wesela urodziny chrzci-
ny lotniska hotele dworce 537-191-795
Białystok

TRANSPORT osobowka 4-osoby +ba-
gaz kierowca z własnym autem osobo-
wym do wynajecia bialystok podlasie 
cala polska zawioze odbiore na imprezki 
rodzinne wesela urodziny itp. 792-624-
206 Białystok 

TRANSPORT osobowka 4-osoby+bagaz
kierowca z własnym autem osobowym 
do wynajecia bialystok podlasie cala pol-
ska zawioze odbiore na imprezki rodzinne 
wesela urodziny  795-013-099 Białystok 

TRANSPORT przeprowadzki, bagażów-
ki-wywozimy na wysypisko meble, agd-
-rtv, elektronikę-itp.rzeczy 884-774-233
Białystok

Naprawa RTV, AGD
NAPRAWA lodówek, pralek automa-
tycznych, wirnikowych, mikrofalówek, 
odkurzaczy, żelazek, silników. 731-675-
030 Białystok 

Doradztwo i fi nanse
KREDYTY gotówkowe -pożyczki pozaban-
kowe -kredyty dla fi rm -karty kredytowe 
Szybka decyzja i wypłata środków. RRSO 
od 12.99 573-156-641 Białystok 

DOTACJE, wnioski, biznesplany, apli-
kacje, studium wykonalności, oceny 
środowiskowe, analizy, doPUP, LGD, 
ARiMRpremie, EFS, ZUS-bhp.Czyste po-
wietrze.Mój prąd, RPO 5.1 1zł 600-806-
137 Białystok

DOTACJE, wnioski, studium wykonalno-
ści, oceny środowiskowe, karty, anali-
zy, doPUP, LGD, ARiMR, PFRON, PARP. 
ProgramCzyste powietrze.Mój Prąd.Moja 
Woda.Modernizacja gospodarstw  1zł
600-806-137 Białystok

 KREDYTY bankowe, pozabankowe, 
ubezpieczenia. 500-841-661 Białystok 

 ĭ KREDYTY RÓŻNE, LEASING, 
CZYSZCZENIE REJESTRÓW BIG, 

BIK, PISMA RÓŻNE, SKARGI, 
DORADZTWO FINANSOWE, 
PRAWNE. 515-048-900 Białystok 

OBLIGACJE przedsiębiorstw, oprocen-
towanie 5, 69% 505-103-220 Białystok

 POZYCZKA do 1000zł.  507-573-503
Białystok

 ĭ POŻYCZKI HIPOTECZNE POD GRUN
TY ROLNE BEZ BIK I BAZ, UMOWA
NOTARIALNA, RRSO OD 30% ROK, 
SZYBKO, UCZCIWIE I PROFESJONAL
NIE 24/H. 577-873-616 Białystok

ZAPRASZAM na moją stronę http://
cobra.produktyfi nansowe.pl 000-000-
000 Białystok

Zdrowie i uroda
WÓZEK inwalidzki, nowy. 500zł 601-323-
135 Białystok
ŁÓŻKO rehabilitacyjne, stan bdb. 1.200zł
606-200-713 Białystok 

Inne usługi
DEZYNSEKCJA, dezynfekcja, deratyzacja. 
Dyskrecja. 883-688-417 Białystok

DROBNE naprawy. Montaż mebli z paczki. 
883-688-417 Białystok

KOWAL wykona ogrodzenie, balustra-
dę, meble z kutego żelaza 501-545-296
Białystok

POSPRZĄTAM z niepotrzebnych przed-
miotów mieszkania, domy, strychy, piw-
nice, garaże .  517-332-545 Czarna Wieś 
Kościelna

PRANIE dywanów, odbieramy własnym
transportem i odwozimy gra  s. 731-675-
030 Białystok

SPRZĄTANIE biur, klatek i mieszkań.Mycie 
okien, pranie dywanów, tapicerek me-
blowych i aut. 2, 50zł/całość 600-806-
137 Łomża

USUWANIE pluskiew, karaluchów, prusa-
ków oraz innych owadów.Tępienie myszy,
szczurów.Całe podlaskie.100% dyskrecji.
883-688-417 Białystok

USŁUGI transportowe ( czarnoziemu)
roboty ziemne niwelacja terenu, wykopy
pod fundamenty, drenaż kopanie stawu.
500-139-647 Suwałki

UTYLIZACJA starych mebli, sprzętu RTV i
AGD, zlomu. 50zł 883-688-417 Białystok

WYCINANIE, podcinanie konarów drzew 
stanowiących zagrożenie dla domów
mieszkalnych i budynków gospodarczych.
797-513-715 Białystok

WYTNĘ las, przetnę, potnę na opał. 531-
326-561 Białystok
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