
PProjekt Polne Kwiaty, Twoja Niemeńska i Zakątek 
Sielachowskie – to aktualnie realizowane 
inwestycje fi rmy M Development. Wszystkie trzy 

łączy jedno: to funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie 
do zamieszkania – to Twoje miejsce na Ziemi.

M Development istnieje od 2015 r. Firma ma na swoim koncie 
kilkaset sprzedanych nieruchomości – od domów wolnostojących, 
po lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

Mieszkania powinny być funkcjonalne, “skrojone na miarę“ 
potrzeb klientów – to nadrzędne cele, jakie przyświecają realizacji 

każdej inwestycji. Równie ważna jest strona estetyczna. Wszystkie 
zamierzenia projektowane są z dbałością o styl oraz zachowanie 
harmonii z otaczającą zabudową. Tak powstają miejsca do życia, 
do wypoczynku, do wychowywania dzieci i realizacji pasji.

Nieprzypadkowo większość inwestycji M Development jest 
zlokalizowana na obrzeżach miasta, w ramach aglomeracji bia-
łostockiej. To właśnie w tych miejscach są enklawy, w których 
można znaleźć miejsce do odpoczynku po pełnym emocji dniu 
pracy.

Więcej na stronie 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

RUSZYŁA SPRZEDAŻ 
ETAPU NR VIII

Cena od 
4800 zł/m2

Cena od 
4117 zł/m2

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

TERENY
REKREACYJNE

PROMOCJA
Zimowa
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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

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

RUSZYŁA SPRZEDAŻ BUDYNKU NR 7

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

MIEJSCA 
POSTOJOWE

na poziomie -1

CENTRUM
MIASTA

Cena od 
4900 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

NOWA INWESTYCJA
Już w sprzedaży!!!
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Na co zwrócić uwagę Na co zwrócić uwagę 
przy zakupie mieszkania?przy zakupie mieszkania?

ZZakup nieruchomości to długoletnia lokata kapitału. 
Większość klientów poszukuje nieruchomościZZw celu zamieszkania, inni natomiast posiadają ZZ

środki fi nansowe, które chcą zainwestować. W obu
przypadkach jest to idealne zabezpieczenie wierzytelności, 
które możemy przekazywać z pokolenia na pokolenie. 
Możemy zainwestować w mieszkania na rynku wtórnym 
lub pierwotnym. Oba te procesy zakupowe różnią się 
od siebie i w obu przypadkach należy zwrócić uwagę
na inne kwes  e. Istnieją nieruchomości, które mają
nieuregulowany stan prawny, zarówno na rynku wtórnym 
jak i pierwotnym. Zatem, na co zwrócić uwagę aby 
nie kupić nieruchomości z lokatorem lub długiem?

Analizując stan prawny nieruchomości na rynku wtórnym, 
należy sprawdzić księgę wieczystą. Jest to skarbnica wiedzy 
o nieruchomości. Mamy wgląd do tego kto jest właścicielem, 
czy jest to lokal stanowiący odrębną własność, bądź spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, informacje o dokładnym metrażu 
nieruchomości i liczbie pomieszczeń.

W księdze wieczystej są również zawarte informacje dotyczące 
obciążenia nieruchomości hipotekami wobec banku i innych 
instytucji. Warto wiedzieć, że nie jest to przeszkoda prawna 
do nabycia nieruchomości. Aby dokonać bezpiecznego zakupu, 
właściciel musi zgłosić się do banku lub innej instytucji o wyda-
nie zaświadczenia o aktualnym saldzie zadłużenia i adnotacją, 
że po spłacie obciążeń bank lub inna instytucja zobowiąże się 
do wydania dokumentów niezbędnych do wykreślenia hipoteki 
z przedmiotowej księgi wieczystej. W umowie sprzedaży notariusz 
dokonuje zapisów o tym, iż część ceny sprzedaży zostaje przeka-

zana bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez bank 
na spłatę kredytu lub innych obciążeń. Po spłacie bank lub inna 
instytucja wydaje dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki 
z księgi wieczystej, które są już wówczas tylko formalnością.

Kolejne obciążenia, które mogą nam utrudnić zakup nieru-
chomości to służebności lub dożywocia. Oznacza to, że w części 
lokalu ma prawo zamieszkiwać osoba trzecia bądź właściciel musi 
jej zapewnić inne lokum. W przypadku braku księgi wieczystej 
ewentualne służebności trzeba zweryfi kować w akcie notarialnym, 
sądzie lub spółdzielni. Nieruchomość z takim obciążeniem może 
być zbyta pod warunkiem, że osoba na rzecz której ustanowiona 
jest służebność bądź dożywocie, zrzeknie się tego prawa albo 
zostanie ono przeniesione na inną nieruchomość.

Tyle możemy się dowiedzieć z księgi wieczystej. Jest jeszcze
kilka ważnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę. Również 
gdy księga wieczysta nie została dla danej nieruchomości zało-
żona. Zdarza się bowiem, że właściciele sprzedają nieruchomość 
obciążoną zaległościami z tytułu nieopłaconego czynszu. Aby 
to sprawdzić, właściciel powinien nam przedstawić aktualne 
zaświadczenie ze Spółdzielni, bądź Wspólnoty o braku zaległości 
w opłatach czynszowych oraz zaliczkach na media.

Niezwykle istotną kwestią są również osoby zameldowane.
Często oprócz rodziny i domowników mogą być zameldowane 
osoby trzecie. Choć podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży 
może odbyć się bez zaświadczenia o ilości osób zameldowanych, 
to Strona Kupująca ma prawo wymagać takiego dokumentu 
od właściciela.

Przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego nie musimy 
martwić się osobami zameldowanymi lub obciążeniami z tytułu 
opłat czynszowych. Jednak często kupujemy tzw. „dziurę w ziemi”,

a wyboru wymarzonego mieszkania dokonujemy przeglądając je-
dynie projekty. Właścicielami stajemy się po zakończeniu budowy 
i założeniu księgi wieczystej. W związku z czym należy umiejętnie 
sprawdzić dewelopera, aby uniknąć jego niewypłacalności bądź 
rozwiązania czy upadłości. Przeanalizowanie lat działalności oraz 
poprzednich inwestycji, czy też zwrócenie uwagi na nagrody lub 
wyróżnienia branżowe może być pomocne w wyborze wykonawcy.

Kolejna kwestia to aspekty formalno-prawne np. czy dewe-
loper jest już w pełni właścicielem gruntu (możemy sprawdzić 
księgę wieczystą gruntu) i czy posiada pozwolenie na budo-
wę. Jeżeli tak, to czy jego zakres jest zgodny ze sprzedawaną 
inwestycją.

Umowy deweloperskie a następnie umowy przenoszące 
własność są bardzo długie i zawierają dużo informacji. Z regu-
ły są w nich ustanawiane odrębności lokali, a co za tym idzie 
służebności przesyłów mediów i przejazdów. Mogą być również 
zawarte kary umowne za nieterminowe płatności. Warto dopytać 
o szczegóły. Jeżeli notariusz wyrazi zgodę można poprosić go 
o projekt aktu albo o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii.

Dokonywać zakupu z rynku wtórnego możemy na różnym 
etapie budowy. Może być to tzw. „dziura w ziemi” – wtedy nie 
możemy zweryfi kować jakości wykonania inwestycji. Jeżeli jednak 
budynek już został wybudowany warto przed zakupem sprawdzić 
jego stan techniczny np. równość ścian i podłogi, czy balkon został 
wybudowany zgodnie z planem, okna wyregulowane, instalacje 
prawidłowo rozmieszczone. Jeżeli nie mamy wiedzy technicznej 
warto poprosić o wsparcie specjalistę Po konsultacji deweloper 
powinien dokonać poprawek technicznych jeszcze przed podpi-
saniem aktu notarialnego.

Często klienci kupując nieruchomość kierują się jedynie 
emocjami. Jednak warto dokonać go rzetelnie sprawdzając sta-
tus prawny. Jeśli mamy co od niego wątpliwości, skorzystajmy 
z pomocy doświadczonych doradców.

Magdalena Szmurło

Ambasada Nieruchomości
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„Inwestycja w dostęp „Inwestycja w dostęp 
do natury – trend rosnący”do natury – trend rosnący”
ŚŚwiat zmienia się pod wpływem pandemii 

i z perspektywy niespełna roku koegzystencji
z wirusem można dziś stwierdzić, że są to zmiany 

nieodwracalne. Współczesne zachowania konsumenckie 
na rynku nieruchomości również można uznać nie tylko 
za znak czasu – ale za trend rosnący, który wyznacza nowe
działania i aktywności. Te wynikają natomiast z całkowicie
nowych oczekiwań. Wiosenny lockdown uzmysłowił wielu, 
że wakacyjne odkrywanie świata jest możliwe również 
lokalnie, pomimo zamkniętych granic. Natomiast ograniczenia
w funkcjonowaniu hoteli spowodowały, że rozpoczął się 
szturm na nieruchomości rekreacyjne. I trwać będzie, 
według prognoz, jeszcze co najmniej kilka sezonów.

To nie jest już najświeższy news, ale trend aktualny jesz-
cze na co najmniej kilka sezonów. Rynkiem wschodzącym
są dziś nieruchomości „z dostępem do natury” a wzrost ich
wartości szacowany jest na przestrzeni ostatnich miesięcy śred-
nio na kilkadziesiąt procent rok do roku – jak wskazują eksperci
z DeveloperGo.pl. Region północno – wschodni jest, jak można
się spodziewać, ogromnym benefi cjentem zainteresowania inwe-
storów. Powodem jest oczywiście nieodkryty potencjał Warmii,

Mazur i Podlasia i nieograniczona ilość świeżego powietrza
wśród pól, lasów i jezior. Posiadanie własnej działki letniskowej,
a nawet domu całorocznego w tej części Polski staje się niekwe-
stionowanym atutem a korzyści z takich inwestycji są dziś nie
do przecenienia. Zainteresowaniem cieszy się każdy rodzaj nie-
ruchomości – od gruntów niezabudowanych, ale z potencjałem,
poprzez siedliska, domy sezonowe, całoroczne, po rekreacyjne
ogródki działkowe w centrach miast. Każda forma dostępu
do natury się ceni.

Statystyki potwierdzają jedynie to, co zaobserwować można
w rzeczywistości. Zwłaszcza małe podlaskie miejscowości przeży-
wają oblężenie „researcherów”, próbujących wyłuskać prawdziwe
perełki lub okazyjne i atrakcyjne lokalizacje. Inwestorzy rozglądają
się, rozmawiają z mieszkańcami, szukają właścicieli działek – nie
tylko tych położonych w lesie czy na kolonii. Zainteresowaniem
cieszą się również stylowo zabudowane tradycyjne gospodarstwa,
nadgryzione zębem czasu. W cenie są oczywiście miejsca odludne,
z odpowiednim dystansem do cywilizacji, najlepiej bez zasięgu
telefonii komórkowych. „Blisko natury” – to słowo klucz które
w każdym czasie robi wrażenie na inwestorach, ale w kontekście
ograniczeń w dostępności zagranicznych ofert i przy znacznym
ograniczeniu usług hotelowych, własna działka w puszczy knyszyń-

skiej lub białowieskiej to argument, który – jak wskazują statystyki 
– przebija nawet zakup kampera, równie dziś pożądanego.

Alternatywą dla siedliska na krańcu świata może być, do nie-
dawna mocno niedoceniany, rekreacyjny ogródek działkowy 
w centrum miasta. Dziś ta forma wypoczynku w mieście przeżywa 
prawdziwy renesans, a ceny działek rosną w imponującym tempie. 
Miejski ogródek działkowy jeszcze w 2018 roku można było kupić 
za 10 – 15 tysięcy złotych, podczas gdy obecnie ceny wahają się 
w przedziale między 30 a 50 tysięcy. Dostęp do natury jest, jak 
widać, w cenie – w każdej z form.

Rynek pośrednictwa również zauważa stopniowe, ale aktyw-
ne wzmacnianie akcentu nieruchomości rekreacyjnych, obok 
mocno stabilnego segmentu mieszkań. Trend ten można zaob-
serwować na przykład w ofercie portalu DeveloperGo.pl, która 
odzwierciedla przekrój ofert nieruchomościowych w północno 
– wschodniej Polsce. Zakup nieruchomości jest dziś traktowany 
jako stabilna lokata kapitału lub perspektywiczna inwestycja 
w działki rekreacyjne na wynajem. Ale doradcy ds. nieruchomo-
ści z DeveloperGo równie często wspierają klientów w zakupie 
działek na prywatny użytek – 
jako remedium na trudne czasy 
epidemicznych ograniczeń oraz 
w charakterze azylu, odskocz-
ni od tempa cywilizacyjnych 
zmian. Jedno jest pewne – ten 
inwestycja w dostęp do natu-
ry jest, i w najbliższym okresie 
będzie trendem zdecydowanie 
rosnącym i warto wziąć to pod 
uwagę w procesie inwestowania 
– zwłaszcza na Podlasiu.

Jerzy Osipiuk – DeveloperGO
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P      TIS GP      TIS G

Taniej i bardziej ekologicznieTaniej i bardziej ekologicznie
Podlaska fi rma TIS Group 

rozszerzyła swoją ofertę,
wprowadzając do niej

palniki pelletowe. Dotychczas
wyroby te, były sprzedawane
wyłącznie razem z kotłem
C.O. Teraz można je kupić
osobno. Wystarczy 
do obecnie użytkowanego 
kotła zamontować nowy 
palnik TIS, by przejść 
na bardziej ekonomiczne 
i ekologiczne ogrzewanie.

– To rozwiązanie skierowa-
ne przede wszystkim do tych
klientów, którzy nie mogą sobie
pozwolić na zakup komplet-
nego, nowoczesnego systemu
grzewczego. Zakup palnika ob-
niża koszt inwestycji nawet o 50
proc. – mówi Maciej Okuła, dy-
rektor handlowy w TIS Group.
– Palnik wyróżnia jego uniwer-
salność. Można go wykorzystać
także do tzw. „śmieciuchów”,
cieszących się zasłużenie złą
sławą, głównych producentów 
smogu. Wymieniając tylko ten
element przechodzi się na jed-
no z najbardziej ekologicznych
paliw. Pellet ma w zasadzie
same zalety: jest wydajny, nie-
brudzący, nie pozostawia wiele
popiołu, łatwo się go transpor-
tuje i składuje.

Palnik TIS można do-
brać  do indywidualnych
potrzeb, biorąc pod uwagę
zapotrzebowanie na ciepło.
Dostępne są modele o mocy 
od 8 do 100 KW. Wyposażone
w palnik pelletowy kotły C.O.
cieszą się znacznym zaintereso-
waniem klientów ze wschodu
Europy: Białorusi, Ukrainy, Rosji
i państw nadbałtyckich, ponieważ
radzą sobie nawet przy bardzo
silnych mrozach. Ponadto wy-
konane są z wysokiej jakości stali
żaroodpornej, co gwarantuje wie-
loletnią eksploatację. Mają też
sławę urządzeń bezawaryjnych,
dlatego w niektórych okresach,
na realizację zamówień klienci
musieli czekać kilka tygodni.

W dostępnym modelu
palnika na pellet zastosowano
wiele innowacyjnych rozwiązań,
które umożliwiają efektywne
ogrzanie domu i ułatwiają życie
użytkownikowi. Automatyczna
zapalarka ceramiczna pozwala
na szybkie rozpalenie palnika.
Zawór przeciwpożarowy nie wy-
maga regulacji. Urządzeniem
można sterować także na od-
ległość, za pomocą specjalnej
aplikacji mobilnej pobranej
na tablet lub smartfon. W ten
sposób można regulować
np.: temperaturę kotła, włą-
czyć ogrzewanie podłogowe,
podnieść temperaturę wody 
użytkowej itd.

– Sprawdza się to zna-
komic ie  w tzw.  nag łych
przypadkach, kiedy na przy-
kład jeden z domowników 
nieoczekiwanie wcześniej
planuje powrót. Używając in-
teligentnego sterownika TIS
Tronic w jaki wyposażony 
jest palnik, możemy zgoto-
wać mu gorące przyjęcie nie
wychodząc z pracy – dodaje
Maciej Okuła z TIS Group.
– Jest też możliwość zdalne-
go ustalenia harmonogramu
ogrzewania, dzięki czemu
oszczędzimy nie tylko czas
ale i pieniądze.

Klienci podkreślają, że kotły 
wyposażone w palnik na pellet
nie wymagają od nich codzien-
nych zabiegów, związanych
z jego obsługą. W zależności
od wielkości zasobnika do ko-
tłowni można zaglądać raz
na kilka, a nawet na kilkana-
ście dni. Popiół też wybiera się
co tydzień, albo nawet co dwa.
Odpada więc jeden z bar-
dziej uciążliwych codziennych
obowiązków.

Firma TIS  produku-
je kotły C.O. od 2008 roku.
Posiada dwie fabryki: w Lipsku
na Podlasiu i na Białorusi.
Swoje urządzenia grzewcze
sprzedaje w kraju i za granicą,
głównie na Wschodzie. 

KOKOKOK NTNTNTNTNTNTNTTTAKAKAKAKKAKAKAAKAKA T:
TTTTIT S S SppppSpppp...  zzzz z o.oooo o.

ul. Gen.WWWWłW ada ysłłałałałaaaławawawawawawwa AAAAAndndndnderererrrrrrsasaaa 33888888888
155555-1113 BBBBBBiaiiiaaiałyłyłyłyyłłłłłłłłystststststststokokokk

E-maillll: ini fofo@@@t@@@@@@@ issgrrrrrrououououooo p.p.p.pp.p..plpplplpl
Telefonnn:n  +4888 88885 8888 8 888 0101011 44444444555555
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L     G  R  – T   PB-U „B ”L     G  R  – T   PB-U „B ”

Wybierz lokal idealny Wybierz lokal idealny 
na Twój własny biznesna Twój własny biznes
WWybór odpowiedniego lokalu użytkowego, to jedna WWz kluczowych decyzji wpływających na powodzenie 

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

Każdy przedsiębiorca wie, że wybór odpowiedniego miejsca 
na prowadzenie fi rmy, to jedna z kluczowych decyzji biznesowych. 
Podjęcie odpowiedniej może pomóc odnieść rynkowy sukces 
i przynieść korzyści fi nansowe.

LOKALE NA GIEŁDZIE – DOSKONAŁY WYBÓR NA BIZNES

Choć aktualnie większość sklepów i galerii handlowych 
zawiesiła swoją działalność to giełda rolno-towarowa przy ulicy 
Anderdsa 40 pozostaje otwarta oferując świeże produkty od lo-
kalnych dostawców. Na placu oraz w halach giełdy zachowane 
są wszelkie środki bezpieczeństwa. Zakupy można zrobić codzien-
nie w godzinach 6.00 – 14.0 od poniedziałku do soboty, natomiast 
w niedzielę odbywa się tam giełda samochodowa.

W nowej hali Giełdy sukcesywnie otwierają się nowe lokale 
oferując oprócz produktów spożywczych między innymi:

  kosmetyki,
  artykuły do domu,
  kawę, herbatę, słodycze
  zdrową żywność

Szeroka oferta kosmetyków naturalnych i produktów eko-
żywności mi.n. dietetycznych, bezglutenowych i bez cukru oraz 
suplementów diety.

Również miłośnicy wysokiej jakości kawy, herbaty i słody-
czy znajdą tam coś dla siebie. Tylko na giełdzie znaleźć można 
szeroki wybór zestawów upominkowych, wypełnionych wy-
jątkowo aromatycznymi kawami, herbatami oraz słodyczami. 
Takie zestawy okolicznościowe, które doskonale nadają się 
jako prezent urodzinowy, jubileusz fi rmowy, rocznicę czy jako 
wyraz wdzięczności.

DLACZEGO WARTO WYNAJĄĆ LOKAL NA GIEŁDZIE?

  bardzo dobra lokalizacja (średnio odwiedza giełdę kilka 
tysięcy kupujących)
  dogodny dojazd (ok 10 min od centrum Białegostoku)
  duży parking (na 600 aut)
  atrakcyjny czynsz

CO MOŻNA WYNAJĄĆ PRZY ULICY ANDERSA 40

  nowoczesne lokale handlowe w nowej hali o powierzchni
od 33 do 70 m2

  lokal handlowy w starej hali o powierzchni ponad 500 m2

  pawilony handlowe od 16 m2

PODLASKIE CENTRUM ROLNO-TOWAROWE 

OFERUJE TAKŻE POWIERZCHNIE DO 

WYNAJĘCIA W WASILKOWIE:

1. Lokal produkcyjno-magazynowy 1132,70 m2 przezna-
czona pod produkcję z pełnym zapleczem socjalnym i po-
mieszczeniami biurowymi. Powierzchnia wyposażona
w energię elektryczną, ogrzewanie, jest też doprowadzona
woda.

2. Powierzchnia 913,15 m2 przeznaczona pod produkcję
z zapleczem biurowym, wc. Budynek wyposażony w ener-
gię elektryczną, ogrzewanie, doprowadzona jest woda.

3. Magazyn w Wasilkowie o powierzchni 334 m². Budy-
nek jest wyposażony w instalację elektryczną wewnętrzną
z oświetleniem.

4. Halę w obiekcie usługowo-produkcyjnym wraz z zaple-
czem sanitarnym i biurowym w o powierzchni 960 m².
Obiekt o podwyższonym standardzie.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Podlaskiego
Centrum Rolno-Towarowego SA od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00. Tel. 667 123 120 lub 85 675 00 05.

LOKALE W OFERCIE

PB-U „BIRKBUD”

W ofercie PB-U „BIRKBUD” zostały jeszcze lokale biurowe 
do wynajęcia. Znajdują się one na V piętrze biurowca przy ulicy 
Świętego Mikołaja w centrum Białegostoku. Natomiast lokale 
do sprzedaży fi rma posiada w nowo powstającej inwestycji przy 
ulicy Ogrodowej.

„Kamienica Ogrodowa” jest przykładem aranżacji budynku, 
który idealnie wkomponował się w charakter istniejących budyn-
ków na rogu ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Białymstoku. Ten 
niedawno zaprojektowany czteropiętrowy budynek wielorodzinny 
posiada 21 mieszkań i 12 lokali usługowych.

Usługi znajdują się na parterze i I piętrze. Na parterze znajdu-
ją się trzy lokale z bezpośrednim wejściem od ulicy Sienkiewicza. 
Ich atutem są witryny wychodzące na ulice oraz duże pow. 
ok. 100 m2.

Na I piętrze jest 8 lokali o pow. 40, 50, 60 i 80 m2. Budynek 
posiada jedną klatkę oraz windę. Okna lokali wychodzą na różne 
strony budynku, więc jest w czym wybierać. Niektóre posiadają 
też przestronne balkony.

Inną doskonałą lokalizacją na prowadzenie działalności go-
spodarczej jest budynek przy ulicy św. Mikołaja w Białymstoku. 
To ścisłe centrum miasta. W ofercie pozostały trzy lokale. 
Pomieszczenia, które zostały w ofercie są przestronne i widne, 
posiadają klimatyzację, dostęp do wind i monitoring budynku.

LOKALE DO WYNAJĘCIA TO:

  42 m2 – V PIĘTRO
  83 m2 – V PIĘTRO

  52 m2 – parter

OSTATNIE LOKALE
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1 POKOJOWE

BIAŁYSTOK, 26m², ul. Nowogródzka, 
kawalerka, po remoncie, balkon, niski 
czynsz. 199.000zł 729-874-252

BIAŁYSTOK, 26, 50m², kawalerka, po 
kapitalnym remoncie, wysoki stan-
dard, duży balkon, duża piwnica, 
widok na las. Cena do uzgodnienia. 
188.000zł 606-944-841

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

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

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

BIAŁYSTOK, 36, 17m², os. Nowe 
Miasto, oddzielna kuchnia, win-
da, 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 do-
datkowo 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 budowy IV kw. 2020r. Kalter
Nieruchomości, ul. Augustowska
8, pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00.
361.665z ł 728-817-371 Kalter
Nieruchomości

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

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

2 POKOJOWE

BIAŁYSTOK, 32m², ul. Mieszka I, os. 
Piasta, sprzedam mieszkanie bez po-
średników, stan db, cena do uzgodnie-
nia. 205.000zł 736-858-742

BIAŁYSTOK, 32m², os. Piasta II, ul. 
Branickiego, 2 pokoje, do wprowa-
dzenia, liczne zabudowy stałe, pełne
wyposażenie, czyste i zadbane, bal-
kon, piwnica, 245.000zł 570-299-
000 Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 32, 31m², os. Zawady,
2 pokoje w trakcie realizacji, w sta-
nie deweloperskim, z ogródkiem
195.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 33m², os. Antoniuk, z
pełnym wyposażeniem, RTV, AGD,
meble., winda 219.000zł600-788-539

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

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

 Białystok, 34, 10m², ul. Bi ł k 34 10 ² l
Stołeczna, os. Przydwor-
cowe, cegła, 2 pok., ideal-
ne dla singla lub na wyna-

jem (dochód 1200 zł/m-c). IV 
piętro z IV, ul. Stołeczna 14. 
Balkon, piwnica. Czyste, za-
dbane, po remoncie, do wej-
ścia. 219.000zł 784-254-055

 BIAŁYSTOK, 34, 70m², ul.
Antoniukowska, os. Antoniuk, cegła, 
Sprzedaż BEZPOŚREDNIA. Sprzedam 

mieszkanie na Antoniukowskiej
2-pokojowe o powierzchni 34, 7 m², 

mieszkanie po generalnym remoncie z
kuchnią i AGD, 255000zł 255.000zł

793-585-555

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

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

BIAŁYSTOK, 37m², os. Piaski, nieza-
leżne pokoje, oddzielna kuchnia, sło-
neczne, ciepłe i gotowe do zamiesz-
kania, Oferta 1756, tel 507397447 
277.500zł 853-070-975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 37, 23m², ul. Sudecka, 
os. Piasta, cegła, apartamentowiec, 
2 pokoje, 4 piętro, winda, balkon, 
piwnica, możliwość wykończenia 329 
000 269.000zł570-299-000 Krzysztof  

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

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

BIAŁYSTOK, 38m², os. Leśna Dolina, 
Leśna dolina, do wprowadzenia, 2 bal-
kony, cena do negocjacji, Oferta 1662 
225.000zł 853-070-975 Centrum 
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BIAŁYSTOK, 38m², os. Piasta, cegła, 
bez podatku PCC 2%, 2 pokoje, IVp, 
winda, jednostronne, słoneczne, wy-
kończone w wysokim standardzie, 
wydanie X-2020r piwnica 319.000zł
570-299-000 Krzysztof  

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

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, wydanie XII-2020 w stanie 
do wejścia cena 319000 269.000zł
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 39, 20m², ul. proleta-
riacka, os. centrum, cegła, Sprzedam 
mieszkanie w bloku centrum 39 
mk/w, cegła, 3 piętro, umeblowane, 
łazienka po remoncie, podłoga dąb 
parkiet.Mieszkanie słoneczne ciepłe, 
niski czynsz. Cena podana z wyposa-
żeniem lodówka pralka ku 229.000zł
514-579-602

BIAŁYSTOK, 40m², os. Piasta, ce-
gła, 2020, 4p/4. winda, bez podatku 
PCC, piwnica, balkon, miejsce gara-
żowe-20000, wykończone 335000, 
wydanie VIII-2020 339.000zł570-299-
000 Krzysztof 

B I AŁYS TO K, 40m², os. Wysoki 
Stoczek, cegła, 2 pokoje, 7 piętro, 
winda, piwnica, bez podatku PCC, 
możliwość wykończenia 344000, wy-
danie XII-2020  269.000zł 570-299-
000 Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 40m², os. piasta, Kupie 
mieszkanie 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 

B I A ŁY S T O K ,  4 2 ,  4 0 m ² ,  o s . 
Białostoczek, cegła, rok 2002, ni-
ski czynsz, do wprowadzenia, CEN-
MS-1761, tel 531790139 295.000zł
853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 42, 40m², ul. Lipowa, 
os. Centrum, cegła, ścisłe centrum 
ul. Lipowa 41, winda, balkon, piw-
nica, miejsce postojowe + 32 000, 
stan deweloperski, bez podatku PCC! 
356.000zł 570-299-000 Krzysztof 

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 

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

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

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

BIAŁYSTOK, 47m², os. Dziesięciny, 
dwustronne, rozkładowe, do wprowa-
dzenia, Oferta 1668 270.000zł 853-
070-975 Centrum

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

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

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

y

wprowadzenia, wysoki standard, 
okna drewniane, luksusowy aparta-
ment 431.340zł 857-446-687 Area

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

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

BIAŁYSTOK, 50m², ul. Aleja Józefa 
Piłsudskiego, os. Centrum, cegła, 
Mieszkanie z potencjałem w samym 
Centrum miasta, przy ul. Piłsudskiego, 
kontakt: 576 070 706 239.000zł 796-
785-785 em5 nieruchomości

BIAŁYSTOK, 50, 50m², os. Słoneczny 
Stok, 2 pokoje, parter, własny ogró-
dek, po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, pełne wyposażenie, wy-
danie natychmiast, pełna własność 
335.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

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

BIELSK Podlaski, 32m², ul. Poświętna,
z balkonem 150.000zł 694-202-992

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

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

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

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

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

CZARNA Białostocka, 32, 97m², miesz-
kanie w bloku czarna bialostocka 
2-pokoje zamienie na 3-pokoje do-
place-25 tys.zl 165.000zł792-624-206

CZARNA Białostocka, 33m², ul. zerom-
skiego, Sprzedam mieszkanie w bloku 
2-pokoje+piwnica czarna bialostoc-
ka-po remoncie do zamieszkania od 
zaraz 165.000zł 884-774-215

EŁK, 28m², ogrzewanie gazowe, niski
czynsz, piwnica, budynek gospodar-
czy, garaż, ogródek. W rozliczeniu ga-
raż, działka itp. 89.000zł503-608-340

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, stan
deweloperski 264.000zł531-540-521

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

WASILKÓW, 34, 15m², cegła, Dolina
cisów, pod lasem, 2 pokoje, bez po-
datku PCC, balkon, winda, piwnica,
możliwość wykończenia w cenie 299
000, wydanie natychmiast 249.000zł
570-299-000 Krzysztof  

ZAMBRÓW, 42m², Sprzedam miesz-
kanie w Zambrowie lub zamienię na
mieszkanie w Otwocku, Gdańksu,
Słupsku. Warunki do uzgodnienia.
280.000zł 505-202-270

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

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

BIAŁYSTOK, 42, 72m², ul. Aleja Jana
Pawła II, os. Antoniuk, cegła, 3 poko-
je, bez podatku PCC, wykończone w
wysokim standardzie, 5 piętro, winda,
możliwość miejsca postojowego oraz
piwnicy, wydanie III - 2021 329.000zł
570-299-000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 47m², os. Wygoda, nowa 
zabudowa kuchenna, Oferta 1765,
tel 792-534-925 295.000zł 853-070-
975 Centrum

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

B I A ŁY S T O K ,  4 8 ,  1 0 m ² ,  o s .
Sienkiewicza, dwustronne, z jednym
przejściowym pokojem, Oferta 1739,
tel 507397447 257.000zł 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, os. Bema, I pię-
tro, idealne pod wynajem, przy
Politechnice 285.000zł 531-790-130
Centrum 

BIAŁYSTOK, 49, 20m², os. Wygoda,
cegła, 42 Pułku Piechoty, bez podatku
PCC, 3 pokoje, I piętro, dwustronne,
wykończone, balkon, piwnica, wyda-
nie natychmiast  389.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 49, 40m², ul. Cedrowa,
os. Antoniuk, Nowe mieszkanie, wy-
kończone, w cichej, spokojnej okolicy
bardzo blisko Centrum miasta. Blok z
2020 roku, niski, 3-piętrowy. Kontakt:
576 07 07 06 375.000zł 796-785-785
em5 nieruchomości

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

BIAŁYSTOK, 50m², os. Piasta, 3 nie-
zależne 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 po-
datku PCC! 3 pokoje, Ip, niski blok, 
dwustronne, słoneczne, piwnica, wy-
kończone XI-399 000, deweloperskie 
IX 369.000zł 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, 52m², ul. Zwyciestwa, 
duży balkon. 275.000zł 729-874-252

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

BIAŁYSTOK, 53, 10m², os. Antoniuk, 
cegła, do własnej aranżacji, atrakcyjna 
cena, Oferta CEN-MS-1713 255.000zł
853-070-975 Centrum
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BIAŁYSTOK, 53, 63m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Antoniuk, cegła, 3 po-
koje, dwustronne, bez podatku PCC, 
wykończone w wysokim standardzie, 
6 piętro, winda, możliwość miejsca 
postojowego oraz piwnicy, wydanie 
III - 2021 356.000zł 570-299-000
Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 54, 38m², ul. Wierzbowa, 
os. Antoniuk, cegła, Wierzbowa Park, 
mieszkanie 3 pokojowe, IX piętro z 
2020r, środkowe, winda, komforto-
we wykończenie, wydanie XI-2020, 
piwnica, miejsce postojowe na 2 auta 
płatne 25000  405.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

 ĭ BIAŁYSTOK, 55M², OS. 
ANTONIUK, 3Z4P. WYJĄTKOWE 
MIEJSCE, NIESAMOWITY KLI
MAT. OCZAROWUJE SPÓJNOŚĆ 
KOLORÓW I FUNKCJONALNOŚĆ
WNĘTRZA. PO GENERALNYM 
REMONCIE. WSZĘDZIE BLISKO.
ODRĘBNA WŁASNOŚĆ, WSPÓL

Ę

NOTA 367.000zł 784-254-055

BIAŁYSTOK, 55m², ul. JP II, os. Wysoki 
Stoczek, cegła, 3 pokoje, bez podat-
ku PCC, parter, dwustronne, balkon, 
piwnica, możliwość wykończenia 369 

000, wydanie I kw 2021, możliwość
miejsce postojowe 25 000 305.000zł
570-299-000 Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 55, 40m², ul. Wierzbowa,
blok z cegły, księga wieczysta.
365.000zł 721-856-203

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

BIAŁYSTOK, 58m², ul. Trawiasta, os.
Wygoda, cegła, Trawiasta- dobre i
wygodne miejsce do zamieszkania z
rodziną blisko Centrum!   Zapraszamy
na prezentację trzypokojowego 58m
mieszkania zlokalizowanego na 2 pię-
trze niskie 395.000zł 570-299-000
Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 59, 30m², os. Piasta I, .
363.000zł 690-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, 59, 40m², os. Wysoki 
Stoczek, wielka płyta, dwustronne
3-pokojowe mieszkanie położone na
2 piętrze. Funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń sprawia, że jest wygod-
ne i ustawne. Oferta idealna dla ro-
dziny 274.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości

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

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

 BIAŁYSTOK, 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 
329.000zł 884-178-006

B I A ŁY S T O K , 6 0 ,  1 0 m ² ,  o s .
Białostoczek, . 289.000zł 690-124-
907 Ada

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

BIAŁYSTOK, 60, 50m², os. Dziesięciny, 
zadbane 3 pokoje, funkcjonalny roz-
kład, wszystkie pomieszczenia odręb-
ne, I piętro, blok po termomoderniza-
cji, z windą,  295.000zł 857-424-016
Apogeum 

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

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

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

BIAŁYSTOK, 61, 32m², os. Bacieczki, 
cegła, Mieszkanie po kapitalnym re-
moncie, nie wymaga wkładu fi nan-
sowego, cegła 2008r, Oferta 1712, 
tel 531790139 365.000zł 853-070-
975 Centrum

BIAŁYS TOK, 62m², ul. dr Ireny 
Białówny, os. Centrum, ścisłe cen-
trum, z balkonem, klatki wyremon-
towane, Oferta CEN-MS-1745, tel 
531790133 395.000zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, 
os. Sienkiewicza, cegła, 1993 r., dwu-
stronne, słoneczne, II piętro, osob-
no kuchnia i pokoje, loggia, piwnica 
339.000zł 660-474-444 BEWE

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

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, 
os. Sienkiewicza, cegła, SUPER loka-
lizacja do zamieszkania lub pod wy-
najem 339.000zł 660-474-444 BEWE 

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

BIAŁYSTOK, 64, 61m², os. Zawady, 3 
pokoje, I piętro, stan deweloperski, 
z dużym balkonem 342.000zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 64, 70m², os. Wygoda, 
3-pokojowe mieszkanie, gustownie 
wykończone, gotowe do wprowa-
dzenia. Mieszkanie położone jest na 
trzecim piętrze w pięknej zielonej 
okolicy 460.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości

BIAŁYSTOK, 64, 80m², os. Nowe 
Miasto, 3 pokoje, CEGŁA, duży bal-
kon, wyposażone, tel 531790134 
369.000zł 853-070-975 Centrum

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

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

B I AŁY S TO K , 70m², ul. Jadwigi 
K l imk iewic zowej  3 ,  V ik to r ia 
Apartamenty, nowe od developera, 

budynek wielorodzinny 4 piętrowy, 
garaże i miejsca parkingowe w pod-
ziemiu, wszystkie mieszkania posiada-
ją balkony lub ogródki. 5.200zł/mkw.
857-329-821

BIAŁYSTOK, 71, 23m², os. Dziesięciny,
pustak, przestronne 3 pokoje, V pię-
tro, winda, stan deweloperski, budo-
wa zaawansowana 420.257zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 71, 41m², ul. Kazimierza 
Pu łaskiego, os. Nowe Miasto, 
Komfortowe, trzypokojowe miesz-
kanie, w bardzo dobrej lokalizacji. 
Gotowe do wprowadzenia się. Nie 
wymaga inwestycji. Piękny widok 
z dużego balkonu - panorama mia-
sta 378.000zł 784-201-040 em5
nieruchomości

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

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

BIAŁYSTOK, 79, 60m², os. Leśna
Dolina, cegła, blisko lasu, CEN-
MS-1324, tel 853070975 496.000zł
531-790-130 Centrum

BIAŁYSTOK, 83m², ul. Hetmańska 81, 
os. Hetmańska, 2-poziomowe parter: 
2 sypialnie, łazienka, wnęka gospo-
darcza, piętro: kuchnia, salon, łazien-
ka. Trzypiętrowy budynek wieloro-
dzinny z windami. Od dewelopera 
4.600zł 857-329-821

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

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

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

CHOROSZCZ, 70m², os. Łyski, Duże 
mieszkanie 70 m² w zabudowie sze-
regowej. Przynależy strych 50 m²,
miejsce parkingowe. Świetny dojazd

g j y y y

do Białegostoku. 295.000zł/mkw.
728-808-153

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

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

H O R O D N I A N Y, 50, 83m², ul .
Mazowiecka, os. Zielone Kaskady,
ul. Mazowiecka, gm. Juchnowiec
Kościelny. Salon z kuchnią, 2 sypial-
nie, łazienka, korytarz, balkon. W ga-
rażu podziemnym miejsce parkingo-
we, piwnica. Odbiór 30.12.2020.Od
4.950zł/mkw. 857-329-821

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

KRYNKI, 61m², własnościowe, ume-
blowane-AGD, własne ogrzewanie,
nowe okna, duża piwnica+ budynek
gospodarczy. 85.000zł 798-606-407

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

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

POROSŁY, 57, 70m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na 
Stoku, gm. Choroszcz. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, parter, ogró-
dek, miejsce postojowe. Zaciszna, 
urokliwa okolica. W bezpośrednim są-
siedztwie łąk. III kw. 2021  268.300zł
662-447-576 Inwestycje

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 55, 95m², os. Antoniuk, 
cegła, I najlepsze piętro, do wprowa-
dzenia, Oferta 1630 270.000zł 853-
070-975 Centrum

B I A ŁY S T O K ,  5 7,  8 6 m ² ,  o s . 
Sienkiewicza, I piętro, 4 Pokoje do 
własnej aranżacji., Oferta 1769, tel 
531790134 299.000zł 853-070-975
Centrum

B I A ŁY S T O K ,  5 9 ,  9 0 m ² ,  o s . 
Sienkiewicza, W mieszkaniu wymie-
niono 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 
atrakcyjnie zaaranżowany, gotowy do 
wprowadzenia. W mieszkaniu zmie-
niony został układ pomieszczeń dzięki 
czemu uzyskano poczucie przestrzeni 
354.000zł 505-093-995 BIS

BIAŁYSTOK, 60, 60m², ul. Nowosielska, 
os. Leśna Dolina, wielka płyta, 3 pię-
tro, gotowe do wprowadzenia się, 
wymienione instalacje: elektryczna, 
hydrauliczna. Blok po termomoder-
nizacji, zadbane klatki schodowe. 
Kontakt: 576 07 07 06 325.000zł 796-
785-785 em5 nieruchomości

B I A ŁY S T O K , 6 0 ,  6 0 m ² ,  u l . 
Nowosielska, os. Leśna Dolina, wiel-
ka płyta, parter, mieszkanie do wpro-

wadzenia się, po remoncie; blok po
termomodernizacji, odnowione klatki
schodowe; własność. Kontakt: 576 07
07 06 315.000zł 796-785-785 em5
nieruchomości

BIAŁYSTOK, 61, 93m², os. Zawady, 4
pokoje, parter z ogródkiem, stan de-
weloperski 336.000zł 857-424-016
Apogeum

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

BIAŁYSTOK, 70m², ul. Kaczorowskiego,
os. Centrum, cegła, bez PCC 4 po-
kojowy apartament, bardzo wysoki
standard, VIIp, balkon+duży taras,
zabudowy stałe, pełne wyposażenie
kuchni, mozliwośćdokupienia miejsca
postojowego, piwnicy 580.000zł570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 71, 89m², ul. 42 Pułku
Piechoty, os. Wygoda, pustak, Duże,
przestronne, nowoczesne przy 42
Pułku Piechoty. 3 sypialnie, duży sa-
lon, wyposażona kuchnia. Gotowe
do wprowadzenia się. Bez podatku
PCC. 475.000zł 796-785-785 em5
nieruchomości

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

BIAŁYSTOK, 73, 07m², os. Kopernika,
położone na VII piętrze. Salon z anek-
sem kuchennym, trzy sypialnie, ła-
zienka, wc 2, 63, hall, dodatkowo ta-
ras 560.000zł 505-093-995 BIS 

B I A ŁY S T O K ,  74 ,  1 0 m ² ,  o s .
Białostoczek, niezależne pokoje, od-
dzielna kuchnia, korzystny czynsz,
Oferta CEN-MS-1715 335.000zł 853-
070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 75m², ul. Radzymińska, 
os. Białostoczek, cegła, mieszkanie w
bloku z cegły z 1992 r., blok po termo-
modernizacji, czyste, zadbane klatki,
bardzo blisko centrum. Kontakt: 576
07 07 06 397.000zł 796-785-785 em5
nieruchomości

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

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

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

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

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

CHOROSZCZ, 93, 90m², ul. Sportowa, 
os. Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. 
Centrum. Nowe. Od dewelopera. IV 
piętro. W otoczeniu zieleni. Sklepy, 
urzędy, przychodnie, szkoła, przed-
szkole, żłobek, siłownia, stadion, pla-
ża miejska 439.000zł 791-767-022
Budmex

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

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

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

BARSZCZÓWKA, 150m², działka 5,
370.00m², Dom jednorodzinny oko-
ło 9 km od Białegostoku. Obecnie 
uży wany jako studio nagrań , 
Powierzchnia działki 5370 m². Posesja 
ogrodzona, wszystkie media, studnia 
głębinowa 660.000zł 576-070-709
em5 nieruchomości

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

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

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

BIAŁYSTOK, 129m², os. Sielachowskie,
działka 284m², Informacje: - na par-
terze każdego budynku zaprojekto-
wano salon z aneksem kuchennym, 
łazienkę, korytarz, schody, wiatrołap 
oraz garaż, - na poddaszu każdego 
budynku zaprojektowano trzy poko-
je, łazienkę 469.000zł 791-792-432
Mdevelopment 

BIAŁYSTOK, 129m², ul. ul. Zielna 31U, 
os. Nowe Miasto, działka 131m², Dom 
w zabudowie szeregowej, spokojna i 
cicha okolica. Bliski dostęp do szkół, 
sklepów, centrum. Kompletnie urzą-
dzona, do zamieszkania od zaraz.  
750.000zł 792-810-891

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

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

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

BIAŁYSTOK, 150m², os. Białostoczek, 
działka 800m², Bliźniak w stanie suro-
wym. 490.000zł 573-453-527

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, 
działka 370m², dobrze utrzymany 
dom w zabudowie szeregowej z ład-
nym ogrodem 610.000zł857-424-016
Apogeum 

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

BIAŁYSTOK, 200m², os. Starosielce, 
działka 453m², ładna działka, garaż 
wolnostojący, niezależne wejście 
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PProjekt Polne Kwiaty, Twoja Niemeńska i Zakątek Sielachowskie – to aktualnie realizowane
inwestycje fi rmy M Development. Wszystkie trzy łączy jedno: to funkcjonalne
i nowoczesne przestrzenie do zamieszkania – to Twoje miejsce na Ziemi.

M Development istnieje od 2015 r. Firma ma na swoim koncie kilkaset sprzedanych nierucho-
mości – od domów wolnostojących, po lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

Mieszkania powinny być funkcjonalne, “skrojone na miarę“ potrzeb klientów – to nadrzędne 
cele, jakie przyświecają realizacji każdej inwestycji. Równie ważna jest strona estetyczna. Wszystkie 
zamierzenia projektowane są z dbałością o styl oraz zachowanie harmonii z otaczającą zabudową. 
Tak powstają miejsca do życia, do wypoczynku, do wychowywania dzieci i realizacji pasji.

Nieprzypadkowo większość inwestycji M Development jest zlokalizowana na obrzeżach miasta, 
w ramach aglomeracji białostockiej. To właśnie w tych miejscach są enklawy, w których można 
znaleźć miejsce do odpoczynku po pełnym emocji dniu pracy.

PROJEKT POLNE KWIATY

PROJEKT POLNE KWIATY to zespół czterokondygnacyjnych 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 usytu-
owana jest względem dwóch stron świata, aby zapewnić jak największy dostęp światła dziennego. 
Ponadto w mieszkaniach zostanie zastosowana trzyszybowa stolarka okienna klasy premium, 
o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Gwarantuje to przyszłym mieszkańcom nie tylko 
komfort cieplny w ich lokalach, ale przede wszystkim przyniesie korzyści w postaci minimalizo-
wania kosztów ogrzewania.

Spośród wielu atutów inwestycji, szczególnie wyróżniają się przynależne do mieszkań na par-
terach 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 gustowny 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 przy-
szłych Mieszkańców.

M DM D

NaturaNatura
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TWOJA NIEMEŃSKA

Kolejną inwestycją M Development, która zasługuje na szczególną uwagę jest Twoja Niemeńska. 
To kompleks sześciu willi miejskich, które powstają na skraju białostockiego osiedla Wygoda 
i miejscowości Nowodworce. Czyste powietrze, zieleń i przestrzeń – komfort, którego nie da się 
odnaleźć w centrum miast, to największe atuty tej inwestycji.

Dzięki niskiej, trzykondygnacyjnej zabudowie, tworzymy miejsce do życia i odpoczynku. 
Bliskość Ogrodniczek, Supraśla oraz licznych ścieżek rowerowych daje możliwość aktywnego 
spędzenia czasu, rozwijania pasji, zadbania o siebie i swoich najbliższych. W ofercie są mieszkania 
2, 3 a nawet 4 pokojowe. Dopracowana architektura budynków stanowi wysmakowany akcent 
na tle swojego otoczenia.

ZAKĄTEK SIELACHOWSKIE

Marzysz o porannej kawie na własnym tarasie w otoczeniu lasów ? Trafi łeś doskonale. Na kolejną 
inwestycję M Development składają się 4 domy w zabudowie bliźniaczej i jeden dom jednorodzinny 
w miejscowości Sielachowskie k. Białegostoku.

Każdy dom będzie miał powierzchnię użytkową ok. 129 m2. W bryłach budynków znajdują się 
również jednostanowiskowe garaże, z bezpośrednim przejściem do części komunikacyjnej domu. 
Dodatkowe miejsce parkingowe zlokalizowane jest przed garażami. Wszystkie domy sprzedawane 
są w stanie deweloperskim wraz ze wszystkimi instalacjami.

Wszystkie domy zostaną zlokalizowane na działkach z własnymi ogrodami. Dodatkowo działki 
są w pełni uzbrojone w media – woda i kanalizacja gminna, prąd, gaz z sieci, posiadają instalację 
elektryczną przystosowaną do podłączenia paneli fotowoltaicznych. Planowana jest również sieć 
światłowodowa szybkiego internetu.

Najważniejszym jednak atutem jest położenie inwestycji. Domy zlokalizowane są w sąsiedztwie 
upragnionej przyrody (Rezerwat Antoniuk, rzeka Supraśl, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej), 
a jednocześnie blisko Białegostoku – tylko kilka minut jazdy od granic miasta.

Zakątek Sielachowskie, jak i inne inwestycje M Development to inwestycja dopasowana 
do Twoich potrzeb, w miejscu, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzeba, aby w pełni korzystać 
z życia i uroków otaczającej natury.

    

i funkcjonalność
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Zmieniamy się dla naszych KlientówZmieniamy się dla naszych Klientów
UUlica Legionowa 28 lok. 402 w Białymstoku

– ten adres warto zapamiętać. To właśnie
tam znajduję się nowa siedziba fi rmy 

deweloperskiej Sokołowscy Nieruchomości. Przestronne 
i nowoczesne pomieszczenia zaprojektowano tak,
by każdy klient czuł się dobrze i komfortowo.

Sokołowscy Nieruchomości to dynamicznie rozwijająca się 
fi rma z branży nieruchomości.

– Zajmujemy się deweloperstwem, a swą działalność prowa-
dzimy już od roku 2008. Całe lata spędzone aktywnie na rynku 
pozwoliły nam nabrać wielu bezcennych doświadczeń, które 
pozwalają bezustannie wznosić jakość naszych usług na wyższy 
poziom – mówi Aneta Sokołowska, właścicielka fi rmy. – Zależy 
nam na zadowoleniu i komforcie naszych klientów i z myślą o nich 
zdecydowaliśmy się na szerokie i radykalne zmiany.

Najważniejsza ze zmian to nowa i nowoczesna siedziba fi rmy, 
która od razu stała się jej wizytówką. Lokal w stylu loft – owym 
ma powierzchnię 285m2 i składa sie z przestronnej sali sprzedaży 
oraz kameralnych biur i sali konferencyjnej, w których nasi spe-
cjaliści pomagają we wszystkich aspektach zakupu nieruchomości.

Elegancji dodają barwy utrzymane w odcieniach szarości 
połączonych z czernią.

Również strona internetowa przeszła gruntowny rebranding. 
Dzięki kilku zabiegom specjalistów www.sokolowscynierucho-
mosci.pl/ stała się przejrzystą i użyteczną witryną.

Wizualne zmiany nie wpłynęły na bieżącą działalność i fi rma 
Sokołowscy Nieruchomości może pochwalić kolejnymi rozpoczę-
tymi inwestycjami.

ZAMIESZKAJ W ZIELONYM OGRODZIE

Co wyróżnia najnowszą inwestycję dewelopera Sokołowscy 
Nieruchomości? Po pierwsze lokalizacja w bezpośrednim sąsiedz-
twie terenów zielonych, po drugie przystępna cena. Szeregówka 
w pięknej okolicy czy mieszkanie w blokowisku? Odpowiedź 
jest prosta.

Atrakcyjna dwupoziomowa szeregówka z ogrodem na biało-
stockiej Bagnówce kosztuje mniej więcej tyle samo ile kosztuje 
dwupokojowe mieszkanie w bloku.

Ci, którzy zastanawiają się nad swoim własnym miejscem 
na ziemi, niewątpliwie powinni pochylić się na ofertą Sokołowscy 
Nieruchomości.

Green Garden może być spełnieniem marzeń każdego, kto 
nie chce mieszkać w najpiękniejszym nawet blokowisku, ale kto 
marzy, aby otworzyć drzwi swojego mieszkania i mieć przed nimi
swój własny kawałek świata. A będzie nim zielona bezpieczna
okolica. W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Stąd 
bardzo blisko jest do nowoczesnej szkoły, sklepów. Inwestycja 
zlokalizowana jest stosunkowo blisko centrum. Dojazd samo-
chodem zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut.

W drugim etapie inwestycji Perła 2 dostępne są lokale 
o powierzchni 61 i 64 mkw. Każdy z nich ma własne miejsce
na zaparkowanie samochodu, ale przede wszystkim ogród bę-
dący naturalnym przedłużeniem jasnych przestrzeni parteru 
domu. W bardzo funkcjonalnych wnętrzach można bez problemu 
zainstalować kominek, a nowoczesne technologie ocieplenia
budynku wpływają na niskie koszty utrzymania nieruchomości. 
Mieszkania z ogródkiem w Perła 2 są dostępne już od 299 tysięcy 
zł… a są to lokale bezczynszowe.

Osiedle Green Garden zostanie wyposażone w oświetlenie 
oraz nowoczesny plac zabaw.

HARMONY PLACE, CZYLI MIEJSKA ENKLAWA SPOKOJU

Harmony Place powstaje w spokojnej dzielnicy miasta, blisko 
centrum, z doskonałym dostępem do komunikacji, obwodnicy 
i terenów leśnych. To część osiedla Zawady, leżącego w bezpo-
średnim sąsiedztwie Rezerwatu Antoniuk, będącego naturalnym 
zapleczem wypoczynkowym tej części Białegostoku – doskonałym 
miejscem na spacery czy wycieczki rowerowe.

Inwestycja Harmony Place będzie się składać docelowo 
z ośmiu etapów. Aktualnie realizowany jest trzeci, w którym 
powstają trzy budynki. Zaplanowano ponadto budowę hali ga-
rażowej oraz komórek lokatorskich.

Architektura osiedla została bardzo skrupulatnie przemyślana, 
aby z biegiem czasu nie straciła na swej atrakcyjności i świeżości. 
Wysokiej klasy duże okna, drzwi antywłamaniowe, drewnia-
ne wykończenia elementów elewacji, przestronne i ustawne 
wnętrza, sporej wielkości klatki schodowe, to tylko namiastka 

jakości, z którą mieszkańcy będą obcować każdego dnia zarówno 
w mieszkaniach, jak i w częściach wspólnych osiedla. Mieszkania 
na osiedlu Harmony Place to kwintesencja wygody i poczucia 
komfortu.

W ofercie są mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe. 
Mieszkania na osiedlu Harmony Place to gratka nie tylko dla
osób zamierzających tu zamieszkać, ale również dla inwesto-
rów, planujących podnajmować mieszkania. Specjalnie dla nich 
przygotowane zostały korzystne oferty przy zakupie większej 
ilości lokali.

KONTAKT:
biuro@sokolowscynieruchomosci.pl

85 742 88 48 i 85 742 88 58
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na kondygnacje, CEN-DS-1272, tel
853070975 560.000zł 531-790-130
Centrum 

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

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

BIAŁYSTOK, 260m², ul. św. Kingi, os.
Nowe Miasto, działka 912m², 5 po-
koi, wolnostojący, parterowy z pod-
daszem, garaż w bryle, pełne media,
stan domu do wprowadzenia, wyda-
nie natychmiast 800.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 280m², os. Jaroszówka,
działka 365m², . 579.000zł 690-124-
907 Ada

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

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

BIAŁYSTOK, 350m², os. Wygoda,
działka 700m², duży dom, 10 pokoi, 3
kondygnacje, pełne media, możliwość
na hotel pracowniczy, stan do wejścia,
wydanie natychmiast  869.000zł570-
299-000 Krzysztof  

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

B O B R OW N I K I , 105m², dzia łka
2891m², Bobrowniki – oaza ciszy
i spokoju tego właśnie szukasz?   
Bobrowniki to wieś w bezpośred-
niej styczności z granicą państwa
z Białorusią i jednocześnie miejsce
przejścia d 395.000zł 570-299-000
Krzysztof  

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

GRABÓWKA, 118m², os. Grabówka,
działka 158m², domy w zabudowie
szeregowej, 5 pokoi, 118m na dział-
kach 157-270m, inwestycja XII-2020,

bez podatku PCC, wszystkie media, 
wyszukana architektura, brak skosów  
469.000zł 570-299-000 Krzysztof 

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

GRABÓWKA, 156m², działka 400m², 
wyszukane domy w zabudowie sze-
regowej, stan deweloperski, me-
dia:prąd, gaz, szambo, studnia, 
wydanie VI 2021, super lokalizacja 
520.000zł 570-299-000 Krzysztof  

GRABÓWKA, 171m², działka 480m², 2 
DOMY wolno stojące, GARAŻE dwu-
stanowiskowe, w rozliczeniu miesz-
kanie OPCJA! 545.000zł 660-474-
444 BEWE

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

GRABÓWKA, 174m², działka 566m², 
nowy 2020 r. zamiana na mieszkanie 
z dopłatą-OPCJA! 565.000zł660-474-
444 BEWE

HAJNÓWKA, 80m², działka 903m², 
murowany parterowy 175.000zł
573-260-134

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

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

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

JUROWCE, 171, 86m², ul. Wasilkowska 
36B, działka 420m², segment ze-
wnętrzny 1A, ul. Wasilkowska 36B, 
ogród od strony południowej, dwu-
stanowiskowy garaż, kompletny 
stan deweloperski, 3 sypialnie gar-
deroba, gabinet i pralnia. 660.000zł
501-633-755

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

KLEPACZE, 110m², działka 500m², mu-
rowany 150.000zł 856-636-454
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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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KOLNO, 112m², działka 150m², Kąty, 
Mały Płock, garaż, chlew, drzewa 
owocowe. 200.000zł 505-302-976

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

NAREWKA, 113m², ul. Kolejowa, dział-
ka 2370m², 3 pokoje, dom po remon-
cie z zewnątrz, przy głównej ulicy, 
wydanie natychmiast 175.000zł570-
299-000 Krzysztof  

NAREWKA, 160m², ul. Narewska, 
działka 1700m², Świnoroje, po re-
moncie, 5 pokoi, 2 poziomy, budyn-
ki gospodarcze, do wprowadzenia, 
działka graniczy z Puszczą Białowieską  
350.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

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

OSOWICZE, 231m², os. Sielachowskie, 
działka 900m², niepowtarzalne, bez 
podatku PCC, stan deweloperski, 6 
pokoi, parterowy z poddaszem użyt-
kowym, garaż na 2 auta, wszystkie 
media, kominek, podłogówka, bli-
sko rzeka 629.000zł 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, kuchnia, salon z jadalnią, 4 
pok., ogródek, poddasze. Urokliwa 
okolica. Bezpośrednie sąsiedztwo 
łąk. X.2020 495.000zł 662-447-576
Inwestycje

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

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

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

RAJGRÓD, 108m², działka 4573m²,
siedlisko - zabudowania: dom i budy-
nek gospodarczy, prąd, studnia, przy-
łącze do wodociągu, las 1, 1 ha, moż-
liwa zamiana 200.000zł 505-797-878

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

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

SOCHONIE, 207m², działka 890.00m²,
dom 436.000zł 857-338-820 Expert

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

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

TYNIEWICZE Wielkie, 80m², działka
6000m², siedlisko z domem do za-
mieszkania oraz budynkami gospo-
darczymi, własny las, media:prąd, siła,
wodociąg, przydomowa oczyszczal-
nia, piece kafl owe, cisza i spokój, as-
falt 199.000zł570-299-000 Krzysztof  

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

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

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

ZAŚCIANKI, 121, 50m², działka 154m²,
4 pokoje, szeregowiec, środkowy, peł-
ne media, stan deweloperski, ciche
i spokojne miejsce, blisko do drogi
głównej i komunikacji, wydanie na-
tychmiast 459.000zł 570-299-000
Krzysztof 
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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. 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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ZAŚCIANKI, 144m², działka 325m²,
nowoczesny dom w zabudowie sze-
regowej, segment skrajny 655.000zł
857-424-016 Apogeum 

 ĭ ŁAPY, 296M², DZIAŁKA 200M², 
BEZ PROWIZJI! DOM W
CENTRUM ŁAP! DZIAŁKA 296
M². PRĄD, WODA I KANA
LIZACJA. INWESTYCJA NA 
WYNAJEM: 7 POKOI, 2 LOK. 
USŁ., TABLICE REKLAMO
WE  ROCZNY ZYSK 84 TYS.
697.000zł 784-254-055

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

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

DOBRZYNIEWO Duże, os. Leńce,
działka 1077m², 9 działek powierzch-
nie do 1188m², kształt prostokąt, me-
dia-prąd, warunki zabudowy dla za-
budowy jednorodzinnej, 98, 40zł/m²
142.560zł 857-446-687 Area

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

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

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

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

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

KOŚCIUKI, działka 1371m², działka
budowlana, położona na skraju wsi,
w sąsiedztwie luźniej zabudowy jed-
norodzinnej, uzbrojenie: prąd, woda
130.600zł 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 169.540zł 857-424-016
Apogeum 

KURIANY, działka 1000m², działka 
płaska, sucha, w kształcie prostokąta, 
w sąsiedztwie nowa zabudowa jedno-
rodzinna, uzbrojenie: prąd 95.000zł
600-325-453 Apogeum 

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

OSOWICZE, działka 839m², prąd, 
woda, kanalizacja, gaz, powierzch-
nie od 843 m² do 1025 m², z warun-
kami zabudowy, 246zł/m² 314.560zł
857-446-687 Area 

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

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

 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 ulicy z nawierzchnią asfal-
tową, przy działce poprowadzona 
jest woda oraz kanalizacja sanitarna 
113.000zł 505-093-995 BIS

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, os. Zawady, działka 
940m², w pełni uzbrojona. 310.000zł
795-999-550

28 NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL

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.

III kwartał 
2020 roku

5150zł/m2

GREEN GARDEN, ul. Puchalskiego os. Bagnów-
ka - I ETAP, 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

GREEN GARDEN, ul. Puchalskiego os. Ba-
gnówka - II ETAP ,  dwupoziomowe mieszka-

nia w zabudowie szeregowej o pow. od 61 m2 
do  64 m2 z przynależnymi ogródkami i miej-

scem postojowym. Cała inwestycja zosta-
nie oświetlona i wyposażona w plac zabaw.

kwiecień 2020 Od 299.000zł

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



BIAŁYSTOK, działka 1000m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu 
puste pole brak ogrodzenia 22-km od 
bialegostoku 37.000zł 884-774-233

BIAŁYSTOK, działka 1550m², 7 kilo-
metrów od Białegostoku częściowo 
uzbrojona, wydane warunki zabudo-
wy. 95zł/mkw. 506-830-728

BIAŁYSTOK, ul. Nad Potokiem, os. 
Dojlidy Górne, działka 1668m², rejon 
nowej zabudowy 191.820zł 501-738-
393 Grabowscy Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, os. Kuriany, działka 
4500m², działka budowlana 4500m² 
i więcej, w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, bu-
downictwo jednorodzinne. 100zł/
mkw. 609-405-958

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

BUDNE, os. Żarnowo, działka 3400m², 
Dzia łka budowlana na terenie 
Biebrzańskiego Parku Narodowego 
! Z panoramą na unikalne rozlewiska 
Biebrzy. Działka objęta MPZP przy 
drodze gminnej, prąd, wodociąg. 
139.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

CHOROSZCZ, działka 1037m², działka 
budowlana pod dom jednorodzinny, 
w sąsiedztwie nowej zabudowy, wy-
miary 27, 5 x 37 m, uzbrojenie: prąd, 
woda, kanalizacja 185.000zł857-424-
016 Apogeum

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

 Choroszcz, działka 21000m², Ch d i łk 21000 ²
działka w otulinie natury 2000,

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

biznes. 1zł 602-717-353

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

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, dział-
ka 1159m², działka budowlana z prze-
znaczeniem pod dom jednorodzinny,
uzbrojenie terenu: prą, gaz, kanaliza-
cja 210.000zł 857-424-016 Apogeum

EŁK, działka 10000m², działka po-
łożona w miejscowości Długie, gm.
Kalinowo, zjazd z głównej drogi as-
faltowej. 10zł/mkw. 660-006-425

GIŻYCKO, działka 50000m², w cało-
ści, częściowo uzbrojona, energia,
woda, prawo zabudowy, atrakcyj-
ne położona, z możliwością podzia-
łu na mniejsze działki. 120.000zł/ha
790-296-668

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

GRÓDEK, działka 1000m², Działka
z wz i kw, Stacja Waliły k. Gródka.
Pod lasem, ładna, spokojna okolica.
54.000zł 603-817-663

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

KLEPACZE, działka 811m², działka 
z pozwoleniem na budowę domu
jednorodzinnego, uzbrojenie: prąd,
woda, gaz 189.000zł 857-424-016
Apogeum

K L E PA C Z E , dzia łka 860.0 0m², 
Atrakcyjna działka, w cichej okoli-
cy. Dogodny dojazd do Białegostoku,
ok. 600 metrów (drogą mocno
utwardzoną) do głównej drogi w
Klepaczach 215.000zł 796-785-785
em5 nieruchomości

KOPL ANY, działka 1, 010.00m²,
Atrakcyjna działka w Koplanach, go-
towa pod inwestycje. Wymiary 22m
x 46m.W sąsiedztwie trwa budowa
domów. 120.000zł 796-785-785 em5
nieruchomości

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

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

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

KRUPNIKI, działka 1463m², cena do 
uzgodnienia. 190zł 510-534-449

KRUPNIKI, działka 1501m², cena do 
uzgodnienia. 190zł 510-534-449

KRUPNIKI, działka 1752m², cena do 
uzgodnienia. 190zł 510-534-449

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

MACHNACZ, os. podlaskie, działka 
2077m², działka kształtem zbliżona 
do kwadratu, dobrze usytuowana 
względem kierunków świata, jednym 
bokiem przylegająca do lasu, uzbro-
jenie: prąd,  114.000zł 857-424-016
Apogeum 

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

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

POROSŁY, działka 4300m², Działka 
pod zabudowę 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

SKRYBICZE, działka 2, 051.00m², 
atrakcyjna, warunki zabudowy, me-
dia 169.000zł 660-474-444 BEWE

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

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

SOFIPOL, działka 1000m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofi polu puste 
pole brak ogrodzenia 22-km od biale-
gostoku  37.000zł 884-774-233
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N   PB-U „BIRKBUD”N   PB-U „BIRKBUD”

Zielone Kaskady w HorodnianachZielone Kaskady w Horodnianach
UUlica Mazowiecka w Horodnianach w gminie 

Juchnowiec Kościelny – to właśnie tutaj powstają 
Zielone Kaskady – najnowsza inwestycja 

Birkbudu, dewelopera, który na białostockim rynku 
działa nieprzerwanie od 1987 roku. Termin zakończenia
budowy zaplanowano na koniec 2020 roku.

Wówczas do użytku zostanie oddany budynek mieszkalny wie-
lorodzinny z garażem podziemnym z miejscami parkingowymi. 
Budynek będzie posiadał 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondy-
gnację podziemną z 44 miejscami parkingowymi i piwnicami. 
W budynku przewidziano 60 mieszkań w 3 klatkach. Wejścia 
do 3 klatek schodowych połączone są korytarzem wzdłuż całego 
budynku, przedzielonego tunelem w poziomie parteru, a środko-
wa klatka wyposażona jest w windę. Na zewnątrz zaprojektowano 
ogólnodostępne miejsca parkingowe. Na dwóch szczytach bu-
dynku na poziomie terenu przewidziano dwie kotłownie gazowe.

ZAMIESZKAĆ NA ŁONIE PRZYRODY?

Horodniany położone są w niewielkiej odległości od granic 
Białegostoku. Dojazd zarówno samochodem jak i komunikacją 
miejską nie sprawia większych trudności. Niewątpliwym atutem 
inwestycji Zielone Kaskady jest otoczenie, pobliskie lasy, łąki 
i ścieżki rowerowe. Architekci zadbali również o to, by wokół 
budynku stworzyć enklawy zieleni i strefę relaksu.

Z PB-U „BIRKBUD” NAJPEWNIEJ

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu oraz kompleksowej 
obsługi transakcji PB-U „BIRKBUD” podjął współpracę z NOTUS 
FINANSE SA – niezależnym specjalistą fi nansowym w zakresie 
kredytów i pożyczek hipotecznych.

NOTUS FINANSE SA jest jedną z największych i najwyżej 
ocenianych fi rm doradztwa fi nansowego w Polsce. Oferuje pro-
dukty fi nansowe ponad 25 najlepszych banków. Posiada liczne 
oddziały w całej Polsce. Siłą fi rmy jest, m.in. bardzo wysoka 
jakość obsługi klienta, skuteczność, profesjonalizm specjalistów, 
bezstronność oraz bogata oferta produktów hipotecznych, ubez-
pieczeniowych i inwestycyjnych.

Usługi fi rmy są bezpłatne. Specjaliści fi nansowi pomagają 
w szybkim i optymalnym sfi nansowaniu zakupu nieruchomości.

CO ZYSKUJĄ KLIENCI?

  najlepsze oferty kredytów hipotecznych w jednym 
miejscu,
  niezależne i bezstronne doradztwo fi nansowe,
  usługi całkowicie bezpłatne dla Klienta,
  negocjacja indywidualnych warunków kredytu,
  szybsze kredyty dzięki dostępowi do uproszczonych 
procedur,
  profesjonalną obsługę Klienta,
  indywidualną opiekę jednego specjalisty,
  spotkania ze specjalistami w dogodnym miejscu 
i terminie.

O FIRMIE

PB-U „BIRKBUD” Sp. J. jest fi rmą z wieloletnią tradycją.

Została założona w 1987 roku. przez mgr inż. Andrzeja

Biruka, który w roku 1974 roku otrzymał dyplom oraz uzy-

skał uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno

– inżynieryjnej. Poza tym uzyskał również uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami budowlanymi na budowie

obiektów budowlanych.

Firma zajmuje się realizacja przeróżnych inwestycji zarówno

dla klientów prywatnych jak i biznesowych czy instytu-

cjonalnych. Swoją działalność prowadzi na terenie miasta

Białystok. W swojej historii zrealizowała szereg inwestycji

związanych z budową mieszkań, biur, hal czy budynków 

handlowo-usługowych. PB-U „BIRKBUD” ciągle się rozwija.
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ul. ŚwŚwŚwŚwŚwŚwŚwŚŚwŚwięięięięięęięętetetetetetetetetegogogogogogogogog MMMMMMMMMMikikikikikii ołajajajajajjjja a a a a a aaaa 1,1,1,1,1,1,1,1, 111111111115-5-5-5-5--5-5-5-3363636363636363636363363 9 99 9999999 9

BiBiBiBiBiBiBBBiBiB ałałałałałaałałałysyysysysysysysyyy totototototottotokkkkkkkkkkk
TeTeTeTeTeTeTeTeTeTeel.l.l.l.l.llll.l... ((((((((((8585858585858588 ) ) ) ) ))) ) )) 6666666666666666666 3333333333 3 3 3 3 333 3 67676767676767677767222222222

E-E-E-E mamamaaamaililililililililil::::::: mmimimimimimimimimmim eseseseseseseseesee zkzkzkzkkzkzkzkzkananananananananananananiaaiaiaiaiaiaiaiaaa@b@b@b@b@b@b@b@b@b@b@@biririririririrrirkbkbkbkbkbkbkbkbkbk ududududududududd.p.p.p.p.pp.p.p.p. lllllll



SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofi polu 1100m 
nowe ogrodzenie z wydanymi wa-
runkami domu calorocznego z gara-
zem 22-km od bialegostoku 57.000zł
537-191-795

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofi polu 1100m 
nowe ogrodzenie z wydanymi wa-
runkami domu calorocznego z gara-
zem 22-km od bialegostoku 58.000zł
881-552-236

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofi polu 1100m 
nowe ogrodzenie-z wydanymi wa-
runkami z gminy zabudowy domku 
jednorodzinnego z garazem 59.000zł
792-624-206

SOFIPOL, działka 3000m², sprzedam 
w sofi polu 3 dzialki-3000m budowla-
ne z wydanymi warunkami zabudowy 
domku z garazem-jedna z dzialek jest 
ogrodzona 97.000zł 792-624-206

SOFIPOL, działka 3000m², sprzedam 
w sofi polu 3 dzialki-3000m budowla-
ne z wydanymi warunkami zabudowy 
domku z garazem-jedna z dzialek jest 
ogrodzona 99.000zł 792-624-206

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

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

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

SZEPIETOWO, działka 1528m², duża
działka z domem o pow 1528m², 
z możliwością podziału na dwie 
działki w Szepietowie. 220.000zł
500-723-727

T O ŁC Z E, dzia łka 3, 020.00m², 
15km od Bialegostoku, wymia-
ry:55x54x55x54m, działka pod za-
budowę jednorodzinna lub usługę 
nieuciążliwą, pozwolenie na budo-
wę, media: prąd, woda, kanalizacja 
362.400zł 570-299-000 Krzysztof 

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

ZAGRUSZANY, działka 2272m², bu-
dowlana, dostępna sąsiednia o zbli-
żonej powierzchni, spokojna okolica 
i urokliwe położenie blisko natury,  
70.070zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

 ĭ ZAMBRÓW, DZIAŁKA 883M², 
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA, 
NAROŻNA, 20X45M², BLISKO 
CENTRUM. PRZY DRODZE PU
BLICZNEJ Z PEŁNYM UZBRO
JENIEM. MPZP, POD BUDOWĘ 
MIESZKANIOWĄ JEDNORO
DZINNĄ 220.000zł 784-254-055

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
980m², płaska działka, w kształcie 
prostokąta 22 x 44 m, z warunkami 
zabudowy, uzbrojenie terenu: prąd, 
woda i kanalizacja 191.100zł857-424-
016 Apogeum 

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
982.00m², działka w kształcie pro-
stokąta o wymiarach 22, 8m x 43, z 
warunkami zabudowy na dom jed-
norodzinny, uzbrojenie: prąd, gaz 
w pobliżu 191.500zł 857-424-016
Apogeum 

ZWIERKI, działka 1054m², budow-
lane, równe powierzchnie, dostęp-
nych około 30 działek, nowa zabu-
dowa jednorodzinna w sąsiedztwie 
94.860zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

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

ŁOMŻA, działka 6000m², Siemień
Nadrzeczny, działka prawie kwadra-
towa od strony rzeki Narwi, piękne 
widoki, czyste, zdrowe powietrze, 
przy drodze żwirówce gminnej. 62zł/
mkw. 504-464-359

ROLNE
AUGUSTÓW, działka 4, 500.00m²,
rolno- budowlana. 25z ł/mkw.
518-457-738

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

BIELSK Podlaski, wydzierzawie zie-
mie rolna warunki do uzgodnienia 
1zł 517-624-765

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

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

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

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

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

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

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

EŁK, działka 5000m², działka położo-
na w miejscowości Straduny, gm. Ełk,
centrum miejscowości, z własną linią
brzegową o dł. 150m, nad rzeką. 18zł/
mkw. 660-006-425

GRAJEWO, działka 5000m², łąka,
zjazd z głównej drogi asfaltowej, Ełk
Augustów. 8.000zł 660-006-425

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

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

KAMIONKA, działka 17000m², ziemia
rolna 1.70ha, kol. Kamionka, 200m od
końcowego przystanku MPK. 20zł/
mkw. 508-366-594

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

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

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

MOŃKI, działka 33300m², pole rolne,
przy drodze powiatowej Koleśniki
Łupichy. 2zł/mkw. 512-736-054

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

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

SIEMIAT YCZE, działka 15000m²,
15000 m², 5km od Mielnika. 29.500zł
604-183-418

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

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

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

WÓLKA, działka 18600m², przy drodze
asfaltowej Juchnowiec - Biele, gmi-
na 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
GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², rekre-
acyjno- budowlana, plan na budowę,
z dostępem do jeziora Kisajno +me-
dia. 130zł 507-960-008

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

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

GMINA Sokółka, działka 8300m², 
Planteczka, prąd, wodociąg, blisko
puszcza Knyszyńska i rzeka, możli-
wość wykopania stawu. 13zł/mkw.
511-240-244

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

NOWODWORCE, działka 800.00m²,
duża, ładnie zagospodarowa-
na działka rekreacyjna na terenie
Rodzinnych Ogródków Działkowych
JAROSZÓWKA z domkiem letnisko-

y g yy

wym, altaną, stawem oraz szklarnią
90.000zł 857-424-016 Apogeum 

SEJNY, działka 3000m², Działka w gmi-
nie Sejny, z dostępem do jeziora. 50zł/
mkw. 512-909-485

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

 Białystok, ul. Ustron-Bi ł k l U
na, os. Jaroszówka, dział-
ka 1300m², Działka na Ja-

roszówce, Wiklinowa/Ustronna, 
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PBU Birkbud Sp. j.
ul. Warszawska 42A, 

15-077 Białystok, 
tel. 85 732 98 21

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

www.ambradomy.com
(85)675-27-14, 516-129-184

 INWESTYCJA FIESTA 9 Komfortowych do-
mów w zabudowie szeregowej, ul. Ada-

ma Chętnika os. Wygoda. Domy o powierzch-
ni od 116 do 143,6 mkw, powierzchnia działek 

około 176 mkw, narożne 323 i 334 mkw.

listopad 2021 od 525.000 zł



48x27m, przy drodze publicz-
nej. Gaz, energia. Dla inwe-

storów pod budowę komplek-
su szeregówek lub bliźniaków
339.000zł 784-254-055

BIAŁYSTOK, działka 10000m², dział-
ka przy trasie Białystok- Augustów, 
warunki zabudowy, media, bezpo-
średni wjazd z asfaltu. 30zł/mkw.
606-944-841

CHOROSZCZ, os. Choroszcz, dział-
ka 13843m², przy trasie S-8 w 
Choroszczy, 100x137m, brak podat-
ku od nieruchomości, media: prąd  
1.900.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

KURIANY, działka 1, 000.00m², dział-
ka budowlana 117.000zł 857-338-
820 Expert

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

S O C H O N I E , dz ia łka 5 0 0 0 m², 
Wydzierżawię działkę 0, 5ha lub 
więcej pod działalność. 2.000zł
573-453-527

STARE Trzciano, działka 28100m², 
w planie zagospodarowania prze-
strzennego część działki przeznaczo-
na jest pod zabudowę turystyczno 

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

ZŁOTORIA, działka 6022m², poło-
żona przy trasie S8 w pobliżu wę-
zła Tykocin, w rejonie miejscowości 
Złotoria. Kształt zbliżony do prosto-
kąta 93 m x 65m. Teren płaski, suchy. 
tel. 501-73-83-93 1.080.000zł 501-
738-393 Grabowscy Nieruchomości 
ŁYSKI, działka 9, 733.00m², działka in-
westycyjna objęta MPZP pod miesz-
kaniówkę i działalność 2.910.167zł
660-474-444 BEWE

LEŚNE
BRAŃSK, działka 16000m², las + łąka 
50.000zł 667-978-863

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

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

GRAJEWO, działka 180000m², las so-
snowy 18ha, możliwość wydzielenia 
dowolnej powierzchni, podłączenia 
energii, dojazd drogą utwardzoną. 
36.000zł/ha 693-246-829

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

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

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

M I E L N I K ,  d z i a ł k a  2 6 0 0 m ² , 
Radziwiłłówka 21.000zł 604-183-418

M I E L N I K ,  d z i a ł k a  4 7 0 0 m ² , 
Radziwiłłówka. 21.000zł604-183-418

M I E L N I K ,  d z i a ł k a  6 4 0 0 m ² , 
Radziwiłłówka. 21.000zł604-183-418

 ĭ NAREW, OS. GM. NAREW,
DZIAŁKA 50000M², LAS SO
SNOWY 58 68 LETNI, CENA DO 
UZG. 30.000zł/ha 798-898-189

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

WASILKÓW, działka 8400m², Gm. 
Wasilków, leśno -rolna, przy drodze 
asfaltowej. 15zł/mkw. 500-186-237

W YSOKIE Mazowieckie, działka 
16000m², las świerk olszyna dąb, 
brzoza 65.000zł 666-528-681

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

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

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

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

W YSOKIE Mazowieckie, działka 
3100m², Siedlisko we wsi Czajki gmi-
na Sokoły. 55.000zł 513-976-573

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

BOGUSZEWO, działka 19000m²,
Wydzierżawię łąkę w jednym kawał-
ku. 550zł/ha 500-580-330

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

MIELNIK, działka 7600m², Łąka
Moszczona Królewska 17.000zł
604-183-418

O L E C K O ,  dz ia łk a  210 0 0 0 m ²,
Wydzierżawię gospodarstwo rolne,
21ha. 300zł/ha 607-315-229

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

Lokale użytkowe

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os.
Sienkiewicza, 152 m² w reprezen-
tacyjnej kamienicy na biuro, kance-
larię, usługi, IV piętro, winda, +VAT
885.000zł 660-474-444 BEWE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCHONIE, Wynajmę budynek pod
działalność. 2.000zł 573-453-527

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

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

BIAŁYSTOK, lokal Madro z miej-
scem lub do przeniesienia. 6.800zł
501-064-333

BIAŁYSTOK, os. Słoneczny Stok, lo-
kal na osiedlu Słoneczny Stok z dużą
witryną i wejściem bezpośrednio z
chodnika, wykończony, z zapleczem
socjalnym i wc 244.000zł 796-785-
785 em5 nieruchomości 

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

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal użyt-
kowy w budynku biurowo - usługo-
wym na IV piętrze z windą, składa
się z dwóch pomieszczeń mogących
stanowić odrębne lokale / dwa wej-
ścia z holu/ 139.000zł 857-424-016
Apogeum 

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

MOŃKI, test 2.500.000zł 505-093-
995 BIS

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

Garaże i miejsca postojowe

 ĭ BIAŁYSTOK, B STOK, CENTRUM, 

MIEJSCE PARKINGOWE POD
BUDYNKIEM MIESZKAL
NYM PRZY UL. MŁYNOWEJ.
18.000zł 606-805-664

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

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

B I AŁY S T O K , ul. Waszyngtona, 
Miejsce postojowe w podziemnym 
parkingu, ul. Waszyngtona 38 160zł
666-528-681

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

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

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

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

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

D O B R Z Y N I E W O  Duże,  50 m², 
Dobrzyniewo, 50m², magazyn, 
osobie uczciwej i spokojnej. 700zł
695-834-286

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Pogodna, os. Bema, 
Pokój 1 z 4 wyremontowany nieprze-
chodni, na klucz przy Politechnice. 
Panele, pomalowane ściany, meble. 
Na dłużej. TYLKO osoby niepalace wo-
góle. Blisko przystanku-880646793 
490zł/pokój 880-646-793

BIAŁYSTOK, os. Wysoki Stoczek, Pokój 
do wynajęcia w mieszkaniu 2 pokojo-
wym. 500zł 572-579-998

BIAŁYSTOK, ul. Pogodna, Wynajmę 
dom na działce. 500zł 857-429-716

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

BIAŁYSTOK, os. Centrum, Wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe, częściowo 
umeblowane. 1.300zł 798-876-137

B I AŁY S TO K, ul. Nowogródzka, 
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 
umeblowane. 1.400zł 500-330-526

B I A ŁY S T O K ,  W y najmę  p o kój 
Białorusince lub Ukraince. 200zł
692-922-569

B I AŁY S T O K , os. Bia łostoczek, 
Wynajmę pokój osobie pracującej. 
300zł 692-922-569

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

BIAŁYSTOK, os. Bacieczki, Wynajmę 
pokój panu, oddzielnie, świeżo po-
malowany, pełne wyposażenie. 
500zł/+liczniki 693-160-490

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój student-
ce lub studentowi. 500zł692-922-569

B I AŁY S T O K , ul. Waszyngtona, 
Wynajmę pokój. 700zł 732-473-902

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

BIAŁYSTOK, ul. Jana Pawła, Wynajmę 
umeblowany pokój emerytom lub 
emerycie w zamian za niewielką po-
moc w domu. 1zł 502-782-576

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

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

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

BIAŁYSTOK, 50m², ul. Waszynktona, 
dla studentów przy opałku, wolne od 
1-lipca, wyposażone w AGD. 400zł/
pokój 856-823-487
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WASILKÓW, do zamieszkania i pod 
działalność +opłaty ok. 1000 zł 
7.300zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 39m², os. Centrum, duża 
kawalerka, I piętro, winda, balkon, 
w pełni umeblowana i gotowa do 
natychmiastowego wydania, wjazd 
pod sam blok, 1.300zł 570-299-000
Krzysztof 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, ka-
walerki na wynajem, wyposażo-
ne, parter 990zł 796-785-785 em5
nieruchomości 

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

BIAŁYSTOK, 120m², os. Wygoda, par-
ter w nowym bloku, stan deweloper-
ski do własnej aranżacji, duże witryny,  
3.639zł 570-299-000 Krzysztof  

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

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

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

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

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

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

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

j

biurowe, V piętro. Przestronne, widne 
pomieszczenia, klimatyzacja, winda, 
monitoring budynku. Pozostałe po-
wierzchnie: 49m², 43, 50m², 37, 50m²  
30zł/mkw. 856-633-672

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

ę g

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

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

B I AŁYS TO K, 60m², os. Zielone 
Wzgórza, wynajmę 3 pokojowe, od 
zaraz. 1.000zł/+opłaty 512-210-848

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 3 kon-
dygnacyjny pod biura, hotel, hostel, 
wykończony, cena netto. 60zł/m²
600-900-969

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

BIAŁYSTOK, ul. Dubois, os. Nowe 
Miasto, wynajmę kawalerkę, umeblo-
wana. 1.000zł/+liczniki 534-150-350

BIAŁYSTOK, os. Leśna Dolina, wynaj-
mę mieszkanie 2 pokojowe pracują-
cej pani, bez nałogów. 850zł/całość
698-079-292

BIAŁYSTOK, os. Zielone Wzgórza, wy-
najmę pokój dla pracującego. 450zł
601-844-260

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

Wynajem krótkoterminowy
GIŻYCKO, Wynajmę domek letnisko-
wy, 4 osobowy, full wyposażenie, 
piękna okolica, plaża prywatna, je-
zioro. 170zł/doba 790-296-668

Poszukuję do wynajęcia
ZAMBRÓW, Emeryt nie palcując 
abstynent, poszukuje pokoju do za-
mieszkania od zaraz w Zambrowie. 
607-534-392

Białystok, Kobieta 60-lat, 
bez nałogów, spokojna 
szuka tańszego mieszka-
nia Pilnie. 794-350-911 
BIAŁYSTOK, Kobieta z dwójką dzieci 
wynajmie nie drogo dom. Białystok i 
obrzeża. 535-254-243

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

BIAŁYSTOK, Samotna kobieta po 50-
tce, pilnie poszukuje pokoju najlepiej
z oddzielmy wejściem, w Białymstoku
lub w Wasilkowie. 666-266-340

BIAŁYSTOK, Samotna, poszukuje ka-
walerki do wynajęcia. 666-714-484

CZARNA Białostocka, poszukuje do
wynajecia mieszkanie 3-pokoje czar-
na bialostocka rodzina z 4-dzieci zona
i maz szukaja mieszkania do wyna-
jecia w czarnej bialostockiej 900zł
795-013-099

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

HAJNÓWKA, Kupie spichlerz drew-
niany do przeniesienia 508-681-296

WYSOKIE Mazowieckie, Kupię bydło 
w każdej kondycji, maciory, knury.
537-061-488
ŁOMŻA, Kupię działki, lasy, pola, łąki,
nieużytki rolne. 1zł 518-072-260

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

BIAŁYSTOK, Kupię działkę budowlaną 
na osiedlu Skorupy, Dojlidy, Dojlidy
Górne, Zaścianki lub działkę z domem
może być do rozbiórki, bez pośredni-
ków. 530-103-403

BIAŁYSTOK, Kupię działkę budow-
laną/rolną. Białystok lub okolice do
10 km. Szybka decyzja. 728-517-226

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

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, Kupię siedlisko z budyn-
kami +/- 30km od Białegostoku może
być z ziemią 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

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

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

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

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

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

CZARNA Białostocka, kupie mieszka-
nie w bloku czarna bialostocka 3-po-
kojowego do zamieszkania 150.000zł
537-191-795

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

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

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

FOTEL kosmetyczny 1.000zł784-084-
160 Białystok 

KANAPA +fotel. 500zł 505-302-976
Kolno 

KANAPA stan db. 250zł 695-922-181
Białystok 

KOMPLET skórzany wypoczynkowy, 
3+2+1, grafi towy. 1.200zł 505-302-
976 Kolno 

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

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

KRZESŁA tapicerowane drewniane
ciemne 2szt.  50zł/szt. 794-729-290
Białystok 

KUPIĘ krzesła barowe Hookery 3 szt.
1zł 603-729-086 Białystok 

MEBLE kuchenne, nieużywane, ładne, 
białe- 2000zł. Możliwość dokupienia 
lodówki, kuchenki, zlewozmywaka. 
2.000zł 603-974-992 Białystok 

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

MONTAŻ mebli z paczki. 1zł518-546-
217 Białystok 

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

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

SEGMENT olcha przeszklony, 3 części,
szer. 2.80.  600zł 505-302-976 Kolno 

SPRZEDAM szafę z drzewa Wiązu,
szafa jest w idealnym stanie z dwoma 
lustrami wymiary szafy : Głębokość 
54cm Szerokość 210cm Wysokość 
205cm 2.200zł/całość 507-587-681
Dąbrowa Białostocka 

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

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

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

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

STÓŁ rozkładany + 6 krzeseł meble za-
chodnie.  1.200zł 505-302-976 Kolno 

SZAFA narożna 2 drzwiowa, stan bdb. 
250zł 508-366-594 Białystok 

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

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

WERSALK A 250zł 795-999-550
Białystok 

WERSALKA używana. 200zł 856-501-
559 Białystok 

WERSALKA, zakupiona 2 miesiące
temu z Białostockiej Fabryki Mebli, 
na sprężynach, szara, stan bdb. 200zł
731-675-030 Białystok 

WERSALK A. 150zł 795-999-550
Białystok 

MEBLE młodzieżowe składające się z
4 segmenty + biurko kolor calvados, 
cena do uzgodnienia. 1.200zł 692-
907-793 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka w kolorze 
szarym, jednolitym, na sprężynie, z 
pojemnikiem na pościel, lepszy ga-
tunkowo materiał. 550zł 881-552-
176 Białystok 

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

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

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

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

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezy-
nie -kolor szary jednolity- lepszy ga-
tunkowo materiał z pojemnikiem na 
posciel dowoz kurierem cale podlasie  
550zł 537-191-795 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie bez boczkow -kolor szary jed-
nolity- lepszy gatunkowo materiał z 
pojemnikiem na posciel dowoz ku-
rierem cale podlasie 550zł 881-552-
236 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke w kolo-
rze szarym na sprezynie z pojemni-
kiem na posciel 550zł 792-624-206
Białystok

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

S Z AFK A na buty, Szerokość ok
120x89x60cm 170zł 796-335-325
Białystok

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

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

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

DYWANY 2szt. 50zł/całość 601-323-
135 Białystok 

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

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

KOMPAKT WC, nowy.  150zł 505-
302-976 Kolno 

LUSTRO fazowane, owalne, 140x74cm.
130zł 794-290-227 Białystok 

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

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

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

OBRAZY 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 

WITAM! Mam do zaoferowania nowe 
w foli choinki o wymiarach 150cm
wysokości i 85cm szerokości. Mam
ich aż 21szt ! Preferuję odbiór oso-
bisty, wysyłka 15-20zł 20zł 509-077-
465 Augustów

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

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

CHOINKA sztuczna 2m 330zł603-702-
300 Białystok 

UMYWALKI porcelanowe mało uzy-
wane rózne rozmiary 3szt. cena od
30zł do 60zł . 30zł 508-461-400
Białystok
ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ra-
mienny, brązowym. 70zł 794-729-
290 Białystok
ŻYRANDOLE porcelanowe  40zł 506-
574-554 Białystok 
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramienne
i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-240-
244 Sokółka 

BATERIA umywalkowa naścienna, 
nowa, cena do uzg. 70zł 798-773-
358 Białystok 

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

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

BOJLER elektryczny 50l, Delta, śred-
nicy 44cm, wys.55cm-używany.
Mam też: -.Biawar, średnicy 40cm,
wys.67cm-używany -.Nowy, średnicy
40cm, wys.50cm. Mam też bojlery
większe. 220zł508-073-762 Białystok 

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-627-
924 Białystok 

BRODZIK akrylowy 90x90cm, niski-
-5cm, powystawowy.Mam też po-
dobne 80x100, 90x100, 80x120 i
90x120(biały i czarny).możliwa wy-
syłka. 180zł 794-290-227 Białystok 

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

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

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

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

DOM drewniany typu dworek, do
przeniesienia. 50.000zł 602-717-353
Białystok

DRUT w szpuli, cena za szpulę. 50zł
792-605-260 Augustów 

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

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

DRZWI antywłamaniowe z szybą, ze-
wnętrzne 90 prawe. 700zł 606-204-
483 Sejny

DRZWI balkonowe rozmiar 240x200, 
z roletą. 900zł 606-204-483 Sejny 

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

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

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

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

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

DRZWI wewnętrzne, nowe, bez fu-
tryn, stary typ, różne.10szt. 20zł/szt.
693-661-520 Dąbrowa Białostocka 

DRZWI zew. metalowe, ocieplone 
pianką, kpl. nowy gotowy do mon-
tażu(próg, 2 zamki, wkładki, klam-
ka), kolor złoty dąb.wym.97x205cm.
Drzwi prawe. 790zł/całość 794-290-
227 Białystok 

DRZWI zewn, metalowe.przeszklone, 
polskie, gr, 56mm, kpl. gotowy do 
montażu(ościeżnica, próg, klamka, 
2wkadki), kolor antracyt, 100x207cm.
Mam też podobne bez przeszklenia 
80 i 90. 1.130zł/całość 794-290-227
Białystok 

DRZWI zewnętrzne 80-tki z zamkami 
Gerdy. 200zł 607-313-007 Białystok

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

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

D R Z W I C Z K I żeliwne do pieca,
szer.33x48cm 90zł 794-290-227
Białystok 

FOREMKI plas  kowe do robienia kost-
ki brukowej. 100zł/całość 571-232-
731 Grajewo

GNIAZDA elektryczne, przełączniki, 
rozetki, 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 olejowy. 150zł 856-616-
814 Białystok 

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

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

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, sta-
ry typ, do mocowania rur ściekowych. 
8zł/szt. 511-240-244 Sokółka 

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

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

KANTÓWKA 10x10, i 14x14, orza de-
ska 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 

KOMINEK ozdobny, stylowy, elek-
tryczny. 300zł 606-204-483 Sejny 

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

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

KRATA metalowa, okienna o wym.80x-
110-1szt, Mam też takiego samego 
fasonu wieksze kraty otwierane o 
wymiarach: -83x1153-1szt, 143x143-
2szt, 187x124-1szt, 180x170-3szt 90zł
508-073-762 Białystok 

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

KUCHENKA elektryczna z piekarni-
kiem, pod zabudowę, z blatem cera-
micznym. 500zł 606-204-483 Sejny

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

KUPIĘ papę termozgrzewalną. 1zł603-
218-715 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

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

NOWE, z ościeżnicą, białe, 3 szyby,
zapakowane 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 uzgodnienia w zależności od ilości
zakupionych. 450zł/szt. 606-758-757
Białystok

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

O K N A pc v w s t y lu wiejsk im,
szer.102x145, UR, prawe, mam 3 szt,
cena za 1szt 490zł/szt. 508-073-762
Białystok

OKNA pcv, szer, 172x42cm z demon-
tażu, mam 10szt, cena za 1szt. 260zł
794-290-227 Białystok

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

PIEC koza żeliwny, wkład szamotowy,
powłoka emaliowana. 450zł603-218-
715 Białystok 

PIEC typu „koza”, Stalowy wyłożo-
ny szamotem, szer.37x40x87cm,
Srednica wylotu spalin 150mm. 650zł
508-073-762 Białystok

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

POKRYWA żeliwna do szamba. 150zł
508-978-927 Białystok 

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

PRZEPŁYWOWY podgrzewacz wody, 
nowy, biały. 200zł505-302-976 Kolno 

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

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

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

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

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

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

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

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

SZAFKA łazienkowa z umywalką i ba-
teią.Szer. umywalki 47cmx36, sza  a
43x25cm.Cena kpl. do złożenia.Mam
też kpl.złożony gotowy do montażu.
190zł 508-073-762 Białystok 

SZALÓWKA świerkowa wym. 15cm,
gr. 2cm, dł. 3-4m. 40zł/m² 505-603-
916 Wysokie Mazowieckie

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

SZKŁO szklarniowe 100x60, harto-
wane, oryginalne. 20zł 516-959-918
Zambrów

SZTACHETY drewniane świerkowe,
wys. od 80cm do 180cm, szer. 9cm,
gr. 2cm, szlifowane, zaokrąglone, od
4zł. 3, 70zł 505-603-916 Wysokie
Mazowieckie

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

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

TAPETY we wzory, różne ilości. 5zł/
szt. 794-729-290 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 
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UCHWYTY płotków śnieżnych. 10zł/
szt. 604-595-157 Białystok 

UMYWALKA 45, z syfonem i sza  ą. 
50zł 530-103-403 Białystok 

UMYWALKA biała, używana, 45, pół-
-postument, kran, i o szerokości 50- 
razem z kranem, cena od 80zł 130zł
511-240-244 Sokółka

WANNA akrylowa biała 140cm, stan 
bdb. 180zł 511-240-244 Sokółka 

WEŁNA mineralna 10 opakowań. 35zł/
szt. 503-826-587 Białystok 

WKRĘTY do suchego tynku i inne 
20kg. 12zł/kg. 882-754-002 Białystok

WYMIARY 16, 7 x 5, 7 x 2, 7 cm. Mam 
ok 50 m² wysezonowane, zapakowa-
ne w paczki. Nadają się na drobne 
elementy galanterii stolarskiej, par-
kiet (bez felców) itp. 20zł/m² 606-
758-757 Białystok

WŁĄCZNIK  wyłącznik elektryczny, 
olejowy z gniazdem 32 A. 90zł 511-
240-244 Sokółka 

ZAMKI do drzwi wewnętrznych miesz-
kaniowych i garażowych, również ga-
rażowych, z kluczykami i klamkami, 
15 kpl, 20-30 zł. 511-240-244 Sokółka 

ZBIORNIK ciepłej wody 200 litrow z 
płaszczem 70 litr używany do napra-
wy 500zł/szt. 606-758-757 Białystok 

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

DRZEWO tartaczne dłużyce i sosna  
100zł/m³ 518-072-260 Łomża

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

DWUTEOWNIKI wysokość 22cmx10 
długość 4, 40, x3, 70, 3, 70. 40zł/mb
503-608-340 Ełk 

DĄB dyle 55mm, sezonowany. 
1.800zł/m³ 516-892-760 Krypno 
Wielkie

DĄB tartaczny 6, 5m od średnicy 
90cm do 0, 60cm 1.300zł 504-476-
641 Suwałki 

GRUZ betonowy 30zł tona 30zł 662-
616-554 Grajewo

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

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

GWOŹDZIE 4 calowe 30kg 3zł/kg.
882-754-002 Białystok 

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

KANTÓWKA świerkowa o przekroju 
10cm/12cm, 10cm/14cm. 700zł/m³
573-260-134 Narew

KSZTAŁTKI metalowe hydrauliczne. 
2zł/szt. 508-789-456 Białystok 

LICZNIK na wodę cena do uzg. 50zł
798-773-358 Białystok

MEMBRANA dachowa 7 rolek, nadaje 
się na pełne deskowanie. 180zł/szt.
608-747-358 Zambrów 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy.  1zł
660-918-263 Białystok

OGRODZENIE na kojce lub bramę wys 
125m długość 7m. 250zł 508-789-
456 Białystok 

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

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

PRZEWÓD elektryczny siłowy 4x4, 
drut miedziany. 4zł/mb 500-767-728
Białystok

PRZYDOMOWA oczyszczalnia ście-
ków 3000l kompletna nowa nie uży-
wana. 2.000zł889-203-882 Choroszcz

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100zł/szt.
607-940-357 Łomża
ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł. 60cm, 
18W, energooszczędne, oryginalnie 
pakowane, 8szt. 8zł/szt. 797-542-353
Białystok

AGD
CHŁODZIARKA mała. 80zł 571-232-
731 Ełk

GARNKI z grubym dnem, 19-części 
nowe. 1.200zł509-854-039 Białystok 

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

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, 
piekarnik gazowy Mastercok, rożen 
obrotowy, 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 

KUPIE pralkę wirnikową z podgrzewa-
czem 1zł 782-128-685 Dobrzyniewo 
Duże

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

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

PRALKA z podgrzewaczem 150zł 571-
232-731 Grajewo

PRALKI wirnikowa i półautomat, 
sprawne. 100zł/całość 503-608-340
Ełk

PRODIŻmało używany. 90zł 663-937-
643 Białystok

PŁYTA gazowa Bosh z piekarnikiem 
elektrycznym, pod zabudowę. 100zł
603-729-086 Białystok

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

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

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

SZYBKOWAR polski, nowy  60zł 794-
729-290 Białystok 

WIRÓWKA do bielizny 150zł571-232-
731 Grajewo

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

ZESTAW naczyn Philipiak. Zestaw 
18 elementów.Nowy.Zestaw wraz 
z książką-instrukcją obsługi naczyn 
z płytą!Książka z przepisami Okrasy 
4.000zł/całość669-969-320 Białystok 

ZMYWARKA Bosch, 60x60, wyso-
kość 85, nie do zabudowy, nie działa 1 
program 250zł 571-924-159 Wysokie 
Mazowieckie

ZMYWARKA Candy, 3 letnia. 700zł
505-302-976 Kolno

ZMYWARKA nadblatowa Candy typ 
CDCF 6, stan bdb. 300zł 603-654-
435 Białystok

LODÓWKA Polar 85cm, obudowana 
sklejką. 150zł 503-608-340 Ełk 

SPRZEDAM chłodziarko-zamrażarkę 
electrolux, no frost. Wysokośc 185 
cm, szerokość 59, 5 cm. Używana, 
sprawna technicznie. 400zł/całość
509-036-419 Białystok 

SPRZEDAM fotelik cena 60zl bialy-
stok centrum tel 503391530, waga 
5kg stara szalkowa 150zl 35zł/całość
503-391-530 Białystok 

SPRZEDAM waga szalkowa zabytek 
5kg cena 140zl Bialystok centrum tel 
503391530 h  p://48503391530.cba.
pl/ 35zł/całość503-391-530 Białystok 

Opał
BRYKIET dębowy workowany. 740zł/t
515-076-758 Białystok 

BRYKIET dębowy, opakowanie 7, 90zł 
(10kg). 790zł/t 600-900-969 Białystok 

BRZOZA tartaczna w dłużycy 32m³. 
220zł/m³ 728-054-018 Kolno 

DREWNO kominkowe, suche, 120-
200zł m³. 120zł/m³ 606-282-188
Białystok

DREWNO opałowe brzoza suche. 
200zł 507-975-896 Białystok

DREWNO opałowe mieszane suche. 
150zł 507-975-896 Białystok

DREWNO opałowe suche, rąbane, z 
dowozem, Łapy i okolice, od 120zł 
mp. 120zł/mp 503-197-291 Łapy 

DREWNO opałowe, olcha rąbana, 
sucha. 140zł 600-768-549 Bielsk 
Podlaski

DREWNO opałowe, sosna, w metrach. 
80zł/mp 600-768-549 Bielsk Podlaski 

DREWNO opałowe, zrzyny opoły, 
20mp, B-stok dowóz. 75zł/mp 515-
076-758 Białystok 

DRZEWO opałowe Brzoza suche, rą-
bane. 200zł 507-975-896 Białystok 

DRZEWO opałowe suche, sosna i
brzoza, 20mp. 70zł/mp 728-054-
018 Kolno 

DRZEWO rąbane.  150zł 508-995-
628 Mońki

IGŁY maszynowe płaskie, 300szt 605-
962-475 Białystok 

KOSZE na ziemniaki lub grzyby. 40zł/
szt. 507-975-896 Białystok 

KUPONY na garsonkę i spódnicę z 
dawnego sklepu Merino, wełna 100%, 
30-80zł. 531-540-521 Białystok 

PŁY TA nagrobkowa marmurowa
60x50cm, krzyż piaskowy. 280zł 511-
240-244 Sokółka 

SPRZEDAM drewno opałowe iglaste
(sosna) liściaste (brzoza, olcha, osika) 
od 100zł/mp w wałkach 1, 25 możli-
wośc pocięcia w pieńki, porąbania.
drewno świeże, . Możliwość dowo-
zu 130zł/mp 695-332-129 Białystok 

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

WIADRA, 20 litrowe. 10zł/szt. 884-
691-250 Białystok 

WIEŻBA do wycięcia, 4szt. 50zł/szt.
519-621-372 Jaświły

OLSZYNA 10m³ 120zł/m³ 606-451-
965 Mońki

Antyki

A N T Y K I , meble dawne, skup,
sprzedaż, renowacja. 602-717-353
Białystok 

CIERLICA do tarcia lnu 120-letnia. 70zł
503-149-773 Olecko

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

FIGURKI mosiężne, duża ilość, cena
od 10zł do 100zł 10zł 607-313-007
Białystok

FOTELE przedwojenne, 2szt. 150zł/
całość 503-608-340 Ełk

KAFLE piecowe poniemieckie i polskie,
obrzeża, szamot, nowe i z rozbiórki.
1, 50zł/szt. 503-608-340 Ełk 

KOMODA 1500-2500zł. 1.500zł 662-
593-789 Suwałki 

KOMPUTER stacjonarny celeron na
xp, monitor . 640zł/całość 503-391-
530 Białystok 

KOŁOWROTEK, sprawny 70-letni.
200zł 503-149-773 Olecko 

KUFER 300zł 662-593-789 Suwałki 

MEBLE dawne, antyki. 10zł 602-717-
353 Białystok 

RADIO zabytkowe. 200zł 603-218-
715 Białystok 

STARA biżuteria srebrna 925, cena
od 10zł do 100zł 10zł 607-313-007
Białystok

STARE monety PRL cena od 2zł do
100zł. 2zł 607-313-007 Białystok 

MASZYNKA elektryczna Charkiew 109 
używana. 120zł 511-240-244 Sokółka

ŻYRANDOLE 2szt 5-ramienne mosięż-
ne. 50zł/szt. 503-608-340 Ełk

Ogród
2 wykaszarki ogrodowe 120 zł i 3 ko-
siarki ogrodowe 250 -300 zł 120zł/
szt. 571-232-731 Grajewo

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

GRILL trójnóg, ruszt ze stali nie-
rdzewnej, średnica 60cm, gm. Nowe
Piekuty. 250zł 505-603-916 Wysokie
Mazowieckie 

HUŚTAWKA ogrodowa metalowa, dla
dzieci, możliwość dowozu. 500zł 507-
627-924 Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa. 550zł 507-
627-924 Białystok 

JESTEŚMY firmą która wyróżnia
się bardzo wysokimi standardami
oraz precyzją świadczonych usług.
Wywiercenie studni zajmuje nam
przeważnie jeden dzień 149, 98zł
794-544-402 Białystok

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

OPIS ogłoszenia Specjalizujemy się
w wierceniu głębinowych stud-
ni przydomowych do 120 metrów
głębokości z darmową wodą do ce-
lów spożywczych, gospodarczych i
do podlewania 150zł 574-732-112
Białystok

SIEDZISKO do huśtawki ogrodowej,
boczki żeliwne, nowe 300zł 505-603-
916 Wysokie Mazowieckie 

STUDNIA ogrodowa, drewniana,
nowa, pomalowana. 1.500zł 505-
603-916 Wysokie Mazowieckie 

ZBIORNIK 1000l na drewnianej pale-
cie  230zł 517-267-374 Ciechanowiec

ZBIORNIK 600l po oleju przepraco-
wanym - 200zl Zbiornik 1000l - 240zl 
Zbiornik 1500l po ropie - 340 zł 200zł
692-259-814 Ciechanowiec

ZBIORNIK po ropie 1500l cena:350zł 
Zbiornik na drewnianej palecie po ole-
ju 600l cena: 200zl 350zł692-259-814
Ciechanowiec
ŁAWKA dębowa, 3 osobowa+ komplet 
drągów na konstrukcję nowa. 420zł
511-240-244 Sokółka 

Sprzęt RTV
KUPIĘ odtwarzacz dvd, nowy lub uży-
wany. 1zł 507-627-924 Białystok 

KUPIĘ telewizor lcd, nowy lub uży-
wany, do 16 cali. 1zł 507-627-924
Białystok

ODTWARZACZ cd. 100zł 856-616-
814 Białystok

PILOTY do TV antyczne 10szt. 50zł/
całość 607-313-007 Białystok 

RADIO stereo, Adapter wejście USB, 
nowe. 200zł856-556-026 Siemiatycze 

STARE Radia cena do uzg. 80zł 508-
789-456 Białystok 

TV Grundig 25 cali, czarny, spraw-
ny, stan bdb.  120zł 500-767-728
Białystok

TELEWIZOR 32 cale Philips, stan bdb. 
450zł 507-975-896 Białystok

TELEWIZOR Samsung. 250zł789-487-
222 Zabłudów 
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TELEWIZOR Sony KD 55 cali XL, nowy, 
nieużywany. 1.850zł 698-154-773
Białystok 

SAMSUNG 78 cali UE78KS9005TXXE 
6.000zł 603-702-300 Białystok 

SPRZEDAM telewizor lcd-42 cale 
philips 3.5-letni w bardzo dobrym 
stanie+pilot z hdmi z wbudowanym 
dekoderem dvbt zadbany 900zł 792-
624-206 Białystok 

Komputer, konsole

AMPLITUNER stereo Tosca 303, obu-
dowa aluminiowa, antena ferytowa z 
lat 80tych. 150zł511-240-244 Sokółka 4

PŁYTY gramofonowe od 10zł do 30zł 
10zł 692-922-569 Białystok

SAMSUNG. 50zł 571-232-731 Ełk

TV Panasonoic z dekoderem, stan bdb. 
250zł 507-975-896 Białystok 

WIDEO, nowe. 250zł 531-540-521
Białystok 

X box 360 +zasilacz 18V, stan db, cena 
do uzg. 250zł 797-542-353 Białystok 

ZESTAW komputerowy. 2.000zł 507-
627-924 Białystok

SPRZEDAM monitor Samsung 19
cali SyncMaster970p. Sprawny tech-
nicznie o rozdzielczości 1280x1024.
Posiada dwa kable: analogowy i cy-
frowy DVI 200zł/całość 509-036-419
Białystok

Telefony i tablety

KUPIĘ telefon Sony erixon C-702,
może być nie kompletny 40zł 500-
497-627 Dąbrowa Białostocka 

NOKIA, Siemens, Samsung, 50-100zł. 
50zł 507-975-896 Białystok 

OBUDOWA do telefonu Samsung B2
100. 30zł 888-501-191 Białystok 

ZAMIENIĘ telefon komórkowy na ro-
wer. 1zł 507-975-896 Białystok 

SPRZEDAM Gpsa samochodowego
fi rmy-Garmin na gwarancjii pudelko
paragon ladowarka samochodowa
kupiony w sklepie agd-rtv za 729zl
399zł 537-191-795 Białystok 

Sprzęt fotografi czny

APARAT fotografi czny Omo. 35zł605-
962-475 Białystok 

Inne

KOMPUTER stacjonarny, nowy,
nieużywany. 1.500zł 507-627-924
Białystok 

TABLET nowy. 350zł 884-691-250
Białystok 

WAGA szalkowa zabytek 5kg. 20zł/
całość 503-391-530 Białystok

Korepetycje

FIZYKA, matematyka, korepetycje, 
matura, nauczyciel, dojazd. 1zł/całość
608-298-311 Białystok

HISTORIA korepetycje, przygotowa-
nie do matury, do egzaminu na studia, 
pomoc bieżąca, pisanie prac. 25zł/h
692-922-569 Białystok 

NAUKA gry na gitarze. 25zł/h 692-922-
569 Białystok 

PISANIE prac, magisterskie, licen-
cjackie, maturalne. 1zł 692-922-569
Białystok 

Książki i podręczniki

CZASOPISMA Panorama, Majster, 
Murator, Zrób sam, Dom. 1zł/szt.
692-922-569 Białystok 

CZASOPISMA komputerowe. 10zł/
szt. 692-922-569 Białystok 

K S IĄŻK A (I lus trowana his to -
ria Formuły 1). 50zł 692-922-569
Białystok

KSIĄŻKI do nauki j. angielskiego i 
książki w j.angielskim, 10-20zł. 10zł
692-922-569 Białystok 

KSIĄŻKI prawnicze, 10-20zł. 20zł 692-
922-569 Białystok

KSIĄŻKI w języku rosyjskim, i polskim 
przydatne studentom, 2-15zł. 2zł510-
715-661 Białystok 

PORADNIKI różne, spawacza, szlifi e-
rza, tokarza, narzędziowca, oprzy-
rządowania, inne, czasopisma Młody 
Technik, Zrób Sam, 3-50 zł. 511-240-
244 Sokółka 

RÓŻNE książki. 5zł/szt. 508-789-456
Białystok

WIELKA Encyklopedia Rosyjska, 48 
tomów. 1.500zł 609-499-004 Pisz

ŻYCIE na gorąco, czasopismo, dobry 
tydzień, 4 roczniki. 0, 70zł/szt. 511-
240-244 Sokółka

Inne
MAPA polski szkolna 1795-1830. 100zł
692-922-569 Białystok 

SEGREGATORY do akt. 10zł/szt. 692-
922-569 Białystok 

Wózki i foteliki
FOTELIK samochodowy, rozkładany, 
używany. 50zł 511-240-244 Sokółka 

WÓZEK dziecięcy wielofunkcyjny 
Ariang, nosidełko, akcesoria, roczny. 
270zł 507-627-924 Białystok 

Ubrania i pielęgnacja
MAM do sprzedania pieluchomajtki
Pampers pants 46 4 do 15 kg 50zł
508-509-603 Białystok 

SPRZEDAM piękne, markowe, rewe-
lacyjnej jakości ubranka dziewczynce.
Nowe, w stanie idealnym lub bdb.
Kurtki, płaszcz, dresy, bluzy, bluzki, 
spodnie, sukienki, komplety i wiele in-
nych 10zł/szt. 669-969-320 Białystok

SPRZEDAM śliczne, markowe ubranka
dziewczynce roz.140 do 158.Kurtki, 
spodnie, komplety, bluzy, bluzki z dł. 
i kr.rękawem, polary i inne ubranka.
Ponad 70sztuk.Nowe lub stan bdb. 
10zł/szt. 669-969-320 Białystok

UBRANKA dla dzieci ( od 0 do 3 lat) w 
cenie od 2 zł za sztukę 2zł 784-084-
160 Białystok 

Zabawki i akcesoria
KOJEC dziecięcy, składany, Beticco,
stan idealny. 100zł 694-710-401
Białystok 

ROWER dziecięcy 3-kołowy do nauki 
jazdy, stan bdb.  60zł 500-767-728
Białystok 

SPRZEDAM zabawki, książeczki, płyty
DVD z bajkami, płyty CD z piosenkami 
dla dzieci. 5zł 669-969-320 Białystok 

WÓZEK dla lalek, różowy. 20zł 663-
937-643 Białystok 
ŁÓŻEC ZKO dziecięce, składane 
Be  cco, stan idealny. 100zł 694-710-
401 Białystok 

Remontowo-budowlane
DEMONTAŻE kuchni, łazienek, mebli.
Wywóz. 883-688-417 Białystok 

GLAZURA, terakota, altany. 728-343-
757 Białystok 

INSTAL GOŁ - SZAMBA BETONOWE. 
Dostarczamy Klientom w 100% szczel-
ne i trwałe szamba betonowe w róż-
nych rozmiarach.  2.000zł 533-177-
069 Białystok 

KONSTRUKC JE i krycie dachów:
domy, obory, stodoły, kostka bruko-
wa, malowanie, wykańczanie wnętrz. 
537-061-488 Wysokie Mazowieckie

KOWAL wykona ogrodzenie, balustra-
dę, meble z kutego żelaza 501-545-
296 Białystok 

MSG Granit oferuje wyroby z mar-
murów, granitów. Blaty kuchenne, 
łazienkowe, parapety, obudowy ko-
minków, grillów, schody, posadzki, 
tarasy, elewacje, solidnie. 500-100-
289 Białystok 

MSG Granit oferuje: schody, posadzki,
tarasy, obudowy kominków, grillów, 
parapety zewnętrzne i wewnętrzne, 
brodziki prysznicowe, wysoka jakość, 
niskie ceny. 500-100-289 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, przeróbka elektry-
ki. Wykończenia całościowe wnętrz, 
docieplenia. 534-697-551 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, tape-
towanie panele, expresowe terminy, 
niskie ceny. 731-675-030 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie. 883-
688-417 Białystok 

NAPRAWY rynien plas  kowych, ocyn-
kowanych, obróbek dachów, komi-
nów. 797-513-715 Białystok 

OFERUJE usługi remontowo-budow-
lane. Przyjmuje każda ilość nawet
te drobne prace.Cennik nie jest wy-
górowany zawsze są rabaty. Powiat
Sokólski, Augustowski, Białostocki.
733-216-378 Sokółka

PRODUKCJA MONTAŻ OGRODZEŃ
B R A M  F U R T E K  Z A B U D O W Y
ŚMIETNIKÓW ZADASZEŃ ORAZ
GARAŻY ŁAWEK STOŁÓW REGAŁÓW
I INNYCH spawane według projektu
klientów. Białystok i okolice 726-233-
590 Białystok 

POSADZKI agregatem, balkony, papo
obróbki. 604-595-157 Białystok

PROFESJONALNY montaż drzwi we-
wnętrznych, zewnętrznych, okien,
bram garażowych, rolet. Pełen serwis
pogwarancyjny regulacje, naprawy.
Fachowe doradztwo  514-861-099
Białystok

REMONTY mieszkań, wykończenia
wnętrz, malowanie, szpachlowanie,
glazura, terakota, gres, suche tynki,
sufi ty podwieszane, kamień dekora-
cyjny, panele podłogowe. 662-686-
057 Białystok

REMONTY mieszkań, wykończenia
wnętrz, malowanie, szpachlowanie,
glazura, terakota, gres, suche tynki,
sufi ty podwieszane, kamień dekora-
cyjny, panele podłogowe. 662-686-
057 Białystok

REMONTY mieszkań, wykończenia
wnętrz, malowanie, szpachlowanie,
glazura, terakota, gres, suche tynki,
sufi ty podwieszane, kamień dekora-
cyjny, panele podłogowe. 662-686-
057 Białystok

SUCHE tynki, szpachlowanie, malo-
wanie, panele podłogowe, terakota
itp. Białystok i okolice. 604-364-270
Białystok

 SZEROKO rozumiane usługi 
remontowo-budowlane oraz 

wykończenia wnętrz.  511-950-519
Białystok

 TYNKI agregatem 506-210-160
Białystok

USŁUGI remontowe: glazura, terako-
ta, szpachlowanie, malowanie, pane-
le, parkiety, przeróbki elektryczne i
hydrauliczne. 602-689-876 Białystok 

USŁUGI wywrotkami 3 osiowymi. 603-
218-715 Białystok 

Witam wykonujemy wy-
kączenia wnętrz. Kilkuna-
stoletnie doświadczenie 
za granica oraz w polsce .  
663-236-287 Siedlce 
WYKONAM balustrady balkonowe, 
różne wzory, kute +ogrodzenia. 790-
296-668 Giżycko 

MALOWANIE dachów, szalówki, ogro-
dzeń drewnianych, metalowych, wy-
konywanie wentylacji grawitacyjnej,
w pomieszczeniach mieszkalnych i go-

spodarczych. 797-513-715 Białystok 
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