
NNie jesteś zwolennikiem miejskiego zgiełku, 
możesz wybrać atrakcyjną cenowo propozycję
czyli segment jednorodzinny lub mieszkanie 

przy granicy miasta, ale z dobrym dojazdem
do centrum. Wybierz noworoczną ofertę fi rmy 
Edwarda Krasowskiego z 5 %rabatem. Czasu jest 
niewiele. Promocja obowiązuje do końca stycznia.

Inwestycja znajduje się w miejscowość Porosły, która poło-
żona jest na granicy wielkomiejskiego Białegostoku i niewielkiej,
ale klimatycznej Choroszczy.

W pierwszym zrealizowanym etapie wybudowanych zostało 6 
domów (w tym dwa jednorodzinne segmenty z podpiwniczeniem). 
Kolejne realizowane 2 szeregi w skład których wchodzi 13 domów 
(w tym jeden podpiwniczony segment jednorodzinny) z terminem 
zakończenia w III kwartale 2021 r. Realizacja pozostałych 23 
budynków rozpoczęta zostanie w I kwartale 2021 roku.

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

Więcej na str. 20 – 21
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Noworoczna oferta Noworoczna oferta 
w Porosłachw Porosłach

styczeń 2021 r.

Nr 1 (135)

5% RABATU NA W
YBRANE SEGMENTY
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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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Liczy się doświadczenieLiczy się doświadczenie
TTo pytanie często zadają klienci przy pierwszymTTkontakcie z pośrednikiem. Na pracę oraz wynagrodzenieTTagenta, składają się różne czynności. Czasem klientomTT
wydaje się, że wystarczy zrobić zdjęcia komórką, napisać kilka 
słów na znanym portalu i udostępnić. A agent wywiesi baner, 
czeka na klienta i wystawia fakturę. Nic bardziej mylnego. 
W rzeczywistości dobry pośrednik robi o wiele więcej.

Warto rozważyć zatrudnienie agenta do sprzedaży nieru-
chomości, aby transakcja przebiegła szybko i sprawnie, a kwota,
za jaką ostatecznie „pójdzie” nieruchomość będzie tak satysfak-
cjonująca, że wynagrodzenie biura nieruchomości przestanie być
problemem. Pracę pośrednika, możemy podzielić na widoczne,
oraz mniej widoczne czynności, których dokonuje przy sprzedaży.
Do pierwszej grupy niewątpliwie należy wykonanie sesji zdjęcio-
wej, promowanie ogłoszenia na portalach internetowych, czy 
prezentacje nieruchomości. Do drugiej – gromadzenie potrzeb-
nych dokumentów do transakcji, stanie w urzędowych kolejkach
lub przygotowanie umowy przedwstępnej. Jest tego dużo więcej!

Sprzedaż nieruchomości to nie lada wyzwanie. Najpierw 
należy sprawdzić stan prawny nieruchomości, aby przystąpić
do jej sprzedaży. Dobry pośrednik powinien na początku przygody 

z klientem sprzedającym przeanalizować sytuację prawą nierucho-
mości. Należy sprawdzić podstawę nabycia, czy lokal nie posiada
obciążeń, czy w bliskiej przyszłości nie powstanie pod oknami
droga szybkiego ruchu. Poza tym, zawsze pojawiają się takie lub 
podobne kwestie: Czy klient nie będzie obciążony podatkiem
dochodowym od sprzedaży nieruchomości? Czy nieruchomość
gruntowa jest objęta MPZP? Czy lokal mieszkalny w bloku,
w związku z użytkowaniem wieczystym, został przekształcony 
na własność? Jakie dokumenty do sprzedaży będą potrzebne, jeśli 
mieszkanie jest w spadku lub darowiźnie? Na te i inne skompli-
kowane pytania, dobry pośrednik ma odpowiedzi w małym palcu. 
Dodatkowo dostarczy wszelkie niezbędne dokument=do umowy 
przyrzeczonej, aby zaoszczędzić stresu i nerwów sprzedającego.

Niewątpliwie jedną z gałęzi prac agenta biura nierucho-
mości jest promocja i marketing. Przygotowujemy i opisujemy 
ofertę w taki sposób, aby zachęcała potencjalnego kupca, przy 
okazji pokazując wszystkie aspekty nieruchomości. Sesja zdję-
ciowa wykonana przez fotografa lub sprytne uchwycenie atutów 
z „szerokiego kąta” pokazują nieruchomość w lepszym świetle. 
Dodatkowo dochodzi home staging, dzięki któremu upiększamy 
mieszkanie i zwracamy uwagę na szczegóły. Świetnym narzę-
dziem jest wirtualny spacer 3D, który umożliwia przechadzkę

po nieruchomości z pozycji komputera. Pozwala on na spojrzenie 
na nieruchomość z innej perspektywy, często oszczędzając właści-
cielom czas, ponieważ przed realną prezentacją np. mieszkania, 
nieraz właściciel musi wrócić wcześniej z pracy, posprzątać oraz 
schować rzeczy prywatne. Do tego dochodzą zdjęcia i fi lm z dro-
na – z góry widać więcej. Nie tylko pokazuje okolicę, ale także 
najbliższe sklepy, szkoły i przystanki. Po wykonaniu powyższych 
czynności, w ręce agenta biura nieruchomości trafi a program 
do wykonania rzutu 3D. Dzięki temu widać rozmieszczenie 
i wymiary pomieszczeń, oraz która ze ścian jest ścianą nośną.

Ważną kwestią jest obsługa oraz weryfi kacja klientów kupują-
cych. Agenci odbierają telefony, umawiają wizyty oraz prezentują 
nieruchomość, co samo w sobie jest dużym odciążeniem dla 
sprzedającego. Szczególnie, jeśli dochodzi do negocjacji. Agenci 
nieruchomości potrafi ą trzymać palec na pulsie oraz „nie szaleć” 
z ceną. Jako osoba trzecia, agent często wynegocjuje lepszą kwotę 
ostateczną, niż zrobiłby to właściciel.

Niewątpliwie część powyższych usług agenta są w pakiecie,
podpisując umowy indywidualne, tzw. wyłączności. Należy rów-
nież pamiętać, że główną rolą agenta biura nieruchomości jest 
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeń-
stwa transakcji. Dobry agent zadba o to, 
aby klient miał minimum formalności, 
a maksimum zadowolenia ze świadczo-
nych usług.

Kacper Kozakiewicz

Ekspert ds. nieruchomości 

z biura ekspress House

 reklama
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Biura nieruchomości Biura nieruchomości 
– dlaczego warto korzystać z ich usług?– dlaczego warto korzystać z ich usług?
JJak boli Cię ząb, idziesz do dentysty, zepsuł Ci się 

samochód idziesz do mechanika. Dlaczego nie
dzieje się tak w przypadku kupna lub sprzedaży

nieruchomości. Klienci szerokim łukiem omijają biura 
pośrednictwa nieruchomości, a to wielki błąd.

Skorzystanie z fachowej pomocy pociąga za sobą szereg
korzyści. Przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo – nie
trzeba obawiać się żadnych niespodzianek prawnych, których
mogliśmy nie dostrzec, gdyż wszystkim zajmuje się wykwalifi -
kowany pośrednik.

HIPOTEKA TO NIE PROBLEM

Coraz więcej nieruchomości sprzedawanych na rynku jest
obciążonych hipoteką, co może powodować obawę co do zakupu
takiej nieruchomości. Wynika to z tego, że klienci nie 
maja wiedzy oraz doświadczenia jak postępować
w takiej sytuacji. Generuje to również do-
datkowe formalności (wizyty w banku, 
wizyty w sądzie, złożenie wnio-
sku, weryfi kacja dokumentów).
Doświadczony agent nieru-
chomości w bezpieczny 
sposób krok po kroku Was 
przez to przeprowadzi.

– Często pada py-
tanie, czy w bezpieczny 
sposób można kupić 
mieszkanie obciążone 
hipoteką posiłkując się 
kredytem hipotecznym. 
Tak, biuro nieruchomo-
ści pomoże płynnie przejść 
przez ten proces – mówi 
Anna Milewska z KORONA 
Nieruchomości.

PODNIESIENIE WARTOŚCI 

MIESZKANIA POPRZEZ ODPOWIEDNIĄ 

ARANŻACJĘ WNĘTRZA

Home staging polega na przygotowaniu nie-
ruchomości do sprzedaży poprzez odpowiednią stylizację
mieszkania. Odpowiedni design i gustownie dobrane dodatki
robią swoje.

– Celem takiego przygotowania jest wydobycie atutów nie-
ruchomości, podwyższenie wartości nieruchomości, zwiększenie
zainteresowania kupujących. Wystylizowanie oferty daje efekt
w postaci szybszej sprzedaży. Odpowiednio wykonany home
staging potrafi  zachwycić potencjalnego klienta, wzbudzić chęć
zakupu. Wartością dodaną do tej usługi jest wykonana profesjo-
nalna sesja zdjęciowa. Mała zmiana, duży efekt – mówi Aneta
Trusiewicz z Kiełsa Nieruchomości.

W dzisiejszych 
czasach, ludzie często

nie mają czasu urządzać
mieszkań, czy domów i chcą

się wprowadzić do gotowych 
wnętrz, więc kiedy widzą, że będą 

musieli włożyć dużo pracy w ich wy-
kończenie, są zniechęceni.

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI-

BEZPIECZNA LOKATA KAPITAŁU

Jeśli nie zadowala Cię zysk z lokat bankowych czy kont oszczęd-
nościowych warto pomyśleć o zainwestowaniu w nieruchomości, 
ponieważ są one od wielu lat najbezpieczniejszą lokatą kapitału.

– Doświadczony agent nieruchomości jest w stanie wskazać 
odpowiednią nieruchomość inwestycyjną, gdyż poprzez analizę 
aktualnej sytuacji na rynku, znajomości cen. Warto zlecić szuka-
nie perełki inwestycyjnej dla biura nieruchomości – mówi Artur 
Misiewicz z KNC Nieruchomości.

Co więcej doświadczone biuro nieruchomości jest w stanie 
zapewnić pełną obsługę i wygenerowanie optymalnych zysków.

OKREŚLENIE REALNEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Pierwszym elementem po podjęciu decyzji o sprzedaży nie-
ruchomości jest ustalenie jej realnej wartości.

– Wycena nieruchomości to bardzo ważny element skutecznej
sprzedaży nieruchomości. Odpowiednie dobranie ceny do nie-
ruchomości pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na sprzedaż 
nieruchomości i uzyskać optymalną cenę. Zbyt wysoka cena 
wyjściowa spowoduje opatrzenie oferty i gdy jej cena spadnie 
do rynkowej, oferta nadal będzie kojarzyć się ze zbyt wysoką 
ceną – mówi z Hubert Grochowski ALE DOM

Przedłużająca się sprzedaż powoduje również skłonność
klientów do obniżania ceny końcowej. Natomiast ustalenie zbyt 
niskiej ceny spowoduje albo sprzedaż nieruchomości po zaniżonej 
cenie albo przymus jej zwiększenia – co zniechęca potencjalnych 
nabywców widzących daną ofertę z niższą ceną.

Proces transakcji zdecydowanie nie należy do łatwych decyzji.
Zarówno przy sprzedaży, jak i zakupie nieruchomości, pomoc 
ze strony profesjonalistów może okazać się niezbędna. Usługi biur 
nieruchomości wiążą się z zapłatą pewnej prowizji, ale płynące 
z nich zalety stanowczo przewyższają koszty. Sam zdecyduj na ile 
wyceniasz swój czas, bezpieczeństwo i spokój.
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TIS GROUP     TIS GROUP     

Wymień „kopciuch” na lepszy modelWymień „kopciuch” na lepszy model
ZZaczął się sezon grzewczy i osiedla domków

jednorodzinnych co dzień spowija szary dym. To smog, ZZktóry – co potwierdzają badania medyczne – jest silnie
rakotwórczy. Każdy może się przyczynić do walki z nim
instalując w swoim domu system grzewczy nowej generacji.

Jak mówi właściciel fi rmy TIS Group, produkującej anty-
smogowe kotły C.O. z certyfi katem Ecodesign Tomasz Mańczuk: 
– To już nie jest kwestia prestiżu, ale społecznej odpowiedzial-
ności. Kotły z certyfi katem Ecodesign nie trują.

Badania medyczne dowodzą, że wystarczy przez piętnaście 
lat wdychać szkodliwe pyły z rakotwórczym benzo(a)pirenem, 
a prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej 
jest bardzo wysokie. Dane techniczne dotyczące kotłów C.O. 
Ecodesign wykazują natomiast, że zastosowanie ich w przydomo-
wych kotłowniach zmniejsza emisję szkodliwych substancji o 60 
– 80 proc., w porównaniu z tzw. „kopciuchami”. Biorąc to pod 
uwagę, Ministerstwo Rozwoju rozporządzeniem z października 
2017, wprowadziło nakaz instalowania przy domach wyłącznie 
systemów, spełniających unijne normy PN-EN 303-5-2012, czyli 
kotłów 5 klasy, a od 1 styczna 2020 roku została wprowadzona 
norma PN-EN 303-5:2012 o wyższych parametrach.

ECODESIGN

Kotły C.O. klasy PN-EN 303-5:2012 są więc wymogiem 
czasów. Dostępne już teraz urządzenie fi rmy TIS Group, certyfi -
kowane przez Oddział Techniki Cieplnej przy Instytut Energetyki 
w Łodzi należy, do systemów nowej generacji. Przystosowane 
jest do spalania paliwa typu pellet. Wyposażone zostało w palnik 
z automatycznym zapłonem oraz elektronicznie sterowany system 
precyzyjnego dozowania paliwa. Komory wykonane są z innowa-
cyjnych materiałów kumulujących ciepło. Posiada też ruchomy 

ruszt ze stali nierdzewnej, który 
służy do efektywnego i w pełni
automatycznego czyszczenia po-
zostałości ze spalanego paliwa.

Kocioł TIS z powodze-
niem można wykorzystywać
do ogrzewania budynków 
o powierzchni do 1000 metrów 
kwadratowych. W związku
z tym, że jest bardziej wydajny,
jego zapotrzebowanie na pali-
wo jest też mniejsze. Jednak 
powinno być ono wysokoga-
tunkowe, a to znaczy droższe.
To wszystko sprawia, że nisko-
emisyjne, nowoczesne kotły 
kosztują nawet trzykrotnie
więcej od najpopularniejszych
do tej pory urządzeń, dostęp-
nych na rynku, tj. około 10
tys. zł.

DOTACJE

W tym względzie można 
jednak liczyć na wsparcie sa-
morządów, które przyłączają
się do walki ze smogiem.
Urzędy miast i gmin z całej
Polski realizują projekty do-
płat w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych lub
Programu Ograniczania Niskiej
Emisji. Mogą o nie ubiegać się
osoby, które zdecydowały się
na zamontowanie w swoim
gospodarstwie ekologicznego
kotła, spełniającego unij-
ne normy, czyli Ecodesign.
Kwoty dopłat są zróżnicowa-
ne, w zależności od decyzji
poszczególnych samorządów, ale wahają się od 50 do 80 proc.
całej inwestycji.

Niektóre województwa, m.in. małopolskie, śląskie, łódzkie 
czy wielkopolskie przyjęły tzw. uchwały antysmogowe, które
określają bardzo precyzyjnie dopuszczalne parametry emisji
przez urządzenia grzewcze użytkowane w domu. W ich ślady 
idą kolejne regiony Polski, przede wszystkim te najbardziej na-
rażone na smog. Zgodnie z wprowadzanymi w życie regulacjami
prawnymi, w przeciągu najbliższej dekady, z polskich domów 
powinny zniknąć wszystkie niskoemisyjne urządzenia. Zastąpią
je kotły Ecodesign, a mieszkańcy jednorodzinnych osiedli będą
mogli odetchnąć pełną piersią.

EDUKACJA

Nie ma więc odwrotu od postępu. Przepisy resortu, uniemoż-
liwiają od lipca instalowanie kotłów starego typu. Porządkuje

to sytuację w przypadku nowych inwestycji, ale w starych domach
nadal palić się będzie tak jak dotychczas.

– Dlatego ogromną wagę przykładamy także do edukacji
naszych klientów – mówi Tomasz Mańczuk, prezes TIS Group.
– Problem nie leży nawet w eksploatacji starych kotłów. Smog
wynika z tego, że wrzuca się do nich byle co. Już jesienią zaczyna
się palenie śmieci plastiku, starych ubrań, mokrego drewna,
a na zewnątrz smród staje się nie do zniesienia. Czuje to każ-
dy, kto przechodzi ulicą. Dlaczego kiedy sypnie śnieg, wszyscy 
z samego rana biorą się za łopaty i odśnieżają? Bo nikt nie chce
zapłacić mandatu. Dlaczego w przypadku palenia w domowych
kotłowniach śmieciami nikt nie egzekwuje kar? Starych ludzi
na podlaskich wioskach często nie stać na nowe urządzenie, ale
tam zazwyczaj nie śmierdzi. Wiedzą, że nie wolno truć sąsiadów.
Wystarczy zawczasu przygotować odpowiednie drewno na zimę
i dobrze je wysuszyć.

TIS Sp. z o.o.
ul. Gen.Władysława 

Andersa 38
15-113 Białystok
tel 693 999 555 

www.tisgroup.pl
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Wnętrze trwałe, stylowe i praktyczneWnętrze trwałe, stylowe i praktyczne
WWłasne mieszkanie, dom czy biuro musiWWbyć zarówno stylowe jak i funkcjonalne. 

Zaprojektowanie takiego wnętrza dla laika WW
to nie lada wyzwanie. Jednak wiele osób mimo wszystko 
decyduje się na samodzielną pracę metodą prób i błędów.
Doświadczony architekt doskonale wie gdzie i jakie
klienci najczęściej popełniają błędy, jak wygospodarować
dodatkowe miejsce, na czym zaoszczędzić, zna obowiązujące 
trendy. Jego pomoc jest niezbędna do tego, by przez
lata cieszyć się modnym i praktycznym wnętrzem.

Niektórzy Klienci uważają, że usługi architekta wnętrz są dro-
gie i niepotrzebne. Pomysły można zaczerpnąć z Internetu, 
materiały kupić w dyskoncie budowlanym, a o pomoc w wykoń-
czeniu poprosić sąsiada. Oczywiście wszystko można, tylko czy 

jest to faktycznie optymalne rozwiązanie, z którego będziemy 
zadowoleni przez najbliższe lata.

Klienci nie zdają sobie sprawy ile kosztują późniejsze po-
prawki, wynikające ze zwykłej niewiedzy. A jednym z najczęściej 
popełnianych błędów jest na przykład: nie wygospodarowanie 
miejsca na suszarnię, brak kontaktów elektrycznych.

Urządzenie i zaprojektowanie wnętrza czy to od początku czy 
też jego odnowienie to przedsięwzięcie, które może przerosnąć 
wielu inwestorów zarówno koncepcyjnie, wykonawczo czy też 
logistycznie. Na prawdę warto skorzystać z pomocy architekta.

– Architekt wnętrz zadba o wszystko, na pewno jego wiedza
i doświadczenie będą pomocne w realizacji projektów zgodnie 
z potrzebami przyszłych użytkowników – mówi Mateusz Czeczko, 
architekt wnętrz.

PASJA W KAŻDYM PROJEKCIE

Dobry architekt wnętrz patrząc na pomieszczenie widzi
o wiele więcej niż zwykła osoba. Dostrzega jego wymiarowość,
dostrzega zalety i wady, które na pierwszy rzut oka mogą być 
niewidoczne.

– Jesteśmy w stanie sprawnie określić co i gdzie będzie
pasować, obliczyć ergonomię, tak aby późniejsze użytkowanie 
wnętrza było jak najbardziej wygodne – mówi Mateusz Czeczko.

Bardzo ważne jest, by wstępne rozmowy z projektantem
zacząć przed zakupem mieszkania czy domu. Na tak wstępnym 
etapie możemy dokonać zmian w projektach developerskich nie 
ponosząc dodatkowych kosztów.

TO NIE NIE JEST DROGA USŁUGA

Przygotowując projekt wnętrza, bardzo łatwo ustalić zakres
pracy z architektem, dzięki czemu cała usługa z nie musi być 
kosztowna. W zamian zyskuje się funkcjonalne wnetrze dopa-
sowane do gustu i stylu życia.

– Elastyczność to jedna z wielu zalet decyzji o powierzeniu
swojego wnętrza w ręce specjalisty. Można określić czy skupiamy 
się na elementach ergonomicznych, funkcjonalnych ze zmia-
nami instalacji elektrycznej, wodnej etc; czy też przechodzimy 
do kolejnych etapów jak dobór materiałów, koncept, wizualizacje 
a także nadzór nad realizacja wspólnych założeń z inwestorem, 
co zdejmuje znaczny ciężar z barków klienta. Każda współpra-
ca rozpoczyna się od nieformalnego, bezpłatnego spotkania, 
na którym poznajmy się z klientem. Jest to początek wyjątkowej 
podróży – mówi Mateusz Czeczko.

Wbrew powszechnemu przekonaniu wynajęcie architek-
ta wnętrz jest oszczędnością – czasu i pieniędzy. Każdy z nas 
ma przykre doświadczenia z nieudanymi remontami czy re-
nowacjami, w których coś poszło nie tak, a efekt końcowy jest 
daleki od wyobrażeń.

– Dlatego to my staramy się działać, tak aby budżet naszych 
klientów nie ucierpiał, a dodatkowo dzięki wielu kontaktom 
w branży, zniżki które negocjujemy, powodują, że usługa archi-
tekta wnętrz jest stosunkowo niska – dodaje architekt wnętrz.

MODNIE, STYLOWO I PONADCZASOWO.

Wnętrza, których wizja powstaje w Czeczko Design Studio 
w stu procnetach odzwierciedlają klientów.

– Znamy najnowsze trendy i wiemy jakie materiały będą 
dobrze wyglądały tworząc wymarzone wnętrza naszych klientów. 
Zawsze staramy się tak projektować wnętrza by były ponadcza-
sowe, by za kolejne 10 lat w dalszym ciągu wyglądały świeżo 
i modnie. To inwestycja w przyszłość nie tylko mieszkańców 
domu czy też mieszkania ale i jego wartości, co przy odsprzedaży 
stanowi ważny argument – mówi Mateusz Czeczko. – A wszystko 
sprowadza się do stworzenia tego jedynego, końcowego efektu. 
Chodzi o zadowolenie klienta, o jego satysfakcje i uśmiech, gdy 
wchodzi do wnętrza i myśli, jestem w domu!

Czeczko Designe
Biuro Białystok
Elektryczna 4

15-080 Białystok
+48 791 700 192

www.czeczko-design.com
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1 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 22m², os. Centrum, cen-
trum, świetna lokalizacja kapitału, 
po remoncie  209.000zł 857-338-820
Expert

BIAŁYSTOK, 24, 20m², os. Centrum, 
Jurowiecka-24mkw-II Piętro- 2 
Balkony, Oferta 1774, tel 531790133 
190.000zł 853-070-975 Centrum

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

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

BIAŁYSTOK, 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, 37m², ul. Tuwima, balkon 
i piwnica, nowe okna i drzwi anty-
włamaniowe, nowa elewacja, blok z 
cegły. 185.000zł 663-685-585

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, 43m², centrum 237.000zł
857-338-820 Expert

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.
361.665zł 728-817-371 Kalter
Nieruchomości

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

2 POKOJOWE
B I A Ł Y S T O C Z E K ,  4 4 m ² ,  o s .
Mickiewicza, Z dużym balkonem,
lub zamienię na domek drewnia-
ny z działką rekreacyjną w powie-
cie Augustowskim. Bez pośredni-
ków, agencjom dziękuje. 238.000zł
735-152-326

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, 20m², os. Zawady,
2 pokoje, I pietro, stan deweloper-
ski, do samodzielnego wykonczenia
197.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 32, 30m², os. Antoniuk,
Mieszkanie do nabycia z meblami i
wyposażeniem AGD, RTV w cenie,
ustawne pokoje, Oferta 1786, tel
531790134 219.000zł 853-070-975
Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 32, 60m², ul. Towarowa,
piasta 234.000zł857-338-820 Expert

BIAŁYSTOK, 33m², os. Białostoczek,
ogródek 241.700zł 857-338-820
Expert

BIAŁYSTOK, 34m², ul. Broniewskiego,
os. Antoniuk, BEZ PROWIZJI 2 pok.,
Broniewskiego, 34 m², IVp., niski blok,
salon przechodni, pokoje i łazienka
PO REMONCIE, kuchnia z oknem,
BALKON, piwnica. Pośrednikom dzię-
kuję 235.000zł 784-254-055

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

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

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Wierzbowa, 
os. Antoniuk, mieszkanie 2 pokojo-
we, w bloku 4 piętrowym, kuchnia 
przechodnia, bez balkonu, słonecz-
ne, ciepłe, klatka po remoncie, do 
odświeżenia. 225.000zł 506-536-103
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BIAŁYSTOK, 37m², os. Antoniuk, 
nowe, wykończone, 2 pokoje  
315.000zł 857-338-820 Expert

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 
289.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 37, 23m², os. Piasta, ce-
gła, apartamentowiec, 2 pokoje, 4 
piętro, winda, balkon, piwnica, możli-
wość wykończenia 329 000 299.000zł
570-299-000 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 
215.000zł 853-070-975 Centrum 

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

B I A ŁYS 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 Ł Y 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, 44m², os. Mickiewicza,
duży balkon, okna PCV, agencjom 
nieruchomości dziękuje kontakt po 
14. 225.000zł 698-154-773

BIAŁYSTOK, 44m², os. Mickiewicza,
2 pokojowe mieszkanie z balkonem, 
do remontu. 225.000zł 660-039-703

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

B I A Ł Y 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, 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, 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, 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, 50m², os. Wygoda, cegła,
nowsze budownictwo, tel 507397447
319.000zł 853-070-975 Centrum 

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, 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 

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, stan
deweloperski262.000zł531-540-521

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  

WYSOKIE Mazowieckie, 50m², ul. 
Ludowa, Mieszkanie przy ul. Ludowej, 
stan bardzo dobry, gotowe do za-
mieszkania, 2 piętro, 2 pokoje. 300 
000tys. tel 884310919 300.000zł
884-310-919

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. Sienkiewicza,
zadbane, do wprowadzenia, garaż w
cenie, 792 534 925 329.000zł 853-
070-975 Centrum 

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

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

BIAŁYSTOK, 48, 02m², ul. Piastowska,
os. Piasta, do zamieszkania 279.000zł
857-338-820 Expert

BIAŁYSTOK, 48, 10m², os. Centrum,
dwustronne, z jednym przejściowym
pokojem, Oferta 1739, tel 507397447
248.000zł 853-070-975 Centrum
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BIAŁYSTOK, 48, 20m², ul. Warszawska, 
os. Piasta, do remontu, 2p, 3 pokoje  
260.000zł 857-338-820 Expert 

BIAŁYSTOK, 48, 50m², os. Piasta, nie-
zależne pokoje, blisko Centrum, ciche 
i przytulne, tel 792-534-925 275.000zł
853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 49m², os. Antoniuk, wiel-
ka płyta, 2 piętro 285.000zł 857-338-
820 Expert

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  369.000zł 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, 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, 52, 50m², os. Leśna
Dolina, cegła, nowe budownictwo, 
tel 507397447 332.000zł 853-070-
975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 52, 56m², os. Zawady, 3
pokoje, stan deweloperski do samo-
dzielnego wykończenia, z ogródkiem 
308.000zł 857-424-016 Apogeum 

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, 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. 
265.000zł 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, os. Przydworcowe,
dużo miejsc parkingowych i ładny 
widok, blisko dworzec PKS i PKP, tel 
792534925  370.000zł 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 385.000zł 570-299-000
Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 58, 90m², os. Piasta I, 
dwustronne, słoneczne, Oferta 1778, 
tel 792 534 925 329.000zł 853-070-
975 Centrum 

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 
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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 320.000zł 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, os. Sienkiewicza, 
winda  325.000zł857-338-820 Expert 

 BIAŁYSTOK, 60M², UL. FABRYCZNA, 

OS. SIENKIEWICZA, WIELKA PŁYTA,
60M²; 3 POKOJE PLUS KUCHNIA, 
ŁAZIENKA, BALKON, BOKÓWKA, 

PIWNICA. DOSKONAŁA LOKALIZA
CJA, SPOKOJNE SĄSIEDZTWO. 

MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA DOM/
SIEDLISKO W POBLIŻU 

BIAŁEGOSTOKU. 325.000zł
731-510-530

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

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

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

Mieszkanie usytuowane na trzecim 
329.000zł 884-178-006

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

B I A Ł Y S T O K , 6 0 ,  1 0 m ² ,  o s .
Białostoczek, wielka płyta, 3 piętro  
289.000zł 857-338-820 Expert

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 449.000zł
570-299-000 Krzysztof  

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, 10m², os. Antoniuk, 
dwustronne, rozkładowe, z balkonem, 
winda, Oferta 1792, tel 531790139 
409.500zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 63, 20m², os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, przynależna ko-
mórka lokatorska, winda, piękny 
widok na panoramę miasta, Oferta 
1789, tel 531790139 318.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 63, 66m², ul. Filipowicza, 
os. Nowe Miasto, cegła, IV piętro, 
Osiedle Rekreacyjne 334.215zł 857-
473-030 Yuniversal 
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NNie jesteś zwolennikiem miejskiego zgiełku, możesz wybrać atrakcyjną cenowo 
propozycję czyli segment jednorodzinny lub mieszkanie przy granicy miasta, ale 
z dobrym dojazdem do centrum. Wybierz noworoczną ofertę fi rmy Edwarda 

Krasowskiego z 5 %rabatem. Czasu jest niewiele. Promocja obowiązuje do końca stycznia.

Inwestycja znajduje się w miejscowość Porosły, która położona jest na granicy wielkomiejskiego 
Białegostoku i niewielkiej, ale klimatycznej Choroszczy.

W pierwszym zrealizowanym etapie wybudowanych zostało 6 domów (w tym dwa jednoro-
dzinne segmenty z podpiwniczeniem). Kolejne realizowane 2 szeregi w skład których wchodzi 
13 domów (w tym jeden podpiwniczony segment jednorodzinny) z terminem zakończenia w III 
kwartale 2021 r. Realizacja pozostałych 23 budynków rozpoczęta zostanie w I kwartale 2021 roku.

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

CZAS NA POROSŁY

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

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

– To nowoczesna inwestycja, którą tworzymy z myślą o rodzinach ceniących sobie komfort 
mieszkania w bliskim otoczeniu przyrody, jednocześnie nie rezygnujących z szybkiego dojazdu 
do centrum miasta – mówi Edward Krasowski

O  NA STOKU –  O  NA STOKU –  

Noworoczna ofertaNoworoczna oferta



508 353 278 OFERT Y DEWELOPERÓW 21

O Firmie

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

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

strona internetowa : http://www.inwestycjeekrasowski.pl

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

Na nowym osiedlu w Porosłach klienci mają do wyboru kilka ofert. Pierwszą z nich są mieszkania 
w piętrowych 2-lokalowych budynkach jednorodzinnych. Tu do wyboru są dwie opcje:

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

Dodatkowo w cenie mieszkań są również miejsca parkingowe.
Natomiast Ci, którzy od dawna marzą o domku z ogrodem, ale wyposażonego również w dużą 

przestrzeń pomocniczą położoną w piwnicy i na poddaszu również powinni zainteresować się 
ofertą w Porosłach.

Obok budynków z mieszkaniami powstały tam również domy w zabudowie szeregowej 
z ogródkami, dużymi poddaszami i miejscami postojowymi przed domem na podjeździe oraz w zlo-
kalizowanym w piwnicy obszernym garażu i dużym pomieszczeniu gospodarczym.Jest to atrakcyjna 
alternatywa dla mieszkań w przeładowanych blokach czy apartamentowcach z drogim czynszem.

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

MIESZKANIA JAKIE BĘDĄ DOSTĘPNE W TEJ OFERCIE TO:

1.) mieszkania w szeregówkach:
  mieszkanie 2, 3, 4 – pokojowe; od 42 mkw do 92 mkw
  ogródek lub balkon z poddaszem
  miejsce postojowe w cenie mieszkania

2.) domy w zabudowie szeregowej:
  powierzchnie domów od 118 mkw do 182 mkw
  ogródek i duże poddasze
  garaż w piwnicy oraz możliwość parkowania na podjeździe.

 E  K . E  K .

w Porosłachw Porosłach
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Y  P         Y  P         

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

Kamienica Starobojarska to absolutna nowość w ofercie 
YP. Powstaje w odległości zaledwie kilkuset metrów od ścisłego 
centrum miasta, na obrzeżach historycznej dzielnicy Białegostoku 
Bojary – na rogu ulic Starobojarskiej i Łąkowej.

– W sześciokondygnacyjnym budynku znajdzie się 60 miesz-
kań o powierzchni od 25 do 109 mkw., a także cichobieżne 
windy oraz komórki lokatorskie. W garażu wielostanowiskowym 
na poziomie -1 przewidziano 63 miejsca postojowe. Na parterze 
budynku funkcjonować będzie 7 lokali usługowych – mówi Hubert 
Piekut, przedstawiciel Yuniversalu Podlaskiego.

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

ZAMIESZKAJ W DOLINIE CISÓW

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

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

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

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

KOKONNTTTAAKAKT
BiBiururo o SpSpS rzrzededd żażażyyy

BBiałałysystotok,k, uul.l.l PPięięknkknaa 33
tetel.: 85 74747 330 0 303

wwwww w.w yuyunniversalalpopodldlasaskiki.p.pl/l/
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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, 17m², os. Centrum,
Nieopodal budynku park, Pałac
Branickich, liczne sklepy i urzędy.
Pod blokiem przystanek komunikacji
miejskiej. Oferta 1781, tel 507397447
399.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 68, 18m², os. Piasta, dwu-
poziomowe 425.000zł 857-338-820
Expert 

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
425.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

B I A ŁY S 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, 70m², os. Białostoczek,
parter, ładne mieszkanie 350.000zł
573-453-527

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
Pułaskiego, 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, 74, 19m², os. Skorupy,
z ogrodem  377.700zł 857-338-820
Expert 

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

BIAŁYSTOK, 84, 86m², os. Skorupy, de-
weloperki +, miejsce postojowe, ogró-
dek 427.700zł 857-338-820 Expert 

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

OLSZTYN, 65m², Purda, blok 2 piętro-
wy, 20km od Olsztyna, bardzo dobry 
dojazd, komunikacja, własnościowe, 
wspólnota, po remoncie, niski czynsz.  
143.000zł 693-116-915

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

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

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

Cena

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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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, 47, 82m², os. Bema, par-
ter, po generalnym remoncie, tel
531790134 349.000zł 853-070-975
Centrum 

B I A Ł Y 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 Ł Y 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 

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

BIAŁYSTOK, 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 Ł Y 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, 62m², os. Bema, W oko-
licy dużo zieleni oraz miejsca parkin-
gowe, Oferta 1771, tel 531790134 
419.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Kopernika, os. 
Bema, wielka płyta, w całym miesz-
kaniu mozajka bukowa, kabina pry-
śnicowa glazura, kuchnia w glazurze 
i kuchenka gazowa, w salonie nowe 
rolety aluminiowe, część przedpokoju 
w drzewie, 330.000zł 735-705-810

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

BIAŁYSTOK, 66, 42m², ul. Młynowa 
46, Moja Młynowa, Białystok, m. 
nr 66, IV piętro, stan deweloperski, 
koniec budowy IV kw. 2020r. Kalter 
Nieruchomości, ul. Augustowska 
8, pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00. 
432.000zł 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, 100m², ul. Sienkiewicza, 
zabytkowa kamienica wysoki stan-
dard wykończenia, miejsce parkingo-
we w garażu. 700.000zł 606-221-885

BIAŁYSTOK, 71, 89m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, pustak, Duże, 
przestronne, nowoczesne przy 42 
Pułku Piechoty. 3 sypialnie, duży sa-
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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



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. 
484.000zł 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 Ł Y S T O K ,  74 ,  1 0 m ² ,  o s . 
Białostoczek, niezależne pokoje, od-
dzielna kuchnia, korzystny czynsz, 
Oferta CEN-MS-1715 335.000zł 853-
070-975 Centrum

B I A Ł Y 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 A ŁY 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 

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

KLEPACZE, 78, 26m², 4 pokoje, do wy-
kończenia, garaż i ogrodek 345.000zł
857-424-016 Apogeum 

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

WASILKÓW, 190m², 2-poziomowe z 
działka 310m² w domu 2-rodzinnym.
395.000zł 793-700-026

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

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, 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 ogrodem610.000zł857-424-016
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 
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, 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/m²608-038-957

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

B O B R OW N I K I , 105m², działka
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  

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, 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 

GRAJEWO, 80m², działka 7500m², w
raz z budynkami gospodarczymi, gmi-
na Radziłów. 90.000zł 796-871-235

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 Ł Ó 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. 630.000zł
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. 630.000zł
501-633-755

KARAKULE, 2.400m², ul. Karakule, 
działka 2, 400.00m², siedliso  
290.000zł 857-338-820 Expert 

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  

NIEWODNICA Korycka, 110m², dział-
ka 1912m², . 400.000zł 780-156-062

NIEWODNICA Kościelna, 146, 20m², 
działka 800m², dom wolnostojący 
w stanie deweloperskim w sąsiedz-
twie lasu, pełne uzbrojenie terenu 
575.000zł 857-424-016 Apogeum 

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 

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

POROS ŁY, 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

RYBOŁY, 120m², działka 2, 500.00m², 
siedlisko 248.000zł 857-338-820
Expert

S I E M I AT YC Z E, 216m², działka 
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

STUDZIANKI, 250m², działka 1269m², 
Nowy dom w ładnym miejscu ! odle-
głość 14 km od Białegostoku. Jest to 
spokojna lokalizacja pomiędzy doliną 
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Jaz-Bud
ul. Świętokrzyska 3
15-843 Białystok
tel: 85 651-49-49 
www.jaz-bud.pl 

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

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

pracowane w każdym szczególe części wspól-
ne budynku zaspokoją najwybredniejsze gusta.

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

IV kwar-
tał 2020  r. 

I kwar-
tał 2021  r. 

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

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

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

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

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

IV kwar-
tał 2021 r.
IV kwar-

tał 2022 r.

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

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

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

snością wykonania. Mieszkania o pow. 35-70 mkw

grudzień 
2020  r.

marzec 2021 r.

Mieszkania od 
5.500zł/mkw., 

miejsca par-
kingowe 22-

30 tys. zł.

Szeliga
ul. Transportowa 3, lok. 63 

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

www.pbszeliga.pl

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

nia o powierzchni od 37 do 73m2 z widokiem na 
park. Doskonała lokalizacja, w bezpośrednim są-

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

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

Od 5.600 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



rzeki Supraśl i Puszczą Knyszyńską. 
Dojazd drogą gminną. 679.000zł 501-
738-393 Grabowscy Nieruchomości 

SZYMAKI, 90m², działka 7500m², dom 
3 pokoje, piwnica, siedlisko, cisza i 
spokój, budynki gospodarcze, ogró-
dek do uprawy warzyw, ciekawe miej-
sce,  189.000zł570-299-000 Krzysztof  

TUROŚŃ Kościelna, 290m², działka 1, 
500.00m², nowoczesny 899.000zł
857-338-820 Expert

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, 144m², działka 325m², 
nowoczesny dom w zabudowie sze-
regowej, segment skrajny 655.000zł
857-424-016 Apogeum 

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 

CIASNE, działka 6900m², idealna na 
inwestycję kapitału; równa sucha, 
w sąsiedztwie lasu, uzbrojenie prąd 
483.000zł 600-325-453 Apogeum

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, dział-
ka 1, 443.00m², działka z warunkami 
zabudowy, uzbrojenie: prąd, woda, 
gaz, kanalizacja 158.730zł 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
857-424-016 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 

BARSZCZEWO, działka 733m², . 
146.600zł 690-124-907 Ada

 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

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, działka 1903m², 1903m² 
ostatnia dzialka w Niewodnicy nargi-
lewskiej 5km za b-stok pod dom jed-
norodzinny, bezposrednio prad, wo-
dociąg i utwardzony dojazd gminny, 
sucha, kształtna, mpk/zdjęcia 115zł/
mkw. 696-566-169

BIAŁYSTOK, działka 2100m², z warun-
kami zabudowy 40mx50m. Położona 
miejscowości Sielachowskie. 7 mi-
nut od miasta. Media woda i kana-
lizacja nadziałce. Gaz, prąd światło-
wód, po granicy działki. 280zł/mkw.
579-983-782

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 8278m², na prze-
dłuzeniu ul Mickiewicza 8278m² w 
niewodnicy nargilewskiej, gm j.kość. 
podzielona na pół kl5, 6 bdb do 
przekształcenia, prad, wodociąg 
i utwardzony dojazd 115zł/mkw.
696-566-169

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

BIAŁYSTOK, działka 11111m², pła-
cę gotówką !! proszę o telefonicz-
ne podawanie propozycji z nume-
rem geodezyjnym i ceną 999.999zł
604-447-716

BRAŃSK, ul. Armii Krajowej, działka 
1000m², Sprzedam działki, szerokość 
25 metrów, długość dowolna. 55zł/
mkw. 510-213-650

CHOROSZCZ, działka 1037m², działka 
budowlana pod dom jednorodzinny, 
w sąsiedztwie nowej zabudowy, wy-
miary 27, 5 x 37 m, uzbrojenie: prąd, 
woda, kanalizacja185.000zł857-424-
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 

DĄBROWA Białostocka, działka 
831m², uzbrojona, pod zabudowę. 
50zł/mkw. 857-128-132

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

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

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 , działka 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 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. 70.000zł
797-965-804

OLSZTYN, działka 1203m², Myki, gm.
Dywity. 120.000zł 693-116-915

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

PROTASY, działka 1, 024.00m², z wa-
runkami 102.400zł 857-338-820
Expert

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  

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

T O Ł C Z E, działka 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  

ZAGRUSZANY, działka 2272m², bu-
dowlana, dostępna sąsiednia o zbli-
żonej powierzchni, spokojna okolica
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L    PB-U „BIRKBUD”L    PB-U „BIRKBUD”

Wybierz lokal idealny na Twój własny biznesWybierz lokal idealny na Twój własny biznes
WWybór odpowiedniego lokalu użytkowego, WWto jedna z kluczowych decyzji wpływającychWWna powodzenie prowadzonej działalności 
gospodarczej. Szukając miejsca idealnego dla biznesu,
należy wziąć pod uwagę zarówno charakterystykę 
branży, lokalizację, jak również preferencje klientów.

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 firma 
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 mo-
nitoring budynku.

Lokale do wynajęcia to:

42 m2 – V PIĘTRO

83 m2 – V PIĘTRO

52 m2 – parter

KONTAKT:
BIURO SPRZEDAŻY

ul. Św. Mikołaja 1
15-419 Białystok

Tel.: (85) 66 33 672
www.birkbud.pl
ZAPRASZAMY

pn.-pt. 9:00 – 17:00



i urokliwe położenie blisko natury,  
70.070zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
980m², płaska działka, w kształcie 
prostokąta 22 x 44 m, z warunkami 
zabudowy, uzbrojenie terenu: prąd, 
woda i kanalizacja 191.100zł857-424-
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 3800m², wraz 
z budynkami do remontu 275.000zł
600-900-969

AUGUSTÓW, działka 20000m², . 
65.000zł/ha 603-031-392

AUGUSTÓW, działka 38000m², Ziemia 
rolna klasa IV, z siedliskiem.220.000zł
600-900-969

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

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

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

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

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

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

BIELSK Podlaski, działka 4800m², 
działka rolna, przy drodze gminnej, 
niedaleko Bielska Podlaskiego. 16zł/
mkw. 510-715-661

BIELSK Podlaski, działka 10000m²,
Wezmę w dzierżawę lub kupię ziemię
rolną, gm. Wyszki, gm.Bielsk Podlaski
1zł/mkw. 538-103-442

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. 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, działka
20000m², działka rolna, IV klasa
60.000zł/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

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

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

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

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

 KRUSZEWO BRODOWO, działka
6000m², Dwie dobrze zlokalizowane

działki w Miejscowości Kruszewo-
Brodowo, przy drodze asfaltowej, w 

której są wszystkie media: prąd, woda,
kanalizacja, a w najbliższych miesiącach
będzie podłączony gaz. Posi 60zł/mkw.

731-510-530

 KRUSZEWO BRODOWO, działka
33000m², Działki położone przy drodze 

asfaltowej, w której są wszystkie 
media: prąd, woda, kanalizacja, gaz. 

Posiadają warunki zabudowy 
jednorodzinnej na 11 domów. 45zł/

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

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

PISZ, działka 3000m², 400m od jeziora 
Białoławki. 40zł/mkw. 693-429-747

PISZ, działka 3000m², 400m od jeziora 
Śniardwy. 40zł/mkw. 693-429-747

P R O TA S Y, dz ia ł k a  4 0 0 0 0 m ², 
Wydzierżawię ziemię orną. 100zł/ha
608-038-957

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

 ĭ SOKÓŁKA, DZIAŁKA 80000M², 
ORNA Z LASEM 8HA, MOŻNA 
PRZEKSZTAŁCIĆ NA BUDOW
LANA. 30.000zł/ha 733-214-833

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 18000m², rolno - 
budowlana, Wólka nr. 189, gmina 
Juchnowiec Kościelny, przy położona 

przy drodze asfaltowej Juchnowiec 
Wojszki. Media woda, prąd, kana-
lizacja, gaz w planach. 23zł/mkw.
505-103-220

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

 Augustów, działka 1000m²,A ó d i łk 1000 ²
Kupię Działkę z Linią Brze-

gową Augustów + 50km pro-
mień. Może być działka bu-

dowlana, rekreacyjna, rolna lub
Dom. 200.000zł 507-093-088

BIAŁYSTOK, działka 2, 140.00m², 
zalew Siemianówka, na plaży, wy-
pełni uzbrojona, plan zagospodaro-
wania przestrzennego. 650zł/mkw.
600-900-969

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 

OLECKO, działka 140000m², dział-
ka nad jeziorem, miejscowość 
Gryzy, pięknie położona, częścio-
wo zalesiona, woda, prąd. 7zł/mkw.
514-250-338

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

B I A ŁY S T O K , ul. Ustronna, os. 
Jaroszówka, działka 1300m², pod 
zabudowę mieszkaniową jedn., na 
Jaroszówce, ul. Wiklinowa/Ustronna. 
O wymiarach ok 48x27 m, przy drodze 
publicznej. Uzbrojona w gaz, energię 
elektryczną 339.000zł 784-254-055

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  

CIECHANOWIEC, działka 30000m², 
W y najm ę dz ia ł kę  w o ko l i c y 
Ciechanowca, Kosiorki Kolonia na 
budowę fotowoltaniki z dostępem 
do transformatora, dobry dojazd  1zł
692-259-814

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

POPIOŁÓWKA, działka 10885m²,
działka bezpośrednio przy trasie S-8 
blisko Korycina, przeznaczona pod 
stację paliw, motel, zajazd, stację 
obsługi TIR, media: prąd, wodociąg 
320.000zł 570-299-000 Krzysztof 

S O C H O N I E ,  dzia ł ka 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
BIAŁYSTOK, działka 10000m², las 
30.000zł 667-063-138

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

BIELSK Podlaski, działka 11700m², 
las 100 letni, Rajsk. 39.000zł
504-097-856

C Z Y Ż E W, działka 5000m², Las 
w Kamieniu Starym. 25.000zł
666-528-681

GRAJEWO, działka 10000m², Gmina 
Radziłów, Sosna, Świerk, Grab.ok 
80lat. 35.000zł 796-871-235

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

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

TRZCIANNE, działka 10000m², las 1ha, 
Wiszowate. 50.000zł 666-892-968

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, dział-
ka 51700m², Las 90 letni, obręb 
Milejczyce 45.000zł/ha 666-528-681

ZABŁUDÓW, działka 9800m², Las so-
snowy 50 letni, Ryboły, gm. Zabłudów 
37.000zł 504-097-856

ZABŁUDÓW, działka 12000m², Las 80
letni, Ryboły, gm. Zabłudów 65.000zł
504-097-856

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

OLECKO, działka 400000m², go-
spodarstwo agroturystyczne na 
Mazurach, nad jeziorem, budynek 
mieszkalny 980m² pow. użytkowej 12 
pokoi, sala bankietowa +stajnia, pil-
ne, cena do uzgodnienia. 3.200.000zł
514-250-338

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

TYKOCIN, działka 2500m², siedlisko
w gminie Tykocin, stodoła drewnia-
na 100m² +budynek gospodarczy ok
120m² działka pod dom w środku

792-177-811

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

GM.MICHAŁOWO, działka 9200m²,
Łąka 20.000zł 600-788-539

O L E C K O ,  dz i a ł k 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 

MICHAŁOWO, . 520.000zł 690-124-
907 Ada

B I A Ł Y 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 

A U G U S T Ó W, os .  Danowsk ie,
Sprzedam nowoczesny pensjonat/ho-
tel wraz z dzialka budowlana 1638m²
nad jeziorem Blizno. Zapraszam do
kontaktu i obejrzenia nieruchomosci.
1.500.000zł 698-955-677

508 353 278 OFERT Y DEWELOPERÓW 31

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



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

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

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

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
857-424-016 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, Garaż blaszak z bla-
chy ocynkowanej 3x6m 1.500zł
663-736-317

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

BY D GOS ZC Z, Garaże blaszane, 
wiaty garażowe, blaszaki. 1.700zł
607-074-269

AUGUSTÓW, Kanał najazdowy meta-
lowy. 500zł 518-457-738

SOKÓŁKA, Kupię garaż blaszak 1.000zł
530-733-049

HAJNÓWKA, Kupię garaż blaszak. 
696-950-525

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, ga-
raż murowany przy ulicy Łukowskie 
3B ,  (ze s p ó ł  g a r a ż y  p r z y  u l . 
Kaczorowskiego). 250zł 732-473-902

BIAŁYSTOK, os. Fasty, garaż mu-
rowany, cena do uzg. 19.000zł
504-097-856

BIAŁYSTOK, platformy garażowe 
w Białymstoku 2-auta. 44.000zł
604-447-716

Posiadam do wynajęcia

B I A ŁY S T O K , ul .  Sol idarnośc i , 
Solidarności, 2-pietro umeblowana. 
750zł/+opłaty 692-482-171

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

BIAŁYSTOK, os. Słoneczny Stok, 2 po-
koje w mieszkaniu 3 pokojowym ume-
blowany. 650zł 664-081-264

BIAŁYSTOK, 45m², 2 pokojowe 
600zł/+opłaty 600-900-969

B I A ŁY 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 

B I A ŁY S T O K , os. Białostoczek, 
Mieszkanie 2-pokojowe+ światło. 
1.200zł 519-552-208

BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska, 
Przytulne dwa osobne pokoje, ume-
blowane, pracującej parze lub stu-
dentkom, od stycznia lub lutego. 
1.000zł/+opłaty 502-250-555

TYKOCIN, 2.000m², Siedlisko we wsi 
Słomianka wynajmę dla pszczelarza 
lub na inną działalność w osłonie lasu i 
pól ekologicznych. 500zł 792-177-811

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

BIAŁYSTOK, 45m², ul. Przędzalniana, 
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
600zł/+opłaty 600-900-969

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

B I A ŁY S T O K , os. Białostoczek, 
Wynajmę pokój osobie pracującej. 
300zł 692-922-569

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

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

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

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

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,  1.200zł 570-299-000
Krzysztof 

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

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 

BIAŁYSTOCZEK, ul. Storczykowa, os.
Zielone Wzgórza, umeblowany pokój
w trzy pokojowym mieszkaniu, oso-
bie pracującej bez nałogów. 500zł
603-860-971

 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

SOKÓŁKA, wynajmę 2-pokojowe
w domu jednorodzinnym 2 km od
Sokółki 600zł/+opłaty 504-401-442

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

WYSOKIE Mazowieckie, wynajmę 
dom w gminie Nur 650zł 664-081-264

O L M O N T Y ,  w y n a j m ę  d o m .
700zł/+opłaty 884-691-250

BIAŁYSTOK, 44m², os. Mickiewicza,
wynajmę mieszkanie, cena z opłata-
mi. 1.000zł 698-154-773

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

BIAŁYSTOK, ul. Kontytucji 3 Maja, wy-
najmę umeblowany pokój 2 osobowy
na 10 piętrze, od zaraz. 600zł/całość
692-482-171

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

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

Poszukuję do wynajęcia
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

Kupię
BIAŁYSTOK, Kupie działkę może być
rolna okolice Sobolewa i Sowlan od
1000m do 1500m, bez pośredników.
606-831-247

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

SUPRAŚL, Kupię dom w Supraślu.
696-214-588

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

BIAŁYSTOK, Kupię działkę pod budo-
wę domu od 700m² do 1ha Białystok
lub bliska okolica. 604-447-716

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

B I A ŁY S T O K , Kupię dzia 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 mieszkanie do
remontu lub dom, Białystok obrze-
ża w rozsądnej cenie. 4.000zł/m²
503-391-530

BIAŁYSTOK, Kupię nieduże siedli-
sko ok. Tykocina, Knyszyna, Moniek,
Ryboł y, Ploski,  niedrogo. 1zł
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

BIAŁYSTOK, kupie mały dom w
Białymstoku lub na obrzeżach miasta
może być do remontu. 506-502-712

BIAŁYSTOK, kupię garaż blaszak
733-590-125

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

FOTELE 2szt stan db 100zł/szt. 793-
828-409 Białystok 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ĭ TAPCZAN NOWY, NIEUŻY
WANY, MIĘTKI MATERAC.
OKOLICE BARGŁOWA. 1zł
513-245-622 Augustów 

WAGA szalkowa zabytek 5kg. 84zł/szt.
503-391-530 Białystok

WERSALK A  250zł 795-999-550
Białystok 

WERSALKA mało używana miękkie 
boczki 350zł 793-828-409 Białystok

WERSALKA nowa  1.000zł 729-971-
047 Białystok 

WERSALKA używana. 200zł 856-501-
559 Białystok 

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

WERSALKA, zakupiona 2 miesiące 
temu z Białostockiej Fabryki Mebli, 
na sprężynach, szara, stan bdb. 150zł
792-177-811 Białystok 

WERSALK A. 150zł 795-999-550
Białystok 

REGAŁ dębowy z komoda mało uży-
wany 1.500zł 667-063-138 Białystok
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SPRZEDAM nowa wersalke bez bocz-
kow na sprezynie z pojemnikiem na 
posciel dowoz na terenie bialegostoku 
za darmo wnoszenie odplatnie 550zł
537-191-795 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie bez boczkow kolor szary-500zl 
550zł 881-564-250 Białystok 

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

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

WERSALKA nowa bardzo solidna. 
800zł 667-063-138 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 orna-
mentem, stan bdb. 50zł 888-501-191
Białystok

DYWAN mołdawski 1.60mx2, 30m 
nowy, kupiony 5.12.2020, posiadam 
paragon. 300zł 857-464-725 Białystok 

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

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

FIRANKI nowe, dł. 90cm, szer. 2.40m, 
błyszczące.20zł502-639-948 Białystok 8

KO M I N E K elektr. z obudową, 
Imitacja palacego się drewna, regu-
lacja mocy grzania, nawiew.Szer.ko-
minka67x24x58cm, szer. obudowy 
130x37x98.W kpl.do wykączemia pły-
ty matmurowe 970zł/całość 508-073-
762 Białystok 

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

SPRZEDAM telefon Maxcom mm134 
nowy cena 45zl Bialystok centrum tel 
503391530 540zł/całość 503-391-530
Białystok

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

ZESTAW do mycia podłogi( mop+wia-
dro) 30zł 504-352-084 Białystok 

ZLEWOZMYWAK granitowy narożny 
ALTAIR fi rmy Brenor, beżowy wraz z 
baterią, syfonem i dozownikiem do 
płynu. Stan dobry - do doczyszcze-
nia, w baterii uszczelka do wymiany.  
300zł/całość 690-695-395 Białystok 

CHOINKA sztuczna 2m 300zł 603-702-
300 Białystok

UMYWALKA podwojna w kolorze beżu 
120zł/szt. 508-073-762 Białystok 

UMYWALKI porcelanowe mało uzywa-
ne rózne rozmiary 3szt. cena od 30zł 
do 60zł . 40zł 508-461-400 Białystok

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

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

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

ŻYRANDOLE porcelanowe  40zł 506-
574-554 Białystok

ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramienne
i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-240-244
Sokółka

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

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

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

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

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

BLOCZKI silikatowe, pozostałość po bu-
dowie.  2zł/szt. 795-999-550 Białystok 0

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

BOJLER elektryczny 50l, Delta, średnicy 
44cm, wys.55cm-używany. Mam też: 
-.Biawar, średnicy 40cm, wys.67cm-
-używany -.Nowy, średnicy 40cm, 
wys.50cm. Mam też bojlery większe. 
220zł 508-073-762 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

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

DACHÓWKA czerwona poniemiecka,
możliwy dowóz. 606-262-582 Ełk

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

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

DESKA calówka, kantówka, 400 do
600złm³. 400zł/m³ 501-344-522
Michałowo

DESKI modrzewiowe. 700zł/m³ 501-
344-522 Michałowo

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

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

DRZWI 90, 9 szt., w białej okleinie z fu-
tryną, zamki Argent, drewno + szkło,
wyrób stolarski, stan idealny 200zł/
szt. 606-387-387 Łomża 

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

DRZWI Sokółka z zamkami 90 i futry-
nami nowe 4szt. 120zł/szt. 663-736-
317 Białystok 

DRZWI drewniane z futryną, 90 prawe,
szer z ościeżnicą 98, 5cm. 980zł/całość
508-073-762 Białystok 

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

DRZWI i futryny regulowane, 200-
400zł. 200zł 606-221-885 Białystok 

DRZWI oszklone białe. 20zł/szt. 857-
192-366 Choroszcz

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

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

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

DRZWI wewnętrzne, nowe, bez futryn,
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.przeszklo-
ne, 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 pcv z dostawką, Z
prawej strony drzwi „90” z lewej wi-
tryna, szer.198x209cm. 1.100zł 508-
073-762 Białystok 

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

DRZWICZKI do pieca, fizyka, 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 kostki
brukowej. 100zł/całość 571-232-731
Grajewo

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

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

GRYS czarny i biały, średni, ok 500kg.  0,
50zł/kg. 511-504-025 Białystok 

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

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

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

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-616-
814 Białystok 

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

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

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

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

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

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

K U PI Ę PŁY TKI CHODNIKOWE Z
ODZYSKU, CENA DO UZGODNIENIA
0, 10zł/szt. 600-452-710 Białystok 

KABINA, brodzik, geberyt, 200-600zł.
200zł 606-221-885 Białystok

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

KAMIENIE różnej wielkości. 150zł/m²
666-892-968 Trzcianne 

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

KANTÓWKA. 800zł 501-344-522
Michałowo 

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

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

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

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

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

KUPIE deski po szalunkach lub z roz-
biórki. 1zł 792-177-811 Białystok 

KUPIE piec na ECO groszek z podajni-
kiem 25KW 1zł 507-627-924 Białystok4

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

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

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

KUPIĘ płytki chodnikowe co najmniej
50szt, lub więcej kwadrat 33cm. Tylko
Białystok 1zł 510-715-661 Białystok 

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

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

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

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

NOWE, z ościeżnicą, białe, 3 szyby, za-
pakowane fabrycznie. Wymiary szer
87 cm wys 229 cm Nadają się na bal-
kon, 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 st 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 

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

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

PIEC nadmuchowy do garażu bardzo 
wydajny szybko nagrzewa pomiesz-
czenie 500zł 508-681-296 Hajnówka 

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

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

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

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

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

RAMA 7m, z ceownika 120mm.  500zł
511-504-025 Białystok

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

RURY 90 i 100, 15-20zł. 20zł 511-504-
025 Białystok 

STAL dwuteownik 240mm, 340mm, 
450mm.  1, 70zł/kg. 511-504-025
Białystok 

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

STEMPLE budowlane. 5zł/szt.501-344-
522 Michałowo 

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 

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

SŁUPKI ogrodzeniowe, rurka 9cm. 12zł/
mb 511-504-025 Białystok

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

TAŚMA z włókna szklanego do szpa-
chlowania płyt z suchego tynku 50szt. 
3zł/szt. 882-754-002 Białystok

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

UCHWYTY płotków śnieżnych. 10zł/
szt. 604-595-157 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 

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

WYMIARY 16, 7 x 5, 7 x 2, 7 cm. Mam 
ok 50 m² wysezonowane, zapakowane 
w paczki. Nadają się na drobne ele-
menty galanterii stolarskiej, parkiet 
(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 
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ZBIORNIK ciepłej wody 200 litrow z 
płaszczem 70 litr używany do napra-
wy 500zł/szt. 606-758-757 Białystok 

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

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

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

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

DĄB o grubości 55mm, sezonowany  
1.500zł/m³ 516-892-760 Knyszyn

DĄB tartaczny 6, 5m od średnicy 
90cm do 0, 60cm 1.100zł 504-476-
641 Suwałki

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

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

KAMIEŃ budowlany rozbijany koloro-
wy . 140zł/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

KUPIĘ płyto piec na (węgiel, drzewo) 
1zł 795-200-991 Białystok 

KUPIĘ starą czerwoną cegłę cena do 
uzg. 1zł 513-914-328 Michałowo 

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

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

OKNA z szybami drewniane, z demon-
tażu. 10zł/szt. 857-192-366 Choroszcz 

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

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

PRĘTY zbrojeniowe oraz siatka śred-
nica 10mm, dł. 2, 40m, 50szt. 2, 30zł/
kg. 882-754-002 Białystok 

S ŁUPKI betonowe zbrojone do 
sztachet 100szt. 20zł 857-373-728
Knyszyn 

SŁUPKI dębowe 200szt. 5zł/szt. 857-
373-728 Knyszyn 

ŁAŃCUCHY 4mm 6zł/mb 511-928-
792 Szumowo

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100zł/szt.
607-940-357 Łomża

ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł. 60cm, 
18W, energooszczędne, oryginalnie 
pakowane, 8szt. 8zł/szt. 797-542-353
Białystok 

AGD

CHŁODZIARKA mała. 80zł 571-232-
731 Ełk

GARNKI z grubym dnem, 19-części
nowe. 1.200zł 509-854-039 Białystok

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

KUCHENKA gazowa  150zł 663-736-
317 Białystok

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa,
piekarnik gazowy Mastercok, rożen
obrotowy, opiekacz, reduktor, mało
używana, jak nowa na działkę 430zł
511-240-244 Sokółka 

LODÓWKA używana sprawna. 80zł
663-736-317 Białystok 

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

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

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

PRALKA Frania 180zł 602-240-972 Ełk
PRALKA z podgrzewaczem 150zł 571-
232-731 Grajewo

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

SPRZEDAM odkurzacz Zelmer z kom-
pletnym wyposażeniem(wąż, ssawki,
rura) Posiada regulację mocy i zwijacz
kabla. 150zł 663-206-992 Białystok

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

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

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

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

UŻYWANA płyta gazowa EHT6435K
EL EC T ROLUX .  St an do br y  +.
Wykonana ze szkła ceramicznego,
szerokość 58 cm, z 4 żeliwnymi ruszta-
mi oraz zabezpieczeniem przeciwwy-
pływowym. 300zł/całość 690-695-
395 Białystok 

WIRÓWKA do bielizny 150zł 571-232-
731 Grajewo

WIRÓWKA do ubrań, Romo.Sprawna,
jak nowa 140zł 794-290-227 Białystok

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

ZMYWARKA Miele uszkodzona na
części. 150zł 729-971-047 Białystok 

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

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na 
części. 200zł 609-758-945 Białystok 

KUCHENKA gazowa z elektr. piekar-
nikiem, Amica, szer.50cm, kuchanka
na gaz z butli, wąż przyłączeniowy z
reduktorek w kpl.Termoobiek i zapa-
larka elektr, brak jednego iskrownika
690zł/całość 794-290-227 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/całość 503-391-530 Białystok 

Z A M R A Ż A R K A , 3 szuf ladowa,
szer.50x60x85cm, sprawna, brak 2
szufl ad 130zł 508-073-762 Białystok

|OKAP kominowy Mastercook ze stali 
nierdzewnej, szer.60cm, sprawny 70zł
794-290-227 Białystok 

Ogród

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

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 

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

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

SKUP złomu. 123zł 503-057-090
Białystok 

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

ŁAWKA dębowa, 3 osobowa+ komplet
drągów na konstrukcję nowa. 420zł
511-240-244 Sokółka 

Remontowo-budowlane

DEMONTAŻE kuchni, łazienek, mebli.
Wywóz. 883-688-417 Białystok 

GLAZURA, terakota, altany. 728-343-
757 Białystok 

INSTAL GOŁ Producent zbiorników 
betonowych Posiadamy ATEST 
SZCZELNOŚCI PZH i aprobatę tech-

y yy

niczną Działamy na terenie w. mazo-
wieckiego, warmińsko-mazurskiego 
i podlaskiego 2.000zł 533-177-069
Białystok 

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 

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

POSADZKI agregatem, balkony, papo 
obróbki. 604-595-157 Białystok 

PRACE wykończeniowe: łazienki, pod-
dasza, szpachlowanie, malowanie, 
tapetowanie, panele, drobne pra-
ce instalacyjne, zabudowy gk, itp... 
Dokładność i sumienność.Wolne ter-
miny. 790-565-595 Białystok 

REMONTY kompleksowo, solidnie
dokładnie. 882-698-490 Białystok

REMONTY/WYKOŃCZENIA kom-
pleksowo.  518-546-217 Białystok 

 SZEROKO rozumiane usługi 

remontowo-budowlane oraz 
wykończenia wnętrz.  511-950-519

Białystok 

 TYNKI agregatem 506-210-160
Białystok 

USŁUGI wywrotkami 3 osiowymi. 603-
218-715 Białystok 

DEMONTAŻE, remonty, wykończenia. 
690-398-771 Białystok 

MALOWANIE szpachlowanie tapeto-
wanie, panele, expresowe terminy, 
niskie ceny. 792-177-811 Białystok

 NAPRAWY domowe i przydomowe
Awaria w domu? Cieknący kran? 

Skrzypiące drzwi? Zadzwoń Usługi 
ślusarskie, wod-kan, Sprzątanie

ogrodów Odśnieżanie Malowanie 
czyszczenie komin 501-286-202 Łomża

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok 

TYNKOWANIE tradycyjne kominów 
na poddaszu, ocieplenia wełna mine-
ralna impregnacja krokwi. 797-513-
715 Białystok 

WYKONUJĘ naprawy okien i drzwi, 
serwis pogwarancyjny, regulacja, 508-
073-762 Białystok 

WYKONUJĘ różne drobne prace, 
naprawy i remonty 508-073-762
Białystok

Hydrauliczno-elektryczne

 ZLECENIA rozne wykonam Elektryk 
hydraulik inne Bus przewoz, sprza-
tanie piwnic, garaz, wywoz zlomu, 
mebli, RTV, AGD tel 503-391-530 
www.48503391530.cba.pl/ 80zł/ca-
łość 503-391-530 Białystok

HYDRAULIK, naprawy spłuczek, baterii 
itp. 792-177-811 Białystok

HYDRAULIK, naprawy, przeróbki, 
wymiany sedesów, przepychanie. 
Ekspres. 731-675-030 Białystok 

MONTAŻ domofonów i wideodomo-
fonów serwis. 507-627-924 Białystok 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana 
grzałek w bojlerach, piece c.o. na pali-
wo stałe, serwis pogwarancyjny, mon-
taż i doradztwo. 507-627-924 Białystok 4

USŁUGI elektryczne.Naprawa, monta-
że. 50zł 883-688-417 Białystok 

USŁUGI hydrauliczne. 50zł 883-688-
417 Białystok

Transport-przeprowadzki

BAGAŻÓWKI, przeprowadzki drobne z 
ekipą, realizujemy nietypowe zlecenia. 
881-564-250 Białystok 

TRANSPORT autem osobowym typu 
kombi, przewóz osób, rzeczy, drobne 
przeprowadzki. 883-927-423 Białystok 

TRANSPORT auto-laweta pomoc dro-
gowa holowanie tylko auta-osobowe 
motocykle Quady skutery czesci sa-
mochodowe 24/h 7-dni w tygodniu 
bialystok woj.podlaskie cala-polska 
883-927-423 Białystok

TRANSPORT. Drobne przeprowadzki.
Wnoszenie, wynoszenie. Utylizacja sta-
rych mebli, sprzętu RTV i AGD, zlomu. 
50zł 883-688-417 Białystok 

WYWOZ mebli, ksiazek, RTV, AGD, zlo-
mu, Bus przewoz, Elektryk, Hydraulik, 
montaz mebli, Sprzatanie, piwnic, 
garaz, Rozbiorka szop, garaz, cie-
cie www.48503391530.cba.pl tel 
503391530 90zł/całość 503-391-530
Białystok 

WYWOZ złomu, RTV, AGD, ksiazek, 
mebli, Bus przewoz, sprzatanie piwnic, 
garazy, Elektryk-hydraulik-Bialystok tel 
503391530 95zł 503-391-530 Białystok 0

HOLOWANIE aut 7 dni w tygodniu 
takze długie trasy  100zł/szt. 512-576-
250 Łomża 

POMOC drogowa 7 dni w tygodniu
fi rma z długoletnim doswiadczeniem  
1.234zł/szt. 512-576-250 Zambrów 

PRZEPROWADZKI bagazowki busy do-
stawcze utylizacja na wysypisko mebli 
elektroniki agd-rtv zelastwa palety 
deski ksiazki gazety kartony-itp.rzeczy 
537-191-795 Białystok 

PRZEPROWADZKI bialystok-warszawa 
-warszawa bialystok transport prze-
woz mebli agd-rtv rzeczy osobiste 
ksiazki kartony sprzet sportowy-inne 
rzeczy  884-774-233 Białystok

TRANSPORT osobowka 4-osoby bagaz 
kierowca z własnym autem osobowym 
do wynajecia bialystok podlasie cala 
polska zawioze odbiore na imprezki 
rodzinne wesela lotniska 791-593-813
Białystok 

USLUGI transportowe busem dostaw-
czym do-1, 5t przeprowadzki z eki-
pa bialystok podlasie na terenie calej 
polski 7-dni w tygodniu 537-191-795
Białystok 

ZAWIOZE na lotnisko 7 dni w tygodniu 
cały kraj zapraszam atrakcyjne ceny  
1.234zł/szt. 512-576-250 Łomża

Inne usługi

DEZYNSEKCJA, dezynfekcja, deratyza-
cja. Dyskrecja. 883-688-417 Białystok 

DROBNE naprawy. Montaż mebli z
paczki. 883-688-417 Białystok 

ELEKTRYK HYDRAULIK, montaz me-
bli.Malowanie, Wywoz mebli, ksiazek, 
lozek, fotel, drzwi, RTV, AGD, zlomu, 
Bus przewoz, Sprzatanie piwnic, garaz, 
Rozbiorka garaz www.48503391530.
cba.pl 90zł/całość 503-391-530
Białystok 

KOWAL wykona ogrodzenie, balustra-
dę, meble z kutego żelaza 501-545-296
Białystok 

NAPRAWA narzędzi ogrodowych, le-
śnych oraz budowlanych wyposażo-
nych w silniki spalinowe i elektryczne, 
wszystkich producentów, oraz elektro-
narzędzi. 600-113-916 Białystok 

OPRÓŻNIANIE mieszkań, domów i
piwnic, oferujemy szybką pomoc, po-
trzebujesz szybko wyczyścić miesz-
kanie ze zbędnych rzeczy- zadzwoń.
696-774-177 Białystok 

PIŁOWANIE rąbanie drewna. 501-344-
522 Michałowo 

SPRZĄTANIE posesji, domów, prze-
znaczonych na sprzedaż ekspreso-
we terminy niskie ceny 731-675-030
Białystok 

SPRZĄTNĘ posesję, zabiorę złom
własnym samochodem. Teren
Białegostoku i okolic. Osoby zainte-
resowane zapraszam do kontaktu.
100zł/całość 571-312-843 Białystok

USUWANIE pluskiew, karaluchów, pru-
saków oraz innych owadów.Tępienie
myszy, szczurów.Całe podlaskie.100%
dyskrecji. 883-688-417 Białystok

USŁUGI krawieckie, naprawy, kon-
takt w godzinach 15-17. 857-429-716
Białystok 

UTYLIZACJA starych mebli, sprzętu
RTV i AGD, zlomu. 50zł 883-688-417
Białystok 

WYCINANIE, podcinanie konarów
drzew stanowiących zagrożenie dla
domów mieszkalnych i budynków go-
spodarczych.  797-513-715 Białystok

WYCINKA drzew, trudnych-alpinistycz-
nie krzewów, samosiejek trzebież la-
sów, zrywka drewna, sadzenie, pielę-
gnacja, grodzenie upraw cięcie opału
itp Wykaszanie traw, zarośli 1zł 695-
332-129 Białystok 

WYCINKA lasu, fi rma zawodowa, szyb-
kie terminy realizacji. 501-344-522
Michałowo

WYCZYSZCZĘ działki pod budowę. 501-
344-522 Michałowo

WYKASZANIE traw, także z dużych ob-
szarów, pielęgnacja zieleni, usuwanie
samosiejek zakrzaczeń, czyszczenie
działek, obkaszanie upraw lesnych,
sadów 1zł 695-332-129 Białystok

WYTNĘ las, przetnę, potnę na opał. 
531-326-561 Białystok 

W Y W I OZ Ę złom. 693-409-808
Białystok 

WYWÓZ złomu, RTV, AGD, książek,
mebli, Bus przewóz, sprzątanie piwnic,
garaży, Elektryk-hydraulik-Białystok
inne tel 503391530 95zł 503-391-530
Białystok 

ZŁOTA rączka.Drobne naprawy. 
Montaż mebli z paczki. 883-688-417
Białystok 

SPRZATANIE piwnic garazy mieszkan 
strychow nie potrzebne rzeczy wywie-
ziemy na wysypisko mebelki agd-rtv
elektronike okna palety drzwi zelastwa
883-927-423 Białystok 

USŁUGI informatyczne, naprawa sprzę-
tu AGD z dojazdem do klienta 888-792-
189 Białystok

UTYLIZUJEMY na wysypisko mebelki-
-stoly krzesla komody kanapy regaly-
szafy kuchnie roznego rodzaju zela-
stwa sprzety agd-rtv elektronike itp.
rzeczy 791-593-813 Białystok

WYWALAMY graty z chaty wywozimy 
na wysypisko mebelki sprzety agd-rtv
elektronike palety deski kartony ksiaz-
ki zelastwa 884-774-233 Białystok 
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