
Yuniversal Podlaski oferuje klientom bogaty wybór 
mieszkań w Białymstoku, Warszawie, Ełku, Suwałkach 
i Łodzi oraz największy na Podlasiu wachlarz lokali 

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.

– W naszej pracy pomagamy Klientom w dokonywaniu 
najważniejszych wyborów – dotyczących miejsc, w których 
będą mieszkać przez wiele lat. Doskonale wiemy, jak ważny jest 

zakup nowego domu, mieszkania, czy lokalu. Dlatego dokładamy 
wszelkich starań, by realizowane przez nas obiekty spełniały 
wymagania i potrzeby ich użytkowników. Udało nam się zyskać 
zaufanie Klientów – najlepiej świadczą o tym pozytywne opinie 
osób, które zdecydowały się na zakup nieruchomości w naszej 
firmie oraz to, że po latach wracają do nas po zakup następnych 
– mówi Antoni Piekut, prezes Yuniversalu Podlaskiego.

Dowodem na szczerość tych słów są dwie najnowsze inwesty-
cje, które są aktualnie w ofercie dewelopera. Jest to Kamienica 
Starobojarska i wciąż rozrastające się osiedle Dolina Cisów.

Więcej na stronie 20 – 21.

W numerze:
��STR. 6 – Biuro Bonus Nieruchomości poszukuje 
kandydatów na agentów nieruchomości
��STR. 8 – Eksperci z Agencji Nieruchomości 
Domer radzą: inwestujcie w ziemię!
��STR. 10 – Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe 
zmienia swoje oblicze na Eko Centrum
��STR. 22 – PB Szeliga – ostatnie 
mieszkania z widokiem na park
��STR. 30 – Duet Nieruchomości zaprasza na ulicę Krzywą
��STR. 32 – Rozmowa z Mateuszem 
Czeczko, architektem wnętrz
��STR. 34 – 13VIP 4Home&Kitchen 
poleca produkty marki Smeg
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Nietuzinkowe inwestycje Yuniversalu Podlaskiego

Kamienica Starobojarska 

i Dolina Cisów
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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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DOLINA CISÓW
Białystok, Wasilków

mieszkania o pow. 34 - 82 m2

komórki lokatorskie 
w cenie mieszkania

sklepy i punkty usługowe 
w zasięgu ręki

RuSzyłA SpRzeDAż 
etApu NR VIII

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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Wywiad z Katarzyną Berą, zawodowo zajmującą się zarządzaniem 
mieszkaniami.

Kompleksowe zarządzanie 
mieszkaniami na wynajem
Wynajem mieszkań to dzisiaj jeden z najbardziej 

dochodowych sposobów czerpania korzyści 
z posiadanych nieruchomości. Wiąże się to jednak 

z poświęcaniem mnóstwa własnego czasu, pracy i nerwów. 
Kompleksowa obsługa wynajmu mieszkań i domów to usługa 
kierowana do właścicieli lokali przeznaczonych na wynajem.

Mariusz Kochański: Na czym polega zarządzanie 
mieszkaniami?

Katarzyna Bera: Zarządzanie mieszkaniami jest pasyw-
nym sposobem zarabiania pieniędzy na wynajmie mieszkań 
z „użyciem” zarządcy. Przyjmując pod opiekę nieruchomość, 
sprawdzam stan techniczny, przygotowuję ofertę (zdjęcia, home 
staging, opis i ogłoszenie na portalach), określam grupę docelową, 
pod nią dostosowuję mieszkanie i znajduję najemcę. Następnie 
w imieniu właściciela na podstawie pełnomocnictwa podpisuję 
umowę najmu. W dalszej kolejności comiesięcznie załatwiam 
bieżące sprawy: opłacam czynsz, koszty napraw, itd. Dotyczy 
to również wyprowadzki najemcy. Na koniec miesiąca sporzą-
dzam raport dla właściciela z wpływów, kosztów i ewentualnych 
obciążeń najemcy wraz z potrąceniem swojego wynagrodzenia. 
Inaczej mówiąc, jest to kompleksowa opieka nad mieszkaniem.

Jakie są formy zarządzania i czym się różnią?
Tak. Są dwie formy zarządzania: standardowe oraz z gwa-

rancją czynszu. Zarządzanie standardowe polega na udzieleniu 
zarządcy pełnomocnictwa do zarządzania mieszkaniem. W tym 
wariancie ryzyko pustostanu jest po stronie właściciela, choć 
w moim interesie jest dążenie do jak najszybszego najmu miesz-
kania, bo od tego uzależnione jest moje wynagrodzenie. Z tego 
też względu kwota na rękę dla właściciela jest różna w każdym 
miesiącu.

W przypadku zarządzania z gwarancją czynszu, ryzyko pu-
stostanu zarządca przenosi na siebie i wkalkulowuje w koszty. 
Tym samym właściciel ma pewność, że co miesiąc otrzyma stały 
przychód, lecz pomniejszony o to ryzyko. Właściciel zarobi mniej, 
ale regularnie.

Która z tych form jest wybierana częściej?
Wszystko zależy od warunków zastanych na mieszkaniu, 

określenia grupy docelowej, optymalizacji najmu i oczekiwań 
właściciela. Jednym zależy na jak najwyższym zysku z ryzykiem 
pustostanu, innym na „świętym spokoju” z niższym, ale regular-
nym wpływem pieniędzy na konto.

A kto najczęściej decyduje się na usługę zarządzania? 
Do kogo jest skierowania Twoja oferta?

Tak naprawdę oferta zarządzania jest skierowana do wszyst-
kich ludzi, którzy chcą wynająć swoje mieszkanie. Jeśli właściciel 
nieruchomości mieszka w innym mieście, za granicą a nawet jest 
na miejscu, ale nie ma czasu zajmować się szukaniem najemcy, 

bieżącymi opłatami i naprawami, np. ze względu na wykonywaną 
pracę i obowiązki lub po prostu nie ma wiedzy o tej branży i nie 
chce kłopotów, to rozwiązaniem dla niego jest właśnie usługa zarzą-
dzania. Właściciel wówczas odciąża się od wszystkich obowiązków, 
które występują przy wynajmie. Jest to najbardziej pasywny przy-
chód z wynajmu z możliwych. (Zresztą często się słyszy, że wynajem 
to najbardziej pasywny przychód, co nie jest prawdą, bo jednak 
czynności do wykonania przy wynajmie jest mnóstwo).

Wspomniałaś o wynagrodzeniu prowizyjnym. Jaki 
jest koszt usługi zarządzania dla wynajmującego? 
Domyślam się, że rożni się on w zależności o wybranej 
formy zarządzania?

Tak, to raz. Dwa, każdy koszt jest ustalany indywidualnie 
w zależności od danego mieszkania: dla ilu osób jest przezna-
czone, czy wynajmujemy całościowo dla jednego najemcy czy 
na pokoje dla studentów i osób pracujących. W drugim przy-
padku, adekwatnie do liczby najmowanych pokoi, jest tyle samo 
sporządzanych umów. Wiąże się to z większym nakładem pracy 
dla zarządcy, a tym samym wyższymi kosztami wynagrodze-

nia. W przypadku zarządzania standardowego koszty oscylują 
w okolicach 20% dla zarządcy, 80% dla właściciela z przychodu.

Jak zaczynałaś pracę w zarządzaniu nieruchomościami. 
Długo się tym zajmujesz?

Zaczynałam wraz z mężem Grzegorzem, z którym 6 lat temu 
zakupiliśmy pierwszą kawalerkę. Byliśmy wtedy jeszcze za granicą 
i skorzystaliśmy z usługi zarządzania nad mieszkaniem. Gdy wró-
ciliśmy do Polski, mieliśmy już kilka nieruchomości, którymi się 
opiekowałam. W pewnym momencie zaczęli zgłaszać się do mnie 
znajomi i ludzie z poleceń z prośbą o zajęcie się sprawami zwią-
zanymi z ich wynajmowanymi mieszkaniami. Zajmuję się więc 
zarządzaniem już 5 lat.

Podoba Ci się?
Tak, jest to praca bardzo interesująca. Lubię pracować z ludź-

mi, mimo, że różni się zdarzają.. Trochę problemów zdarza się 
przy załatwianiu spraw w urzędach, spółdzielniach itp., ale tak, 
lubię swoją pracę.

Jak widzisz przyszłość usług zarządzania mieszkaniami?
Widzę to tak, że każdemu, kto potrzebuje pomocy, to wraz 

z DrBroker Nieruchomości, którego współwłaścicielem jest 
mój mąż Grzegorz, zawsze doradzimy, jak zająć się daną nieru-
chomością. Zarządzanie jest de facto doradztwem w sprawach 
nieruchomości, a to sprawia, że na takie usługi zawsze będzie 
zapotrzebowanie.

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

Katarzyna Bera tel. 501 7332 237

Skomponuj swój własny pakiet reklamowy

ASKDOM.PL
PROMOCJA NA REGIONALNYM PORTALU NIERUCHOMOŚCI1

KRAMIK.PL
PROMOCJA NA PORTALU OGŁOSZENIOWYM2

NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE  /  OKAZJE
PROMOCJA W LOKALNYCH GAZETACH3

BETTER VISION
AGENCJA REKLAMOWA
- Wideo - Sesje zdjęciowe - Spacery wirtualne
- Reklama na platformie Facebook - Artykuły - Publikacje

4

REGIONALNA PLATFORMA PROMOCJI W WOJ. PODLASKIM

Grupa Goldwing sp. z o.o.
698 026 353

ul. Świętojańska 12a 
Białystok
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Haczyki i kruczki podczas sprzedaży  
lub zakupu nieruchomości

Zakup nieruchomości jak i jej sprzedaż to decyzja 
do której często dojrzewamy bardzo długo, czasem 
całymi latami. To bardzo poważny i złożony proces, 

ponieważ wartości transakcji są zdecydowanie większe 
niż te którymi operujemy na co dzień. Do niedawna 
podczas wyboru nieruchomości zakładaliśmy, że jest 
to wybór na lata lub często nawet dożywotni. Dzisiaj już 
częściej młodzi uczestnicy rynku nieruchomości zauważają, 
że po latach mieszkania w mieszkaniu przychodzi czas 
na zakup tzw. szeregówki, a później kupna lub budowy 
domu jednorodzinnego. I bardzo dobrze, ponieważ mniejsze 
przywiązanie do naszych czterech kątów umożliwia nam 
większą mobilność oraz daje możliwość dopasowania 
nieruchomości do naszych bieżących potrzeb.

Skoro mowa o potrzebach mieszkaniowych, to mamy je prze-
różne. Jedni kupują mieszkanie ponieważ chcą mieszkać w bloku 
z uwagi np. na szybki dostęp do atrakcji dużego miasta. Inni ma-
rzą o własnym domu z dużym ogrodem gdzieś pod lasem. Jeszcze 
inni wynajmują luksusowe apartamenty lub domy co z kolei tych 
pierwszych wyjątkowo dziwi. Ale to tak jak z długoterminowym 
wynajmem samochodów. Kiedyś nie do pomyślenia, a dzisiaj 
coraz bardziej popularny sposób na radość korzystania z wy-
marzonego auta.

Jeśli jednak myślisz o zakupie nieruchomości to zdecydowanie 
polecamy skorzystać z usług biura nieruchomości. Profesjonalni 
pośrednicy nieruchomości z racji swojego doświadczenia jak 

i często prawniczego wykształcenia są w stanie przewidzieć róż-
nego rodzaje scenariusze i w porę uprzedzić Klienta o możliwych 
ryzykach. Warto w tym przypadku wspomnieć o bezpieczeństwie 
prawnym całej transakcji. Jest wiele niuansów w polskim prawie, 
których nieznajomość może doprowadzić do braku szczęśliwego 
finału w zakupie wymarzonego mieszkania.

Dobrym przykładem jest chęć zakupu mieszkania przez 
rodziców na osobę małoletnią, a więc w rozumieniu polskiego 
prawa cywilnego osobę, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła 
małżeństwa. Osoba taka nie posiada pełnej zdolności do czynności 
prawnych, a więc nie może całkowicie swobodnie występować 
w obrocie prawnym.

Do reprezentowania małoletniego w przypadku umowy 
kupna mieszkania umocowani będą jego rodzice (rodzic) jako 
przedstawiciele ustawowi.

W przypadku kupna nieruchomości konieczne może być 
również uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na rozporządzenie 
majątkiem małoletniego. Zgodnie bowiem z art. 101 § 3 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego „rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu 
opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich 
czynności przez dziecko”. Kodeks rodzinny niestety nie zawiera 
katalogu czynności, które przekraczają zwykły zarząd i tym samym 
wymagają zgody sądu opiekuńczego.

Przyjmuje się, że odpłatne nabycie przez dziecko składnika 
majątkowego o znacznej wartości z wykorzystaniem środków 
pieniężnych, które są na koncie małoletniego jest czynnością 

przekraczającą zwykły zarząd. W takiej sytuacji przedstawiciel 
ustawowy małoletniego musi wystąpić do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na skorzystanie z majątku dziecka 
na zakup nieruchomości. Wniosek powinien być dobrze uzasad-
niony (np. zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych małoletniego), 
do wniosku należy też dołączyć umowę przedwstępną zakupu 
nieruchomości. I tutaj mogą pojawić się schody w przypadku 
naszej niewiedzy i faktu podpisania umowy przedwstępnej wraz 
z wpłatą zadatku oraz wyznaczeniem zbyt krótkiego terminu 
na ostateczne przeniesienie własności. Istnieje duże ryzyko, iż 
wniosek zostanie rozpatrzony przez sąd opiekuńczy już po termi-
nie wskazanym w umowie przedwstępnej. W wielu przypadkach 
na taką decyzję możemy czekać nawet kilka miesięcy. Co gorsza 
nie mamy większego wpływu na przyspieszenie terminu wydania 
postanowienia, a nie możemy jeszcze zapominać o konieczności 
jego uprawomocnienia.

Doświadczony pośrednik bez wątpienia zetknął się z taką 
sytuacją i ma możliwość zadbania o interesy kupującego i dopil-
nowania, by odpowiednie zapisy chroniące znalazły się w umowie 
przedwstępnej.

Zatem aby uniknąć przykrych sytuacji, analogicznie jak 
w krajach Europy Zachodniej i USA, korzystanie z usług biura 
nieruchomości powinno być codziennością.

Zbigniew Kalinowski 
Stok Nieruchomości 
tel. +48 505 000 939
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Lokal użytkowy  
– jak wybrać najlepszy?
Wybór odpowiedniego lokalu nie jest rzeczą 

prostą. Czy w grę wchodzi wynajem, czy zakup 
nieruchomości, jest to decyzja ważna, często 

decydująca o sukcesie albo porażce przedsięwzięcia. 
Poprzedzona musi zostać dokładnym prześledzeniem 
rynku oraz przemyśleniu konkretnej oferty pod wieloma 
względami. Decyzja co do najlepszego lokalu najczęściej 
wiąże się z pewnym kompromisem w kwestiach ceny, 
położenia, metrażu i standardu idealnego lokalu.

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 monitoring budynku.

LokaLe Do wynajęcia to:
42 m² – V PIĘTRO
83 m² – V PIĘTRO

52 m² – parter

nowa inwestycja w HoroDnianacH

Już niebawem w ofercie PB-U „BIRKBUD” pojawią się lokale 
w pawilonie usługowo – handlowym w Horodnianach, w bez-
pośrednim sąsiedztwie Biedronki. Lokale mają zróżnicowaną 
powierzchnię od 25 do 138 mkw.

wynajmij LokaL na giełDzie

EKO CENTRUM Giełda na Andersa w Białymstoku to miejsce 
doskonale znane mieszkańcom miasta. Urozmaicony asortyment 
sprawia, że klienci wszystkie najpotrzebniejsze towary znajdą 
w jednym miejscu.

To tu przyjeżdżają po wszelkie artykuły spożywcze, dania 
na wynos (pielmieni, sushi, potrawy domowe), odzież, obuwie, 
meble, dywany, artykuły ogrodnicze.

najemcy giełDy oferUją także  
certyfikowane wyroBy ekoLogiczne:

 � produkty eko żywności mi.n. dietetyczne, bezglutenowe 
i bez cukru;
 � kosmetyki naturalne;
 � ekologiczne artykuły pielęgnacyjna dla dzieci oraz środki 
czystości.

Jednym słowem wszystko, co jest potrzebne do codzienne-
go funkcjonowania. Dodatkowo w każdą niedziele plac przed 
Centrum zmienia się w raj dla miłośników czterech kół – tu jest 
giełda samochodowa.

Dlaczego warto wynająć lokal przy ulicy Andersa 
w Białymstoku? Zarządcy giełdy zapewniają doskonałe warunki 
do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie do wynajęcia 
jest lokal handlowy w starej hali nr 1, o powierzchni 506m² z ła-
zienką, z wejściem do lokalu przez roletę o napędzie elektrycznym.

Giełda na Andersa to bardzo dobra lokalizacja – średnio 
odwiedza ją kilka tysięcy kupujących dziennie. Atutem jest 
duży parking – 880 miejsc i całodobowy Monitoring/Ochrona. 
Najemcom oferowany jest atrakcyjny czynsz.

KONTAKT 
BIURO SPRZEDAŻY 

ul. Św. Mikołaja 1 
15-419 Białystok 

Tel.: (85) 66 33 672 
E-mail: mieszkania@birkbud.pl

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe SA 
w Białymstoku 

Tel. (85) 675 00 05 wew.22;  
Kom. 516 867 741 

E-mail: biuro@podlaskiecentrum.pl
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25 lat doświadczenia

To Ty tworzysz swój własny wszechświat,  

my Tobie tylko w tym pomagamy

ZLEĆ NAM USŁUGĘ,

A BEZPIECZEŃSTWO 

TRANSAKCJI MASZ 

ZAGWARANTOWANE

 15-281  Białystok         ul. Legionowa 28 lok 205

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

DOMY     DZIAŁKI      MIESZKANIA     KOMERCJA

kupno       sprzedaż       wynajem     kredyty

Skontaktuj się z nami już dziś

Anna
696 680 600
ania@em4.com.pl

Tomasz
516 129 184

agent@em4.com.p

Ignacy
698 110 165
ignacy@em4.com.pl
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DARMOWY PORTAL OGŁOSZENIOWY
Miejsce najlepszych okazji!

www.kramik.pl
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POLECANI EKSPERCI

DORADZTWO FINANSOWE

Oszczędność
 czasu i nerwów!

Analiza i wsparcie
podczas podpisywania

 umowy z bankiem.

Pomoc w wyborze
 najlepszej oferty 

i zalatwienie 
formalnosci.

Porównanie ofert
 różnych banków

 w jednym miejscu. 

Opieka podczas
całego procesu
pozyskiwania 
finansowania.

Potrzebujesz kredytu?
Poznaj ofertę sprawdzonych ekspertów finansowych, którzy kompleksowo 

przeprowadzą Cię przez proces uzyskania kredytu lub finansowania.
W ramach współpracy, otrzymasz całkowicie bezpłatnie:

ul. Warszawska 1A lok. 19 
15-062 Białystok

85 732 13 29 
+48 600 365 820

ul. Warszawska 14 lok. 2a 
15-063 Białystok 

+48 723 687 185
+48 723 986 301

ul. Wiejska 71 
15-351 Białystok

85 732 13 29 
+48 600 365 820

ul. Zachodnia 2F lok U11
15-345 Białystok

+48 535 979 077
+48 602 114 457
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Inwestycja u zbiegu ulic Starobojarskiej i Łąkowej

Zamieszkaj w nowoczesnej Kamienicy 
w centrum Białegostoku
Marzysz o komfortowym mieszkaniu 

w centrum miasta, a także o ciszy, spokoju 
i bezpieczeństwie? Cenisz historyczną 

przestrzeń miasta i wizualny powrót do przedwojennych 
korzeni? Trafiłeś idealnie. Yuniversal Podlaski rozpoczął 
unikalną inwestycję. To Kamienica Starobojarska.

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

– W sześciokondygnacyjnym budynku znajdzie się 60 miesz-
kań o powierzchni od 25 do 109 mkw., a także cichobieżne windy 
oraz komórki lokatorskie. W garażu wielostanowiskowym na po-
ziomie -1 przewidziano 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.

Niebanalna architektura nawiązuje do historii Białegostoku, 
a w połączeniu z nowoczesnością powstanie miejsce dla osób 
ceniących sobie komfort i piękno. Na elewacji budynku zostanie 
zamontowany medalion upamiętniający fakt, iż w przeszłości 
na terenie nieruchomości znajdował się budynek, w którym 
przebywał marszałek Józef Piłsudski.
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Mieszkanie za miastem

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 kameralnych budynków 
mieszkalnych. Każdy znajdujący się na osiedlu budynek 
mieszkalny został wyposażony w szybkie i cichobieżne 
windy. Lokale mieszkalne zlokalizowane w parterze posia-
dają tarasy o powierzchni od 19 do nawet 122m². Ponadto 
wszystkie budynki posiadają garaże podziemne. Warto 
podkreślić, że w cenie mieszkania kupujący otrzymuje 
komórkę lokatorską.

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

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

O FIRMIE

Yuniversal Podlaski to prawie 20 lat działalności pod własną 
marką i ponad 30 lat doświadczenia w branży deweloperskiej 
w Polsce. Prezesem firmy jest Antoni Piekut, współwłaściciel 
działającej od 1991 r. spółki Wersal Podlaski. Zespół pra-
cowników Yunversalu tworzą osoby posiadające wieloletnie 
doświadczenie w branży budowlanej. Potwierdzeniem wy-
sokiej jakości naszych realizacji są liczne nagrody. Są wśród 
nich Diamenty Forbesa oraz Gazele Biznesu, a także takie 
tytuły jak Luksusowa Marka czy Biznesowe Odkrycie Roku.

KONTAKT: 
Biuro Sprzedaży Białystok 

Białystok, ul. Piękna 3 
tel.: 85 747 30 30 

e-mail: bialystok@yp.com.pl
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O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ–BUD Sp. z o.o. powstało 
w marcu 1998 roku.
Obecnie stanowi Grupę JAZ-BUD, która prowadzi działal-
ność deweloperską oraz realizuje generalne wykonawstwo 
na terenie województwa podlaskiego oraz mazowieckiego.
JAZ–BUD realizuje kompleksowo obiekty budownictwa 
mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty przemy-
słowe i inżynieryjne. Posiadamy w całości własne zaplecze 
techniczne do realizacji inwestycji budowlanych.
JAZ–BUD prowadzi głównie działalność deweloperską, 
polegającą na budowie na gruntach własnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi 
i podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. Nasze in-
westycje z nowymi mieszkaniami to projekty w doskonałych 
lokalizacjach. Wykonujemy również obiekty mieszkalne oraz 
inżynieryjne na zlecenie inwestorów zewnętrznych takich jak 
np. Spółdzielnie Mieszkaniowe.
Od momentu powstania firmy, głównym celem naszej 
Spółki jest realizacja obiektów budowlanych spełniających 
wymagania stawiane przez Klienta pod względem jakości 
i terminowości wykonania. Koncentrujemy się na wdraża-
niu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie budownictwa 
i architektury. Osiągamy to dzięki profesjonalizmowi, pa-
sji budowania i wysokiej efektywności działania, a także 
partnerskim relacjom z architektami, dostawcami i podwyko-
nawcami. Tworząc budynki mieszkalne przywiązujemy wagę 
nie tylko do ich estetyki, ale także do funkcjonalności nowych 
mieszkań tam się znajdujących. W związku z wpływem, jakim 
nasze inwestycje wywierają na najbliższe otoczenie, tworzymy 
przyjazną architekturę, harmonijnie wkomponowaną w są-
siedztwo. Przez ponad 15 lat działalności zdobyliśmy uznanie 
zarówno klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych.
W początkowym okresie działalności firma zatrudniała kil-
kunastu pracowników – dzisiaj ponad 120 osób. W trakcie 
istnienia firmy nastąpił ogromny rozwój Spółki. Oprócz 
zwiększenia liczby i wielkości realizowanych inwestycji po-
szerzono także profile działalności otwierając min. Centrum 
Handlowe – Galerię Antoniuk.
JAZ–BUD wspomaga działalność charytatywną szeregu 
fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych czy 
szkół. Sponsoruje również imprezy sportowe, rekreacyjne 
i kulturalne

Jaz-Bud prezentuje kolejny etap (V i VI) inwestycji na Bojarach. Planowany 
termin zakończenia V etapu to 30 września 2021 roku, a VI etapu to 31 marca 
2023 roku.

Nowe Bojary = nowe życie
W kwadracie ulic Ryskiej, Łąkowej, Kraszewskiego 

i Towarowej w Białymstoku powstaje inwestycja 
mieszkaniowa tworzona przez białostocką firmę 

Jaz-Bud. Co sprawia, że jest tak wyjątkowa? To przede 
wszystkim najwyższy standard wykonania połączony 
z nowoczesnymi technologiami. Budynki powstające 
na osiedlu Nowe Bojary dedykowane są tym, którzy szukają 
wyjątkowych mieszkań w maksymalnie komfortowej 
lokalizacji. W kolejnym etapie tej gigantycznej inwestycji 
powstają kolejne dwa budynki, w których znajdują 
się mieszkania jedno, dwu, trzy i czteropokojowe.

Osiedle Nowe Bojary to zespół nowoczesnych i eleganckich 
budynków mieszkalnych, położonych w atrakcyjnej okolicy – 
tuż przy granicy historycznej dzielnicy Bojary. Przedsięwzięcie 
zaprojektowane i budowane przez doświadczonych inżynierów 
współpracujących z przedsiębiorstwem budowlanym Jaz-
Bud jest wynikiem zapotrzebowania wszystkich przyszłych 
mieszkańców.

jakość i LokaLizacja Priorytetem

Przemyślany projekt i doskonałe wykonanie – te określenia 
oddają całość zamierzeń deweloperskich.

– Naszym klientom proponujemy dostęp do szerokiej oferty 
powierzchni mieszkalnych, stąd też każdy może indywidualnie do-
pasować wybór mieszkania do potrzeb – mówi Dariusz Jaszczuk 
z białostockiej firmy Jaz-Bud.

Do dnia dzisiejszego zostały ukończone i oddane do użytko-
wania budynki A, B, C, D i E. Obecnie w sprzedaży są mieszkania 

i lokale usługowe z budynku G i budynku H. Pod koniec IV kwar-
tału 2021 roku w ofercie pojawi się oferta mieszkań z budynku I.

innowacyjność PonaD wszystko

Osiedle Nowe Bojary jest i będzie bardzo zróżnicowane. 
Decydować będą o tym różnorodne kształty i wysokości budynków, 
jak również zastosowane w nich rozwiązania architektoniczne.

– W ofercie posiadamy mieszkania o różnorodnej archi-
tekturze i rozkładzie i metrażu, dzięki czemu kompleksowa 
i wymarzona aranżacja wnętrz nie sprawi najmniejszych kłopotów 
przyszłym mieszkańcom – dodaje Dariusz Jaszczuk.

Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi od 27,02 m² 
do 98,37 m², a ich zróżnicowane rozkłady pozwalają na znalezie-
nie mieszkania idealnego. Łącznie w trzech obecnie realizowanych 
budynkach znajdzie się ponad 500 mieszkań.

Nie jest jednak tak, że oferta przedsiębiorstwa Jaz-Bud kończy 
się na mieszkaniach. W budynku znajdą się również podziemne 
garaże wielostanowiskowe z miejscami parkingowymi a także 
komórki lokatorskie.

– Ceny mieszkań zaczynają się już od 6300,00 zł/m² 
i do każdego mieszkania jest możliwość dokupienia komórki 
lokatorskiej oraz podziemnego miejsca parkingowego – mówi 
Dariusz Jaszczuk z firmy Jaz-Bud.

Priorytetem działalności deweloperskiej firmy Jaz-Bud jest 
sprostanie indywidualnym wymaganiom każdego klienta. Stąd 
też każdy z kupujących, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej 
architektury budynku, będzie mógł tak zaaranżować wnętrze, 
by spełniało ono nawet te najbardziej rygorystyczne wymagania 
estetyczne i funkcjonalne.

KONTAKT: 
JAZ–BUD Sp. z o.o. Sp.j. 

ul. Świętokrzyska 3 
15-843 Białystok 
tel. 85 651 49 49
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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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Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Kamienica Starobojarska. Osiedle Bojary. Wyjątko-
wa 4-piętrowa kamienica o podwyższonym stan-
dardzie zlokalizowana tylko 3min od ścisłego cen-

trum. Apartamenty o pow. 25-109m2. Miejsca 
postojowe zlokalizowane w garażu podziemnym. 

W parterze lokale usługowe o pow. 53-160m2.

I kw. 2022r. Od 7.950 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budynek nr 
7. Kolejny budynek na naszej popularnej inwe-
stycji „Osiedle Rekreacyjne”. Mieszkania o pow. 
38-135m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1. 

I kw. 2022r.. Od 5.250 zł/m2

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 inwe-
stycji (budyn-
ki nr 1 i 2)- III/
IV kw. 2021r.

Od 5.850 zł/m2

Domy jednorodzinne przy ul. Horodniańskiej. 
Osiedle Nowe Miasto- 6 domów ze wspólnym zjaz-
dem do garażu podziemnego, 1 dom z samodziel-

nym garażem naziemnym, domy o powierzchniach 
182-244 m2, pełna infrastruktura techniczna.

I kw. 2021r. Od 4.117 zł/m2

Dolina Cisów- Etap VIII- Białystok/Wasilków. Naj-
popularniejsza inwestycja naszej firmy. 4-piętro-
we budynki z mieszkaniami o pow. 34-82m2. Na 
parterze ogórki o pow. 19-112m2. Komórki loka-
torskie w cenie mieszkań, garaże na poziomie -1..

II kw. 2021r. Od 5.300 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budynek nr 
6. Mieszkania o pow. 38-98 m2, komórki lokator-

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

III kw. 2021r. Od 5.150 zł/m2

Dolina Cisów- Etap VII- Białystok/Wasilków. 
Ostatnie cztery mieszkania o metrażu 82,44m2 

zlokalizowane na 4 piętrze. Komórki lokator-
skie w cenie mieszkań, garaże na poziomie -1.

I kw. 2021r. Od 5.450 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto-bud. 
nr 5. Ostatnie trzy dostępne mieszkania o 
pow. 75,54 m2, komórka lokatorska w ce-

nie mieszkania. Garaże na poziomie -1 

Gotowe do 
odbioru

Od 4.900 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 
lokale usługowe

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

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.
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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. 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.

II kwartał 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)

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.

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

ul. Brukowa 28 lok. 1
15-889 Białystok

85 749 60 20
www.askosa.pl

CIEPŁA 38 Apartamenty 
Prestiżowy i elegancki 7-piętrowy budynek o po-

nadczasowej architekturze i designie, zloka-
lizowany przy ulicy Ciepłej w Białymstoku

od 6700 zł/mkw

JSR Capital Developer
Kopernika 37, 19-100 Mońki

728 000 321 
www.jsrcapital.pl

Nowoczesne domy w wyjątkowo interesują-
cej i funkcjonalnej zabudowie szeregowej. Za-
pewniają pełną prywatność. Duży nacisk kła-
dziony jest na energooszczędność budynków, 

nowoczesne instalacje teletechniczne i naj-
wyższej jakości materiały budowlane.

grudzień 2020r od 430 000 zł



DARMOWY PORTAL OGŁOSZENIOWY
Miejsce najlepszych okazji!

www.kramik.pl
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Asko: nowa inwestycja przy ulicy Ciepłej w Białymstoku

W trosce o środowisko

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

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

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

Nowoczesny budynek mieszkalny położony blisko centrum 
Białegostoku już w 2022 roku będzie zdobił przestrzeń miejską. 
Wysoki standard wykończenia oraz minimalistyczny design 
wyznaczać będą jakość inwestycji, w której oprócz mieszkań 
o standardowym rozkładzie i metrażu znajdą się również eks-
kluzywne apartamenty. Wyjątkowość obiektu podkreśli wysoki 
standard wykończenia wnętrz oraz zielone patio z bezpiecznym 
placem zabaw dla dzieci.

ekoLogia w BUDownictwie

W ostatnich latach ekologia dynamicznie wkroczyła rów-
nież w branżę budowlaną. Najwięcej przykładów wykorzystania 
rozwiązań ekologicznych można znaleźć w budownictwie jed-
norodzinnym. To właśnie indywidualni inwestorzy najpierw 

zaczęli wykorzystywać panele słoneczne, pompy ciepła czy 
deszczówkę.

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

zacznij ekoLogiczne życie oD zaraz

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

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

LokaLizacja iDeaLna

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

Do tego bliskość licznych ścieżek rowerowych i stacji rowerów 
miejskich sprzyjać będzie towarzyskim wyprawom niekoniecznie 
jedynie w granicach miasta.

O FIRMIE

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

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

Numer telefonu: 85 749 60 20 
Email: biuro@askosa.pl 

Godziny pracy: 8.30 – 16.30 Pn – Pt

Największe zalety białostockich 
Apartamentów przy ulicy Ciepłej:
 5 panele fotowoltaiczne na dachu – to oszczędność 

pieniędzy i większa niezależność energetyczna,

 5 zielony dach – to naturalna oczyszczalnia po-
wietrza z pyłów, kurzu i spalin a także większa 
izolacyjność termiczna i akustyczna budynku,

 5 stacje do ładowania samochodów elektrycznych,

 5 dwupoziomowy garaż z miejscami postojowymi,

 5 zielone patio z bezpiecznym placem zabaw dla 
dzieci,

 5 cichobieżne windy, wózkownia, komórki 
lokatorskie
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Budmex Development & Architecture
ul. A. Mickiewicza 64B, 

16-070 Choroszcz
791 767 022 

www.budmex.net

Sportowa,Tulipanowa, Osiedle Za-
cisze, 56 m2 w Choroszczy 

Przedstawiamy Państwu przestronne mieszka-
nie w centrum Choroszczy.Mieszkanie mieści się 
w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym przy 
ul. Sportowej/Tulipanowej. Budynek usytuowa-

ny w bliskim sąsiedztwie szkół, przedszkola, skle-
pów, poczty, przystanków komunikacji miejskiej.

265 832 zł

Sportowa,Tulipanowa, Osiedle Za-
cisze, 93 m2 w Choroszczy

Przedstawiamy Państwu przestronne mieszka-
nie w centrum Choroszczy.Mieszkanie mieści się 
w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym przy 
ul. Sportowej/Tulipanowej. Budynek usytuowa-

ny w bliskim sąsiedztwie szkół, przedszkola, skle-
pów, poczty, przystanków komunikacji miejskiej.

439 000 zł

Sportowa,Tulipanowa, Osiedle Za-
cisze, 71 m2w Choroszczy

Przedstawiamy Państwu przestronne mieszka-
nie w centrum Choroszczy.Mieszkanie mieści się 
w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym przy 
ul. Sportowej/Tulipanowej. Budynek usytuowa-

ny w bliskim sąsiedztwie szkół, przedszkola, skle-
pów, poczty, przystanków komunikacji miejskiej.

399 999 zł

Sportowa,Tulipanowa, Osiedle Zacisze, ka-
walerki od 27 m2 do 93 m2 apartamenty

Do mieszkań przynależeć będą duże balkony, a do 
niektórych tarasy, bądź na parterze ogródki. Ofer-

ta obejmuje docelowo 6 bloków z około 200 miesz-
kaniami, budowanych w trzech odrębnych etapach. 

Realizacje wykonane są najlepszych dostępnych 
na rynku materiałów za konkurencyjną cenę. 

od 199 000 zł

Melpi Development
Warszawska 36, 16-070 Łyski

85 74 74 740 
www.melpi.pl

NATURA PARK, Arktyczna, Zawady, Białystok
Osiedle Natura Park to kompleks niskich budynków 
z mieszkaniami w standardzie premium od 32 m2 

do 85 m2, położony na początku osiedla Zawady w 
Białymstoku. Dzielnica Zawady to jedna z najbar-

dziej prestiżowych lokalizacji w Białymstoku. Poło-
żenie idealnie pasuje dla rodzin żyjących aktywnie.

IV kwar-
tał 2022 r.

od 190 340 zł



32  WNĘTRZ A  508 353 278

Kupujemy mieszkanie/dom i co dalej?

Jak poradzić sobie  
z aranżacją wnętrz
Wnętrza i ich aranżacja wymagają umiejętnego 

rozplanowania w przestrzeni. Musimy nie 
tylko uwzględnić nasz charakter, ale także styl 

życia i preferencje. Od samego początku należy zdawać 
sobie sprawę, że to pracochłonne i kosztochłonne 
przedsięwzięcie, dlatego tak ważnym jest podejmowanie 
decyzji w sposób przemyślany, ponieważ skutki naszych 
decyzji będą odczuwane przez długi okres czasu.

Dom czy mieszkanie może być zarówno w stanie surowym, 
developerskim jak i wymagać przeprowadzenia generalnego 
remontu. Stworzenie przestrzeni niezależnie od jej stanu począt-
kowego wymaga stworzenia miejsca gdzie nie tylko będziemy 
czuć się bezpiecznie, ale także które stanie się nasza wizytówka 
gdy przyjdą goście czy rodzina.

wszystko rozPoczyna się oD PLanowania i ProjektU

– Najważniejsze jest poświecenie uwagi i czasu na dokładne 
zrozumienie rozmieszczenia pomieszczeń. Musimy się zastanowić, 
które pomieszczenia zaadaptujemy na sypialnie, pokój dziecka 
czy też gabinet. Jednym z podstawowych sposobów jest podział 

przestrzeni na dwie dominujące strefy: prywatną i publiczną. 
W pierwszej strefie znajdziemy sypialnie, pokoje dzieci, gabinet 
czy łazienki, natomiast w tej drugiej korytarz i strefę wejścia, 
reprezentacyjny salon kuchnie, jadalnie i toaletę.

Taki podział w łatwy sposób pomaga uzyskać efekt schludnego 
harmonijnego wnętrza – mówi Mateusz Czeczko, architekt wnętrz 
z biura Czeczko Design Studio.

W projektowaniu wnętrz nie możemy zapomnieć ze nasze 
preferencje i gust to jedna strona medalu. Z drugiej strony musimy 
pamiętać o uwzględnieniu ograniczeń, które napotykamy na swojej 
drodze. Wymiary okien czy ich rozmieszczenie, umiejscowienie 
grzejników i instalacji, a także ścian konstrukcyjnych czy kanałów 
wentylacyjnych, może stanowić o naszym sukcesie w projektowanie 
wymarzonej przestrzeni i pomoże uniknąć przykrego rozczarowania.

wyBór styLU

– Musimy być świadomi, że niekiedy niektóre zmiany, 
o których marzymy mogą się okazać niemożliwe do wykonania 
z przyczyn od nas niezależnych. Ale może to być idealny wstęp 
przy zakupie mieszkania czy domu by móc z góry określić na czym 
nam najbardziej zależy – mówi Mateusz Czeczko.

Na początkowym etapie warto także mieć chociaż minimalny 
zarys, w jakim stylu chcemy urządzić wnętrze. Możliwości jest 
naprawdę wiele – m.in. skandynawski, minimalistyczny, no-
woczesny, klasyczny, glamour. Każdy z nich można dodatkowo 
wzmocnić by był on zgodny z naszym gustem.

Pamiętajmy, że nie zważając na rodzaj stylu czy trendu, 
wnętrza które tworzymy powinny być ponadczasowe i stanowić 
podstawę wygodnego życia.

Mateusz Czeczko 
Architekt Wnętrz 

Czeczko Design Studio 
www.czeczko-design.com
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Miejsce najlepszych okazji!

www.kramik.pl
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TMK Projekt – piękne i stylowe wnętrza na długie lata

„Małe detale, wieńczą wielkie dzieła”
Sztukateria wewnętrzna to cały wachlarz elementów 

dekoracyjnych, dzięki którym w oryginalny i stylowy 
sposób ozdabiamy nasze mieszkania, domy, biura, 

kliniki itd. Choć kojarzyć się może z pałacowym przepychem, 
to doskonale komponuje się we współczesnych designach.

Sztukateria nieodzowny element w dekoracji wnętrz, zarówno 
wnętrz klasycznych jak i nowoczesnych. Doskonale połączenie 
dla tapet i nie tylko.

– Sztukateria jest podstawowym i nieodłącznym elementem 
zarówno historycznej, jak i współczesnej architektury na Świecie 
– mówi Mariusz Wnorowski z TMK Projekt. To marka, która 
zajmuje się projektowaniem i produkcją sztukaterii gipsowej, 
sztukaterii elewacyjnej a także paneli gipsowych 3D.

Produkcja polega na projektowaniu, modelowaniu i tworzeniu 
form z gipsu lub tworzyw sztucznych, a następnie na odlewaniu 
gotowych elementów, które przy wykorzystaniu formy można 
wielokrotnie powielać.

– Sztukateria gipsowa jest o wiele trwalsza niż styropiano-
wa. Nie jest tak łatwa w montażu jak sztukater styropianowy, 
jednak ze względu na swoje dekoracyjne walory może konku-
rować ze zdobieniami wszelkiego typu. Jest stosowana zarówno 
wewnątrz pomieszczeń , jak i na zewnątrz budynków – dodaje 
przedstawiciel TMK Projekt.

O twórczym potencjale nowoczesnych sztukaterii decyduje 
przede wszystkim bogactwo wzorów. Występują one między 
innymi w formie rozet, listew, gzymsów czy też pilastrów. Można 
również sięgnąć po sztukateryjne konsole, półkolumny, obudowy 
kominkowe lub reliefy.

PaneL giPsowy w 3D? to możLiwe

Panele gipsowe 3D są innowacyjnym, a zarazem jednym 
z najnowszych rodzajów gipsowej dekoracji, za pomocą którego 
można wyczarować niebanalne wnętrze, nadać mu styl i sprawić, 
że będzie niepowtarzalne i wyjątkowe.

– Innowacyjny system gipsowych paneli dekoracyjnych 
z zastosowaniem motywów 3D jest trójwymiarową nowością 
w przestrzeni. Jest to absolutna innowacja we wnętrzach nowo-
czesnych, która równie odważnie kontrastuje z klasyką – mówi 
Mariusz Wnorowski.

Zachwycające wzory paneli 3D nadają ścianom naj-
nowocześniejszą formę i mogą zmienić nasze otoczenie 
w niekonwencjonalną aranżację. Dzięki łatwej i szybkiej instalacji 
kreujemy własny, niepowtarzalny styl.

a może PaneL ażUrowy?
Na rynku wnętrzarskim co chwilę pojawiają się rozmaite no-

wości i rozwiązania. Jednym z nich, który w ostatnim czasie cieszy 
się popularnością są panele ażurowe. Pełnią one zarówno funkcję 
estetyczną, nadającą pomieszczeniom styl i niepowtarzalność, 
jak również pomagają w łatwy sposób wydzielić we wnętrzach 
odpowiednie strefy. Sprawdzają się idealnie w małych wnętrzach.
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Skontaktuj się z nami    +48 733 450 100   |   biuro@askdom.pl

TYSIĄCE OGŁOSZEŃ SETKI ARTYKUŁÓW DZIESIĄTKI FACHOWCÓW

najlepszych 
biur nieruchomości 
i deweloperów

o chrakterze
informacyjnym 
i poradnikowym

dzięki którym wyremontujesz, 

urządzisz i wyposażysz 
swój dom lub mieszkanie 
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Odbierz swoją własną kartę 
Programu Partnerskiego.

Korzystaj z rabatów
na produkty oraz usługi 
firm i specjalistów
zrzeszynych na askdom.pl.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ RABATOWĄ PROGRAMU PARTNERSKIEGO?



WIĘCEJ INFORMACJI O RABATACH, ODNAJDZIESZ NA STRONIE
www.askdom.pl  ->  zakładka WSPÓŁPRACA  ->  PROGRAM PARTNERSKI

POZNAJ FIRMY I SPECJALISTÓW, U KTÓRYCH UZYSKASZ
RABATY I SPECJALNE OFERTY Z KARTĄ PROGRAMU PARTNERSKIEGO
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