
Estate Consulting powstało w wyniku zapotrzebowania 
klientów na usługi niestandardowe. Nie tylko 
pośredniczymy, ale także doradzamy w zakresie 

inwestowania w nieruchomości, pomagamy znaleźć 
rozwiązania w trudnych sytuacjach, wyszukujemy 
możliwości tam, gdzie inni ich nie dostrzegają. 
Na nieruchomości patrzymy holistycznie.

Rynek nieruchomości to jak wiadomo nie tylko mieszkania, domy 
działki. To również nieruchomości kapitałowe, spekulacyjne, rozwojo-

we oraz komercyjne w całej szerokości znaczenia tego zwrotu. Estate 
Consulting świadczy szereg usług związanych z tą właśnie dziedziną.

Pozyskiwanie terenów pod inwestycje to długo-
trwała, często wielomiesięczna praca. Zajmujemy się 
tym kompleksowo począwszy od dogłębnej analizy potencjału 
lokalizacji pod inwestycje oraz oceny jej opłacalności, poprzez 
sprawdzenie stanu prawnego, sprawdzenie zapisów w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego, lub jeśli taki nie 
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Blisko do centrum, choć za miastem

Dolina Cisów 
zaprasza
Firma Developerska Yuniversal Podlaski jest doskonale 

znana wszystkim mieszkańcom Białegostoku oraz 
okolic. Wysoką jakość inwestycji oddawanych 

do użytku wyznacza wiele czynników – wśród nich 
priorytetem jest klient i jego maksymalna wygoda. Stąd 
też w poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi warto 
zainteresować się jedną z czołowych inwestycjami 
developera – Doliną Cisów w Wasilkowie.

Zaledwie 12 minut od centrum miasta, kameralna i unikalna 
zabudowa, bliskość zieleni i malowniczość lokalizacji – to główne 
atuty Doliny Cisów.

Mieszkania z antresolą

W ofercie dostępne są zarówno mniejsze mieszkania – 40 
mkw. po podłodze, jak i te większe, o powierzchni 107 mkw., 
wyposażone w antresolę. Te właśnie lokale mieszkalne zajmują 
2. i 3. piętro budynku. Na dole znajduje się aneks kuchenny 
połączony z pokojem, łazienka z kabiną walk-in oraz salon, 
po wejściu na schody zaś dostać się można do jednej z trzech 
sypialni i kolejnej łazienki, tym razem wyposażonej w wannę.

– Mieszkania z antresolą zostały wykończone z użyciem no-
woczesnych materiałów i obowiązujących trendów aranżacyjnych 
– mówi Jadwiga Bańkowska z Firmy Developerskiej Yuniversal 
Podlaski. – Każde mieszkanie posiada balkon, z którego roz-

pościera się wspaniały widok na las. Dużym atutem inwestycji 
mieszkaniowej jest pełne zaplecze rekreacyjne głównie dla dzieci 
– plac zabaw, boisko do gry w siatkę, siłownię pod chmurką. 
Na osiedlu działa również przedszkole i żłobek, funkcjonują 

także sklepy spożywcze oraz 
salony usługowe. Mieszkańcy 
korzystać mogą z prze-
stronnych parkingów oraz 
garaży zlokalizowanych w pod-
ziemiach budynku.

Aktualnie w sprzedaży 
zostało jeszcze 20 mieszkań, 
w sumie było ich 102.

klasyka i prostota

Dostępne tam właśnie 
nowocześnie wykończone 
mieszkania pod klucz to oferta 
warta zainteresowania. Każde 
z mieszkań posiada przynależ-
ne pomieszczenia (komórki). 
Mieszkania są kompleksowo 

wykończone i dopasowane do potrzeb wymagających klientów. 
Developer stawia na klasyczne wykończenie i funkcjonalną 
prostotę, która z sukcesem wpisze się w ponadczasowe potrzeby 
mieszkańców.

Osiedle Dolina Cisów składa się z 26 budynków, jest wy-
budowanych 13 budynków gdzie jedynie zostały mieszkania 
dwupoziomowe, w tym 3 wykończone pod klucz o powierzchni 
około 110 m2.

kolejny etap

W styczniu 2018 r. deweloper zaczął V etap inwestycji gdzie 
będą budowane kolejne dwa, pięciokndygnacyjne bloki z miesz-
kaniami o powierzchni od 30m2-78m2 z widokiem na Dolinę 
Rzeki Supraśl. W sumie liczba lokali mieszkalnych w tym etapie 
budowy powiększy się o 110 lokali. Do każdego mieszkania będzie 
przypisana komórka lokatorska w cenie. W budynkach bęą garaże 
podziemne na 55 miejsc parkingowych.

Przedstawiciele firmy zapraszają do do działu sprzedaży 
w Dolinie Cisów w godzinach:

wt. – pt.: 8.00 – 16.00
sob.: 9.00 – 14.00

NP
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 BIAŁYSTOK, 1225m², prąd, os. Zielone 
Wzgórza, w planie przeznaczona pod usługi i 

produkcję. Szerokość 30m 370 zł  

 BIAŁYSTOK, 180m², działka 726, os. Pietrasze, 
cegła, wolno stojący, z 1992 roku, ocieplony, nowa 

elewacja. 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, 
podpiwniczony 530.000 zł  

 BORAWE, 180m², działka 3300, powiat 
Ostrołęka, położony we wsi. Centralne 

ogrzewanie, wodociąg, szambo, nowe okna PCV. 
Pustak + cegła.  190.000 zł  

 DĄBRÓWKI, 1060m², Działki z warunkami 
zabudowy, różne powierzchnie do wyboru. Przy 

drodze gminnej. 49.000 zł  

 MARKOWSZCZYZNA, 1821m², ogrodzona, 
prąd, Przepięknie, kameralnie położona działka w 

pobliżu NIEWODNICY i ZALESIAN, warunki 
zabudowy na dom  237.000 zł  

 PŁOCICZNO, 2000m², prąd, gm. Ełk, z dostępem 
do jeziora Zdrężno, kanalizacja do podłączenia. 

59.000 zł  

 PIŁATOWSZCZYZNA, 3002m², 3040mkw, 
działki z wydanymi warunkami zabudowy na domy 

jednorodzinne. W sąsiedztwie dwa siedliska 
rekreacyjne, las. 66.000 zł  

 ZAŚCIANKI, 150m², działka 706, murowany, 
wolno stojący, do wykończenia wewnątrz. 

Ocieplony. Studnia głębinowa, gaz, kanalizacja. 
Dojazd polbruk. 390.000 zł 

anImmobilia

1

RynekPierwotny.pl – największy portal nowych mieszkań i domów, posia-
dający w swojej bazie ponad 2.000 inwestycji i 61.000 ofert.

Fiskus zarobi miliony na wynajmujących

Wynajmujesz mieszkanie? 
W tym roku zapłacisz więcej
Coroczne zmiany w zasadach podatku PIT, niestety 

stały się już regułą. Na początku 2018 r. również 
wprowadzono kilka takich zmian. Jedna z nich dotyczy 

ryczałtowego opodatkowania wysokich przychodów 
z prywatnego najmu i prywatnej dzierżawy. Dzięki 
podwyższeniu podatku dla około 11 000 wynajmujących, 
w 2018 r. fiskus chce dodatkowo otrzymać 50 mln zł. Koszt 
tej podatkowej zmiany po części zostanie „przerzucony” 
na najemców. Rząd musi uważać z podwyższaniem poziomu 
opodatkowania najmu, bo takie zmiany negatywnie wpływają 
na lokatorów, którymi często są osoby o niskich dochodach.

W 2018 r. dodatkoWe WpłyWy 
dla fiskusa Wyniosą 50 Mln zł

Na wstępie warto przypo-
mnieć, że zmiany w zakresie 
ryczałtowego opodatkowania 
prywatnego najmu, prywatnej 
dzierżawy i umów o podobnym 
charakterze, dotyczą osób uzy-
skujących z tego tytułu przychody 
wynoszące ponad 100 000 zł 
rocznie. Od 1 stycznia 2018 r. 
nadwyżka rocznych przychodów 
ponad 100 000 zł, została objęta ryczałtową stawką 12,5%. 
W odniesieniu do niższych przychodów, nadal jest stosowana 
dotychczasowa stawka na poziomie 8,5%.

W projekcie ustawy, która skutkowała m.in. wzrostem opo-
datkowania prywatnego najmu (Dz.U. 2017 poz. 2175), można 
znaleźć szacunki dodatkowych kwot, które fiskus zamierza otrzy-
mać od wynajmujących. Informacje z poniższej tabeli wskazują, 
że w pierwszym roku obowiązywania wyższej stawki podatkowej 
(2018 r.), dodatkowe wpływy do budżetu państwa z tego tytułu 
wyniosą 50 mln zł. Przez dziesięć kolejnych lat, podatek od 
najmu związany ze stawką 12,5%, ma wzrosnąć do prawie 70 
mln zł rocznie.

Przez najbliższe lata, wpływy fiskusa z tytułu ryczałtowego 
opodatkowania najmu i dzierżawy, wzrosną również dzięki 
podwyżkom czynszów oraz większej liczbie podatników. Dane 
Ministerstwa Finansów wskazują, że pomiędzy 2009 r. i 2016 r. 
dochody budżetu państwa związane z ryczałtowym opodatkowa-
niem prywatnego najmu oraz prywatnej dzierżawy, zwiększyły się 
o mniej więcej 270%. Taka zmiana była między innymi efektem 
wprowadzenia w 2010 r. jednolitej i niskiej stawki ryczałtu ewi-
dencjonowanego (patrz poniższy wykres).

Statystyki Ministerstwa Finansów sugerują, że dzięki opo-
datkowaniu prywatnego najmu i prywatnej dzierżawy, fiskus 
w 2016 r. zarobił około 820 mln zł. Wprowadzenie wyższej stawki 
dotyczącej przychodów ponad 100 000 zł rocznie, spowoduje 
wzrost wpływów z ryczałtowego opodatkowania najmu o 5% – 6%. 
Trzeba jednak pamiętać, że ciężar podatkowej podwyżki będzie 

rozłożony nierównomiernie. Odczują go osoby osiągające duże 
przychody z najmu prywatnego i prywatnej dzierżawy.

Wyższy podatek ryczałtoWy od najMu 
zapłaci 11 000 osób …

Zaprezentowane powyżej szacunki wzrostu wpływów podatko-
wych z tytułu prywatnego najmu i prywatnej dzierżawy, opierają 
się na założeniu, że ryczałt wynoszący 12,5%, będzie musiało za-
płacić około 11 000 podatników. Wedle ostatnich danych fiskusa, 
właśnie tyle osób opodatkowanych dotychczas jednolitą stawką 
8,5%, może uzyskać przychody wynoszące ponad 100 000 zł 

rocznie. Będą to raczej zamożni 
podatnicy. W przypadku wynajmu 
mieszkań, osiągnięcie przychodu 
przekraczającego 100 000 zł/rok, 
wymaga czerpania korzyści z kilku 
lokali. Jest to oczywiste nawet jeśli 
uwzględnimy sytuację wynajmują-
cego z Warszawy, który w ramach 
czynszu otrzymuje 2500 zł mie-
sięcznie (30 000 zł rocznie).

Właściciele nieruchomości za-
grożeni wyższą stawką podatkową 
powinni wiedzieć, że roczny limit 
niżej opodatkowanych czynszów 

(100 000 zł), dotyczy obojga małżonków uzyskujących wpływy 
z prywatnego najmu lub prywatnej dzierżawy (objęte ryczałtem 
ewidencjonowanym). W ten sposób fiskus zabezpieczył się przed 
możliwością obchodzenia nowych przepisów.

lokatorzy odczuliby duże Wzrosty opodatkoWania WynajMu

Wyższe ryczałtowe opodatkowanie przychodów z najmu pry-
watnego, raczej nie wzbudza dużych kontrowersji, gdyż ta zmiana 
dotknie relatywnie małą grupę raczej zamożnych podatników. Trzeba 
jednak zdawać sobie sprawę, że właściciele lokali będą próbowali 
„przerzucić” wyższe koszty podatkowe na najemców. W przypad-
ku zmian podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku, 
skala opisywanego zjawiska nie powinna być bardzo duża. Tym 
niemniej, rząd przy wprowadzaniu kolejnych zmian dotyczących 
opodatkowania najmu, powinien brać pod uwagę również ich wpływ 
na najemców. Wspomniana kwestia jest istotna, gdyż w polskich wa-
runkach na najem decydują się głównie osoby posiadające niewysokie 
dochody. Jeśli w przyszłości dojdzie do znaczącego podwyższenia 
poziomu opodatkowania prywatnego wynajmu, to niezamożni 
lokatorzy mogą być najbardziej poszkodowaną grupą.

Andrzej Prajsnar

 �Lokalne wieści
Rozbudowa ulic Waryńskiego i Proletariackiej

W centrum Białegostoku zostaną odnowione i rozbudowane 
dwie ulice: Ludwika Waryńskiego i Proletariacka. Miasto podpisało 
umowę z wykonawcą tego zamówienia. Prace budowlane już się 
rozpoczęły.

Inwestycję zrealizuje firma BBGM Kamila Gryko. Prace obej-
mą budowę jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych oraz 
parkingu z drogami manewrowymi. Zostanie też wybudowana 
infrastruktura techniczna.

– Inwestycja na dwóch ulicach w ścisłym centrum miasta po-
prawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców – powiedział zastępca 
prezydenta Adam Poliński. – Na Proletariackiej i Waryńskiego będzie 
lepsza przejezdność. Skorzystają na tym kierowcy, rowerzyści i piesi.

Na realizację inwestycji wykonawca ma czas do końca czerwca 
2018 roku. Koszt rozbudowy obu ulic to ponad 3 mln 420 tys. zł.

www.bialystok.pl

30 mln zł na rewitalizację w Dąbrowie Białostockiej
Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził kolejny lokalny 

program rewitalizacji. Tym razem dokument opracowała gmina 
Dąbrowa Białostocka, która chce odnowić najbardziej zdegrado-
wane obszary.

Rewitalizacja obejmie sołectwa Grodziszczany, Grzebienie 
i Różanystok, a także samą Dąbrowę Białostocką i ulice: gen. Sulika, 
Armii Krajowej, Dworcową, Krzyżanowskiego, ks. Fordona, ks. 
Popiełuszki, Południową, Sikorskiego i Tuwima. Obszar ten to 1916,5 
ha, czyli 7,66 proc. powierzchni gminy. Zamieszkuje go ponad 3 tys. 
osób, a więc nieco ponad 25 proc. wszystkich mieszkańców.

Gmina chce m.in. uporządkować przestrzeń wokół Sanktuarium 
Matki Bożej w Różanymstoku, przeprowadzić remont i termomo-
dernizację budynku szkoły podstawowej oraz wybudować świetlicę 
w tej miejscowości. Z kolei w Dąbrowie Białostockiej planowa-
ny jest remont budynków komunalnych, remont infrastruktury 
na osiedlu przy ul. Sulika, renowacja i rozbudowa kina na potrzeby 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i izby regionalnej czy zago-
spodarowanie przestrzeni po dawnej żwirowni i utworzenie tam 
miejsca do wypoczynku.

Oprócz projektów inwestycyjnych, w lokalnym programie re-
witalizacji znalazły się też projekty o charakterze społecznym, takie 
jak program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców czy 
szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszt projektów to ok. 30 mln zł. Środki na przygotowanie 
dokumentu zostały przyznane Dąbrowie Białostockiej w ramach 
konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów 
rewitalizacji z Programu Pomoc Techniczna.

www.wrotapodlasia.pl

TIS Group w Rydze
Firma TIS Group, produkująca kotły C. O., nastawia się na bizneso-

wą ekspansję na Wschód. W marcu wzięła udział w Międzynarodowych 
Targach Budowlanych „House I” w Rydze na Łotwie.

TIS prezentowała podczas targów nowości w swojej ofercie. 
Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się nowy kocioł 
C.O. zasilany pelletem, wyposażony w nowoczesny podajnik paliwa, 
system automatycznego czyszczenia palnika, innowacyjną automatykę 
TIStronic-496P gwarantującą wiele lat bezawaryjnej pracy systemu.

NP
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 DOM WOLNOSTOJĄCY 
BIAŁYSTOK, 280m², działka 697, os. Ba-
cieczki, cegła, wolno stojący 570.000 zł  

 3 POKOJE 
BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Świętego Jerze-
go, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV 345.000 zł  

 3 POKOJE 
BIAŁYSTOK, 61.50m², 4p., ul. Ślusarska, os. 
Młodych, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
okna PCV 410.000 zł  

 3 POKOJE 
BIAŁYSTOK, 62m², 4p., ul. Świętego Jerze-
go, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, okna PCV 260.000 zł  

 3 POKOJE 
BIAŁYSTOK, 63m², 1p., ul. Warszawska, 
os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła 420.000 zł  

 APARTAMENT 
BIAŁYSTOK, 70.75m², os. Dziesięciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV 489.000 zł  

 4 POKOJE 
BIAŁYSTOK, 75m², 2p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV 379.000 zł  

 3 POKOJE 
BIAŁYSTOK, 76m², 1p., ul. Świętego Jerze-
go, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV 329.000 zł  

 DWUPOZIOMOWE 
BIAŁYSTOK, 82m², 2p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła 320.000 
zł  

 4 POKOJE 
BIAŁYSTOK, 87.76m², 1p., ul. Armii Wojska 
Polskiego, os. Białostoczek, ks. wieczysta, 
cegła, okna PCV 395.000 zł  

 KOMFORT DLA CIEBIE 
FASTY, 239m², działka 1626, os. Fasty, 
cegła, wolno stojący 980.000 zł  

 SIEDLISKO 
GÓRA, 30m², działka 4500 350.000 zł  

4
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Remont Roku 2017 – rozstrzygnięcie konkursu

Wóżnienie dla przebudowy 
z podlaskiej Mikaszówki
Tegorocznym targom BUDMA w Poznaniu po raz 

kolejny towarzyszyły wielkie emocje związane 
z rozstrzygnięciem konkursu Remont Roku 

2017. Organizatorzy „Murator” i serwis Muratordom.
pl podkreślają, że wysoki poziom ponownie zaskoczył 
jury, a wybór laureatów był niesamowicie trudny. Na 
stanowisku wydawnictwa 31 stycznia 2018 r. odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród. W kategorii Przebudowa 
wyróżniono obiekt z podlaskiej Mikaszówki.

W tym roku kon-
kurs został podzielony 
na dwa etapy – Projekty 
oraz Realizacje. Powalczyć 
o nagrodę można było 
od 17 maja ubiegłego roku. 
To wtedy rozpoczęła się 
zacięta rywalizacja o tytuł 
w każdej z czterech katego-
rii: Poddasze, Przebudowa, 
Termomodernizacja 
i Wnętrze. Partnerami 
konkursu byli czołowi 
przedstawiciele branży bu-
dowlanej: Ceramika Color, 
Stargres, Aluplast, Termo 
Organika, Röben oraz 
Ceramika – Końskie. Firma 
Velux objęła stanowisko 
partnera strategicznego.

W etapie konkursu 
Projekty uczestnicy mieli 
czas do 18 października 2017 
roku. Natomiast o nagrodę główną mogły ubiegać się Realizacje, 
które zgodnie z regulaminem zgłaszane były do 18 grudnia 
2017 roku. Wydaje się, że w Muratorze widzieliśmy już prawie 
wszystko, i trudno nas zaskoczyć. A jednak poziom nadesłanych 
prac, ich staranność i pomysłowość zastosowanych rozwiązań 
były naprawdę bardzo wysokie. Co nas cieszy, obok zgłoszeń 
profesjonalnych jest naprawdę dużo ciekawych, ale amatorskich 
rozwiązań. Świadczy to o coraz większej świadomości remontu-
jących – mówi Irena Walczak, dyrektor marketingu Muratora

Zwycięskie remonty to przykłady inspirujących realizacji, za-
chwycających wyglądem i polepszających komfort mieszkańców. 
Do konkursu napłynęło ponad 500 zgłoszeń, a nagrodą główną 
w każdej z kategorii było 10 tys. złotych. Jedno z wyróżnień spe-
cjalnych w kategorii Przebudowa trafiło do Sebastiana Miecielicy 
z Mikaszówki za odtwarzanie zapomnianej tradycji i wpisa-
nie domu w chroniony wiejski krajobraz oraz za zastosowanie 
materiałów i technologii, które aktywizują lokalne rzemiosło. 
Przebudowa została zaprojektowana przez Piotra Olszaka z Polski 
Drewnianej.

Wyróżniony budynek znajduje się w sercu Puszczy 
Augustowskiej nad zabytkowym Kanałem Augustowskim. Kanał 
wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi, ale także najbliższe 
otoczenie podlegają ochronie konserwatorskiej. Dlatego też bu-
dynek mimo słabego stanu technicznego nie mógł być rozebrany, 
a jedynie remontowany i ewentualnie przebudowany. Ponadto 
należało go dostosować do potrzeb Właścicieli, a przede wszyst-
kim przywrócić mu dawne piękno, którego pozbawiły go liczne 
przebudowy. W tym celu inwestorzy opracowali całkowicie nowy 

układ wnętrz, uwzględniają-
cy łazienki, salon z dużymi 
przeszkleniami za którymi 
roztacza się widok na Kanał. 
Powstał projekt a następnie 
rozpoczęto prace w trakcie 
których rozebrano przybu-
dówki i dach. Niezbędnym 
okazała się wymiana funda-
mentów. Wykonano nowy 
dach który pokryto wiórem 
osikowym charaktery-
stycznym dla tych okolic. 
Wykonano nowe szalowa-
nia ścian wraz z opaskami 
i okiennicami ozdobionymi 
w sposób charakterystyczny 
dla Suwalszczyzny. Wewnątrz 
wykonano nowe tynki, 
sufity, podłogi, wszystko 
w sposób nawiązujący 
do tradycyjnych wiejskich 
rozwiązań. Wewnątrz po-
wstał nowy piec kaflowy 

i takaż kuchnia. Przy tych wszystkich pracach zostało zatrudnio-
nych wielu tradycyjnych rzemieślników: cieśli, stolarzy, zdunów, 
kowali, wytwórców gontu i snycerzy. Obok domu była piwnica, 
której ściany zostały obłożone cegłą, a dodatkowo zostało przygo-
towane nowe sklepienie i nowe schody. W ten sposób Właściciele 
uzyskali wygodne, spełniające wszelkie współczesne wymagania 
siedlisko, które jest doskonale wpasowane w krajobraz Puszczy 
Augustowskiej.

Jak podkreślają organizatorzy – ogromna ilość zgłoszeń 
wiązała się z dużą różnorodnością realizacji i trudnością wyło-
nienia zwycięzców. Prace prezentowały bardzo wysoki poziom, 
a wiele z nich z pewnością stanie się inspiracją do podejmowania 
się odważnych remontów dla osób planujących metamorfozy 
swoich domów i mieszkań. Na stronie internetowej konkursu 
www.remontroku.pl można zobaczyć wszystkie realizacje i już 
niedługo znaleźć informacje na temat następnej edycji – Remont 
Roku 2018.

NP

 �Lokalne wieści
Zabytkowy konkurs

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zaprasza do udziału 
w konkursie na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budow-
nictwa drewnianego w województwie podlaskim. Zgłoszenia 
można nadsyłać do 18 maja br. Wizytacja terenowa zgłoszonych 
obiektów potrwa do 15 lipca, a ocena budynków przez jury 
do końca sierpnia. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 
nagród odbędzie się w listopadzie 2018 r.

Wyróżniony  
przez Instytut Dziedzictwa
Od 2005 roku między na terenie Województwa Podlaskiego 

odbywa się Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego 
Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. 
Organizatorami jedynego takiego konkursu w Polsce są Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Patronat nad konkur-
sem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków i portal Wrota 
Podlasia. W ostatnim roku, konkurs został wyróżniony przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa za działania na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego.

Pasjonaci  
drewnianej architektury
Każdego roku grupa pasjonatów architektury drewnia-

nej i etnografów odbywa podróż po zakątkach Województwa 
Podlaskiego, w celu dokumentowania i oceny wiekowych, 
drewnianych budynków, stanowiących zapominany już obraz 
dziedzictwa architektonicznego i kulturowego naszego regionu.

Sukces  
zasługą mieszkańców
W skład jury wchodzą specjaliści w dziedzinie architektury 

drewnianej, konserwacji zabytków oraz etnografii z Muzeum 
Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Podlaskiego 
Muzeum Kultury Ludowej,  Departamentu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego UMWP, Wydziału Architektury 
Politechniki Białostockiej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
Oddziału Terenowego w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Białymstoku, w tym Delegatur 
w Łomży i Suwałkach.

Sukces konkursu, jak podkreślają organizatorzy, to przede 
wszystkim zasługa mieszkańców Województwa Podlaskiego, 
którzy wspierani przez władze jednostek samorządu teryto-
rialnego, od trzynastu lat zgłaszają do konkursu swoje piękne 
wiejskie budynki.

Cenne  
działania kulturalne
Z każdym rokiem zwiększa się świadomość mieszkańców 

i przybywa gmin, w których władze wiedzą, że udział w konkur-
sie jest cennym działaniem kulturowym, ale również sposobem 
promocji obszaru wiejskiego.

– Mieszkańcy darząc nas coraz większym zaufaniem, zdają 
sobie sprawę z tego, że w konkursie wystarczy jedynie otworzyć 
drzwi, pozwolić na rozmowę i wykonanie kilku zdjęć, by uczest-
niczyć w walce o cenne nagrody.- podkreślają organizatorzy

– Dziękujemy wszystkim osobom, które uchylają nam swoją 
prywatną przestrzeń, jaką jest własny dom i podwórko, abyśmy 
mogli zachować obraz tej spuścizny dla przyszłych pokoleń. 
Zapraszamy państwa do udziału w konkursie i do ochrony dzie-
dzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.- dodają.

http://www.wrotapodlasia.pl
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 �reklama

 �Lokalne wieści
Ulice na Dojlidach  
do przebudowy

Na ul. Krokusowej, Porannej i Stokrotki zostaną wybu-
dowane nowe nawierzchnie, chodniki i skrzyżowania. Miasto 
szuka wykonawcy tej inwestycji drogowej.

Roboty budowlane na osiedlu Dojlidy Górne obejmą 
nowe nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, chodniki 
i zjazdy, wyniesione skrzyżowania, sięgacze i infrastrukturę 
techniczną. Oprócz Krokusowej, Porannej i Stokrotki wybu-
dowany zostanie odcinek ulicy Pod Lasem, od skrzyżowania 
z ul. Brzoskwiniową do skrzyżowania z ul. Stokrotki.

– Do połowy 2019 roku chcemy zrealizować roboty dro-
gowe na osiedlu Dojlidy – mówi zastępca prezydenta Adam 
Poliński. – Mieszkańcy czekają na tę inwestycję, bo poprawi 
ona komfort przejazdu i bezpieczeństwo w tym rejonie.

Oferty do przetargu można składać do 19 marca 
w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Składowej 11. Na wy-
konanie zamówienia wykonawca będzie miał czas do końca 
lipca 2019 r.

www.bialystok.pl

„Trójka”  
do remontu

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gdańskiej 
zostanie wyremontowany. Dzieci zyskają lepsze warunki 
do nauki.

Miasto Białystok ogłosiło przetarg na remont budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gdańskiej 23/1. W ramach 
tej inwestycji zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe, 
remontowe, montażowe i budowlane. Będą nowe m.in. tynki, 
kominy, rynny, izolacje. Przeprowadzony zostanie remont ele-
wacji. Zostaną także zamontowane nowe dachówki. Budynek 
zostanie wyposażony w nowe instalacje sanitarne.

Prace obejmą także zagospodarowanie terenu, m.in. 
wymianę nawierzchni placu apelowego, uporządkowanie 
otoczenia szkoły, remont schodów wejściowych od strony 
ul. Jagiellońskiej, montaż balustrad. Na nowo utwardzonej 
nawierzchni mają zostać zamontowane stojaki rowerowe. 
Rozbudowana zostanie także instalacja kanalizacji deszczowej.

– Dzięki tej inwestycji lepsze warunki do nauki i pracy zy-
skają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz kadra placówki 
– mówi zastępca prezydenta Adam Poliński. – Przedsiębiorcy 
zainteresowani realizacją tej inwestycji swoje oferty mogą 
składać do 26 marca.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 5 miesięcy 
od dnia podpisania umowy na wykonanie prac budowlanych.

www.bialystok.pl

Porady od firmy Schöck.

Mieszkanie bez wilgoci
W wielu domach nadmierna wilgoć i grzyb 

powstający na powierzchniach przegród 
to uciążliwy i nawracający problem. Może 

być on spowodowany sposobem użytkowania 
pomieszczenia oraz niewłaściwym systemem 
wentylacji, ale również nieodpowiednią temperaturą 
przegrody od strony wewnętrznej. O tym, na co zwrócić 
uwagę, aby uniknąć przykrych konsekwencji wilgoci 
w pomieszczeniach opowie Maciej Kowalczyk, 
Kierownik Działu Technicznego firmy Schöck.

– Różnica temperatur spowodowana występowaniem 
mostków termicznych jest jednym z czynników prowadzących 
do zawilgocenia pomieszczenia, które może skutkować rozwojem 
grzybów, pleśni oraz innych mikroorganizmów. Poza aspektem 
wizualnym mogą mieć one również negatywny wpływ na nasze 
zdrowie, a w szczególności drogi oddechowe. Ponadto wilgoć 
przyczynia się do korozji oraz uszkodzeń mechanicznych 
w strukturach budynku – mówi Maciej Kowalczyk.

WłaściWości określające Warunki WilgotnościoWe

– Aby zapobiec nadmiernej wilgotności pomiesz-
czeń należy przede wszystkim przestrzegać wartości 
granicznych parametrów określających warunki wilgot-
nościowe na powierzchniach przegród budowlanych 
– ostrzega ekspert Schöck.

Pierwszą z wartości jest współczynnik tem-
peraturowy fRsi. Służy on do oceny ryzyka 
powstawania pleśni na powierzchni przegród 
budowlanych i jest on różnicą pomiędzy tempe-
raturą powierzchni a temperaturą powietrza 
na zewnątrz przegrody (?si –?e) podzieloną 
przez różnicę temperatury powietrza we-
wnętrznego i zewnętrznego (?i –?e). Według 
polskiego prawa budowlanego współczynnik 
fRsi powinien być większy lub równy fRsi, max 
określonego w normie PN-EN ISO 13788; p.5.3. 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2017, poz. 2285) w przypadku pomieszczeń ze średnią 
miesięczną temperaturą powietrza 20°C i średnią wilgotnością 
względną powietrza na poziomie 50%, dopuszcza się przyjęcie 
minimalnej wartości współczynnika fRsi = 0,72.

Temperatura punktu rosy określa temperaturę, w której 
para wodna oddaje wilgoć w formie kondensatu. Dzieje się tak, 
ponieważ przy spadku temperatury spada maksymalna ilość pary 
wodnej, jaka może zostać zaabsorbowana przez powietrze. Wynika 
z tego, że im mniejsza temperatura, tym wyższa wilgotność 
względna. Miejsca, gdzie osiada wilgoć zwane są powierzchnią 
kondensacji pary wodnej. Zazwyczaj obszary te występują na zim-
nych powierzchniach przegród budowlanych, a więc w okolicach 
mostków cieplnych. Zakłada się, że im wyższa wilgotność powie-
trza tym wyższa temperatura punktu rosy.

Niestety utrzymanie temperatury, w której kondensat nie 
osiada na powierzchniach, nie oznacza pełnego bezpieczeństwa 
przed pleśnią. Temperatura powstawania zagrzybienia występu-

je, gdy przy względnej wilgotności powietrza na poziomie 80% 
temperatura powierzchni elementów budowlanych jest równa 
lub niższa niż temperatura warstwy powietrza bezpośrednio 
sąsiadującej z danym elementem. W odniesieniu do powietrza 
o temperaturze równej 20°C i wilgotności względnej równej 
50% dopuszczalna temperatura z uwagi na ochronę przed za-
grzybieniem wynosi 12,6°C. Wynika z tego, że temperatura 
powstawania zagrzybienia jest wyższa niż temperatura punktu 
rosy, która w tych samych warunkach plasuje się na poziomie 
9,3°C. Minimalną wartość temperatury, od której rozpoczyna 
się proces zagrzybienia reguluje norma PN EN ISO-13788-2003.

Parametrem, który musi zostać utrzymany w celu zabezpie-
czenia budynku przed powstawaniem zawilgocenia i zagrzybienia 
jest?si,min, czyli minimalna temperatura powierzchni. Jej wartość 
zależna jest od konstrukcji mostka cieplnego, a także wykorzy-
stanych materiałów. Parametr ten dostarcza również informacji 
o przenikalności cieplnej danego elementu. Gdy temperatura 
powietrza w otoczeniu jest wysoka przy jednoczesnej niskiej 
temperaturze przegrody, może to oznaczać, że przez element 
przepływa strumień ciepła o dużej gęstości i mamy do czynienia 
z dużymi stratami ciepła.

odpoWiednia Wilgotność z schöck isokorb

Utrzymanie odpowiedniej temperatury powierzch-
ni wewnętrznej przegrody jest w dużym stopniu zależne 

od odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych. Dlatego 
też ważne jest, aby już na etapie projektowym zwrócić 

uwagę na ewentualne mostki cieplne, które mogą 
negatywnie wpłynąć na temperaturę wewnątrz 

budynku, a tym samym wilgotność i wynikające 
z niej zagrzybienie.

„Mostki cieplne to miejsca, przez które 
ciepło ucieka z wnętrza budynku. Często 
występują w obrębie połączenia elementów 
takich, jak płyta balkonowa z licem budynku, 
ponieważ właśnie w tego typu konstrukcjach 

przeważnie dochodzi do przerwania ciągło-
ści warstwy izolacyjnej. Aby temu zapobiec, już 

na etapie projektowym należy rozważyć rozwiązania, 
które pozwolą nam zniwelować ten problem i utrzymać 

we wnętrzu budynku temperaturę uniemożliwiającą rozwój 
zagrzybienia oraz skraplanie kondensatu na powierzchniach 
przegród.” – tłumaczy Maciej Kowalczyk, ekspert firmy Schöck.

Zbyt niska temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody 
to jeden z kluczowych czynników skraplania kondensatu oraz po-
wstawania zagrzybienia na ścianach pomieszczeń, a co za tym idzie 
– uszkodzeń mechanicznych konstrukcji budynku. Odpowiednie 
rozwiązania, wybrane już na etapie projektowym są w stanie 
skutecznie zapobiec powstawaniu mostków cieplnych będących 
jednym z czynników wpływających na zawilgocenie pomieszczeń. 
Łączniki termoizolacyjne Schöck Isokorb, dzięki swoim właści-
wościom izolacyjnym, pomogą nam zachować nam odpowiednie 
parametry zapobiegające nieprzyjemnym skutkom wysokiej 
wilgotności.

NP
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15-281  Białystok           ul.  Legionowa 28 lok 205

 85 742 21 15     biuro@em4.com.pl

● Nasza wiedza i doświadczenie  –  
twoja radość z zakupu idealnej 
nieruchomości

● Z nami nie musisz się martwić
    sprawdzimy ci każdą ofertę
● Nieruchomości nie mają dla nas 

żadnych tajemnic
● Profesjonalizm i bezpieczeństwo 
● to u nas podstawa
● Gwarantujemy kompleksowa obsługę

DOMY     DZIAŁKI      MIESZKANIA      KOMERCJA
kupno       sprzedaż       wynajem     kredyty

Skontaktuj się z nami już dziś

www.nieruchomosciem4.pl

25 lat doświadczenia
To ty tworzysz swój własny wszechświat,  

my Ci tylko w tym pomagamy

DĄBROWSCY
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 �reklama

apogeum

 BIAŁYSTOK / Grabówka, 138m², działka 195, os. 
Grabówka, MDM!!! kameralna szergówka 

segment środkowy, wysoka jakość materiałów i 
wykonania, super lokalizacja 380.000 zł  

 BIAŁYSTOK, 153m², działka 220, os. Dojlidy 
Górne, szeregowy, SEGMENT środkowy, ładna 

architektura, funkcjonalne wnętrza, solidne 
wykonanie, zamiana na mieszkanie! 390.000 zł  

 BIAŁYSTOK, 175m², działka 500, os. Wyżyny, 
wolno stojący, stan surowy zamknięty do 

wykończenia, media, idealny dla rodziny, OPCJA 
zamiany na mieszkanie  299.900 zł  

 BIAŁYSTOK, 43m², ul. Sybiraków, os. Sybiraków, 
pięknie wykończone nowiutkie, wysoki parter 2 
pokoje, elegancki aneks kuchenny, duży taras, 

opcja garażu 279.900 zł  

 BIAŁYSTOK, 54m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wejścia, n.cegła, 

ogrodzona wspólnota, osobno widna, piękna 
kuchnia, niskie opłaty 312.000 zł  

 OLMONTY, 13100m², os. Olmonty, przepiękna, 
duża działka budowlana, media, plan 

zagospodarowania pod usługi i mieszkaniówkę, 
WYJĄTKOWA lokalizacja 85 zł m² 

 OLMONTY, 29200m², piękna, duża działka w 
bardzo bliskim sąsiedztwie Białegostoku.Działka 
objęta MPZ-łąka, las, ATRAKCYJNA cena tylko 

175.000zł!!! 175.000 zł  

 ZŁOTORIA, 2028m², prąd, woda, 12 km od 
Białegostoku budowlana, wyjątkowa Z WŁASNĄ 
LINIĄ BRZEGOWĄ+koncepcja architektoniczna, 

dojazd asfalt 239.000 zł  

bewe

 KOMFORTOWY SEGMENT SKRAJNY 
BIAŁYSTOK, 125m², działka 304, ul. Zaułek 
Podlaski, os. Skorupy, komfortowy wykończony 
z klasa segment skrajny z dużą, ładnie 
zagospodarowaną działka 679.000 zł 

 SIEDLISKO BOBROWNIKI 
BOBROWNIKI, 94m², działka 972, po remon-
cie, drewniany, Uroczy domek we wsi Bobrown-
iki w gminie Gródek po kapitalnym remoncie. 
120.000 zł 

 DOBRZYNIEWO, 260m², działka 1500, 
komfortowy przestronny dom o nowoczesnej 

aranżacji wnętrza z dużą ładnie 
zagospodarowaną działką 850.000 zł 

 DZIAŁKA IZABELIN 
IZABELIN, 1400m², prąd, os. Izabelin, Działka 
położona wśród nowych domów z pozwoleniem 
na budowę domu w dobrej cenie 140.000 zł 

2
Jaką umowę zawrzeć z najemcą?

O wynajmowaniu prawie wszystko
Powszechnie wiadomo, że wynajem mieszkania 

to nic nadzwyczajnego. Wystarczy spisać umowę 
pomiędzy stronami Opisać warunki, prawa 

i obowiązki stron, a potem cieszyć się comiesięcznym 
dochodem. Czy na pewno..?.Na pewno, pod warunkiem, 
że lokator rzetelnie podchodzi do swoich zobowiązań 
i nie stwarza problemów. Gorzej natomiast jeśli 
jest inaczej. Wówczas pojawia się kłopot.

Prawa lokatorów chronione są bowiem zapisami zawartymi, 
przede wszystkim w Ustawie o ochronie praw lokatorów jak 
również kodeksu cywilnego. Swego rodzaju zabezpieczeniem 
wynajmujących może być zawarcie umowy najmu okazjonalnego, 
lub dla osób prowadzących działalność i osiągających dochody 
z najmu, umowa najmu instytucjonalnego. Są to dwie umowy 
obowiązujące w polskim porządku prawnym chroniące poniekąd 
właścieli lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. Cel 
zawarcia tych umów jest w zasadzie jednakowy natomiast dzieli 
je kilka znaczących różnic. Podstawowa to podmioty które mogą 
zawrzeć umowę jako wynajmujący.

Umowa najmu okazjonalnego dotyczy właścicieli lokali 
mieszkalnych będącymi osobami fizycznymi, nie prowadzący-
mi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. 
Przedsiębiorcy mogą również zawrzeć taką umowę, pod warun-
kiem jednak, że nie prowadzą działalności związanej z najmem 
lokali. Co ważne wynajmujący musi być właścicielem wynaj-
mowanego lokalu. Nie mogą natomiast zawrzeć umowy najmu 
okazonalnego osoby prawne, czy też jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej (np. spółki, fundacje), nawet jeśli 
nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali.

Dla przedsiębiorców, podmiotów prawnych zajmujących 
się wynajmem lokali i prowadzących w tym zakresie działalność 
gospodarczą, w tym osób fizycznych, prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, pozostaje forma 
umowy najmu instytucjalnego. W przypadku tej formy umowy 
wynajmującym nie musi być właścicie, może być np. dzierżawca.

Kolejną zasadniczą różnicą pomiędzy umowami najmu 
okazjonalnego i instytucjonalnego jest czas trwania tych umów.

W przypadku umowy najmu okazjonalnego może ona zostać 
zawarta na czas określony, maksymalnie na lat 10, przy czym 
po upływie tego okresu zostaje ona przedłużona na czas nieokre-
ślony. Natomiast w przypadku umowy najmu instytucjonalnego 
może ona zostać zawarta na znacznie dłuższy okres okres, nawet 
do lat 30. Jednak zawsze musi być to czas oznaczony.

kWestia kaucji

Obydwie formy zawarcia umowy najmu mogą być uzależnio-
ne od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej. Kaucja 
stanowi zabezpieczenie właściciela nieruchomości z tytułu najmu 
w przypadku szkód wyrządzonych przez najemcę, lub ewentu-
alnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja 
w przypadku umowu najmu okazjonaknego nie może przekroczyć 
sześciokrotnego miesięcznego czynszu, zaś w przypadku najmu 
instytucjonalneg trzykrotności miesięcznego czynszu obliczonego 
według stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy 
najmu lokalu.

Umowy różni także kwestia wskazania możliwego miejsca 
zamieszkania najemcy. Decydując się na formę najmu okazjo-
nalnego najemca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie 
aktu notarialnego, w którym poddaje się on rygorowi egzekucji 
co do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu 
opuszczenia lokalu, oraz wskazania innego lokalu, w którym będzie 
mógł zamieszkać w przypadku obowiązku opróżnienienia lokalu. 
Najemca zobowiązany jest również do przedstawienia oświad-
czenia właściciela wskazanego lokalu, w którym wyraża on zgodę 
na zamieszkanie najemcy i wszystkich osób z nim zamieszkujących.

W przypadku najmu instytucjonalenego wynajmujący również 
skłąda oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddaje 
się rygorowi egzekucji co do opuszczenia i wydania lokalu. Ośiadcza 
również, że ma świadomość, że w razie eksmisji nie przysługuje mu 
prawo do lokalu zastępczego.

Należy jednak pamiętać, że przy najmie okazjonalnym właściciel 
nieruchomości wynajmowanej ma obowiązek zgłosić zawarcie umo-
wy najmu, w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu, we właściwym 
urzędzie skarbowym. Jeśli nie zachowa tego terminu i nie złosi 
umowy najmu będzie ona traktowana jako zwykła umowa najmu, 
regulowana przepisami kodeksu cywilego oraz ustawą o ochronie 
praw lokatorów..

Umowa najmu instytucjjonalnego nie wymaga zgłaszania 
do urzędu skarbowego gdyż dotyczy jedynie przedsiębiorców pro-
wadzących działalność w zakresie wynajmu mieszkań. Podmioty te 
przychód z najmu rozliczają jako przychód z działlności gospodarczej.

Istotną kwestią jest również termin na opróżnienie lokalu 
po wygaśniącu lub rozwiązaniu umowy najmu. W przypadku najmu 
okazjonalnego termin wskazany w żądaniu opróżnienia lokalu nie 
może być krótszy niż 7 dni, zaś w przypadku najmu instytucjonal-
nego nie może być to mniej niż dni 14. W obydwu formach, żądanie 
takie musi zostać doręczone najemcy w formie pisemnej z podpisem 
właściciela poświadczonym urzędowo (np. przez notariusza), a także 
musi zawierać wskazanie przyczyny ustania stosunku najmu.

Jeśli po upływie wymaganych terminów lokator nadal nie chce 
opóścić lokalu, właściciel składa w sądzie wniosek o nadanie klau-
zuli wykonalności, do którego dołącza żądanie opróżnienia lokalu, 
dowód doręczenia go najemcy, tytuł prawny do lokalu, a dodatkowo 
w przypadku najmu okazjonalnego potwierdzenie zgłoszenia umowy 
do urzędu skarbowego. Po uzyskaniu odpowiednij klauzuli wynaj-
mujący udaje się wprost do komornika, który wykona eksmisję.

praWa Właściciela 
Obydwie formy umów zostały stworzone, aby zapewnić większe 

prawa właścicielom lokali wynajmowanych. Nie stosuje się do nich 
większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów m. in. tych, 
mówiących o prawie do lokalu socjalnego lub pomieszczenia za-
miennego. Nie obowiązujerównież okres ochronny uniemożliwiający 
eksmisję, który trwa od 1 listopada do 31 marca. Możliwe jest również 
zastosowanie eksmisji w stosunku do kobiet w ciąży i osób małoletnich.

Utrudnieniem natomiast może okazać się znalezienie lokatorów 
mogących spełnić wszystkie warunki formalne opisane w przepisach 
regulujących umowy najmu, a także strach potencjalnych najemców 
o brak ochrony, którą zapewniają przepisy ustawy o ochronie praw 
lokatorów.

Jolanta Sienkiewicz Estate Consulting

 �Lokalne wieści
Czy ministerstwo wesprze budowe hali?

72,6 mln złotych – tyle może wynieść ministerialne wsparcie 
na budowę hali widowiskowo–sportowej w Białymstoku. Wniosek 
w tej sprawie 15 marca trafił do Ministerstwa Sportu.

Łączna wartość budowy hali to około 160 mln złotych. Dzięki 
wsparciu z Ministerstwa Sportu możliwe będzie zrealizowanie 
tej inwestycji.

– Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku 
– mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – 
To inwestycja, z której skorzystają nie tylko białostoczanie, ale 
także mieszkańcy całego regionu.

Jeśli Ministerstwo Sportu zgodzi się na wsparcie budowy 
hali w Białymstoku, to jeszcze w tym roku Miasto ogłosi prze-
targ na realizację tej inwestycji. W 2019 r. może rozpocząć się 
jej budowa. Zakończenie prac i oddanie budynku do użytku jest 
możliwe w 2021 roku.

Hala widowiskowo–sportowa ma być przystosowana 
do rozgrywania meczów siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej 
etc. Na widowni będzie mogło zasiąść 5 tys. widzów. Oprócz 
areny głównej powstanie arena treningowa, zaplecze socjalno-
szatniowe, pomieszczenia „komercyjne” pod wynajem oraz sale 
konferencyjne.

www.bialystok.pl

Deweloperzy: przepisy podatkowe 
muszą być korzystniejsz

Deweloperzy będą wnioskować o zmianę w przepisach podat-
kowych. Umowa deweloperska miałaby uprawniać do korzystania 
z ulg.

Ulga podatkowa miałaby objąć kwotę wpłacaną deweloperowi 
w ramach zaliczki związanej z zakupem mieszkania, a podstawą 
do jej uzyskania byłaby umowa deweloperska. O taki zapis 
w przepisach zabiega Polski Związek Firm Deweloperskich. 
Związek wkrótce opracuje wniosek, który trafi do Ministerstwa 
Finansów. Jego efektem ma być jednoznaczna interpretacja prawa 
podatkowego, odnoszącego się do ulg w PIT-ach przysługujących 
w związku z nabyciem nieruchomości. Argumentując swoje sta-
nowisko, PZFD powołuje się na decyzje wydane przez Naczelny 
Sąd Administracyjny (decyzje z 16 lutego 2018 r., sygn. II FSK 
413/16 oraz 7 lutego 2018 r., sygn. II FSK 3510/17).

Organ wskazuje w nich, że ulga w podatku dochodowym 
od osób fizycznych obejmuje kwotę, jaka została uiszczona 
na poczet ceny zakupu mieszkania. Co ważne, obniżenie po-
datku obowiązuje również w sytuacji, gdy umowę przenoszącą 
prawa własności zawarto dużo później. Oznacza to, że zwolniony 
od podatku jest nie tylko dochód wydany na rzecz ostatecznego 
nabycia praw do nieruchomości, ale także ten, który został złożony 
w takowym celu, a więc wynikający z umowy deweloperskiej.

Zdaniem PZFD do skorzystania z ulgi uprawniają przepisy 
zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych i dotyczą one wydatków poniesionych na cele 
mieszkaniowe, czyli kwot uiszczonych już z tytułu umowy de-
weloperskiej, jeszcze przed przeniesieniem własności. Oficjalnie 
wydane wyjaśnienia pozwoliłyby uniknąć różnorodnych inter-
pretacji, a tym samym sytuacja prawna podatników stałaby się 
jednoznaczna w tego typu sprawach.

Źródło: KRN.pl
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AREA

OFERTA SPECJALNA

MIESZKANIA

 OSOWICZE, 839m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, z warunkami zabudowy, pow. od 839-

1025 m², 246zł m² 175.644 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 1166m², ogrodzona, prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. 

Skorupy, pozwolenie na budynek jednorodzinny 
lub zabudowę szeregową 320 zł m² do uzg. 

 SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie położona 
działka z warunkami zabudowy, blisko drogi 

asfaltowej i przystanku, w otulinie lasu i działek 
zabudowanych 145 zł m² do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 1667m², ogrodzona, prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Mickiewicza, budynek o 

przeznaczeniu handlowym, usługowym, 
produkcyjnym, powierzchnia 597, 38m². 1.100.000 

zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 544m², ogrodzona, prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Dojlidzka, os. Mickiewicza, 
atrakcyjna działka blisko centrum 375.000 zł do 

uzg. 

ardvil

 SZEREGÓWKA NAROŻNA 
BIAŁYSTOK, 132m², działka 290, ul. Plażowa, 
os. Skorupy, szeregówka narożna 449.000 zł  

 BIAŁYSTOK, 48.60m², 8p., ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, ciche centrum miasta 179.000 zł  

 BIAŁYSTOK, 51.25m², 3p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, po remoncie cegła 194.000 zł  

 BIAŁYSTOK, 59m², 3p., ul. Andrukiewicza, 
ks. wieczysta, cegła, 3-pok, ustawne 

mieszkanie w świetnej lokalizacji 285.000 zł  

 BIAŁYSTOK, ul. Warszawska, os. Centrum, 
lokal parter 35m² 173.000 zł  

 KATRYNKA Gm Wasilków, 2871m², 
ogrodzona, prąd, woda, warunki zabudowy, 

staw 190.000 zł m² 

 BIAŁYSTOK, 200m², działka 826, os. Bojary, po 
remoncie, wolno stojący, Piękny dom w 

atrakcyjnej lokalizacji, generalny remont i 
modernizacja w 95r. 900.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 250m², działka 577, os. Bacieczki, 
po remoncie, murowany, wolno stojący, 

przestronny, okna pcv, wszystkie media miejskie, 
garaż, na wyłączność 400.000 zł do uzg. 

 SOCHONIE, 360m², działka 9862, murowany, 
wolno stojący, przestronny, o podwyższonym 

standardzie, materiały wykończeniowe wysokiej 
jakości, wyposażenie w cenie 1.500.000 zł do 

uzg. 

 KOLONIA Porosły, 298.90m², działka 1000m², 
murowany, wolno stojący, piękny urządzony dom, 

wspaniały ogród,  740.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 337m², działka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno stojący, atrakcyjny, 

do wprowadzenia 599.000 zł do uzg. 

DOMY

3

 BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiellońska, os. 
Mickiewicza, 2-stanowiskowy garaż, koszt najmy 
wynosi 4000zł + czynsz 143zł + opłata za prąd, 

wodę oraz gaz. 4.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Gruntowa, os. 
Młodych, ks. wieczysta, cegła, okna drewniane, 

włas., do remontu, balkon, piwnica, 1 pokój 
przejściowy 175.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 61m², 1p., ul. Storczykowa, os. 
Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do 

wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, 
okna PCV, włas. 249.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Zwierzyniecka, os. 
Tysiąclecia, atrakcyjne, od zaraz, niepalącym i bez 

zwierząt, opłaty: prąd i gaz 1.100 zł całość 

 RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, do rozbiórki, 
siedlisko, trzy działki o łącznej pow. 7300m², 
piękna okolica, media: prąd, wodociąg, droga 

asfaltowa 160.000 zł do uzg. 

DZIAŁKI
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AREA

OFERTA SPECJALNA

MIESZKANIA

 OSOWICZE, 839m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, z warunkami zabudowy, pow. od 839-

1025 m², 246zł m² 175.644 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 1166m², ogrodzona, prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na budowę, os. 

Skorupy, pozwolenie na budynek jednorodzinny 
lub zabudowę szeregową 320 zł m² do uzg. 

 SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie położona 
działka z warunkami zabudowy, blisko drogi 

asfaltowej i przystanku, w otulinie lasu i działek 
zabudowanych 145 zł m² do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 1667m², ogrodzona, prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Mickiewicza, budynek o 

przeznaczeniu handlowym, usługowym, 
produkcyjnym, powierzchnia 597, 38m². 1.100.000 

zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 544m², ogrodzona, prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Dojlidzka, os. Mickiewicza, 
atrakcyjna działka blisko centrum 375.000 zł do 

uzg. 

ardvil

 SZEREGÓWKA NAROŻNA 
BIAŁYSTOK, 132m², działka 290, ul. Plażowa, 
os. Skorupy, szeregówka narożna 449.000 zł  

 BIAŁYSTOK, 48.60m², 8p., ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, ciche centrum miasta 179.000 zł  

 BIAŁYSTOK, 51.25m², 3p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, po remoncie cegła 194.000 zł  

 BIAŁYSTOK, 59m², 3p., ul. Andrukiewicza, 
ks. wieczysta, cegła, 3-pok, ustawne 

mieszkanie w świetnej lokalizacji 285.000 zł  

 BIAŁYSTOK, ul. Warszawska, os. Centrum, 
lokal parter 35m² 173.000 zł  

 KATRYNKA Gm Wasilków, 2871m², 
ogrodzona, prąd, woda, warunki zabudowy, 

staw 190.000 zł m² 

 BIAŁYSTOK, 200m², działka 826, os. Bojary, po 
remoncie, wolno stojący, Piękny dom w 

atrakcyjnej lokalizacji, generalny remont i 
modernizacja w 95r. 900.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 250m², działka 577, os. Bacieczki, 
po remoncie, murowany, wolno stojący, 

przestronny, okna pcv, wszystkie media miejskie, 
garaż, na wyłączność 400.000 zł do uzg. 

 SOCHONIE, 360m², działka 9862, murowany, 
wolno stojący, przestronny, o podwyższonym 

standardzie, materiały wykończeniowe wysokiej 
jakości, wyposażenie w cenie 1.500.000 zł do 

uzg. 

 KOLONIA Porosły, 298.90m², działka 1000m², 
murowany, wolno stojący, piękny urządzony dom, 

wspaniały ogród,  740.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 337m², działka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno stojący, atrakcyjny, 

do wprowadzenia 599.000 zł do uzg. 

DOMY

3

 BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiellońska, os. 
Mickiewicza, 2-stanowiskowy garaż, koszt najmy 
wynosi 4000zł + czynsz 143zł + opłata za prąd, 

wodę oraz gaz. 4.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Gruntowa, os. 
Młodych, ks. wieczysta, cegła, okna drewniane, 

włas., do remontu, balkon, piwnica, 1 pokój 
przejściowy 175.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 61m², 1p., ul. Storczykowa, os. 
Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do 

wprowadzenia, umeblowane, płyta, po remoncie, 
okna PCV, włas. 249.000 zł do uzg. 

 BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Zwierzyniecka, os. 
Tysiąclecia, atrakcyjne, od zaraz, niepalącym i bez 

zwierząt, opłaty: prąd i gaz 1.100 zł całość 

 RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, do rozbiórki, 
siedlisko, trzy działki o łącznej pow. 7300m², 
piękna okolica, media: prąd, wodociąg, droga 

asfaltowa 160.000 zł do uzg. 

DZIAŁKI



KUPIĘ
MIESZKANIA

C H C E S Z  s p r z e d a ć  m i e s z k a -
nie? Możemy Ci w tym pomóc. 
Skutecznie i bez stresu, zadzwoń 
3.000 zł do uzg. 574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KAWALERKĘ kupie w bialymstoku, 
max 2pietro 500587474  BIAŁ 

 

 

 KREDYTY hipoteczne i ubezpieczenia majątkowe. 
500-841-661  BIAŁ 

KUPIĘ 2-3 pokojowe mieszkanie do re-
montu. Płatność gotówką, załatwiam 
wszystkie dokumenty i formalności. 
PILNE. Tylko bezpośrednio od właści-
ciela. 502-371-099  BIAŁ 

KUPIĘ kawalerkę lub 2 pokojowe od 
20m² do 40m² - za gotówkę  508-
085-140  BIAŁ 

KUPIĘ kawalerkę lub mieszkanie 2 
pokojowe, Białystok lub Siemiatycze. 
795-200-991  BIAŁ 

KUPIĘ kawalerkę, max 2 piętro. 500-
587-474  BIAŁ 

KUPIĘ kawalerkę, może być do re-
montu, w Białymstoku do 100.000zł. 
790-324-705  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 1 - 2 - 3 - 4 pokojo-
we do remontu lub zadłużone - płacę 
gotówką  508-793-303  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 1 lub 2 pokojo-
we do II piętra Osiedle Centrum lub 
Antoniuk 1 zł  797-580-972  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

KUPIĘ mieszkanie 35-40m² na os. 
Słoneczny Stok, najchętniej ul. Boboli, 
bez pośredników. 609-799-629  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 4-pokojowe na osie-
dlu Piasta w Białymstoku, do 2 piętra. 
Pilne. 509-940-144  BIAŁ 

K U PI Ę mieszkanie ul. Żelazna, 
Wołodyjowskiego lub Waszyngtona. 
666-528-681  BIAŁ 

KUPIĘ nieruchomości ze skompliko-
waną sytuacją finansową, osobistą, 
rodzinną, ekonomiczną. 1 zł  796-
899-569  SOK 

KUPIE kawalerkę, nie mniejszą jak 
30m², osiedle Słoneczny Stok lub oko-
lice ul. Wyszyńskiego bez pośredni-
ków. 120.000 zł  609-799-629  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie do remontu lub 
dom Białystok obrzeża. 2.000 zł m² 
do uzg. 503-391-530, 518-332-401  
BIAŁ 

K U P I E mieszkanie w bloku w 
Białymstoku do remontu do. 90.000 
zł  884-774-233  BIAŁ 

SKUPIE zadłużone mieszkania lokale 
w okolicach Białegostoku 536-709-
700  BIAŁ 

DOMY

 ũ B-STOK, DO 160M² POW. 
UŻYTKOWEJ, PODPIWNI-
CZONY, DZIAŁKA POWYŻEJ 
500M², NA TERENIE MIA-
STA, NIE OBRZEŻA, BEZPO-
ŚREDNIO. 666-956-664  BIAŁ 

 ũ KUPIĘ DOM DREWNIANY DO 
REMONTU. NAJLEPIEJ Z DALA 
OD SĄSIADÓW, NP. PRZY LESIE 
LUB KOLONIA. 570-797-009 

 «Kupię dom drewnia-
ny wolno stojący z działką, 

w pobliżu lasu, może być do 
niewielkiego remontu, w oko-
licach Hajnówki, Bielska, do 
70.000zł. 667-304-347  HAJ 

KUPIĘ dom w Białymstoku bezpośred-
nio do zamieszkania do 500000tys. 
574-676-600  BIAŁ 

 ũ KUPIĘ DOM Z BALA, SPI-
CHLERZ, W ROZLICZENIU 
AUTO. 600-588-666  ŁOM 

KUPIĘ domek letniskowy do cało-
rocznego zamieszkania, Studzianki 
lub Sokołda, do 100.000zł. 728-860-
389  BIAŁ 

KUPIĘ mały parterowy dom jedno-
rodzinny, murowany, do 100m², 
Białystok-obrzeża lub okolice, do 
25km od B-stoku, bezpośrednio, do 
180.000zł. 694-897-532  BIAŁ 

KUPIĘ mały, parterowy dom, mu-
rowany, jednorodzinny, do 100m², 
Białystok, obrzeża lub okolice, do 
15km od Białegostoku, bezpośred-
nio, do 190.0000zł. 694-897-532  BIAŁ 

MASZ problem ze sprzedażą domu? 
Możemy Ci w tym pomóc. Zgłoś się 
do nas a sam się przekonasz, że było 
warto! 5.000 zł do uzg. 574-737-543  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

SIEDLISKO lub działkę z domem do 
remontu, bezpośrednio. 510-484-476 

GARAŻE
KUPIĘ garaż blaszak. 696-950-525  
HAJ 

KUPIĘ garaż murowany lub bla-
szak z miejscem w Białymstoku, do 
10.000zł. 790-324-705  BIAŁ 

DZIAŁKI
FIRMA kupi działki budowlane. 
(85)654-55-67  BIAŁ 

KUPIĘ dużą działkę budowlaną. 
Białystok i okolice. 503-045-007  BIAŁ 

KUPIĘ działkę budowlaną lub siedlisko 
do 20km od B-stoku, do 50.000zł. 
790-324-705  BIAŁ 

KUPIĘ działkę budowlaną od 600 do 
1000m², Białystok, do 100.000zł., 
najchętniej uzbrojoną. 506-760-123  
BIAŁ 

KUPIĘ działkę budowlaną, Niewodnica 
Korycka, Księżyno, Kleosin, B-stok- 
Nowe Miasto. (86)275-59-16  WYS 

KUPIĘ działkę Kleosin lub Ignatki 
Osiedle. 513-073-099  BIAŁ 

K U P I Ę  dz ia ł kę  na d Z a l ewem 
Siemianowka.  1 zł do uzg. 502-701-
966  BIAŁ 

KUPIĘ każdą ziemię las nieużytki teren 
po wyciętym lesie proszę sms-em 
przesłać nr.działki obręb wielkość i 
cenę 535-480-220  ŁOM 

 ũ KUPIĘ LAS MIESZANY Z ZIE-
MIĄ LUB BEZ, WOJ. POD-
LASKIE. 513-017-847 

KUPIĘ las z gruntem lub bez. 516-299-
093  ŁOM 

KUPIĘ las z ziemią lub bez. 694-426-
665  BIAŁ 

KUPIĘ las, do 500.000zł. 502-787-
601  BIAŁ 

KUPIĘ ziemię rolną Czyże, Hajnówka, 
Bielsk, Boćki. 666-528-681  HAJ 

KUPIĘ ziemię, działkę, nieużytki naj-
chętniej od 0, 5ha do 10ha lub więcej 
Łomża i okolice do max. 5-7km, pła-
cę gotówką. Rozważę każdą ofertę. 
100.000 zł  690-330-990  ŁOM 

KUPIĘ ziemię, działkę, nieużytki naj-
chętniej od 0, 5ha do 10hektarów lub 
więcej woj.podlaskie, mazowieckie, 
war, płacę gotówką. Rozważę każdą 
ofertę 535-480-220  ŁOM 

KUPIĘ, ziemię, nieużytki, działkę w 
pobliżu rzeki, jeziora lub przy czę-
sto uczęszczanej trasie.  600-588-
666  ŁOM 

 «Kupię: las brzoza, olcha lub 
mieszany z ziemia lub bez, (woj 

. podlaskie ).  513-017-847 

1-POKOJOWE
ŚWIĘTAJNO, 20m², garaż, nad jezio-
rem. 70.000 zł  519-401-998  OLE 

B-STOK, 32m², ul. Palmowa, os. 
Dziesięciny, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., nowe budownictwo, sło-
neczne, cen-ms-1058 172.000 zł do 
uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 36.23m², 1p., ul. Nowy 
Świat, cegła. 179.000 zł  (85)745-57-
01  ARDVIL 

B-STOK, 37m², 2p., ul. Piłsudskiego, 
cegła, .  165.000 zł  (85)745-57-01  
ARDVIL 

B-STOK, 40m², os. Leśna Dolina, niski 
parter, do zamieszkania. 188.000 zł  
785-642-439  BIAŁ 

B I A ŁY S TO K , 24.30m², 2p., os. 
Sienkiewicza, do wprowadzenia, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV 
135.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 28.20m², 4p., ul. 
Gruntowa, pokój z wydzieloną miej-
scem do spania, odrębną kuchnię, 
w bardzo dobrym stanie, gotowy do 
zamieszkania, niski czynsz. 140.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 32m², 3p., os. Dziesięciny, 
spółdz. włas., mieszkanie w stanie do 
odświeżenia, cicha, spokojna oko-
lica 150.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 32m², 3p., os. Młodych, 
umeblowane, okna PCV, spółdz. włas., 
Blok z nowej cegły.Przestronny salon 
z wyjściem na duży balkon.Osobna 
kuchnia, po 16:30. 157.000 zł do uzg. 
607-417-176  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 32m², 3p., ul. Kręta, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, włas. 
189.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 34m², 1p., os. Bojary, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas., piwnica.. 168.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 36.50m², 1p., ul. 
Waryskiego, os. Centrum, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, po re-
moncie, okna PCV, możliwość adapta-
cji na 2 pok., balkon piwnica 170.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

CZARNA Białostocka, 22m², atrak-
cyjna kawalerka z niskim czynszem, 
stan dobry. 69.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

ZABŁUDÓW, 34m², 3p., nowe, urzą-
dzone, balkon, piwnica 7m³, zamia-
na na domek letniskowy z działką. 
120.000 zł  728-860-389  BIAŁ 

2-POKOJOWE
B-STOK, 32.50m², 3p., os. Piasta, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., do 
odświeżenia, w b dobrej lokaliza-
cji, środkowe, niski czynsz, OKAZJA, 
CEN-MS-806  139.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 32.80m², ul. Hallera, os. 
Dziesięciny, do wprowadzenia, okna 
PCV, parter, własn. piwnica, ogródek, 

czyste, przytulne umeblowane, spo-
kojne sąsiedztwo. 160.000 zł  505-
541-439  BIAŁ 

B-STOK, 33m², 4p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, włas., rok bud 2017, nowo-
czesne, z windą, cen-ms-1053 259.000 
zł do uzg. 531-790-134, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B - S T O K ,  3 4 . 9 0 m ² ,  1 p . ,  u l . 
Waszyngtona, cegła, . 239.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

B-STOK, 35m², 4p., ul. Zagórna, płyta, 
. 160.000 zł  (85)745-57-01  ARDVIL 

B-STOK, 37m², 1p., ul. Słonimska, 
nowe, wykończone, winda. 229.000 
zł  602-430-288  BIAŁ 

B-STOK, 38m², 3p., ul. Wesoła, os. 
Tysiąclecia, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, oddzielne pomieszczenia 
165.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 42m², 1p., ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, oddzielna kuchnia 209.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 42m², os. Nowe Miasto, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., wysoki 
parter, doskonała lokalizacja, cen-

16  OGŁOSZENIA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI 



 OGŁOSZENIA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI 17



-ms-1068 235.000 zł do uzg. 790-
283-296, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 42m², os. Sybiraków, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, cena do negocjacji! cegła 2005r. 
207.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 43.60m², 3p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., poszukiwana lokaliza-
cja, duża piwnica, ms-1052 213.000 
zł do uzg. 531-790-134, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B -S T O K , 43.70m², ul. Szar ych 
Szeregów, wysoki parter, cegła. 
192.000 zł  (85)745-57-01  ARDVIL 

 «B-stok, 43.79m², 2p., 
ul. Orzeszkowej, w peł-

ni wyposażone i umeblowa-
ne. 501-585-100  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, 44.10M², 3P., RÓG AL. PIŁSUDSKIEGO I 
WŁÓKIENNICZEJ, W POBLIŻU PŁYWALNI BOSIR, 

KAMERALNE, WYKOŃCZONE, 2 POKOJOWE, 
WINDA. 249.000 zł  693-392-338  BIAŁ 

B-STOK, 45.50m², 2p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., niski czynsz, blisko po-
litechniki, cen-ms-1072 245.000 zł 
do uzg. 531-790-134, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 46m², ul. Żabia, os. Centrum, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, po remoncie, okna PCV, tylko 
u nas 215.000 zł  665-367-868, 603-
704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 B-STOK, 47M², UL. SŁONIMSKA, APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 47-51 M², 2POK, IIIP, 

ANTRESOLA, STAN DEWELOPERSKI. 250.000 zł  
733-900-723  BIAŁ 

B-STOK, 48.29m², ul. Swobodna, os. 
Wysoki Stoczek, parter. 203.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

B-STOK, 48m², 1p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, włas., nowy, niski blok z windą 
255.000 zł  665-367-868, 603-704-
771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 48m², 3p., os. Bema, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV, włas., 
niski czynsz, blisko centrum, duży 
balkon, zamknięty teren, cen-
-ms-1035 205.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 48m², 3p., ul. Waszyngtona, 
os. Centrum, cegła. 246.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

B-STOK, 49m², 1p., ul. Mackiewicza, 
os. Tbs, do wprowadzenia, oddzielna 
kuchnia, piwnica. 249.000 zł  694-
604-171  BIAŁ 

B-STOK, 50.90m², 4p., ul. Stroma, os. 
Słoneczny Stok, płyta, . 179.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

B-STOK, 50m², 1p., ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV, włas. 245.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 51m², 11p., os. Słoneczny 
Stok, umeblowane, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., niska cena, pod inwe-
stycję, z windą, z widokiem na pa-
noramę miasta, ms-905 180.000 zł 
do uzg. 531-790-134, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B-S TO K, 51m², ul. Stroma, os. 
Słoneczny Stok, płyta 185.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S TO K , 33.50m², 5p., os. 
Dziesięciny, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica, miej-
sce postojowe - 15 tyś.zł.. 219.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A Ł Y S T O K ,  3 3 m ²,  1 p . ,  u l . 
Zwierzyniecka, os. Piaski, do wpro-
wadzenia, umeblowane, po remon-
cie, okna PCV, Wynajmę mieszkanie 
2 pokojowe po generalnym remoncie. 
900 zł  512-012-515  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 33m², 4p., ul. Sobieskiego, 
os. Bojary, ks. wieczysta, cegła, ume-
blowane, po remoncie, okna PCV, 
włas. 197.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K , 34.40m², 5p., ul. 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, włas. 219.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

B I A Ł Y S T O K ,  3 5 m ²,  1 p . ,  u l . 
Waszyngtona, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, Nowy apartamen-
towiec, ochrona, teren zamknięty 
239.000 zł  604-622-985, (85)745-
57-01  ARDVIL 

B I A ŁY S T O K ,  36 m²,  11p. ,  os . 
Sienkiewicza, do wprowadzenia, po 
remoncie, Mieszkanie w wysokim 
standardzie, gotowe do wprowadze-
nia się 215.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A Ł Y S T O K ,  3 6 m ²,  4 p . ,  u l . 
Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia, 
cegła 156.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 37m², 2p., ul. Hetmańska, 
os. Marczuk, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, nowo-
czesne, komfortowe 247.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 38m², ul. Włókiennicza, 
os. Centrum, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, 2 pokoje, ogródek, bezpośrednio 
210.000 zł  535-407-621  BIAŁ 

B I A Ł Y S T O K ,  3 9 m ²,  2 p . ,  u l . 
Waszyngtona, os. Centrum, po re-
moncie 195.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 40m², 1p., ul. Jodlowa, 
os. Ignatki, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
Garderoba, zabudowy stale, komfor-
towe, komórka lokatorska 225.000 
zł do uzg. 661-954-545, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 41m², 3p., ul. Trawiasta, 
os. Wygoda, cegła, okna PCV, aneks 
195.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 41m², os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane 
214.000 zł  796-785-785, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 42m², 3p., ul. Zagórna, os. 
Dziesięciny, cegła, okna PCV 189.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

B I A Ł Y S T O K ,  4 3 m ²,  2 p . ,  u l . 
Radzymińska, os. Białostoczek, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, Wynajmę mieszkanie. 
Całość ok 1400 zł ze wszystkim 1.400 
zł  510-184-639  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 43m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, pięknie wykończone no-
wiutkie, wysoki parter 2 pokoje, ele-
gancki aneks kuchenny, duży taras, 
opcja garażu 279.900 zł  660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 44.20m², 2p., ul. Niska, 
os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV 259.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 44.50m², os. Bema, ks. 
wieczysta, włas., dwa oddzielne poko-
je, oddzielna kuchnia, cicha, spokojna 
okolica, idealne na wynajem 238.000 
zł  796-785-785, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A Ł Y S T O K ,  4 4 . 8 0 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., balkon, piwnica. 
199.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S TO K , 45.10m², 3p., os. 
Centrum, cegła, dwustronne, oddziel-
na kuchnia, niski czynsz, do aranżacji 
199.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S TO K , 45.10m², 3p., os. 
Centrum, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., można na 3-pokojowe, na 
wynajem 199.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 45.50m², ul. Bema, os. 
Bema, ks. wieczysta, cegła, okna 
drewniane, włas., 2 pok.cegła 1999 

r.dwustronne balkon piwnica, garaż, 
wspólnota, blok 4klatki 238.000 zł  
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 45m², 2p., ul. Olsztyńska, 
os. Białostoczek, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas., blok 
z 1992 roku po, funkcjonalny rozkład, 
balkon piwnica 225.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

B I A Ł Y S T O K ,  4 6 m ²,  2 p . ,  u l . 
Przędzalniana, cegła, okna PCV, włas., 
dwustronne, funkcjonalny rozkład, 
wysokie pom.(2, 75m), duża piwni-
ca-9m².do remontu.cena do negoc. 
188.000 zł  661-954-545, (85)744-
50-60  BMJ 

B I A ŁY S T O K , 47.50m², 4p., os. 
Mickiewicza, cegła, spółdz. włas., 
Dwa oddzielne pokoje, oddziel-
na kuchnia, bardzo dobra lokaliza-
cja 235.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 47.50m², 4p., ul . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, 
do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, okna PCV, spółdz. włas., 
Bezpośrednio, 2pok.47, 5m² 235.000 
zł do uzg. 604-626-296  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 47m², ul. I Armii Wojska 
Polskiego, os. Białostoczek, cegła, 
okna PCV, 2005r., wspólnota, od-
dzielne pokoje 246.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48.30m², 1p., ul. Lipowa, 
os. Centrum, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., doskonała lokalizacja. 230.000 
zł  535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K , 48.30m², 3p., ul. 
Swobodna, os. Wysoki Stoczek, 
ks. wieczysta, okna PCV 190.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K , 48.60m², 8p., ul. 
Fabryczna, os. Sienkiewicza, ciche 
centrum miasta 179.000 zł  604-622-
985  ARDVIL 

B I A ŁY S T O K , 48.80m², 3p., ul. 
Leszczynowa, os. Dziesięciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, 
okna PCV 193.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., os. Wysoki 
Stoczek, Dwupokojowe, blok po 
termomodernizacji, odremontowa-
ne klatki, cicha, spokojna, okolica 
205.000 zł  796-785-785, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., os. Bacieczki, 
do wprowadzenia, spółdz. włas., do-
skonała lokalizacja, dobry dojazd do 
centrum 249.000 zł  576-070-704, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Sybiraków, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, włas., Świeżo wy-
kończone. Bez PCC. Kuchnia wyposa-
żona. 299.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., os. Wygoda, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, po 
remoncie 215.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, do wprowadze-
nia, spółdz. włas., dwustronne, do 
zamieszkania, z balkonem 189.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, okna 

drewniane, włas., balkon 199.000 
zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 48m², Masz problem ze 
sprzedażą nieruchomości? Zgłoś się 
do nas a sam się przekonasz, że było 
warto! 3.000 zł  574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49.60m², 8p., do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, winda,  205.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49m², ul. Upalna, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, po re-
moncie 209.000 zł do uzg. 502-371-
099  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 49m², ul. Zwycięstwa, os. 
Młodych, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas., wszystkie wejścia z koryta-
rza, dwustronne 199.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S TO K , 50.50m², 3p., os. 
Słoneczny Stok, płyta, okna drewnia-
ne, spółdz. włas., balkon loggia, piwni-
ca. 195.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 
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B I A ŁY S TO K , 50.60m², 2p., os. 
Słoneczny Stok, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., balkon + piwnica.. 
210.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 51.25m², 3p., ul. 
Piłsudskiego, os. Centrum, po remon-
cie cegła 194.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Armii Wojska 
Polskiego, os. Białostoczek, ks. wie-
czysta, cegła 250.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 52.40m², os. Leśna 
Dolina, do wprowadzenia, włas., 
blok z 1999 r., kuchnia połączona z 
salonem, oddzielna sypialnia, garde-
roba. 235.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52.40m², ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV 219.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

B I A ŁYS TO K, 56m², ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
drewniane, spółdz. włas., doskonały 
układ pomieszczeń. 232.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 70.50m², ul. Łąkowa, 
os. Sienkiewicza, nowa cegła, możli-
wość dokupienia garażu. 230.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

 «Gródek, 33m², 2 po-
koje +kuchnia. 62.000 
zł  602-131-066  BIAŁ 

IGNATKI, 48m², ul. Przejezdna, parter, 
cegła ogród. 280.000 zł  (85)745-57-
01  ARDVIL 

KLEOSIN, 45m², 3p., ul. Kraszewskiego, 
n. cegła.  195.000 zł  (85)745-57-01  
ARDVIL 

KRYNKI, 56m², 2p., os. Bema, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, płyta, 
włas., kuchnia po remoncie z jadal-
nią+2 pokoje, nowe okna duży bal-
kon piwnica  95.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

NURZEC Stacja, 49m², 2p., cegła, okna 
pcv, balkon, piwnica. 55.000 zł do 
uzg. 510-622-340  SIEM 

SUWALKI, 40m², 1p., ul. Wojska 
Polskiego 23, ks. wieczysta, cegła, 
po remoncie, okna PCV, włas., Tanio 
przytulne, cieple mieszkanko z garge-
droba 75.000 zł  514-362-505  SUW 

WASILKÓW, 42m², 2p., ul. Krucza, os. 
Lisia Góra, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., dwustronne, 
duży balkon cegła z 2011 roku, duży 
parking, las. 175.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

WASILKÓW, 45.70m², 3p., ul. Czysta, 
os. Wasilków, do wprowadzenia, z 
kominkiem 229.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

WASILKÓW, 46.10m², ul. Czysta, 2 
niezależne pokoje i kuchnia, w bloku z 
nowej cegły, częściowo umeblowane, 
do zamieszkania. 193.000 zł  509-784-
724, (85)743-64-36  AGEMA 

3-POKOJOWE
ŁOMŻA, 70m², +50m² tarasu, 3 garaże 
lub zamiana na dom. 500.000 zł  729-
389-825  ŁOM 

 

 

 B-STOK WASILKÓW, 107.55M², UL. BIAŁOSTOCKA 
NADAWKI, ETAP 2, MIESZKANIE NR.7, BUDYNEK 

1-II, 2 PIĘTRO, 3 POK., ANTRESOLA 48.80M², 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 430.200 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
 

 

 B-STOK WASILKÓW, 111.90M², UL. BIAŁOSTOCKA 
NADAWKI, ETAP I, MIESZKANIE NR. 6, BUDYNEK 2, 

2 PIĘTRO, 3POK, ANTRESOLA 55, 15M², 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 460.000 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, 107.55M², UL. BIAŁOSTOCKA, UL. 
NADAWKI-WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP II, 

MIESZKANIE NR 11, BUDYNEK 1 II, 2 PIĘTRO, 
ANTRESOLA 48, 80, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

430.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
 

 

 B-STOK, 107.55M², UL. BIAŁOSTOCKA, UL. 
NADAWKI-WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP II, 

MIESZKANIE NR 7, BUDYNEK 1 II, 2 PIĘTRO, 
ANTRESOLA 48, 80, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

430.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
 

 

 B-STOK, 111.90M², UL. BIAŁOSTOCKA, UL. 
NADAWKI-WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP I, 

MIESZKANIE NR 6, BUDYNEK I1, 2 PIĘTRO, 
ANTRESOLA 55, 15M², WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

460.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B-STOK, 48.20m², ul. Białostoczek, 
ładne, 3 niezależne pokoje i kuch-
nia, położone na IX piętrze w bloku z 
windą. Do zamieszkania.  174.500 zł  
509-784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

B - S T O K ,  4 8 . 6 0 m ² ,  1 p . ,  o s . 
Sienkiewicza, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., blisko centrum, dwu-
stronne, zabudowany balkon, cen-
-ms-863  219.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 48m², 2p., ul. Wyszyńskiego, 
os. Przydworcowe, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
po remoncie, okna PCV 239.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 48m², 4p., ul. Piastowska, 
os. Piasta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., poszukiwana lokalizacja, cen-
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istnieje, sprawdzenie gruntu pod kątem możliwości zabudowy, 
we właściwym urzędzie gminy. Ponadto uzyskujemy informacje 
dotyczące dostępu do dróg oraz sieci uzbrojenia. Zdarza się często, 
że grunt posiada kilku, czasem kilkunastu właścicieli i składa się 
w wielu odrębnych działek. To również nie stanowi dla nas pro-
blemu. Zrobimy wszystko, aby poskładać wszystko w jedną całość.

Z pomocą architektów przygotowujemy analizę chłonności 
terenów inwestycyjnych, a także bierzemy czynny udział w przy-
gotowaniu koncepcji zagospodarowania danego terenu. Zaś 
na życzenie Klienta pomagamy określić wstępne parametry inwe-
stycji oraz we współpracy z projektantem stworzyć wizję obiektu.

koMercjalizacja istniejących, noWo WybudoWanych 
lub zreWitalizoWanych obiektóW.

Aby uzyskać jak najwyższą dochodowość z najmu nasi Klienci 
powierzają nam cały proces komercjalizacji, który odpowiednio 
i efektywnie przeprowadzony zapewnia maksymalizację wartości 
nieruchomości oraz zadowalający zwrot z inwestycji. W skład tego 
procesu wchodzi opracowanie strategii reklamowej, pozyskanie, 
aktywne wyszukiwanie najemcy, pomoc przy opracowaniu umów 
najmu, a następnie przeprowadzenie transakcji.

W tej dziedzinie na naszą pomoc mogą liczyć również osoby 
i firmy poszukujące odpowiedniej dla siebie lokalizacji.

Dzięki doświadczeniu na lokalnym rynku znajdziemy najlep-
sze rozwiązania, zadbamy o optymalizację kosztów, podpowiemy 
jak zaplanować i stworzyć komfortowe warunki pracy.

c.d. ze str. 1

Budynek handlowo-magazynowo-usługowy na wynajem, przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku

sprzedaż istniejących budynkóW, gruntóW lokali.

W ramach naszych usług oferujemy pośrednictwo w sprze-
daży nieruchomości:

 �Kapitałowych – podpowiadamy jak rozsądnie ulokować 
pieniądze, w co zainwestować kapitał, aby na przestrzeni 
lat zyskać na inwestycji.
 �Spekulacyjnych – doradzimy jak w krótkim czasie zarobić 
na nieruchomości i nie lokować w nią nadmiaru dodatko-
wych środków.
 �Rozwojowych – współpracujemy z wieloma inwestorami 
i deweloperami, możemy zaproponować m.in. grunty prze-
znaczone do dalszych inwestycji.
 �Komercyjnych – zarówno mieszkaniowych (mieszkania 
na wynajem), jak również przemysłowych, handlowo-usłu-
gowych oraz rekreacyjnych.

sprzedaż nieruchoMości rekreacyjnych i WypoczynkoWych

Komercyjne nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe 
to głównie hotele, pensjonaty, motele. W swojej ofercie mamy 
ciekawe obiekty z tego sektora rynku.

Trochę niezależnie od nas, a z woli Klientów, zarówno 
poszukujących jak również sprzedających, zaczęliśmy otrzy-
mywać oferty z całej Polski. Posiadamy więc do sprzedaży 
hotele w górach, nad morzem, w Warszawie, Wrocławiu, oczy-
wiści pensjonaty na Mazurach oraz w innych interesujących 
lokalizacjach.

Właśnie z potrzeby sprzedaży takich nieruchomości na-
rodził się nam pomysł współpracy międzynarodowej. Dzięki 
kolegom i koleżankom z biur w Niemczech, Szwajcarii i Austrii 
nasze nieruchomości promujemy na międzynarodowych 
portalach.

Zrewitalizowany budynek na wynajem w centrum Białegostoku
Projekt budynku biurowo-usługowego na wynajem przy ul. Miłosza w Białymstoku z przeznaczeniem pod 
usługi medyczne

Mieszkanie na sprzedaż Warszawa – Wilanów. Po remoncie 47m2; 2 po-
koje; parter; 270 000Pensjonat w na Mazurach w miejscowości Sulejki na sprzedaż

Analiza terenu przy Gen. Maczka w Białymstoku wykonana przez firmę ATM Krzysztof Miklaszewicz

www.estateconsulting.pl
15-063 Białystok                                             WARSZAWSKA 14 lok 2B

731 400 733                                                    600 309 123                                                    731 400 711
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nie boiMy się teMatóW trudnych

Zrobimy wszystko aby nasi Klienci byli obsłużeni profe-
sjonalnie, dbamy o ich satysfakcję, ale przede wszystkim 
o bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji. Dlatego też 
dokładnie sprawdzamy każdy dokument dotyczący nierucho-
mości. Niekiedy Sprzedający oburzają się gdy już na pierwszym 
spotkaniu prosimy o numer księgi wieczystej, akt własności, czy 
inny dokument potwierdzający własność. My jednak bez tego nie 
rozpoczynamy procesu sprzedaży. Nie znaczy to, że odmawiamy 
jeśli pojawia się problem związany z własnością lub inny doty-
czący nieruchomości. Od tego jesteśmy aby pomóc go rozwiązać, 
musimy jednak wiedzieć z czym się mierzymy. Prawie każdą 
sytuację da się rozwiązać i przeprowadzić transakcję, czasem 
jednak trzeba uregulować stan prawny. Wchodzi w to pomoc w za-
łożeniu księgi wieczystej, sprostowanie wpisów jeśli księga jest 
prowadzona, ale wpisy w niej nie są zgodne z faktycznym stanem 
prawnym, złożenie odpowiednich wniosków. Jeśli zachodzi taka 
potrzeba pomagamy również ustalić i odszukać spadkobierców. 
W przypadku sprzedaży bądź zakupu ziemi rolnej pomagamy 
uzyskać odpowiednie pozwolenia. Aby zagwarantować najwyższą 
jakość usług do naszego zespołu, na stałe, dołączyła Prawniczka 
z wieloletnim doświadczeniem. Zajmuje się ona tylko i wyłącznie 
nadzorem nad poprawnością dokumentów związanych z obsługą 
transakcji.

negocjacje

Mógłby ktoś powiedzieć, że nikt tak nie zadba o korzystne 
warunki transakcji, jak Klient działający we własnym interesie. 
Otóż nic bardziej mylnego. Lata doświadczenia przekonały nas, 
że niekiedy pomoc w negocjacjach jest bezwzględnie konieczna. 
Oferujemy naszym Klientom wsparcie podczas całego procesu 
sprzedaży w tym profesjonalne przeprowadzenie negocjacji, tak 
aby każda ze stron była wygrana, czyli zgodnie z naszą dewizą.

nie taka WarszaWa odległa.
Podobnie jak w przypadku nieruchomości wypoczynkowych 

potrzeby naszych Klientów zmusiły nas, poniekąd, do rozejrzenia 
się dalej niż na rynku lokalnym. Okazało się bowiem, że Kupujący 
z Białegostoku i innych okolicznych miast bezpieczniej czują 
się współpracując z pośrednikiem będącym w przysłowiowym 

„zasięgu ręki”.
Powoli nadchodzi czas rekrutacji na studia, a tym samym 

czas poszukiwań mieszkań do wynajmu, ale też do zakupu. Wielu 
podlaskich studentów wyjeżdża do Warszawy i tam musi znaleźć 
sobie jakieś lokum. Wielu też ludzi po ukończeniu studiów po-
dejmuje pracę w stolicy i także musi gdzieś zamieszkać.

Nie zawsze okazuje się to łatwe. Po pierwsze jadąc do obcego 
miasta poszukujący nie znają dzielnic, ulic, nie do końca odnajdują 
się i orientują, jakie miejsce byłoby dla nich odpowiednie. Skąd jest 

dobra komunikacja do miejsca nauki czy pracy. Po drugie poszukując 
mieszkania często kontaktują się z licznymi biurami nieruchomości 
i z każdym muszą podpisać umowę, negocjować warunki. Po trzecie 
nie zawsze wybrane na portalu ogłoszeniowym mieszkanie okazuje 
się być takie jak na zdjęciach i spełniać oczekiwania.

Po długich i żmudnych poszukiwaniach, kilku wyjazdach za-
kończonych niepowodzeniem, nie trudno jest podjąć niewłaściwą 
decyzję „oby mieć to z głowy”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów posta-
nowiliśmy pomóc im w tych poszukiwaniach. Wystarczy zgłosić 
do nas chęć zakupu lub wynajmu mieszkania w Warszawie 
i opowiedzieć jakie są oczekiwania.

Reszta w naszych rękach. Znajdziemy odpowiednie nierucho-
mości, umówimy kilka na jeden dzień, tak aby nie trzeba było 
jeździć wielokrotnie. Oczywiście pojedziemy razem na miejsce 
i pokażemy wybrane mieszkania. Dzięki znajomości rynku oraz 
współpracy z licznymi warszawskimi biurami jesteśmy w stanie 
zagwarantować, że znajdziemy dokładnie to czego Klient po-
trzebuje. Będziemy również uczestniczyć w procesie finalizacji 
transakcji odpowiadając za jej bezpieczeństwo.

Przekonaliśmy się, że taka forma współpracy doskonale się 
sprawdza i zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

Jolanta Sienkiewicz, pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Prosperująca karczma i motel na sprzedaż w okolicach ŁomżyCentrum szkoleniowo – wypoczynkowe w okolicy Suwałk na sprzedaż

Mieszkanie na sprzedaż w Warszawie przy ul. Grójeckiej (Ochota) Po kapitalnym remoncie; 28m2; 2 pokoje; 14 piętro; 315 000
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15-063 Białystok                                             WARSZAWSKA 14 lok 2B

731 400 733                                                    600 309 123                                                    731 400 711
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Oferta mieszkaniowa Eko-System-u .

Mieszkania warte zainteresowania
Dziś przedstawiamy miejsce pełne uroku. Przechadzając 

się ulicami Białegostoku docieramy do dzielnicy 
zabudowanej eleganckimi niskimi budynkami 

szeregowymi. W każdym budynku znajdują się 2-poziomowe 
mieszkania. To jedne z najbardziej niezwykłych mieszkań, 
jakie kiedykolwiek widzieliście: 
dwa poziomy z wydzieleniem 
strefy dziennej i nocnej, własny 
ogródek z wyjściem z salonu, 
przynależne miejsce postojowe, 
własna klatka schodowa, duże 
przeszklenia zapewniające dobre 
doświetlenie oraz możliwość 
montażu kominka. Każdy segment 
jest ogrodzony i zagospodarowany.

Tutaj dzięki przemyślanemu pro-
jektowi nawet przy 51m2 na dwóch 
kondygnacjach stworzono 3 pokoje, 
kuchnię, wc, łazienkę i 2 hole nie roz-
budowując tym samym powierzchni 
mieszkania. Tutaj dzięki przemyśla-
nemu projektowi już na nie wielkich 
metrażach stworzono 3 a nawet 4 po-
koje, kuchnię, wc, łazienkę i 2 hole nie 
rozbudowując tym samym powierzch-
ni mieszkania. Obok standardowych 
rozwiązań projektowych, istnieje 
możliwość nadania mu indywidualnego charakteru, poprzez 
dostosowanie go do swoich potrzeb. Takimi rozwiązaniami mogą 
być: zmiana aranżacji ścianek działowych i usytuowania instalacji 
wewnętrznych (bezpłatnie), czy też dodatkowo montaż funkcji 

„inteligentnego domu”. Powyższe zasady projektowania to wynik 
wieloletnich doświadczeń Spółki P.B. Eko-System, która buduje 

swoje inwestycje w oparciu o uwagi przekazywane przez klientów, 
uwzględniając ich potrzeby i preferencje. A wszystko to znajduje 
się na osiedlu zwanym „eko-osiedlem” przy ul. Puchalskiego.

Warto podkreślić, że firma wchodzi w kolejny etap inwestycji 
przy ul. Puchalskiego. To budowa kolejnych bezczynszowych 

dwupoziomowych mieszkań w szeregówkach z ogródkiem 
i miejscem parkingowym. Mieszkania będą dostępne w metra-
żach: 58m2/61 m2/66 m2/75 m2 (4- pokojowe). Ogródki będą 
miały od 26 – 270 m2. Budowa będzie obejmowała 48 nowych 
mieszkań a zakończenie inwestycji zaplanowano na przełom 
2019/2020.

Dlaczego warto zaufać doświadczeniu oferowanym przez 
Spółkę Eko-System? Firma na rynku budowlanym istnieje 
od 1994 roku. Otrzymała wiele prestiżowych nagród świadczą-
cych o rzetelności i wiarygodności firmy, a największy sukces 
firmy to zadowolenie każdego klienta, polecanie swoim znajo-

mym i rodzinie oraz powtórny zakup 
nieruchomości.

Firma swiadczy komplekso-
we usługi budowlane w ramach 
GENERALNEGO WYKONAWSTWA 
oraz w systemie ZAPROJEKTUJ 
I ZBUDUJ obiektów:

 � przemysłowych
 � mieszkaniowych
 � handlowo-usługowych
 � użyteczności publicznej
 � ochrony środowiska

Eko-System wykonuje obiekty 
w ramach Generalnego Wykonawstwa, 
gdzie służy doradztwem w zakresie 
doskonalenia zaprojektowanych już 
rozwiązań.

Eko-System realizuje także inwe-
stycje z wykonaniem dokumentacji 
projektowej, prowadzeniem uzgodnień 
oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń. 
Taka forma usług pozwala na opty-
malizację kosztowo – jakościową, 

maksymalne skrócenie czasu realizacji, a przede wszystkim 
umożliwia poznanie kosztów całej inwestycji jeszcze przed roz-
poczęciem projektowania.

Szczegóły na www.eko-osiedle.pl

NP
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-ms-695 209.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 48m², ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, do wprowadzenia, 
płyta 180.000 zł  665-367-868, 603-
704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 51m², 3p., ul. Chrobrego, 
os. Piasta, cegła, 1994r. 230.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 B-STOK, 54.13M², UL. AL. SOLIDARNOŚCI, OS. 
BOCIANIE GNIAZDO, ETAP II –LIPIEC 2018, NR 

MIESZKANIA: 87, IV PIĘTRO, ILOŚĆ POKOI 3, STAN 
DEWELOPERSKI. 281.476 zł  (85)652-54-24  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, 54.43M², UL. AL. SOLIDARNOŚCI, OS. 
BOCIANIE GNIAZDO, ETAP II – LIPIEC 2018, NR 

MIESZKANIA 91, I PIĘTRO, ILOŚĆ POKOI 3, STAN 
DEWELOPERSKI. 285.465 zł  (85)652-54-24  BIAŁ 

B-STOK, 54.50m², 3p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, cegła, ume-
blowane, okna drewniane, włas., bar-
dzo dobry rozkład, okazyjna cena, 
nowe bud., cen-ms-1074 210.000 zł 
do uzg. 790-283-296, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 54m², 3p., os. Centrum, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., świetna lo-
kalizacja pod wynajem, blisko uczelni, 
winda, balkon, CEN-MS-804  189.000 
zł do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 54m², parter, bezpośrednio. 
200.000 zł  609-799-629  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, 55.38M², UL. AL. SOLIDARNOŚCI, OS. 
BOCIANIE GNIAZDO, ETAP II – LIPIEC 2018, NR 

MIESZKANIA 62, PARTER, ILOŚĆ POKOI 3, STAN 
DEWELOPERSKI. 282.438 zł  (85)652-54-24  BIAŁ 

B-STOK, 55m², 3p., os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
z wyposażeniem, blisko centrum, 
cen-ms-908 220.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 55m², ul. Wrocławska, os. 
Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
nowe bloki, ogrodzona wspólnota 
285.000 zł  665-367-868, 603-704-
771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 56m², os. Bojary, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., 
Wygodne piętro, blisko centrum, 
cen-ms-954 225.000 zł do uzg. 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 57m², 2p., ul. Wąska, os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-

ne, po remoncie, okna PCV, włas., 
wys. standard; garaż 339.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 B-STOK, 58M², UL. PUCHALSKIEGO, OS. 
BAGNÓWKA, NOWE OD DEWELOPERA, 3 POK. 

MIESZKANIA W SZEREGÓWKACH, NOWOCZESNE, 
2-POZIOMOWE, OGRÓDEK, PARKING, 

BEZCZYNSZOWE. 267.000 zł m² (85)743-56-31  BIAŁ 

B-STOK, 59.60m², ul. Hallera, rozkła-
dowe mieszkanie 3-pokojowe, IV pię-
tro w IV-piętrowym bloku z ocieplonej 
płyty. Do zamieszkania. 189.900 zł  
509-784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

B - S T O K ,  5 9 . 8 0 m ² ,  8 p . ,  u l . 
Waszyngtona, os. Piaski, płyta, . 
259.000 zł  (85)745-57-01  ARDVIL 

B-STOK, 59.90m², ul. Rzemieślnicza, 
korzystnie położone mieszkanie, 3 
niezależne pokoje i kuchnia, do wpro-
wadzenia. 185.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

B-STOK, 60.50m², 6p., os. Dziesięciny, 
umeblowane, płyta, okna drewniane, 
spółdz. włas., jasne i słoneczne, oka-
zja cenowa, cen-ms-1037 225.000 zł 
do uzg. 531-790-130, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 B-STOK, 60.64M², UL. AL. SOLIDARNOŚCI, OS. 
BOCIANIE GNIAZDO, ETAP I, GOTOWE DO 

ODBIORU, NR MIESZKANIA: 35, I PIĘTRO, STAN 
DEWELOPERSKI. 315.328 zł  (85)652-54-24  BIAŁ 

B-STOK, 60m², 4p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
prestiżowa dzielnica, niski czynsz, 
cen-ms-962 315.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 60m², 5p., ul. Gajowa, os. 
Dziesięciny, płyta. 199.000 zł  (85)745-
57-01  ARDVIL 

B-STOK, 60m², os. Mickiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, nowsza cegła, ogrodzony teren 
339.000 zł  665-367-868, 603-704-
771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 60m², ul. Szarych Szeregów, 
os. Leśna Dolina, do wprowadze-
nia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 
205.000 zł  665-367-868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 61.20m², ul. Pileckiego, 
os. Bacieczki, 3 pokoje, komforto-
we mieszkanie z balkonem, w blo-
ku z nowej cegły, do wprowadzenia. 
319.900 zł  509-784-724, (85)743-64-
36  AGEMA 

 

 

 B-STOK, 61M², APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWE, 3POK, PARTER, OGRÓDEK, STAN 

DEWELOPERSKI. 319.800 zł  733-900-723  BIAŁ 
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin odbioru Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

Pierwszy apartamentowiec będzie zlokalizowany 
od  strony ronda Św. Faustyny Kowalskiej. Budynek 

będzie miał dziewięć kondygnacji plus jedną kondy-
gnację podziemną z  miejscami postojowymi.  

W  dwóch klatkach znajdzie się łącznie 169 mieszkań.

II kwartał  
2017 r.

Od 5100  
do 5700 zł/mkw.

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

NOWA INWESTYCJA. Budynek mieszkalny 
przy ul. Krętej w Białymstoku. 120 miesz-

kań o powierzchni od 25 do 86 mkw

Czerwiec 2017 Od 4.500 do 
5.200 zł/m2, 
lokal usłu-

gowy- parter 
pow. 131,97 m2, 

cena 6.500 zł/
netto/m2 .

Słoneczne Tarasy (budynek nr 8) przy al. Jana Pawła 
II w Białymstoku. Mieszkania o pow. 36-87 mkw

styczeń 2018 r. Od 4550 do 
4800 zł/m2 

Bulwary Piasta. 3 budynki mieszkalne przy ul. Sy-
biraków w Białymstoku. Mieszkania o pow. 39 -88 

mkw. Zostały mieszkania 2 -pokojowe o pow. 41-48 
m2 oraz mieszkania 4 –pokojowe o pow. 69-83 m2.  

Gotowe do 
odbioru.

2 -pokojowe od 
4600 do 5050 zł/

m2 i  4 –poko-
jowe 4400-
5100 zł/m2 

NOWA INWESTYCJA Bulwary Piasta- II etap. 
2 budynki, mieszkania 2,3,4 pokojowe.

III kwartał 2018 r. Od 4.950 do 
5250 zł/m2

Zielone Dojlidy. Budynki mieszkalne przy ul. 
Żubrów w Białymstoku. Inwestycja składa się z 
kameralnych dwupiętrowych willi miejskich o 

wysokości 2 pięter. Mieszkania pow. 40-77 m2.

Gotowe do 
odbioru

3.900-4.800 
zł/m2

Domy Nowodworskie, Nowodworce k. 
Białegostoku, ul. Supraślska. Domy szer-

egowe o pow. od 130 do 140 mkw.

Gotowe do od-
bioru, II etap 
w trakcie bu-
dowy, odbiór- 

grudzień 2018 r,

400.000,- środ-
kowa, 450.000 

zł – zewnętrzna 

Nowa inwestycja Apartamenty Tysiącle-
cia IV – 2 budynki 9 kondygnacyjne, mieszka-

nia 2,3,4 pokojowe, Pow. 32,55- 82,77 m2.

III kwartał 2018 r. Od 4600 
do5150 zł/m2 

Sun Lofty przy ul. Tysiąclecia PP w 
Białymstoku. lokale usługowe na biu-

ra pow. 85,23 m2 od IV do X piętra

Gotowe do 
odbioru

4.200 zł/net-
to/m2.

Legionowa przy ul. Kaczorowskiego - lokal na parter-
ze: 37,01 m2 - cena: 9200 zł/netto/m2, lokale usłu-

gowe na I piętrze, pow. 21,76- 58,5 m2 na biura i 
gabinety medyczne -cena: 6300-6500 zł/netto/
m2,1 lokal 162,37 m2 - cena 6000 zł/netto/m2

Gotowe do 
odbioru

Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Osiedle Rekreacyjne budynek nr.1 Nowe Mi-
asto, dostępnych mieszkań:19, liczba kondyg-
nacji: 9, liczba lokali mieszkalnych: 117, pow-
ierzchnia mieszkań: 36 m2-71 m2, komórki 

lokatorskie: 63, garaże podziemne: 35

IV kwartał 2018r. Od 4400 m2

Osiedle Rekreacyjne budynek nr.2 Nowe Miasto, licz-
ba kondygnacji: 9, liczba lokali mieszkalnych: 99, 

powierzchnia mieszkań: 36 m2-71 m2, komórki loka-
torskie w cenie mieszkania, garaże podziemne: 33 

IV kwartał 2019 r. Od 4400 m2

Dolina Cisów etap IV, 2 budynki. Wasilków, 
liczba lokali mieszkalnych: 102, dostępnych 
mieszkań: 25, liczba kondygnacji: 5, komór-

ki lokatorskie w cenie mieszkania 

Budynki nr.1 i 
nr.2 IV kwar-

tał 2018r.

Od 4200m2.



 

 

 B-STOK, 61M², UL. PUCHALSKIEGO, OS. 
BAGNÓWKA, NOWE OD DEWELOPERA, 3 POK. 

MIESZKANIA W SZEREGÓWKACH, NOWOCZESNE, 
2-POZIOMOWE, OGRÓDEK, PARKING, 

BEZCZYNSZOWE. 285.000 zł m² (85)743-56-31  BIAŁ 

B-STOK, 62m², 1p., ul. Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, cegła 250.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 63m², 1p., os. Leśna Dolina, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, nowe bloki z windą, ładna lokali-
zacja 310.000 zł  665-367-868, 603-
704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 63m², 5p., ul. Waszyngtona, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, włas., winda, 
garaż, nowy blok 370.000 zł  665-
367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 64.50m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
świetna lokalizacja, pod inwestycję, 
cen-ms-1033 289.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 65.50m², os. Leśna Dolina, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
nowe budownictwo z 2010r, cen-
-ms-1049 335.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 65m², 1p., ul. Kraszewskiego, 
os. Bojary, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, spółdz. 
włas., przestronne pokoje, presti-
żowe miejsce, ms-988 310.000 zł 
do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 65m², 2p., ul. Pogodna, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane 
307.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 65m², 4p., os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
nowe budownictwo, winda, teren 
zamknięty, cen-ms-1061 380.000 zł 
do uzg. 790-283-296, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 66m², 4p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., świetna lokalizacja, no-
woczesne, MS-1075 240.000 zł do 
uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 67.15m², os. Ignatki, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, spółdz. włas., wysoki parter, 
przestronne, nowe budownictwo, 
cen-ms-991 309.000 zł do uzg. 790-
283-296, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 72m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, włas., przestronne, doskonałe 
dla rodziny, cen-ms-984 279.000 zł 
do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

BEMOWO Piskie, 47m², 1p., ul. 
Kętrzyńskiego, ks. wieczysta, ume-
blowane, po remoncie, okna PCV, 
włas., Mieszkanie po remoncie i ume-
blowane+garaż i działka ROD. 90 zł do 
uzg. 509-653-906, 501483493  PISZ 

 

 

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 107.55M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, DOLINA CISÓW, ETAP II, 

MIESZKANIE NR 11, BUDYNEK 2-II, 2 PIĘTRO, 3 
POK, ANTRESOLA 48.80M², STAN DEWELOP. 

324.663 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Żabia, os. 
Centrum, ks. wieczysta, cegła, włas., 
3 pokoje, ciche centrum, balkon, piw-
nica, idealne pod wynajem 240.000 
zł do uzg. 661-954-545, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Żabia, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV 240.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Gruntowa, 
os. Młodych, ks. wieczysta, cegła, 
okna drewniane, włas., do remontu, 
balkon, piwnica, 1 pokój przejścio-
wy 175.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 45m², os. Fasty/tbs, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, okna 
PCV, włas., nowa elewacja, dach, inst. 
grzewcza, ocieplony 185.000 zł do 
uzg. 736-085-680  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 47.20m², os. Dziesięciny, 
do wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
włas., balkon, piwnica. 230.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S TO K, 48.30m², 4p., os. 
Białostoczek, płyta, spółdz. włas., 
Bardzo dobra lokalizacja, w bardzo 
dobrej cenie. 185.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, umeblowane, 
płyta, włas., Mieszkanie dwustron-
ne, po remoncie, do wprowadzenia. 
215.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Białostoczek, 
os. Białostoczek, do wprowadze-
nia, płyta, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas. 224.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A Ł Y S T O K ,  4 9 m ²,  1 p . ,  o s . 
Sienkiewicza, 3-pokojowe, winda, do 
odświeżenia 199.000 zł  576-070-704, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49m², 2p., os. Piasta, 
płyta, okna PCV, oddzielne poko-
je, pełna zabudowa kuchni 240.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A Ł Y S T O K ,  4 9 m ²,  4 p . ,  u l . 
Solidarności, os. Antoniuk, do wpro-
wadzenia, płyta, okna PCV 238.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 50.23m², 8p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., 

piwnica, balkon loggia. 287.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S TO K , 54.60m², 2p., os. 
Wygoda, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., balkon, piwni-
ca, miejsce postojowe.. 279.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 54.60m², 2p., ul. 
Trawiasta, os. Wygoda, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, 3 279.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 54m², 1p., os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, z 2015r., wy-
soki standard 346.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A Ł Y S T O K ,  5 4 m ²,  4 p . ,  u l . 
Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wie-
czysta, do wejścia, n.cegła, ogrodzo-
na wspólnota, osobno widna, pięk-
na kuchnia, niskie opłaty 312.000 
zł  660-474-444, 660474444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 55m², 1p., ul. Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV 339.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 55m², 3p., os. Wygoda, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
dwustronne 224.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A Ł Y S T O K ,  5 5 m ²,  4 p . ,  u l . 
Antoniukowska, cegła 172.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 56.10m², 4p., ul. Boh. 
Getta, os. Centrum, cegła, okna 
PCV, włas., na wynajem,  207.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56.90m², 1p., Nowa inwe-
stycja na Bojarach. Mieszkania goto-
we do odbioru. 304.415 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

B I A ŁY S TO K , 56.98m², 1p., os. 
Mickiewicza, ks. wieczysta, ce-
gła, okna PCV, włas., . 339.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 57.60m², 2p., os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, włas., balkon, piwni-
ca, garaż w cenie 35 tyś.zł. 335.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 57.70m², 1p., os. Piasta, 
do wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
włas., balkon + piwnica.. 265.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, 
cegła, okna PCV 269.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 57m², 1p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas. 279.000 zł  883-302-
750, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S TO K , 58.10m², 2p., os. 
Bacieczki, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, 
piwnica. 319.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S TO K , 58.10m², 2p., os. 
Bacieczki, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, włas., Rodzinne 
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 
cicha, spokojna okolica. 319.000 zł  
576-070-704  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.90m², 3p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, włas., bal-
kon, piwnica, garaż - 25tyś.zł. 360.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S TO K , 58.90m², 3p., os. 
Słoneczny Stok, płyta, okna PCV, 
funkcjonalny rozkład, loggia 199.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  5 8 m ²,  1 2p. ,  u l . 
Branickiego, os. Centrum, aparta-
ment. 319.000 zł  (85)745-57-01  
ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 58m², 2p., os. Leśna 
Dolina, umeblowane, włas., 3 nie-
zależne pokoje na drugim piętrze, 

blok z 1993 r., mieszkanie słonecz-
ne. 229.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 59.40m², 2p., ul. 
Transportowa, os. Nowe Miasto, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., piw-
nica. dodatk. garaż 35tys. 343.000 zł  
512-068-062  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K , 59.40m², 2p., ul. 
Transportowa, os. Nowe Miasto, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., piw-
nica. garaż dodat.35 tys zl. 343.000 
zł  512-068-062  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 59m², 2p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., balkon, piwnica. 242.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A Ł Y S T O K ,  5 9 m ²,  3 p . ,  u l . 
Andrukiewicza, ks. wieczysta, cegła, 
3-pok, ustawne mieszkanie w świet-
nej lokalizacji 285.000 zł  606-605-
520, (85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 59m², os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, po remon-
cie, okna PCV, też na biuro 315.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 60.50m², 4p., ul. 
Palmowa, os. Dziesięciny, ks. wie-
czysta, okna PCV 235.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60.79m², 1p., os. Bojary, 
winda, mieszkanie gotowe do odbio-
ru. 340.424 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 60m², 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remon-
cie, okna PCV, włas., . 335.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła 234.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 
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BIAŁYSTOK, 60m², 5p., ul. Gajowa, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, płyta 
199.000 zł  604-622-985, (85)745-
57-01  ARDVIL 

B I A Ł Y S T O K ,  6 0 m ²,  5 p . ,  u l . 
Waszyngtona, os. Piski, płyta, okna 
drewniane, spółdz. włas., doskonała 
lokalizacja. 209.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

B I A Ł Y S T O K ,  6 0 m ²,  6 p . ,  u l . 
Rzemieślnicza, os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, okna PCV 239.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Ciepła, os. 
Sienkiewicza, płyta, okna PCV 279.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Jarzębinowa, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, okna PCV 240.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 61.30m², 1p., ul. Al. 
Niepodległości, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, płyta, okna PCV, włas. 
245.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

B I A Ł Y S T O K ,  61 m ²,  1 p . ,  u l . 
Storczykowa, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, po remoncie, 
okna PCV, włas. 249.000 zł do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 63m², 1p., os. Wysoki 
Stoczek, do wprowadzenia, cegła, 
po remoncie, okna PCV, włas., bal-
kon + piwnica.. 349.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 63m², 4p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, płyta, 
okna PCV 196.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 63m², 6p., os. Słoneczny 
Stok, płyta, spółdz. włas., Salon z wyj-
ściem na balkon, dwa oddzielne po-
koje, ustawna kuchnia, łazienka, od-
dzielne wc 239.000 zł  576-070-704  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 63m², ul. Sybiraków, ks. 
wieczysta, cegła, umeblowane, włas., 
Luksusowe, wykończone. Najdroższa 
dzielnica Białegostoku 396.000 zł  
796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64.50m², 1p., ul. Ciepła, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV 289.000 zł  600-525-899, 
(85)742-21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 64m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, spółdz. 
włas., balkon, piwnica.. 284.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 65.60m², os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
2017r, wykończone, z aneksem 
375.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 65m², 1p., ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, do wprowadze-
nia, cegła, płyta, okna drewniane, 
spółdz. włas. 310.000 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K , 66.50m², 1p., ul. 
Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
rozwinięta infrastruktura 298.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 66m², 3p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV 249.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

B I A Ł Y S T O K ,  6 6 m ²,  4 p . ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., przestronne, dobry roz-
kład, zabudowy stałe, nowe okna 
245.000 zł  (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 66m², os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
Komfortowe, zabudowa ze sprzętem 
AGD, możliwość dokupienia miejsca 
postojowego i piwnicy 375.000 zł  
661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 68m², 1p., os. Bojary, 
ks. wieczysta, cegła, okna drewnia-
ne, włas., balkon, piwnica. 339.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 69.60m², 2p., płyta, 
2-klatkowy, blisko szkoła, przedszko-
le, przychodnia, blok ocieplony, bez 
agencji. 235.000 zł do uzg. 531-540-
521  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 69m², 2p., os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, włas., Komfortowe, 
trzypiętrowy blok z 2002 r., z dala od 
ruchliwej ulicy 382.500 zł  576-070-
704  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 71m², 8p., ul. Dobra, os. 
Piaski, spółdz. włas. 210.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 72.60m², 4p., os. Bojary, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, Przestronne trzypokojowe, kuch-
nia połączona z jadalnią 275.000 zł  
576-070-704  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A Ł Y S T O K ,  7 3 m ²,  4 p . ,  u l . 
Marjańskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, okna PCV, włas., aparta-
ment z pełnym wyposażeniem winda 
435.000 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 78m², 4p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., balkon loggia, piwni-
ca. 275.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

GRAJEWO, 63m², ul. Lipowa, os. 
Biebrza, ks. wieczysta, umeblowa-
ne, okna PCV, włas., w pobliżu jezior 
i atrakcji turystycznych po remoncie, 
ogródek i garaż. 120.000 zł  509-524-
301  GRAJ 

GRÓDEK, 62m², 3p. 99.000 zł  515-
736-765  BIAŁ 

HAJNÓWKA, 59m², ul. Lipowa, 3 lata 
temu remont generalny, ocieplony, 
czyste, opcjonalnie z meblami, duży 
balkon, piwnica, garaż. 165.000 zł  
790-827-354  HAJ 

IGNATKI-OSIEDLE, 50m², 2p., ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, okna PCV, 
włas., miejsce postojowe 280.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

KRYNKI, 61m², 1p., umeblowane, 
sprzęt agd, własne ogrzewanie, bez-
czynszowe +budynek gospodarczy. 
90.000 zł  798-906-407  SOK 

MICHALOWO, 60.30m², 1p., ul. 
Swietojanska, ks. wieczysta, płyta, 
okna PCV, włas., Sprzedam miesz-
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Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Dolina Cisów etap V, 2 budynki. Wasilków, licz-
ba lokali mieszkalnych: 110, liczba kondygnac-
ji: 5, komórki lokatorskie w cenie mieszkania 

Budynki nr.1 i 
nr.2 IV kwar-

tał 2019r.

Od 4400 m2

Piasta 35, osiedle Boajry, liczba kondygnacji: 3, liczba 
lokali mieszkalnych: 60, powierzchnia mieszkań: 33 
m²-76 m2, komórki lokatorskie w cenie mieszkania, 

liczba miejsc postojowych w garażu podziemnym: 59 

II kwartał 
2019 roku

Od 5800 m2 

Botaniczna Osiedle Centrum, liczba kondygnacji: 
6, liczba lokali mieszkalnych: 65, liczba lokali usłu-
gowych: 7, powierzchnia mieszkań: 25 m2-76 m2

II kwartał 
2018 roku

Od 5200 m2

Nowodworce, Osiedle domów jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej w Nowodworcach ul. Lipo-

wa, kameralne położenie na skraju miejscowości w 
otoczeniu pul i łąk, atrakcyjne budynki z garażem 
o powierzchni użytkowej 120,39 m2, działki o po-

wierzchni od 490-554 m2, dogodny dojazd z Białe-
gostoku (asfalt), pełna infrastruktura techniczna

420000 tys 
zł segment 

Belveder Podlaski
tel: 85 744 21 90

www.belvederpodlaski.eu
Belveder Podlaski

Apartamentowiec 14- kondygnacyjny przy 
ul. Orzeszkowej (róg Branickiego) w Białym-

stoku, dwie klatki schodowe, 113 miesz-
kań o pow. 27-201 mkw., w podziemiu ga-

raże, usługi na parterze i pierwszym piętrze.

Gotowe do 
odbioru.

Ostatni apar-
tament.

Budynek mieszkalno-ułsugowy przy ulicy Zaułek 
Podlask 1. Budynek jest trzypiętrowy z windą, z czte-
rema mieszkaniami o pow. od 66 do 69 mkw i cztere-

ma lokalami usługowymi o pow. od 61 do 68 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 3500zł/
m2 netto

Osiedle Dębowe- Budynki w zabudowie szere-
gowej przy ul. Niewodnickiej/ Granicznej/ Białorusk-

iej w Białymstoku. Mieszkania dwu- lub jednop-
oziomowe z garażami w zabudowie szeregowej o 
pow. od 99 do 143 mkw. Domy z garażami w za-
budowie szeregowej o pow. od 124 do 126 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 
360tys. zł

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Swobod-
nej w Białymstoku. 32 mieszkania o pow. 

35-117 mkw. Miejsca parkingowe w garażu 
podziemnym, lokale usługowe na parterze.

Gotowe do 
odbioru

Ostatnie miejs-
ca parkingowe

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Fabrycznej  w 
Białymstoku, 51  mieszkań o pow. 32-78 mkw. Miej-

sca parkingowe w garażu podziemnym i na po-
ziomie parteru. Lokale usługowe na parterze.

Wkrótce w 
sprzedaży.

Cena od 
5900zł/m2

Birkbud Białystok
ul. Św. Mikołaja 1 lok. Nr 3

15-419 Białystok
Tel. (85) 66 33 672
www. birkbud.pl

Leśne Zacisze to zespół ośmiu budynk-
ów mieszkalnych jednorodzinnych w zabu-
dowie bliźniaczej przy ul. Dziesięciny 89 w 
Białymstoku. Obecnie pozostały mieszka-
nia o pow. 55 mkw z garażem i balkonem. 

Gotowe do 
odbioru 

55,50 mkw - 
od 300.950 zł. 

Domy szeregowe w Zaściankach przy ul. Sz-
lacheckiej. Mieszkania o pow. 140 mkw. 

plus garaż, działki – ok. 200 mkw.

Gotowe do 
odbioru

399 tys. zł.

Ekskluzywne mieszkania jedno- i dwupozio-
mowe w Zaściankach przy ul. Szlacheckiej o pow. 
88 mkw., z ogródkami i miejscami parkingowymi.

Gotowe do 
odbioru

330 tys. zł



kanie w Michalowie w 2 pietrowym 
bloku na pierwszym pietrze 120.000 
zł  737-566-613  BIAŁ 

O S O B O L E W O, 63m², 5km od 
Białegostoku, bezpośrednio. 165.000 
zł do uzg. 515-123-037  BIAŁ 

S O K Ó Ł K A ,  67.6 4m ²,  3p. ,  u l . 
Broniewskiego 11, nowe, stan de-
veloperski, wspólnota. 3.450 zł m² 
501-633-755  SOK 

WAR SZ AWA, 49m², 1p., ul. Al. 
Pr ymasa Tys iąc lec ia,  róg u l . 
Obozowej, duży balkon, cegła. 
400.000 zł  (85)663-29-31  BIAŁ 

WA S I L KÓW, 45.50m², 3p., os. 
Wasilków, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, włas., nowe budow-
nictwo z 2017r, niski czynsz, cen-
-ms-1070 205.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 62m², ul. Czysta, atrak-
cyjne mieszkanie 3-pokojowe, po-
łożone na I piętrze w bloku z nowej 
cegły, urządzone, do wprowadzenia. 
260.400 zł  509-784-724, (85)743-64-
36  AGEMA 

4-POKOJOWE
 

 

 B-STOK, 60.11M², 3P., UL. SŁONIMSKA, STAN 
DEVELOPERSKI, ANTRESOLA. 305.400 zł  

733-900-723  BIAŁ 

B-STOK, 60m², os. Sienkiewicza, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., z dużym ogródkiem, zadbane, 
cen-ms-757 279.000 zł do uzg. 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 63m², 4p., ul. Piasta, os. 
Piasta, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, włas., poszukiwana lokalizacja, 
z balkonem, cen-ms-217 220.000 zł 
do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 B-STOK, 69M², APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWE, 4POK, IP, STAN DEWELOPERSKI. 368.000 zł  

733-900-723  BIAŁ 

B-STOK, 72m², 2p., os. Białostoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., przestronne i widne, duża 
piwnica, cen-ms-999 289.000 zł do 
uzg. 531-790-134, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 80m², 1p., ul. Wiejska, os. 
Nowe Miasto, cegła, po remoncie 
367.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

 «B-stok, 80m², 4p., os. 
Białostoczek, włas., pły-

ta ocieplona, do remontu, ta-
nio. 500-335-973  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, 82.11M², UL. SYBIRAKÓW, REZYDENCJA 
PIASTOWSKA, MIESZKANIE NR 21, BUDYNEK B2, 
PARTER, 4 POK, STAN DEWELOPERSKI, TARAS 51, 

21M²,  403.311 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
 

 

 B-STOK, 82.11M², UL. SYBIRAKÓW, REZYDENCJA 
PIASTOWSKA, PARTER, TARAS O POW. 51, 21M², 
MIESZKANIE W STANIE DEVELOPERSKIM (CENA 
ZA M² 4911, 84ZŁ). 403.311 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B-STOK, 97m², 3p., os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, po 
remoncie, okna PCV, włas., nowa 
cegła, lubiane osiedle, przestronne, 

cen-ms-823 369.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 107.55M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, DOLINA CISÓW, ETAP 
III, MIESZKANIE NR.7, BUDYNEK 1-III, 2 PIĘTRO, 4 

POK, STAN DEWELOPERSKI. 334.543 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 107m², 4p., ul. Kręta, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, okna drew-
niane 440.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  145m ²,  3p. ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, m 
590.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S TO K , 60.20m², 4p., os. 
Białostoczek, lokal atrakcyjnie za-
aranżowany, gotowy do wprowa-
dzenia. Kuchnia w zabudowie wraz 
ze sprzętem AGD otwarta na jadal-
nię 254.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, okna 
PCV 279.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S TO K , 72.90m², 2p., os. 
Białostoczek, do wprowadzenia, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., od-
dzielne wejścia, środkowe, dwu-
stronne, loggia 289.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 75.17m², 3p., os. Bojary, 
winda w podziemiach budynku zloka-
lizowane są miejsca postojowe oraz 
komórki lokatorski. 413.435 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 77.80m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., piwnica + balkon. 250.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 77m², 1p., ul. Dworska, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, 
cegła, okna PCV 344.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 79.10m², 2p., ul. 1000-le-
cia P.p., os. Białostoczek, do wpro-
wadzenia, estetycznie wykończony 
materiałami wysokiej jakości, gotowy 
do zamieszkania. 350.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

B I A ŁY S T O K , 80.60m², 3p., ul. 
Bohaterów Getta, os. Centrum, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, włas. 
295.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 81.20m², 3p., os. Nowe 
Miasto, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., balkon + piwnica + garderoba.. 
333.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 82m², 5p., ul. Batalionów 
Chłopskich, os. Leśna Dolina, cegła, 
okna PCV, funkcjonalne, przestron-
ne, blisko lasu 275.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 84.20m², 1p., ul. 
Jarzębinowa, os. Dziesięciny, ciche 
miejsce 255.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 85.04m², 2p., os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., balkon, piwnica.. 348.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 86.40m², 1p., ul. Jagienki, 
dwupoziomowe mieszkanie, całość 
gustownie zaaranżowana, wiele ele-
mentów z litego drewna. 360.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 89m², ul. Konwaliowa, 
os. Zielone Wzgórza, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, okna PCV 
335.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

FASTY, 116m², ks. wieczysta, ce-
gła, okna PCV, stan developerski 
285.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

T WIERDZ A Osowiec, 73m², gm. 
Goniądz, 4 piętro, mieszkanie wyre-
montowane w całości lub wynajmę. 
120.000 zł  601-309-963  MOŃ 

5-POKOJOWE I WIĘKSZE

 «B-stok, 84m², os. Wyso-
ki Stoczek, 5 pokojowe, II pię-
tro, własnościowe. 320.000 zł 
do uzg. 732-846-900  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 84m², 3p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., Idealny rozkład po-
mieszczeń, do lekkiego odnowienia 
249.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 89.40m², ul. Konwaliowa, 
os. Zielone Wzgórza, parter, dwu-
poziomowe, atrakcyjne mieszkanie 
położone w cichym zakątku osiedla, 
po kapitalnym remoncie. 335.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

ŁOMŻA, 120m², działka 500m², piwni-
ca+ dwie kondygnacje naziemne, do 
remontu, ogrzewanie paliwo stałe 
lub gaz, budynek gospodarczy, liczne 
nasadzenia. 250.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

ŁOMŻ A, 157m², działka 249m², 
ul. Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. 
Zamknięte osiedle, prestiżowe są-
siedztwo. 600.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

ŁUŻANY, 34m², działka a, Dom drew-
niany do remontu na działce 34a 
85.000 zł do uzg. 725-204-114  BIAŁ 

AUGUSTÓW, 120m², działka 600m², 
ul. Bluszczowa, możliwość zamiany 
na mieszkanie, do 80m². 400.000 zł  
607-564-648  AUG 

 

 

 B-STOK, 104M², UL. SKIDELSKA, OS. 
BIAŁOSTOCZEK, DWUKONDYGNACYJNE 
MIESZKANIA O POW. 104-110M², W ZAB. 

SZEREGOWEJ, Z OGRÓDKAMI. SPOKOJNA 
OKOLICA, 5MIN CENTRUM. 3.899 zł m² 

(85)710-91-28  BIAŁ 

B-STOK, 110m², działka 600, os. 
Dojlidy, słupek, tylko u nas! 421.000 
zł  603-704-771, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B-STOK, 120m², działka 450, os. 
Nowe Miasto, poszukiwana lokali-
zacja, cena do rozmów 520.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 ũ B-STOK, 120M², DZIAŁKA 
716M², UL. ŁADNA, GARAŻ, 
BUDYNEK GOSPODARCZY, 
MOŻLIWA DZIAŁALNOŚĆ.  
550.000 zł  (85)732-78-16  BIAŁ 

B-STOK, 150m², działka 361m², ul. 
Pagórkowa, 5 pokoi, garaż. Pół bliź-
niaka, stan deweloperski. 410.000 zł  
690-365-666, (85)741-37-83  REMAX 
PARTNERS 

B-STOK, 150m², działka 727m², ul. 
Wąska Od strony Andersa, os. 
Wygoda, bezpośrednio, ks. wieczy-
sta, nowe okna pcv, prąd, woda, ka-
nalizacja miejska, gaz w ulicy. 445.000 
zł do uzg. 503-902-859  BIAŁ 

B-STOK, 156m², działka 341m², os. 
Bacieczki, cegła, bliźniak, stan dewe-
loperski, w granicach miasta, funkcjo-
nalne wnętrze, cen-ms-812 459.000 
zł do uzg. 531-790-130, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 B-STOK, 160M², UL. ŚCIANKA 39, OS. NOWE 
MIASTO, SZEREGÓWKI, ATRAKCYJNA 

LOKALIZACJA, GOTOWE DO ODBIORU, 
MOŻLIWOŚĆ SKREDYTOWANIA. 430.000 zł  

604-435-633  BIAŁ 

 ũ B-STOK, 189M², UL. WENECKA, 
OS. ZIELONA GÓRKA, DWA 
OSTATNIE SEGMENTY, 189-
218M², DZIAŁKA 600-600M², 
WYSOKA JAKOŚĆ, PRZESTRON-
NE, KOMFORTOWE, CIEKAWY 
ROZKŁAD. 505-103-180  BIAŁ 
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B-STOK, 198M², DZIAŁKA 272M², UL. WENECKA, 
PRZESTRONNA SZEREGÓWKA ŚRODKOWA, BDB 
MATERIAŁY. STOLARKA DREWNIANA, CIEKAWY 

PROJEKT, OSIEDLE ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 
505-103-180  BIAŁ 

B-STOK, 200m², działka 1200m², os. 
Zawady, murowany, + 150m² pow. 
gospodarczej, idealny na przedszkole 
lub siedzibę firmy. 850.000 zł  795-
999-550  BIAŁ 

B-STOK, 200m², działka 2000m², 
+150m² pow. gospodarczej, 7 pokoi, 
3 łazienki. 1.050.000 zł  795-999-
550  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, 216M², DZIAŁKA 558M², UL. WENECKA, 
PRZESTRONNA SZEREGÓWKA BRZEGOWA, BDB 

MATERIAŁY. DODATKOWY POKÓJ Z ŁAZIENKĄ NA 
PÓŁPIĘTRZE, OSIEDLE ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 

505-103-180  BIAŁ 
 

 

 B-STOK, 218M², DZIAŁKA 455M², UL. WENECKA, 
PRZESTRONNA SZEREGÓWKA BRZEGOWA, 

ODDANA DO UŻYTKU. BDB MATERIAŁY, POKÓJ Z 
ŁAZIENKĄ NA PÓŁPIĘTRZE, OSIEDLE ZAMKNIĘTE. 

505-103-180  BIAŁ 

B-STOK, 219m², działka 491, os. 
Wyżyny, murowany, wolno sto-
jący, ŚWIETNA LOK ALIZ AC JA! 
Podpiwniczony, do własnego wykoń-
czenia, w pobliżu przystanki MPK, 
WARTO! 300.000 zł do uzg. 660-474-
444  BEWE 

B-STOK, 240m², działka 588m², ul. E. 
Plater, os. Kawaleryjskie, dom jed-
norodzinny, pow. mieszkalna 130m². 
435.000 zł  503-004-701  BIAŁ 

B-STOK, 257m², działka 1500m², os. 
Klepacze, cegła, stan surowy za-
mknięty, wolno stojący, świetnie po-
łożony, ogromna działka, otulina lasu, 
cen-ms-1054 499.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BARSZCZEWO Gm.choroszcz, 75m², 
działka 1481m², wolno stojący, 4-po-
koje, 3km od Białegostoku, całość po 
generalnym remoncie 2-lata temu,  
332.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK / Grabówka, 138m², dział-
ka 195, os. Grabówka, MDM!!! kame-
ralna szergówka segment środkowy, 
wysoka jakość materiałów i wyko-
nania, super lokalizacja 380.000 zł  
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK / Grabówka, 138m², dział-
ka 265, os. Grabówka, MDM!!! skraj-
ne domy zabudowy szeregowej 2017 
2018, atrakcyjna architektura, funk-
cja i lokalizacja 415.000 zł  660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 100m², działka 175m², 
os. Nowe Miasto, murowany, szere-
gowy, środkowy, teren ogrodzony z 
dwoma bramami, stan deweloperski.  
430.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 100m², działka 910, os. 
Mickiewicza, wolno stojący 459.900 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 110m², os. Starosielce, 
Do na wynajem, 5 pomieszczeń, 9 po-
mieszczeń, na każdym piętrze łazien-
ka, 2 kuchnie. 3.000 zł  796-785-785, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 130m², działka 200m², ul. 
Zwierzyniecka, NOWA INWESTYCJA 
PRZY PARKU ZWIERZYNIECKIM ter-
min oddania do użytku: jesień 2017r. 
495.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 130m², os. Dojlidy, ce-
gła, murowany, stan surowy za-
mknięty, szeregowy, wysoki stan-
dard  469.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 132m², działka 290, ul. 
Plażowa, os. Skorupy, szeregówka 
narożna 449.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 136m², działka 206, os. 
Mickiewicza, po remoncie, szere-
gowy, Do wprowadzenia, zadbana, 

ładna dzialka, taras 465.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 137m², działka 660, 
os. Wygoda, cegła, po remoncie, 
wolno stojący, Jeśli poszukujesz 
przestrzeni i komfortu do życia ta 
oferta jest dla Ciebie!  749.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 140m², działka 660m², 
os. Skorupy, cegła, murowany, wol-
no stojący, taras, oranżeria, oczko 
wodne, ogród, garaż.. 480.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 147.90m², działka 241m², 
os. Wygoda, murowany, szerego-
wy, rok budowy 2007. 559.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 150m², działka 304m², ul. 
Pagórkowa, 5 pokoi, garaż. Pół bliź-
niaka, stan deweloperski. 400.000 zł  
690-365-666, (85)741-37-83  REMAX 
PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 151m², działka 330, os. 
Dojlidy Górne, SEGMENT naroż-
ny 2017r., ELEGANCKA architektu-
ra, funkcjonalne wnętrza, wszystkie 
media, możliwość zamiany! 420.000 
zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 152m², działka 275m², 
os. Skorupy, cegła, stan surowy za-
mknięty, bliźniak, nowy. 365.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

 ũ BIAŁYSTOK, 152M², DZIAŁKA 
378M², UL. NADBUŻAŃSKA, 
MUROWANY, 2X OCIEPLO-
NY, UMEBLOWANY, GOTOWY 
DO ZAMIESZKANIA. 439.000 
zł  (85)676-29-95  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 152m², działka 403m², ul. 
Estońska, pół bliźniaka dla rodziny lub 
dwóch pokoleń. 349.000 zł  793-932-
155  REMAX PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 153m², działka 220, os. 
Dojlidy Górne, szeregowy, SEGMENT 
środkowy, ładna architektura, funk-
cjonalne wnętrza, solidne wykonanie, 
zamiana na mieszkanie! 390.000 zł  
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 165m², działka 750, os. 
Zawady, po remoncie, wolno stoją-
cy, Dom do wprowadzenia, spokojne 
osiedle, dom 7-letni, ładna działka 
700.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, os. 
Dojlidy Górne, wolno stojący, Dom do 
remontu, ładna działka, wszystkie me-
dia 420.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, 
os. Dojlidy Górne, Wolnostojący 
dom, w cichej, spokojnej okolicy. 
Doprowadzone wszystkie niezbęd-
ne media.  420.000 zł  576-070-703  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 170m², działka 567m², 
os. Dojlidy, murowany, po kapitalnym 
remoncie, 6- pokoi, podpiwniczony, 
ogrzewanie gazowe oraz dodatkowo 
kominek. 795.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 175m², działka 490, os. 
Wyżyny, wolno stojący, do wykończe-
nia, stan surowy prawie zamknięty, 
wszystkie media przy działce, SUPER 
lokalizacja! WARTO! 305.000 zł  660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 175m², działka 500, os. 
Wyżyny, wolno stojący, stan surowy 
zamknięty do wykończenia, media, 
idealny dla rodziny, OPCJA zamiany 
na mieszkanie  299.900 zł  660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 535m², os. 
Mickiewicza 875.000 zł  665-367-868  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 633m², 
ul. Zwierzyniecka, os. Mickiewicza, 
tylko u nas. 500.000 zł  665-367-868  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 195m², działka 856, os. 
Dojlidy Górne, cegła, stan surowy 
zamknięty, Aktualny etap budowy 
umożliwia dowolną aranżację prze-
strzeni.Nowoczesny projekt 410.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 
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Przedsiębiorstwo Budowlane  
EKO-SYSTEM

15-111 Białystok
AL. 1000–lecia P.P. 4
www.eko-osiedle.pl

85/662 37 66
d.trochimowicz@eko-system.pl

Mieszkania 2- poziomowe w szeregówkach w bu-
dynku Opal-2 przy ul. Puchalskiego w Białym-

stoku na osiedlu Bagnówka. Ogródek i mie-
jsce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!! 

maj 2018 Od 4.559 do 
5.792 zł/mkw 

Mieszkania 2- poziomowe w szeregówkach w bu-
dynku Perła-1 przy ul. Puchalskiego w Białym-

stoku na osiedlu Bagnówka. Ogródek i miej-
sce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!!

maj 2018 Od 4.607 do 
5.160 zł/mkw 

Domy w zabudowie bliźniaczej w budyn-
ku Koral-8 przy ul. Puchalskiego w Bia-

łymstoku na osiedlu Bagnówka

12m od umowy 450.000 zł 

Lokale usługowe i miejsca parkin-
gowe w budynku APARTAMENTY WIEJS-

KA przy ul. Krętej 2 w Białymstoku

Gotowe do 
odbioru

Ostatnie lokale 
usługowe od 

4.227zł netto/
mkw  i miejs-
ca postojowe 
od 13.000zł

Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

15-843 Białystok 
tel: 85 651-49-49 
www.jaz-bud.pl 

Ekskluzywny zespół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych u zbiegu ulic Ryskiej, Łąkowej 
i Towarowej w Białymstoku - Osiedle Nowe Bo-

jary. Obecnie w sprzedaży mieszkania z 3 i 4 
etapu – budynek D i E. W budynku A - ostat-

nie lokale użytkowe o pow. 45-55 mkw.

2018 r i 2019 r Mieszkania 
4.650-5.350zł/
mkw., lokale 

7.500-8.500zł/
mkw., miejs-

ca parkingowe 
15-25 tys. zł.

KRUDER BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

Domy w zabudowie szeregowej o pow. 144,80 m2 
Piwnica: garaż, pomieszczenie gospodarcze; parter: 
wiatrołap, hol, wc, kuchnia salon; piętro: hol, dwie 
sypialnie, łazienka; poddasze: hol, dwie sypialnie,

IX.2018 485.000zł

Szeliga
ul. Transportowa 3, lok. 63 

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

www.pbszeliga.pl

„Przy Parku”  ( os. Młodych ) Budynek 8 kondy-
gnacyjny z garażami i miejscami postojowymi w 
podziemiach w samym sąsiedztwie parku Anto-
niukowskiego przy ul. Jana Pawła II . Mieszka-
nia o pow. 35 – 90 mkw z widokiem na park.  

Planowane roz-
poczęcie I po-

łowa 2018 

Piasta 5   (nowa inwestycja) Budynek 4 kondygna-
cyjny z antresolami oraz windą na jednej z kla-

tek, z piwnicami i miejscami postojowymi w pod-
ziemiach przy ul. Piasta 5 w Białymstoku. Zostało 

5 mieszkań o pow. 54 – 63 mkw. W ofercie tak-
że 3 lokale usługowe o pow. 111 – 130 mkw.

Gotowe do 
odbioru

Ceny miesz-
kań – 5200 zł/
m2 – 5450 zł/
m2 , lokale – 
6.100 zł/m2, 

miejsca posto-
jowe 25.000 zł.

Budynek 4-kondygnacyjny, 4-klatkowy z osob-
nymi garażami w podziemiu przy ul. Zachod-
niej w Białymstoku. W ofercie pozostały ga-

raże w cenie 18.000zł z możliwością wynajęcia.

Gotowe do 
odbioru

18.000zł.

Domy w zabudowie szeregowej o pow. 97 m2 
oraz bliźniak o pow. 84 m2 przy ul. Produk-
cyjnej na os. Bacieczki z ogrodem oraz sta-

nowiskiem parkingowym pod wiatą 

I kwartał 2018 420.000 zł – 
skrajne, 395.000 

zł środko-
we, 430.000 
zł - bliźniak 

PPU MARK-BUD Sp.zo.o. 
ul. Lipowa 24

15 - 427 Białystok
tel. 85 652 54 24

www.markbud.com.pl

Nowoczesny 5-kondygnacyjny budynek mieszkal-
ny przy al. Solidarności w Białymstoku. Mieszkania 
o pow. od 50,53 do 65,90 mkw. Przynależne komór-
ki w cenie mieszkania . Garaż podziemny z miejsca-
mi parkingowymi. Zaciszne zielone atrium z placem 

zabaw i napowietrzną siłownią. Teren ogrodzony.

Pierwszy etap 
- listopad 

2017r.  Drugi 
etap -  III kwar-

tał 2018r. 

Cena od 5.050 
zł/mkw.. 
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Białystok ul. Skidelska

Osiedle Better Home to nowoczesne i funkcjonalne mieszkania w zabudowie
szeregowej po łożone przy ul. Skidelskiej na osiedlu Bia łostoczek 
w Bia łymstoku, w sąsiedzctwie Ogrodów Dzia łkowych i rezerwatu Antoniuk, 
w odleg łości ok. 2,5km od centrum miasta. Jeżeli cenisz sobie bliskość przyrody i 
dogodną komunikację to idealne miejsce do zamieszkania dla Ciebie.

85 71 09 128
www.azbudplus.pl



BIAŁYSTOK, 195m², działka 856, os. 
Dojlidy Górne, cegła, stan surowy 
zamknięty, wolno stojący 410.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 198m², działka 540, 
os. Wygoda, cegła, wolno stojący, 
Budynek w stanie dobrym, ładnie 
zagospodarowana działka 438.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 198m², działka 540, os. 
Wygoda, murowany, wolno stojący, 
komfortowy, przestronny, wszystkie 
media miejskie, zagospodarowany 
ogród,  438.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 600, os. 
Jaroszówka, cegła, wolno stojący, 
Dom z 1993r. do zamieszkania od-
świeżenia. 4 pokoje, kuchnia, jadalnia, 
2 łazienki+budynek 40m² 599.000 zł  
661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 826, os. 
Bojary, po remoncie, wolno stojący, 
Piękny dom w atrakcyjnej lokalizacji, 
generalny remont i modernizacja w 
95r. 900.000 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 220m², działka 622, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno stoją-
cy, Dom w kameralnej części osiedla, 
zadbany, dla większej rodziny idealny 
439.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 240m², os. Mickiewicza, 
wolno stojący, Dom dobrze ocieplo-
ny. Duże pomieszczenie gospodarcze 
pod działalność gospodarczą. 520.000 
zł  796-785-785, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 245m², działka 741m², 
os. Wygoda, murowany, 5-pokoi, z 
1990r., na działce dodatkowo piętro-
wy budynek warsztatowo-usługowy 
o powierzchni 147m. 530.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 249m², działka 591m², 
os. Wygoda, jednopiętrowy z pod-
daszem, 5-pokoi, powierzchnia użyt-
kowa 103m², ocieplony, woda z sieci, 
kanalizacja, gaz. 430.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 1700, os. 
Grabówka, Drewniane domy, wysoki 
standard, możliwość prowadzenia 
działalności 1.499.900 zł  661-954-
545, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 577, os. 
Bacieczki, po remoncie, murowany, 
wolno stojący, przestronny, okna pcv, 
wszystkie media miejskie, garaż, na 
wyłączność 400.000 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 820m², 
os. Nowe Miasto, cegła, murowa-
ny, wolno stojący, altana, kominek 
z kamienia, ogrodzenie drewniane.. 
1.050.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 275m², działka 483m², 
os. Dojlidy Górne, drewniany, wolno 
stojący, garaż wolnostojący.. 499.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 280m², działka 1120m², 
os. Wygoda, murowany, z (2000)r., 
2-piętrowy, od strony ulicy znajduje 
się wydzielony lokal handlowo-usłu-
gowy o pow., 65m² 890.000 zł do 
uzg. 505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 320m², działka 700, os. 
Grabówka, murowany, Fajny dom z 
klimatem. 560.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 337m², działka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno sto-
jący, atrakcyjny, do wprowadzenia 
599.000 zł do uzg. 516-010-972, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 340m², działka 900 m², 
os. Dojlidy Górne, cegła, wolno sto-
jący, Nieruchomość do zamieszka-
nia i do prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. 960.000 
zł  576-070-709, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 450m², działka 1125m², 
ul. Dojlidy Górne, murowany, z 1990r, 
w (1999)r dobudowano powierzchnię 
85m, która miała służyć jako odrębne 
mieszkanie. 590.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 78.45m², działka 225m², 
os. Skorupy, cegła, stan surowy za-
mknięty, bliźniak, nowy.. 265.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 90m², działka 910, ul. 
Białystok, Podlaskie, os. Mickiewicza 
490.000 zł  603-704-771, (60)370-47-
71  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, ul. Ścianka, szeregówki, 
wszystkie media, działki ok 300m² 
każda, od 420000 do 540000 zł, 
MDM. 604-435-633, 730-900-722  
BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 110m², murowany, 
parterowy +bud. gospodarczy, kuch-
nia i łazienka podgrzewane podło-
gi, taryfa i siła. 360.000 zł  691-922-
549  BIEL 

BIELSK Podlaski, 159m², działka 
823m², ul. Brańska, murowany, 2- po-
ziomowy, bud. gospodarczy. 295.000 
zł  726-374-086  BIEL 

BIELSK Podlaski, 70m², działka 5500, 
drewniany, Siedlisko z domem gmina. 
Boćki wieś Mołoczki.  54.000 zł do 
uzg. 500587474  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, działka 641m², wol-
nostojący dom 1-rodzinny w stanie 
surowym otwartym na działce 641m². 
Na działce również budynek 60m², 
możliwość zam. 160.000 zł  509-784-
724, (85)743-64-36  AGEMA 

BOROWSKIE, 100m², działka 6500m², 
do zamieszkania, 15km od B-stoku. 
295.000 zł  510-049-632  BIAŁ 

BORZYMY, 160m², działka 1700, 
po remoncie, murowany, bliźniak, 
Sprzedam dom.Cena ograniczona cza-
sowo 189.000 zł  605-202-875  EŁK 

BURBISZKI, 70m², działka 654, os. K. 
Sejn, cegła, wolno stojący, dom po 
remoncie, 500 m od jeziora Gaładuś 
199.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

CHOROSZCZ, 140m², działka 1200, 
cegła, murowany, stan surowy za-
mknięty, wolno stojący, instalacja 
elektryczna, 4 pokoje, 2 łazienki, ga-
raż, ogrodzony  378.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

 ũ CHOROSZCZ, 140M², DZIAŁ-
KA 1200M², PRĄD, STUD-
NIA GŁĘBINOWA, ŚWIATŁO-
WÓD, DO WYKOŃCZENIA 
WEWNĄTRZ, OGRODZO-
NY, NASADZANIA. 379.000 zł 
do uzg. 693-409-776  BIAŁ 
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AZBUD+    
Al. Piłsudskiego 20 lok. 19

tel. 85/710 91 28
www.azbudplus.pl

Białystok . os. Białostoczek 
ul. Skidelska-Najnowsza inwestycja naszej firmy. 

Siedem bezczynszowych dwukondygnacy-
jnych mieszkań o powierzchni od 104 do 110m2 

w zabudowie szeregowej z własnymi ogród-
kami. Bardzo spokojna i zielona okolica oddalo-

na od centrum miasta o 5 min. drogi. Budyn-
ki budowane w technologii energooszczędnej.

IV kwartał 2018 Już od 
3.899zł/m2

Program MDM

Asko S.A.
ul. Brukowa 28, lok.1 

15 – 899 Białystok
tel. 85/749 60 20
www.askosa.pl

6-kondygnacyjny  
budynek mieszkalno-usługowy  
przy ul. Berlinga w Białymstoku.

Gotowe do 
odbioru.

Ostatni lokal 
usługowy  5500 
zł netto do ne-

gocjacji, miejsca 
postojowe cena 

15 tys brutto  

Nowa Piastowska / róg Piastowskiej i Towaro-
wej, 150 mieszkań 7 pięter,  pow. od 30 do 90 
m2, na szóstym piętrze mieszkania z tarasami

Rozpoczęcie in-
westycji maj 2017

Od 4700 zł mkw.

Kameralna Sowlańska - Nowa inwesty-
cja to trzypiętrowy budynek na Osiedlu Sko-
rupy. Został jedynie lokal usługowy 88m2.

Gotowe do 
odbioru.

Od 4500 net-
to zł/m2 

Campo Grabińscy 
ul. Grodzieńska 35
16-010 Wasilków
tel.: 570 840 840 

www. campo-domy.pl

Osiedle Zielony Zakątek, przy ul. Górnej w 
Grabówce. Szeregówki o pow. 117 mkw z garażem

II kwartał 2017 r. Od 355 tys. zł. 
- MdM!

Przedsiębiorstwo SEKO Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1

15 - 007 Białystok
tel. 691 028 004

Nowoczesny dom jednorodzinny z garażem o pow. 
130 m2 w Wasilkowie przy ul. Nadawki (obrzeża Bia-

łegostoku, za osiedlem Dolina Cisów) - w otocze-
niu lasów i terenów zielonych. Działka o pow. 820 
m2. W pobliżu: sklepy, przychodnia, przedszko-
le, autobus. 7 minut do centrum Białegostoku.

Gotowe do 
odbioru

430.000

Polmak
tel. 602 102 041

polmak@polmak.pl
www.osiedlezielonadolina.pl

Zielona Dolina - osiedle domów wolnostoją-
cych w Osowiczach k. Białegostoku. Do sprze-
daży zostały 2 bliźniaki. Segment A i B - pow. 

180,60, pow. działek 407 mkw. Stan surowy za-
mknięty + elewacja. Jesteśmy do dyspozy-

cji naszych Klientów 7 DNI W TYGODNIU.

Gotowe do 
odbioru

Sato

Sokółka, ul. Broniewskiego 11. Nowe mieszkania, w 
metrażu od 42,70 m2 do 79,90 m2, jedno i dwupozio-
mowe. Stan deweloperski.  Wspólnota, niski czynsz.

Gotowy do 
odbioru

od 3.450 zł/m2

R. i B. Andrzejewscy Białystok
tel. 505 103 180

www.osiedlezielonagorka.pl
biuro@osiedlezielonagorka.pl

Domy szeregowe przy ul. Weneckiej w Białymsto-
ku (Starosielce/ Zielone Wzgórza). III etap budo-
wy: segmenty o pow. ok. 188-218 mkw. (z gara-

żem), działki o pow. 200-560 mkw. Z II etapu: ostatni 
segment brzegowy - 218 mkw, działka 460 mkw. 

Wszystkie instalacje, drewniana stolarka. Wysoka ja-
kość materiałów. Na terenie osiedla przedszkole.

IV kwartał 2018 Od 2.350 zł/
mkw. RABATY !

RYDZEWSKI DEVELOPMENT
ul. Słonimska 24 lok. 5

Białystok 
tel. 733 900 723

www.rydzewskidevelopment.pl

Powierzchnia mieszkań: 47 m2 - 94 m2, niestan-
dardowa wysokość mieszkań dwupoziomowych z 
antresolą, powierzchnia lokali usługowych: 51 m2 
- 128 m2, osiedle zamknięte z wydzielonym dzie-
dzińcem, placem zabaw oraz miejscem do odpo-
czynku, bardzo dobra lokalizacja: w okolicy liczne 

obiekty handlowe, przedszkole, szkoła podsta-
wowa, przychodnia, blisko centrum miasta, bar-

dzo dobre połączenie komunikacją miejską

Gotowe do 
odbioru

Mieszkania od 
5000 zł/m2, lo-
kale usługowe 
od 7200 zł/m2

Wasilków/Sochonie
Osiedle domów jednorodzinnych

tel. 602 69 33 86

Inwestycja realizowana jest w cichym i spokojnym te-
renie położonym w  otulinie Puszczy Knyszyńskiej. 

Teren znajduje się w Wasilkowie (od strony Białego-
stoku) na granicy  Sochoń i Jurowiec. Planuje się bu-

dynki wolnostojące, bliźniaki oraz szeregówki. Dojazd 
do centrum Białegostoku - Galeria Jurowiecka - 9,5 

km, pełne uzbrojenie terenu: woda, kanalizacja, prąd. 
gaz, światłowód, lampy, otoczenie nowych domów.



CHOROSZCZ, 140m², działka 450, os. 
Choroszcz, cegła, wolno stojący, par-
ter z poddaszem użytkowym 5 pok, 
ogrodzony, dachówka braas, stan 
sur. zamk.wszystkie media 415.000 
zł  (85)744-50-60  BMJ 

CIECHANOWIEC, 81m², działka 
336m², ul. Plac Odrodzenia 7, dom 
do remontu w centrum, blisko zalewu 
na Nurcu. 110.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

 ũ CZARNA BIAŁOSTOCKA, 102M², 
DZIAŁKA 556M², OCIEPLONY, 
PIĘTROWY, CICHA OKOLICA, 5 
POKOI, 2 ŁAZIENKI, DUŻA KUCH-
NIA, PODPIWNICZENIE, BUDY-
NEK GOSPODARCZY. 280.000 
zł do uzg. 508-641-465  BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 160m², dział-
ka 685m², murowany, 4-pokoje, do-
cieplony, całość podpiwniczona, ele-
wacja siding, centralne ogrzewanie 
z piecem uniwersalnym. 450.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

CZARNA Białostocka, 216m², dział-
ka 653, murowany, wolno stoją-
cy, Położony na cichym, malowni-
czym osiedlu nieopodal lasu, do 
wprowadzenia 315.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

CZARNA Białostocka, 80m², działka 
5711m², drewniany, garaż murowa-
ny, kanalizacja. 360.000 zł  668-950-
078  BIAŁ 

DOŁUBOWO, 216m², działka 2600m², 
gm. Dziadkowice, murowany, pię-
trowy, do aranżacyjnego remontu, 
salon z kominkiem, wszystkie media, 
telefon 450.000 zł do uzg. 517-667-
608  SIEM 

DOBRZYNIEWO Duże, 150m², dział-
ka 1025m², cegła, murowany, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, .. 
386.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

DROHICZYN, 188m², działka 1048, 
cegła, wolno stojący 310.000 zł  698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

GM. Narew, 56m², działka 5931 m², 
drewniany, dom:kuchnia, pokój, kory-
tarz, łazienka.Nowa szalówka, nowe 

okna, nowy płot. Na działce obora, 
kuchnia letnia, garaż 180.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

GM. Narew, 90m², działka 3100, drew-
niany, wolno stojący, 3pok.kuchnia, 
łazienka, piec na węgiel i drzewo. 
Malownicza okolica 120.000 zł  661-
954-545  BMJ 

GM. Trzcianne, 154m², murowany, 
dodatkowo: nieruchomość gruntowa 
zabudowana budynkami gospodar-
czymi (obora i stodoła), grunt orny 
1.26ha, łąka 0.4 ha 400.000 zł do uzg. 
(85)738-58-80  MOŃ 

GM. Wysokie Mazowieckie, 180m², 
działka 4000m², dom wolnostojący, 
na posesji dwa budynki gospodarcze. 
295.000 zł  665-367-868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

GM.SOKOŁY, 110m², działka 3000, ul. 
Gm.sokoły, cegła, murowany, 3 po-
koje kuchnia, piece kaflowe, stodoła 
murowana, 46 km od b-stoku. 99.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

GM.SUPRAŚL, 48m², działka 1100, 
drewniany, rekreacyjny do remontu 2 
pokoje kuchnia w kompleksie działek, 
las, szlaki turystyczne. 60.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

GMINA Krypno Kościelne, 60m², 
działka 3000m², siedlisko 35km od 
B-stoku, 2-pokoje, docieplony wełną 
mineralną i pokryty sidingiem, woda 
prąd i kanalizacja. 210.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

GMINA Michałowo, 120m², działka 
2900m², drewniany, z 2012r, ocieplo-
ny wełną mineralną, ogrzewanie ko-
minkowe z rozprowadzeniem ciepła, 
woda z własne studni. 259.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

GMINA Turośń Kościelna, 320m², 
działka 2770m², murowany, 20 km 
od Białegostoku, dojazd do miasta 
droga asfaltową. 380.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

 ũ GRABÓWKA, 182M², DZIAŁ-
KA 1515M², DOM Z 2003R. 
POW. CAŁKOWITA 216M². 
550.000 zł  503-558-973  BIAŁ 

GRABÓWKA, 300m², działka 1000m², 
komfortowy, z basenem. 960.000 zł  
(85)744-50-60  BMJ 

GRABÓWKA, 435m², działka 1883, os. 
Grabówka, cegła, murowany, wolno 
stojący, z basenem 1.650.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

GRAJEWO, 580m², działka 444, os. 
os.Południe, murowany, wolno sto-
jący, dwa domy, 580 m², 120 m², dwa 
garaże, taras. 580.000 zł  661-833-
474  GRAJ 

GRÓDEK, 153m², działka 1024m², bu-
dynek z połowy lat 70-tych, w (2003-
2005)przeszedł gruntowna moder-
nizację, w (2011)r., zainstalowano 
solary próżniowe. 290.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

GÓRA, 30m², działka 4500 350.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

HAJNÓWKA, 100m², działka 700m², 
dom murowany. 185.000 zł  (85)681-
55-34  HAJ 

HALICKIE, 162m², działka 1100m², 
wykończony, do wprowadzenia 5-po-
koi, 2-łazienki garaż w otulinie lasu, 
lub wynajmę. 530.000 zł  606-282-
188  BIAŁ 

HALICKIE, 60m², działka 5853m², 
murowany, do remontu, przy dział-
ce prąd i wodociąg, 2km od granic 
Białegostoku. 250.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

JASIONÓWKA, 122m², dom wolno-
stojący, nowy, parterowy z podda-
szem użytkowym, do wykończenia. 
435.000 zł  509-784-724, (85)743-
64-36  AGEMA 

KARAKULE, 60m², działka 700, muro-
wany, Dom do remontu, ładna ustaw-
na działka, przy ulicy, pełne media 
239.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

KLEOSIN, 120m², działka 470m², w za-
budowie bliźniaczej, po generalnym 
remoncie, do wprowadzenia, działka 
ładnie zagospodarowana, z budyn-
kiem gospodarczym 50m². 450.000 zł  
509-784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

KOLONIA Porosły, 298.90m², działka 
1000m², murowany, wolno stojący, 
piękny urządzony dom, wspaniały 
ogród,  740.000 zł do uzg. 516-010-
972, (85)744-66-87  AREA 

KORYCIN, 150m², działka 2250, dom 
dwurodzinny. 290.000 zł  609-799-
629  BIAŁ 

KREWIATYCZE Gmina Orle, 80m², 
działka 4000m², staw na placu, sprze-
dam lub zamienię na mieszkanie w 
Białymstoku, lub w Bielsku Podlaskim. 
120.000 zł  606-282-188  BIAŁ 

KRUPNIKI, 164m², działka 501, po 
remoncie, bliźniak, Dom położo-
ny w zacisznej, zielonej części mia-
sta, nieopodal lasu w Krupnikach, 
do wprowadzenia 530.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KRUPNIKI, 176m², działka 309, ce-
gła, stan surowy zamknięty, bliźniak, 
atrakcyjny, stan dewloerski, cisza, 
spokój, w pobliżu las, osiedle nowych 
domów jednorodzinnych 390.000 zł  
695-968-443, (85)744-50-60  BMJ 

KRYNKI, 166m², działka 2200, drew-
niany, wolno stojący 337.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

KRYPNO Koscielne, 54m², działka 4, 5 
a, cegła, murowany, bliźniak, bezpo-
średnio przy drodze wojewodzkiej. 
Do remontu.Pomieszczenie gospo-
darcze murowane 50m² 100.000 zł  
729280812  MOŃ 

KRYPNO, 80m², działka 2500m², . 
175.000 zł do uzg. 729-318-470  MOŃ 

KUŹNICA, 55m², działka 717 m², ul. 
Kościuszki, dom do remontu, budynek 
gosp, media: woda, prąd, kanalizacja. 
70.000 zł  511-093-356  SOK 

MALISZEWO Łynki, 63m², działka 1, 
do przeniesienia, sprzedam dom do 
przeniesienia 9x7. Posiadam kontakt 
do firmy przenoszącej domy 4.300 zł 
do uzg. 517-818-960  BIAŁ 

MOŚCISKA, 200m², działka 3000, 
drewniany, wolno stojący, klima-
tyczny dom z dyla, dom mieszkalny 
+ spichlerz z jacuzzi + wiata z grillem, 
na skraju puszczy 385.000 zł  698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

 «Mońki, 200m², działka 
1700m², piętrowy, dwa gara-

że przystosowane do warszta-
tu samochodowego. 200.000 

zł  507-482-372  BIAŁ 

MONIUSZKI, 150m², działka 2000m², 
murowany. 210.000 zł  507-624-393  
MOŃ 

NAREW, 115m², działka 1020, cegła, 
murowany, wolno stojący, bliko rze-
ki pelne media 270.000 zł  600-780-
144  HAJ 

NIEWODNICA Korycka, 100m², ce-
gła, Wynajmę dom w Niewodnicy 
Koryckiej ogrzewany gazem z samo-
dzielnym podwórkiem 1.000 zł  505-
844-489  BIAŁ 

NIEWODNICA Korycka, 160m², stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, 
Dom w bardzo atrakcyjnej lokaliza-
cji. Wokół tereny zielone, cisza i spo-
kój.  270.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Korycka, 471m², dział-
ka 140m², murowany, bliźniak, 4-po-
koje, z 2008r, ogrzewanie gazowe, 
ogrodzenie z klienkieru z kutymi przę-
słami, brama na pilot 499.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

NOWODWORC E, 120m², dział-
ka 750m², stan surowy zamknięty, 
Wolnostojący, 5 pokoi, pełne uzbro-
jenie, blisko Białegostoku 375.000 
zł  661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

OK. Bielska Podl., 68.50m², działka 
2100, . 70.000 zł  501-456-076  BIEL 

OK. Bielska Podlaskiego, 68.50m², 
działka 2100m² 80.000 zł  501-456-
076  BIEL 

OLMONTY, 140m², działka 1450m², 
Dom wolnostojący 550.000 zł  603-
704-771, 665-367-868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 OSOWICZE, 180.60m², działka 
407m², Zielona Dolina, osiedle 
domów wolnostojących, zostały 
2 bliźniaki. Segment A i B, stan 
surowy zamknięty + elewacja. 

602-102-041  BIAŁ 

POROSŁY, 250m², działka 1930m², 
cegła, murowany, wolno stojący, .. 
999.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

POWIAT Hajnówka, 100m², działka 
3482m², murowany, prąd wodo-
ciąg, w odległości kilku kilometrów 
od Puszczy Białowieskiej i zalewu 
Siemianówka.  130.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

RYBOŁY, 60m², działka 2100, dom 
drewniany sprzedam. 90.000 zł  
(85)681-55-34  BIAŁ 

SIENKIEWICZE, 700m², działka 3507, 
cegła, wolno stojący, luksusowa rezy-
dencja, do wprowadzenia 1.390.000 
zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

SOBOLEWO, 80m², działka 309, po 
remoncie, drewniany, Niewielki do-
mek, wykończony materiały wyso-
kiej jakości. Ogrzewanie komnko-
we. 330.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

SOCHONIE, 130m², działka 1015 
m², murowany, wolno stojący, 
Parter:salon z aneksem kuchennym, 
łazienka, garaż.Poddasze:3 sypial-
nie, łazienka.Komunikacja miejska 
480.000 zł  698-110-165, (85)742-21-
15  eM4 

SOCHONIE, 360m², działka 9862, mu-
rowany, wolno stojący, przestronny, o 
podwyższonym standardzie, materia-
ły wykończeniowe wysokiej jakości, 
wyposażenie w cenie 1.500.000 zł 
do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

SOFIPOL, 100m², działka 1900 m², 
drewniany, do remontu, 7.5x12.5 
m, stodoła, teren uprzątnięty, nowe 
ogrodzenie. 130.000 zł  784-465-
730  BIAŁ 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², 
Lokal użytkowo- mieszkalny (kamie-
nica piętrowa), zlokalizowany przy 
głównej drodze, obecnie znajduje się 
lokal handlowy. 180.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², ul. 
Białostocka, piętrowa kamienica z 
parterem użytkowym 90m² pod do-
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Przyjemne osiedle na granicy Starosielc i Zielonych Wzgórz

Osiedle Zielona Górka  
stawia na jakość i przestrzeń
Za ogrodzeniem las, zieleń i piękna przyroda. Kto z nas nie 

chciałby zamieszkać w takiej okolicy? Na pewno wielu 
klientów skusiłoby się na taką lokalizację, jednak obawa 

przed złym lub długim dojazdem do centrum miasta sprawia, 
że nie zdecydują się oni na taką inwestycję. Rozwiązaniem 
idealnym jest oferta domów szeregowych na Osiedlu Zielona 
Górka – to sąsiedztwo terenów zielonych, przy jednoczesnym 
dobrym skomunikowaniu z sercem Białegostoku.

Urokliwe Osiedle Zielona Górka powstaje na granicy dwóch 
białostockich osiedli: Starosielce i Zielone Wzgórza. W ramach 
inwestycji realizowanej przy ulicy Weneckiej powstaje łącznie 29 
budynków z pełną infrastrukturą. Dlaczego warto poznać bliżej 
szczegóły inwestycji?

Deweloper stawia na przestrzeń, stąd też mieszkańcy osie-
dla będą mieli do dyspozycji nie tylko duże domy, ale równie 
przestronne ogrody. Dodatkowo każdy ogród wyposażony został 
w praktyczne pomieszczenie gospodarcze o metrażu blisko 3 
mkw., a jego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie 
niezbędnych sprzętów.

– W naszej ofercie znaleźć można działki o powierzchni 
od ok. 200 do 550 mkw. Metraże domów też nie są małe. 

Segmenty środkowe mają powierzchnię od 188 do 204 mkw., 
natomiast w segmentach brzegowych metraż ten wzrasta do 216 
mkw. Ogrody usytuowane od płd.-zach. strony oraz brak za-
budowań w sąsiedztwie zapewniają prywatność – mówi Anna 
Andrzejewska, przedstawicielka dewelopera.

Warto podkreślić, że dwie szeregówki brzegowe z III etapu 
posiadają nietypowe rozwiązanie, a mianowicie odrębny pokój 
na półpiętrze z własną łazienką.

Wysoka jakość budoWnictWa

Głównym atutem inwestycji deweloperskiej jest wykorzysta-
nie wysokiej klasy materiałów, na których nie można oszczędzać. 
Domy powstają metodą tradycyjną z użyciem m.in. cegły cera-
micznej z Lewkowa, od lat uznawanej za jeden z najlepszych 
i najbardziej trwałych materiałów budowlanych. Do docieplenia 
elewacji i poddaszy stosuje się wełnę mineralną takich produ-
centów jak isover i Isoroc (bardzo dobra izolacja akustyczna 
i ogniochronna). Dodatkowo montuje się wysokiej jakości stolarkę 
drewnianą taką jak Sokółka, Witraż, Fakro czy Gerda. Dachówka 
jest cementowa, odporna na czynniki atmosferyczne. To wszystko 
sprawia, że mieszkańcy osiedla mogą mieć pewność, że zamiesz-
kają w solidnie wykonanych budynkach.

osiedle z przedszkoleM

Mieszkańcom osiedla, którzy mają już rodziny i dzieci, ogrom-
nym ułatwieniem jest istniejące Przedszkole Na Zielonej Górce. 
W tym dwukondygnacyjnym budynku z własnym placem za-
baw, ogrodem warzywnym i boiskiem do gry w piłkę nożną, 
każdy przedszkolak może czuć się dobrze i w pełni bezpiecznie. 
Placówka ma szeroką ofertę zajęć dodatkowych; przyjmuje 
także dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i oferuje im 
profesjonalną terapię.

sprzedaż W toku

Aktualnie w ramach III etapu budowy na osiedlu Zielona 
Górka powstaje 10 budynków – 8 z nich to segmenty środkowe, 
2 – brzegowe. Do sprzedaży jest również segment brzegowy 
z II etapu. Już w trakcie budowy warto myśleć o zakupie domu. 
Dlaczego? To właśnie teraz można wprowadzić pewne zmiany 
w projekcie, o których się myśli. Warto dodać, że każdy poten-
cjalny klient podczas zakupu może wybrać rozkład pomieszczeń 
z kilku proponowanych wariantów – i warto tę możliwość 
wykorzystać.

a jak Wygląda rozkład doMóW?
– W zależności od rodzaju, znajduje się w nich pięć lub sześć 

pokoi, dwie garderoby oraz trzy, a nawet cztery łazienki – dodaje 
pani Anna. – Każdy segment posiada również garaż oraz użytkowe 
poddasze, również z łazienką.

Ogromnym plusem inwestycji jest fakt, że domy położone 
są prostopadle do głównej ulicy, dzięki czemu do mieszkańców 
nie docierają odgłosy ruchu ulicznego. Bliskie sąsiedztwo lasu i te-
renów zielonych gwarantuje dodatkowo tak cenną ciszę i spokój.

NP



wolną działalność, piętro mieszkalne 
2 mieszkania po 45m² 160.000 zł do 
uzg. 504-866-750  SOK 

SOKÓŁKA, 252m², drewniany, stan su-
rowy zamknięty, wolno stojący, Dom 
z drewna sosnowego położony na 
dużej działce. Dach kryty dachówką 
ceramiczną. 309.000 zł  796-785-785, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

 ũ SUPRAŚL, 130M², DZIAŁ-
KA 490M², PRĄD 3-FAZOWY, 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGO-
WE I KANALIZACYJNE Z SIECI 
KOMUNALNEJ, PARTERO-
WY, DREWNIANY Z KAMIEN-
NYM PODPIWNICZENIEM. 
550.000 zł  603-702-370  BIAŁ 

SUPRAŚL, 139m², działka 477, wolno 
stojący, Dom usytuowany w uzdro-
wiskowym miasteczku, położo-
nym nad rzeką, w centrum Puszczy 
Knyszyńskiej.  420.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

SUPRAŚL, 139m², działka 477m², mu-
rowany, podpiwniczony, z począt-
ku lat 90-tych, 4-pokoje, kominek z 
rozprowadzeniem ciepła, 10km od 
Białegostoku. 420.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

SUPRAŚL, 250m², działka 585, cegła, 
wolnostojący, także pod pensjonat, 
opcja dokupienia działki 325.000 zł  
603-704-771, 665367868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

SUWAŁKI, 120m², działka 665, mu-
rowany, wolno stojący, 3 garaże 120 
m² 450.000 zł m² 502-323-524  SUW 

SZEPIETOWO, 150m², działka 540m², 
ul. Główna, dom w cenie mieszkania. 
249.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

S ZOS TA KOWO, 199m², działka 
6600m², gm. Czyże, dom drewniany. 
280.000 zł  690-194-900  HAJ 

TUROŚŃ Kościelna, 285m², działka 
4200, cegła, murowany, wolno stoją-
cy 485.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

TYKOCIN, 135m², działka 7200, wol-
no stojący, okolice Tykocina, bezpo-
średnio przy rzece Narew !, 2 wol-

nostojące domy !, bardzo ładna 
zagospodarowana działka 930.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

 ũ WŁOSTY OLSZANKA, 250M², 
DZIAŁKA 3900M², MUROWA-
NY, ZABUDOWANIA MURO-
WANE. 795-505-775  WYS 

 

 

 WASILKÓW SOCHONIE, OSIEDLE DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH, CICHY I SPOKOJNY TEREN, 
OTULINA PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ.PLANOWANE 

BUDYNKI WOLNOSTOJĄCE BLIŹNIAKI I 
SZEREGÓWKI. 602-693-386  BIAŁ 

WASILKÓW, 130m², działka 830m², 
os. Nadawki, stan surowy zamknię-
ty, Parterowy, 3 pokoje, możliwość 
adaptacji poddasza. Szybki dojazd 
do Białegostoku 430.000 zł  661-954-
545, (85)744-50-60  BMJ 

 

 

 WASILKÓW, 130M², UL. NADAWKI, NOWOCZESNY 
DOM JEDNORODZINNY Z GARAŻEM, W 

OTOCZENIU LASU I TERENÓW ZIELONYCH, W 
POBLIŻU SKLEPY, PRZYCHODNIA, PRZEDSZKOLE. 

430.000 zł  691-028-004  BIAŁ 

WASILKÓW, 139m², działka 400, 
cegła, po remoncie, wolno stojący, 
dom parterowy z poddaszem użyt-
kowym położony w Wasilkowie, 
urządzony ze smakiem. 530.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

 ũ WASILKÓW, 147M², DZIAŁKA 
394M², SZEREGÓWKA, STAN DE-
WELOPERSKI, WSZYSTKIE ME-
DIA. 379.000 zł  570-840-840  BIAŁ 

WASILKÓW, 160m², działka 504, po 
remoncie, murowany, stan surowy 
otwarty, wolno stojący 285.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

WASILKÓW, 160m², działka 660, 
Do sprzedaży dom wolnostojący z 
2010r położony w Wasilkowie. Dom 
murowany, ocieplony. Po remoncie 
455.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 171m², działka 300m², 
Nowa, środkowa, stan deweloperski, 
4 pokoje, piec C.O. w cenie 375.000 
zł  661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

WASILKÓW, 200m², działka 982m², 
garaż letnia kuchnia 122m² media. 
245.000 zł  500-375-264  BIAŁ 

WASILKÓW, 210m², działka 1954 m², 
ul. Gajna 51, os. Natura, wolno sto-
jący, dom na 12-ha osiedlu, pełne 
uzbrojenie 750.000 zł  606-881-066  
BOMAR 

WYCZÓŁKI, 72m², działka 0, 34 m², 
murowany, dom wraz z działką do 
sprzedania w Wyczółkach. Kontakt 
po godz. 17.00.  80.000 zł  693-295-
533  SIEM 

WYSOKIE Mazowieckie, 250m², dział-
ka 611m², os. Zorza, murowany, sze-
regowy, 700.000zł. 3.500 zł m² 663-
087-077, 603624066  WYS 

WYSZKI, 350m², działka 978m², usłu-
gowo-mieszkalny, pow. usługowa 
180m², użytkowa 170m², całość wy-
kończona w dobrym standardzie, 
doprowadzone wszystkie media. 
590.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

ZABŁUDÓW Kolonia, 120m², działka 
3700 m², murowany, stan surowy 
otwarty, wolno stojący, Rozpoczęta 
budowa  70.000 zł do uzg. 506-981-
755  BIAŁ 

 «Zabłudów, 160m², dział-
ka 755m², dom do zamiesz-

kania w okolicach Białegosto-
ku, w dobrym stanie, budynek 
gospodarczy, zadbana dział-

ka, okazja. 280.000 zł do 
uzg. 798-547-888  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 213m², działka 5000m², 
murowany, z 1981r., ogrzewanie tra-
dycyjne (węgiel, drewno), kanaliza-
cja, woda z własnej studni,  399.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

ZAPIECEK, 54m², działka 642m², z bala 
drewnianego o grubości 8 cm, pod-
piwniczony, kominkiem spełniającym 
funkcję grzewcza i ozdobną, woda, 
brak kanalizacji. 199.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

ŁOMŻA, ul. Legionów, Wynajmę tanio 
lokale na parterze 15m², 24m², 80m² 
w podpiwniczeniu 30m², 60m² oraz 
powierzchnię magazynową 20m², 
35m², 50m² 600 zł  535-480-220  ŁOM 

ŁOMŻA, ul. Legionów, do wynajęcia 
lokal przy dworcu pks-24m² w oka-
zyjnej cenie 900zł 900 zł do uzg. 535-
480-220  ŁOM 

ŁOMŻA, ul. Towarowa, do wynajęcia 
tanio magazyn 50m². 700 zł  535-
480-220  ŁOM 

B-STOK, os. Antoniuk, 60m², sklep 
spożywczy, lub wydzierżawię. 503-
353-527  BIAŁ 

B-STOK, os. Centrum, gabinet kosme-
tyczny 30m². 35.000 zł do uzg. 694-
175-685  BIAŁ 

B-STOK, ul. Św. Rocha 31, CH Park 
104, 22m². 3.000 zł do uzg. 692-710-
417  BIAŁ 

 ũ B-STOK, UL. BEMA 11, LOKAL 
W PAWILONIE HANDLOWYM 
RZEMIEŚLNIK, PARTER 
LUB WYNAJMĘ. 100.000 
zł  515-199-504  BIAŁ 

B-STOK, ul. Mieszka I 14, pawilon han-
dlowo- usługowy 14, 5m². 32.000 zł  
510-717-568  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, UL. SŁONIMSKA, APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWY LOKAL USŁUGOWY, 114-127 

M², STAN DEWELOPERSKI. 7.400 zł m² 733-900-723  
BIAŁ 

 

 

 B-STOK, UL. SŁONIMSKA, APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWY LOKAL USŁUGOWY, 79 M², 
STAN DEWELOPERSKI. 571.000 zł  733-900-723  

BIAŁ 
 

 

 B-STOK, UL. SKORUPSKA 20, OS. PIASTA, LOKAL 
USŁUGOWY O POW. 51, 61M², STANDARD 

DEWELOPERSKI. 728-817-371  BIAŁ 
 

 

 B-STOK, UL. SKORUPSKA 20, OS. PIASTA, 
SPRZEDAM LOKAL USŁUGOWY O POW. 121, 99M² 

STANDARD DEWELOPERSKI. 728-817-371  BIAŁ 
 

 

 B-STOK, UL. SOWLAŃSKA, LOKAL USŁUGOWY 
88.09M², BEZPOŚREDNIO PRZY LIDLU 4.500 zł m² 

do uzg. (85)749-60-20  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal biu-
rowo-usługowy, 2 piętro, ruchliwa 
ulica, 6 pomieszczeń, własny parking 
przed budynkiem, zadbany, nowe in-
stalacje 679.000 zł +VAT 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, os. Przydworcowe, 
Lokal-17, 89m², parter, witryna-Wy-
najmę, czynsz adm.200zł.. 1.162 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, ul. -, os. Bojary, Parter 
pow. 208, 30m² lokal handlowo usłu-
gowy. Z przeznaczeniem na usługi 
medyczne, gastronomiczne, handel. 
1.537.500 zł  535-206-800, 782-347-
235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Świetego Rocha, os. 
Centrum, 40m², niski parter, budy-
nek z 2002 roku na handel, usługi, 
biuro gabinet, niezależne wejście.2 
pom.+zaplecze i wc 150.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, ul. Branickiego, os. 
Centrum, Sprzedam lokal użytko-
wy ~50m² w ścisłym centrum, ul. 
Branickiego, PARTER, wejście bez-
pośrednio z ulicy. Okazja 350.000 zł 
do uzg. 502-371-099  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Gajowa 63 A, os. 
Dziesięciny, Budynek Handl-Usług 
643m² +działka 1146m². Woda, Prąd, 
Gaz, Kanalizacja, Parking, Winda.
Wymienione okna i drzwi. 980.000 
zł do uzg. 790-810-006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa po-
mieszczenia+wc, wjazd od głównej 
ulicy, instalacja antywłamaniowa, 
podwójne drzwi, idealne na biuro, 
gabinet, siedzibę firmy. 2.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

 ũ BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, 94-
129M², NAJWIĘKSZY IDEALNY 
POD SKLEP, APTEKĘ, PLACÓW-
KĘ BANKOWĄ, POZOSTAŁE 
POD GABINETY, MOŻLIWOŚĆ 
ŁĄCZENIA, ODDANIE IV KWAR-
TAŁ 2017. 664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Przędzalniana, os. 
Bacieczki, nieruchomość inwestycyj-
na, powierzchnia budynku 2110 m², 
dobrze skomunikowana, atrakcyjna 
lokalizacja 5.600.000 zł +VAT 698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, ul. Warszawska, os. 
Centrum, lokal parter 35m² 173.000 
zł  604-622-985  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, 16, 6 m² 1 piętro, ża-
luzja na pilot, na handel, usługi 52.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

CZYŻEW, ścisłe centrum pawilon han-
dlowy, piętrowy, 330m² 700.000 zł do 
uzg. 512-242-993  WYS 
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GUSZCZEWINA, budynek po sklepie, 
40m². 10.000 zł  533-903-100  HAJ 

MIKŁASZEWO, budynek po sklepie, 
80m². 35.000 zł  533-903-100  HAJ 

O S T R Ó W  M a z o w i e c k a ,  u l . 
Broniewskiego, pow. 350 m², działka 
1400 m². Część mieszkalna + funkcjo-
nująca kawiarnia. 1.800.000 zł  690-
365-666  REMAX PARTNERS 

RYGOL, sprzedam lub wynajmę bar 
wraz z polem namiotowym, dostęp 
do rzeki Czarna Hańcza. 400.000 zł  
691-585-258  AUG 

SIEMIANÓWKA, budynek po sklepie, 
przy PKP, 40m². 10.000 zł  533-903-
100  HAJ 

SOCHONIE, ul. Monte Cassino, bu-
dynek handlowo-usługowy, dział-
ka 486m². 95.000 zł  793-932-155  
REMAX PARTNERS 

STANKUNY, gm. Wiżajny, Hotel, 
Pensjonat, Agroturystyka, 35 pokoi, 
działka 12, 85ha, stajnia, linia brzego-
wa jeziora. 3.850.000 zł  793-933-155  
REMAX PARTNERS 

STARE Masiewo, budynek po sklepie, 
80m². 30.000 zł  533-903-100  HAJ 

STAWISKI, ul. Łomżyńska, lokal do 
wynajęcia 300m, przystosowany 
do produkcji, pomieszczenia socjal-
ne, magazynowe, hala produkcyjna. 
wcześniej była piekarnia. 5.000 zł  
692-589-686  KOL 

ŁOMŻA, Sprzedam garaż w bloku 
ul.Porucznika Łagody 4c brama wjaz-
dowa na pilot. Garaż monitorowany. 
49.000 zł  535-480-220  ŁOM 

 ũ B-STOK, OS. ANTONIUK, GA-
RAŻ 14M², BLISKO BIAŁKI, POD 
BUDYNKIEM MIESZKALNYM.  
20.000 zł  606-805-664  BIAŁ 

B-STOK, os. Białostoczek, garaż do 
wynajęcia, ul. Gołdapska. 150 zł  692-
922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

GARAŻ 3x5m, blaszak. 1.000 zł  509-
156-418  BIAŁ 

GARAŻ blaszak 3x5, pozostałość po 
budowie. 1.000 zł  501-459-299  BIAŁ 

 «Garaż blaszak monito-
rowany do wynajęcia, ul. 
Prowiantowa, B-stok. 100 

zł  668-433-258  BIAŁ 

GARAŻ blaszany (panele) 6x3 ul. 
Sokólska, B-stok. 3.000 zł  691-982-
493  BIAŁ 

G A R A Ż  b l a s z a ny,  ko ł o  r ze k i 
Dolistówka, ul. Warmińska, B-stok. 
1.000 zł  791-765-750  BIAŁ 

GARAŻ do wynajęcia w bloku ul.Ży-
zna. 150 zł  609-405-958  BIAŁ 

GARAŻ murowany do wynajęcia ul 
murarska osiedle mickiewicza  150 
zł  698-329-848  BIAŁ 

GARAŻ murowany w dobrym punkcie, 
ul, Zwycięstwa z kanałem remonto-
wym i oddzielna elektryką, prawa 
przeniosę na nabywcę według umo-
wy. 16.000 zł do uzg. 517-711-626, 
(85)653-68-58  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, 
B-stok, ul. Pogodna. 250 zł  510-192-
176  BIAŁ 

 

 

 GARAŻE, najniższe ceny, różne wymiary. 
(85)733-60-26  BIAŁ 

STANOWISKO garażowe ogrzewane, 
otwierane pilotem, B-stok, ul. Wiejska 
55. 23.000 zł  668-601-831, (85)746-
39-13  BIAŁ 

WYNAJMĘ garaż blaszak 100m² w 
Łomży. 1.000 zł  600-588-666  ŁOM 

WYNA JMĘ garaż blaszak 100m², 
Łomża, baza WZGS. 1.000 zł  729-
389-825  ŁOM 

WYNAJMĘ garaż ul. Częstochowska 
16, 13, 55 m² pod blokiem, wydzielo-
ny bramą uchylną, dodatkowo ogólna 
brama na pilota. Czynsz 250 + ewen-

tualnie prąd. 509-543-990  BIAŁ 
WYNAJMĘ garaż w bloku przy uli-
cy Andrukiewicza 2 na osiedlu 
Sybiraków. Garaż jest czysty posiada 
2 bramy wjazdowe, pilot, oświetlenie 
i instalację el. 17m² 250 zł  798-625-
292  BIAŁ 

WYNAJMĘ garaż, Bielsk Podlaski, 
ul. Kowalska 33, dzwonić po 18:00. 
(85)661-68-14  BIEL 

BUDOWLANE
ŁAPY, 776m², plac z dostępem do 
wszystkich mediów wraz z gazem 
ziemnym. 70 zł m² do uzg. 797-862-
982  BIAŁ 

ŁAPY, 900m², posiadłość z domem 
drewnianym, do remontu, plac 
900m². 80.000 zł  512-451-274  BIAŁ 

 ũ ŚRÓDLESIE, 540M², UL. MY-
ŚLIWSKA, OK. BIAŁEGOSTOKU 
600-281-816  BIAŁ 

ŁUBNIKI, 1000m², gm. Zabłudów, 5 
działek, każda powyżej 1000m². 70 
zł m² 604-807-257  BIAŁ 

ŻÓŁTKI, 4000m², gm. Choroszcz, ogro-
dzona, wszystkie media. 78 zł m² 510-
498-527  BIAŁ 

ŻÓŁTKI, 9800m², prąd, gm. Choroszcz, 
budowlano-rolna 1.470.000 zł  600-
325-453, (85)742-40-16  APOGEUM 

AUGUSTÓW, 1000m², os. Sucha 
Rzeczka, Działka z widokiem na je-
zioro Serwy (200m od jeziora) w tury-
stycznej miejscowości Sucha Rzeczka. 
70 zł m² 607-917-096  AUG 

 ũ B-STOK OBRZEŻA (UL. 
NADAWKI) WASILKÓW, 820M², 
DZIAŁKA BUDOWLANA, 
PRĄD, KLIENT NIE PŁACI PCC. 
150.000 zł  691-028-004  BIAŁ 

B-STOK, 1100m², ul. Zabłudowska, z 
domem 40m² w rogu działki, media. 
300.000 zł  (85)743-15-42  BIAŁ 

 ũ B-STOK, 2000M², SATURNA-
GEN. MACZKA, DZIAŁKA Z 
DUŻYM MUROWANYM DO-
MEM I BUD. GOSPODARCZY-
MI, RÓWNIEŻ NA DZIAŁAL-
NOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

B-STOK, 710m², os. Nowe Miasto, 
wynajmę działkę. 500 zł  884-691-
250  BIAŁ 

BACIUTY, 1500m², prąd, kanaliza-
cja, 900m do pociągu ogrodzona z 
3-stron, projekt domu, dojazd z obu 
stron. 45.000 zł  508-791-892  BIAŁ 

BARSZCZEWO, 733m², prąd, woda, 
kanalizacja, 23mx32m, gm Choroszcz. 
109.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1036m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Zagórki, rejon 
nowej zabudowy 176.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1159m², prąd, gaz, 
os. Fasty 127.490 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 1166m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, pozwo-
lenie na budowę, os. Skorupy, pozwo-
lenie na budynek jednorodzinny lub 
zabudowę szeregową 320 zł m² do 
uzg. (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1500m², prąd, gaz, ka-
nalizacja, os. Dojlidy Górne, prosto-
kątna, w zacisznej części dzielnicy, 
wśród nowych domów 199.000 zł  
603-704-771, 665367868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1605m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. 
Klepacka, os. Starosielce, pod zabu-
dowę wielorodzinną z usługami do 
4-kondygnacji 515.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1667m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. 
Mickiewicza, budynek o przeznacze-
niu handlowym, usługowym, pro-
dukcyjnym, powierzchnia 597, 38m². 
1.100.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1834m², prąd, woda, gaz, 
os. Dojlidy Górne 219.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 2064m², prąd, woda, 
kanalizacja, os. Dojlidy Górne, 
wym. 37m x 50m. 239.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2151m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Brzoskwiniowa, os. Dojlidy 
Górne, trapez 420.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 30000m², os. Białystok-
zabłudów, OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, 
PIĘKNA, duża działka przy trasie 
Białystok-Zabłudów, warunki zabu-
dowy 26, 67zł m² 770.000 zł  660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3281m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Przemysłowe/skorupy, 
pod zabudowę szeregową lub bliźnia-
czą 560 zł m² do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, os. Dojlidy 
Górne, Działka zabudowana domem 
i budynkami gosp, przy drodze as-
faltowej, uzbrojona 450.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 3848m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Bystrzycka, os. 
Wyżyny, w całości lub do podziału 260 
zł m² do uzg. 516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 544m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Dojlidzka, 
os. Mickiewicza, atrakcyjna działka 
blisko centrum 375.000 zł do uzg. 
885-850-247  AREA 

BIAŁYSTOK, 644m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ul. -, os. Dojlidy Górne, 
prąd przy działce, gaz, kanalizacja 
woda 150m od działki. 90.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, ka-
nalizacja, os. Zagórki, 23 działki od 
pow.771 do 1459m², oraz 4877m² 
pod zabudowę jednorodzinna, cena 
140zł m². Warunki zabudowy 109.760 
zł  885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 840m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Bystrzycka, os. 
Wyżyny, działki do wydzielenia, od 
ok.840m² do ok.938m²; uzbrojenie 
tuż przy działce. 252.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 888m², ogrodzona, os. 
Skorupy, działka usługowa, w bar-
dzo atrakcyjnej lokalizacji, idealnie 
widoczna z ul. Branickiego, 60% pow.
zabudowy 730.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIELSK Podlaski, 561m², ul. 11-go 
Listopada, prąd, woda, kanalizacja, 
kształtna. 69.000 zł  793-932-155, 
(85)741-37-83  REMAX PARTNERS 

BROŃCZANY, 1100m², prąd, woda, 
warunki zabudowy, sąsiedztwo do-
mów jednorodzinnych, dojazd drogą 
utwardzoną 110.000 zł szt. 510-182-
111  BIAŁ 

CHOROSZCZ, 1037m², prąd, woda, 
Wymiary 27, 5m x 37m 93.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

CHOROSZCZ, 2111m², ul. Narwiańska, 
przeznaczona w MPZP pod budow-
nictwo, pełne uzbrojenie w ulicy. 
199.000 zł  516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

CIASNE, 1000m², prąd, woda, kanali-
zacja, Wymiary 31x33 79.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

CIASNE, 1250m², prąd, ew. dwie 
sąsiadujące 131.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

CIASNE, 1590m², prąd, woda, Nowa, 
promocyjna cena! Ładna działka, 
bardzo dobrze usytuowana wzglę-
dem stron świata, położona wśród 
luźnej zabudowy jednorodzinnej.  
127.200 zł  600-325-453, (85)742-
40-16  APOGEUM 

CIASNE, 1590m², ul. Zielona, prąd, 
WZ, dobry dojazd, kształtna. 135.000 
zł  793-932-155  REMAX PARTNERS 

CIELICZANKA, 1900m², k. Supraśla, 
w tym 400m² starorzecza, starod-
rzew, skarpa z panoramą lasu i łąki, 
fantastyczna natura na przedmieściu. 
210.000 zł  608-286-748  BIAŁ 

CZARNA Wieś Kościelna, 2516m², 
prąd, woda, kanalizacja, przy dro-
dze asfaltowej 110.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

CZEREMCHA, 672m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Sportowa, 11 działek 
z warunkami zabudowy o pow. od 
672 do 1142 m² 32 zł m² 606-881-
066  BOMAR 

CZYŻEW, 1000m², wynajmę działkę 
naprzeciw stacji cpn, przy drodze kra-
jowej, na każdą działalność. 1.500 zł 
do uzg. 512-242-993  WYS 

DOBRZYNIEWO Duże, 1040m², ładnie 
położone, kształtne działki, częściowo 
uzbrojone, przeznaczone pod zabu-
dowę 1-rodzinną, 1040m²–55.000zł, 
624m²-43000zł. 55.000 zł  509-784-
724, (85)743-64-36  AGEMA 

DOBR Z YNIEWO Kościelne Kol., 
1088m², 1088m² lub 1330m². 50 zł 
m² 501-361-767  BIAŁ 

FASTY, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jedno-
rodzinna z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych, działka położona w 
pobliżu nowej zabudowy jednorodz 
121.000 zł do uzg. 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

GĄSÓWKA Stara, 550m², wymia-
ry 20m x 27, 5m.. 30.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

GM. Szepietowo, 9a, lub zamiana na 
samochód osobowy, 18.00-20.00. 
15.000 zł  572-656-784  WYS 

GNIŁA, 1000m², prąd, pozwolenie 
na budowę 57.000 zł  600-525-899, 
(85)742-21-94  HOME-SERVICE 

GRABÓWKA, 1400m², budowlana. 90 
zł m² 783-833-802  BIAŁ 

GRAJEWO, 1077m², prąd, ul. Sadowa, 
wymiary 25x43 108.000 zł  600-325-
453, (85)742-40-16  APOGEUM 

GR A JEWO, 1250m², ul. Wojska 
Polskiego 130.000 zł  660-006-425  
GRAJ 

GRÓDEK Działka Nad Zalewem, 
1350m², prąd, woda, kanalizacja, 
pozwolenie na budowę 59 zł m² do 
uzg. 502-701-966  BIAŁ 

GRÓDEK Nad Zalewem budowlana, 
1100m², prąd, woda, pozwolenie na 
budowę, Działka budowlana położo-
na nad zalewem w Gródku.  59 zł m² 
do uzg. 512944330  BIAŁ 

 ũ HAJNÓWKA, 0.40HA, DZIAŁ-
KA BUDOWLANO- ROLNA. 
35 zł m² 504-166-794  HAJ 

HALICKIE, 1000m², prąd 60.000 
zł  600-325-453, (85)742-40-16  
APOGEUM 

HENRYKOWO, 1743m², prąd, woda, 
budowlana 64.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

HORODNIANY Kleosin, 1350m², dział-
ki 1350m² i 679m², 130-150zł m². 606-
212-552  BIAŁ 

JAŁÓWKA, 8ha, prąd, duża działka 
z warunkami zabudowy 110.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

JAŁÓWKA- Kondratki, 1900m², gm. 
Michałowo, działka budowlana 
13.000 zł  606-881-066  BOMAR 

 ũ KARAKULE, 1700M², PRĄD, 
WODA, GAZ, KANALIZACJA, 
ZABUDOWA DREWNIANA 
DOM 70M² STODOŁA, OBORA. 
228.000 zł  508-550-506  BIAŁ 

KATRYNKA Gm Wasilków, 2871m², 
ogrodzona, prąd, woda, warunki za-
budowy, staw 190.000 zł m² 602-333-
985, (85)745-57-01  ARDVIL 

K L E P A C Z E ,  8 0 8 m²,  pr ąd,  u l . 
Wodociągowa, pełne media ok 
30m od działki w drodze asfaltowej, 
kwadrat 121.200 zł  885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

KLEPACZE, 864m², ul. Łąkowa, uzbro-
jenie w pobliżu działki 138.240 zł  698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

KOL. Porosły, 1000m², . 140.000 zł  
790-706-581  BIAŁ 

KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, ul. 
-, os. Kolonia Grabówka, działka przy 
drodze asfaltowej. 192.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

KOPLANY, 3537m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, Działka budowlano-in-
westycyjna 300.000 zł  600-325-453, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

KRYPNO Koscielne, 2145m², pozwo-
lenie na budowę 34.000 zł  729-280-
812  MOŃ 

KUŹNICA -chleptowce, 2.60ha, dom 
murowany 265m², bud. gospodarczy 
drewniany 200m², bud. gosp. muro-
wany 160m², bud. gosp. murowany 
100m². 395.000 zł  602-704-465  SOK 

KURIANY, 3099m², pozwolenie na 
budowę 110.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

KURIANY, 970m², prąd, woda, rejon 
nowej zabudowy 49.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

LESZCZEWEK, 3700m², kanalizacja, 
działka 3100 mkw(kolor czerwony)
plus droga dojazdowa 600 mkw(kolor 
zielony). 300.000 zł szt. do uzg. 500-
308-689  SUW 

LEWKI Koło Bielska Podlaskiego, 54a, 
rolno-budowlana, blisko prąd i woda. 
15 zł m² 510-715-661  BIEL 

LEWKI, 24a, blisko Bielska Podl., z 
domkiem, prąd i woda, przy drodze 
asfaltowej, dobre połączenie pks, 
pkp. 125.000 zł  510-715-661  BIEL 

 «Majątek Rogowo, 1500m², 
prąd, woda, dojazd drogą as-

faltową w sąsiedztwie zabudo-
wa jednorodzinna do centrum 
Białegostoku ok 17km. 64.000 
zł do uzg. 605-607-146  BIAŁ 

MICHAŁOWO, 1000m², . 90.000 zł  
(85)718-94-84  BIAŁ 

MILEJCZYCE, 0.40ha, brzoza, prąd, 
woda. 55.000 zł  728-860-389  SIEM 

MOŃKI, 800m², ul. Św. Kazimierza, 
wszystkie media, ogrodzona, zabu-
dowana garażem. 175.000 zł  785-
642-439  MOŃ 

MOŃKI, 820m², ogrodzona, z drze-
wami owocowymi. 46.000 zł  500-
580-330  MOŃ 

NIEWODNICA Kościelna, 1132m², 
prąd, woda, gaz, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Łąkowa, Z jednej strony 
ogrodzona od strony sąsiada, widok 
przestrzenny na łąkę i las. 170 zł m² 
do uzg. 793-668-889  BIAŁ 

NIEWODNICA Kościelna, 1251m², 
os. Niewodnica Kościelna, pięknie 
położone, budowlane od 810m² do 
1251m² na terenie nowego osiedla, 
cena od 140.000-210.000zł 140.000 
zł  660-474-444  BEWE 

NIEWODNICA Korycka, 1128m², prąd, 
woda, ul. -, os. -, uzbrojenie 25 m od 
działki. 112.800 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

NOWE Aleksandrowo, 36a 135 zł m² 
do uzg. 605-660-716, 602-343-003 

NOWODWORCE, 1388m², prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, media do 
90m od działki, wydane WZ 265.000 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

NOWODWORCE, 8512m², prąd, gaz, 
ul. Kwiatowa, uzbrojenie w ulicy, wo-
kół nowa zabudowa 820.000 zł  516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

OGRODNICZKI K/supraśla, 1767m², 
prąd, również inne powierzchnie, 
rejon nowego budownictwa, oto-
czenie lasu 176.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

 «Ok. Augustowa, 9000m², 
możliwość podziału lub za-

miana na mieszkanie w bloku. 
25 zł m² 518-457-738  AUG 

OK. B-stoku, 4000m², dwie działki, 
każda po 4000m². 25 zł m² 660-001-
443  BIAŁ 

OK. Protas, 1000m², . 77 zł m² (85)676-
97-09  BIAŁ 

OK. Siemiatycz, 11000m², przy trasie 
nr. 19, wszystkie media, bud. gospo-
darczy, dojazd asfaltowy. 25 zł m² 
574-700-955  SIEM 

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, ka-
nalizacja, ul. -, os. Olmonty, cicha spo-
kojna okolica. 135.000 zł  535-206-
800, 782-347-235  BIAŁ 

OLMONTY, 13100m², os. Olmonty, 
przepiękna, duża działka budowlana, 
media, plan zagospodarowania pod 
usługi i mieszkaniówkę, WYJĄTKOWA 
lokalizacja 85 zł m² 660-474-444  
BEWE 

OLMONTY, 1500m², działki budow-
lane, plan zagospodarowania, prąd, 
woda, kanalizacja, teren płaski, suchy, 
nasłoneczniony, blisko lasek. 130 zł 
m² 884-691-250  BIAŁ 

OLMONTY, 2030m², os. Olmonty, 
bardzo atrakcyjna działka budowla-
na przy drodze asfaltowej, media, 
miejscowy plan zagospodarowania, 
ŚWIETNY dojazd z Białegostoku 140 
zł m² 660-474-444  BEWE 

34  OGŁOSZENIA DROBNE 



OSOWICZE, 839m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, z warunkami zabu-
dowy, pow. od 839-1025 m², 246zł 
m² 175.644 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

 ũ PAŃKI, 21000M², W OTULI-
NIE NATURY 2000, 6KM ZA 
CHOROSZCZĄ, KSZTAŁTNA, 
PRZY LESIE, WODOCIĄG, 
ŚWIATŁO, CICHA I SPOKOJNA 
OKOLICA, NA POSIADŁOŚĆ LUB 
BIZNES ITP. 602-717-353  BIAŁ 

PIEŃKI, 11036m², prąd 65.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

RAFAŁÓWKA, 1710m², z warunkami 
zabudowy, prąd; za szkołą 42.000 zł  
606-881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 5726m², za szkołą, prąd 
115.000 zł  606-881-066  BOMAR 

RUMEJKI, 1300m², duża, kształtna, 
55x23m, uzbrojenie w ulicy. 43.000 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

SAJZY, 2500m², prąd, ok. Ełku, wspól-
na plaża, lub zamiana na samochód 
terenowy. 35 zł m² 661-833-474  
GRAJ 

SIEMIATYCZE, 0.25ha, prąd, woda, 
kanalizacja, przy trasie Bielsk P.-
Siemiatycze. 60 zł m² 606-758-207, 
660-018-261  SIEM 

SKIERNIEWICE, 7800m², ogrodzo-
na, prąd, woda, gaz, kanalizacja, 
ul. Piekarska 18, os. Sadowiczów, 
Sprzedam działkę budowlaną z de-
cyzją o warunkach zabudowy (MPZP 
560.000 zł m² 509-097-629 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, gaz, ka-
nalizacja, ul. -, os. Sobolewo, rolna z 
warunkami zabudowy, uzbrojenie 30 
m od działki. 170.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, woda, 
wymiary 28x36 140.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie 
położona działka z warunkami za-
budowy, blisko drogi asfaltowej i 
przystanku, w otulinie lasu i działek 
zabudowanych 145 zł m² do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

SOBOLEWO, 1800m², prąd, woda, 
kanalizacja, z wydanymi warunkami 
zabudowy 145 zł m² do uzg. 885-850-
247, (85)744-66-87  AREA 

SOBOLEWO, 3600m², prąd, woda, 
kanalizacja, dwie działki po 1800m², 
możliwość zakupu oddzielnie 145 zł 
m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

SOFIPOL, 1000m², dzialke rolna z wa-
runkami zabudowy domku jednoro-
dzinnego z garazem- 56.000 zł  732-
851-469  BIAŁ 

SOFIPOL, 1000m², ogrodzona, sprze-
dam dzialke nowe ogrodzenie 20km 
od bialegostoku z wydanymi z gminy 
warumkami na stawianie domu jed-
norodzinnego z garazem 69.000 zł  
514-607-890  BIAŁ 

SOFIPOL, 1000m², sprzedam dzialke 
20km od bialegostoku ladna okolica 
3km za krolowym mostem puste pole 
bez ogrodzenia-wydane warunki na 
dom caloroczny z garazem 57.000 zł  
731-785-420  BIAŁ 

SOFIPOL, 2300m², 20 km od B-stoku 
w kierunku na Bobrowniki, obok 
Królowego Mostu, warunki zabu-
dowy, piękna. 90.000 zł  784-465-
730  BIAŁ 

SOFIPOL, 700m², z warunkami zabu-
dowy, dużo zieleni, w kształcie kwa-
dratu. 29.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

STARA Moczalnia, 2700m², prąd, 
woda, asfalt, urządzony zjazd, dobre 
sąsiedztwo, budowlana jednorodzin-
na, 30m na 115m.  60.000 zł szt. 668-
482-553  SOK 

STUDZIANKI, 3000m², warunki zabu-
dowy, możliwość podziału na 2, dwie 
drogi dojazdowe, ciche, spokojne 
miejsce. 95 zł m² 694-175-685  BIAŁ 

STUDZIANKI, 921m², ładnie położo-
na działka, kształtna, z warunkami 
zabudowy na dom jednorodzinny. w 
okolicy zabudowa mieszkaniowa i te-
reny zielone. 39.900 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

STUDZIANKI, 948m², prąd, woda, 
z widokiem na dolinę rzeki Supraśl,  
80.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, 
Blisko szkoła. 46 zł m² 721-287-032  
BIAŁ 

TOŁCZE, 920m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, tylko 8 km od Białegostoku,  
58.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
3000m², prąd, Najtańsza działka rol-
na pod zabudowę mieszkaniową. 
Załatwiam formalności związane z 
zakupem przez nierolników. 14 zł m² 
do uzg. 600-307-048  BIAŁ 

WASILKÓW, 1236m², Sprzedam dział-
kę budowlaną z warunkami zabudo-
wy o powierzchni 1236m² w miejsco-
wości Woroszyły. 105.000 zł do uzg. 
504-766-141  BIAŁ 

WASILKÓW, 1688m², prąd, woda, 
kanalizacja, Do sprzedania działka 
budowlana, uzbrojona o powierzchni 
1688m² z wydanymi warunkami zabu-
dowy. Lokalizacja: Woroszyły 115.000 
zł do uzg. 514-921-015  BIAŁ 

WASILKÓW, 2122m², prąd, woda, ka-
nalizacja, działka budowlana, uzbrojo-
na o powierzchni 2122m² z wydanymi 
warunkami zabudowy. Lokalizacja: 
Woroszyły 140.000 zł do uzg. 514-
921-015  BIAŁ 

WDZIĘKOŃ Pierwszy, 16a, . 40.000 zł  
784-075-106  ZAM 

WÓLKA Gm. Juchnowiec K., 1568m², 
uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja, 
telefon, przy drodze asfaltowej, bez-
pośrednio. 80.000 zł  505-103-220  
BIAŁ 

WÓLKA Ratowiecka, 1000m², prąd, 
dobra inwestycja, możliwość wy-
boru działki 39.900 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

ZŁOTORIA, 2028m², prąd, woda, 
12 km od Białegostoku budow-
lana, wyjątkowa Z WŁASNĄ LINIĄ 
BRZEGOWĄ+koncepcja architekto-
niczna, dojazd asfalt 239.000 zł  660-
474-444  BEWE 

ZAŚCIANKI, 6708m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Szlachecka, os. Zaścianki, 
zatwierdzony projekt budowlany na 
11 budynków szeregowych 698.000 
zł +VAT do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

ZAŚPICE, 0.19ha, prąd, woda, gm. 
Sokółka, działka nr. 60, niezabudo-
wana.  35 zł m² 516-170-295  SOK 

ZAŚPICZE, 0.28ha, prąd, woda, gm. 
Sokółka, zabudowana, chata i stodo-
ła. 35 zł m² 516-170-295  SOK 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwością 
uzyskania warunków zabud., większa 
działka 8888m² z war.zabud., dojazd 
utwardzony, 30zł m² cena do nego-
cjacji  30 zł  661-954-545, (85)744-
50-60  BMJ 

ZALESIANY, 735m², prąd, woda, 
pozwolenie na budowę, . 66.150 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

ZALESIANY, 910m², dwie działki 
910m² i 800m², kierunek Łapy, 7km 
od B-stoku, nowe os. domów 1-ro-
dzinnych, warunki zabudowy, media: 
kanalizacja, prąd, woda. 125 zł m² do 
uzg. 504-936-730  BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 
4644m², ogrodzona, prąd, woda, ka-
nalizacja, pięknie położona, graniczy 
z lasem, 5km od Białegostoku, wa-
runki zabudowy 394.000 zł do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

ZDRĘBY, 25a, ogrodzona, media. 
58.000 zł  500-139-647  SUW 

REKREACYJNE

 ũ BALIKI, 500M², GM. 
NOWOGRÓD, NAD RZEKĄ 
PISA. 600-588-666  ŁOM 

GM. Bielsk Podlaski, 5900m², + siat-
ka, słupki, domek, wc, pozwolenie i 
projekt na staw. 30.000 zł  506-731-
735  BIEL 

KSIĘŻYNO, 500m², ul. Alberta, domek 
100m² na ogródkach działkowych, 
użytkowanie wieczyste, umeblowany. 
125.000 zł do uzg. 793-966-555  BIAŁ 

OK. Siemiatycz, 1000m², z widokiem 
na Bug, posiadam materiał na dom, 
gotowy fundament. 50 zł m² 663-
414-849  SIEM 

ROŻYŃSK Wielki, 700m², ogrodzona 
100.000 zł  600-525-899, (85)742-21-
94  HOME-SERVICE 

SUWAŁKI, 500m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, sprzedam działkę 
z domkiem w okolicy wigierskiego 

parku narodowego, w poblizu jezio-
ra krzywe, czarne, koleśne 85.000 zł  
508-611-703  SUW 

SZCZECINOWO, 1542m², gm. Stare 
Juchy, pow. ełcki, kompleks 12-u 
działek położonych nad Jez. Szóstak, 
różne powierzchnie, zabudowa re-
kreacyjna, dostęp do plaży 50 zł m² 
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

WOŁOWNIA, 0.50ha, nad jeziorem 
Szelment, bez linii brzegowej. 28.000 
zł  500-139-647  SUW 

ZAJEZIERCE, 6000m², gm. Zabłudów, 
bardzo ładne położenie z niedużym 
wzgórzem, dostęp do wodociągu i 
prądu. 10 zł m² 692-922-569, (85)652-
10-84  BIAŁ 

ROLNE
ŁUŻANY, 2ha, las 125.000 zł do uzg. 
602-363-284  BIAŁ 

B-STOK, 900m², os. Wygoda, . 400 
zł m² do uzg. 516-104-812, (85)653-
00-97  BIAŁ 

BIAŁASZEWO Gmin Grajewo, 0.50ha, 
łąka.  8.000 zł  660-006-425  GRAJ 

BOGDANKI, 11500m², ogrodzona, 
prąd, woda, warunki zabudowy, ze-
zwolenie na staw, w pobliżu szkoła, 
przychodnia, sklep 345.000 zł  601-
918-020, (85)744-50-60  BMJ 

BOKINY, 1.70ha, prąd 48 zł  721-287-
032  BIAŁ 

BOKINY, 6600m², prąd, staw 38 zł  
721-287-032  BIAŁ 

CZAPLINO Ok. Niewodnicy, 3200m², 
Działka rolna. 65 zł m² 792-057-615  
BIAŁ 

DĄBROWKI, 5200m² 29 zł m² do uzg. 
502701966  BIAŁ 

DĄBRÓWKI, 6500m², po lewej w kie-
runku Studzianek 130.000 zł  663-
460-468  BIAŁ 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 0.50ha, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głów-
nej drogi asfaltowej, Ełk Augustów 
35.000 zł  660-006-425  EŁK 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 1ha, pozwo-
lenie na budowę, zjazd z głównej dro-
gi asfaltowej, Ełk Augustow 70.000 zł 
m² 660-006-425  EŁK 

DOBRZYNIEWO Duże, 5064m², dział-
ka rolna, dojazd asfaltem, 90m grunto-
wa. 202.560 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

 ũ DZIKIE, 0.50HA, UROKLIWE 
MIEJSCE NA OSIEDLU DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH, CICHA I 
SPOKOJNA OKOLICA, ŚWIATŁO, 
WODOCIĄG. 602-717-353  BIAŁ 

FOLWARKI Tylwickie, 1200m², oraz 
5000m², gm. Zabłudów, możliwość 
przekształcenia. 8 zł m² 511-273-
647  BIAŁ 

GM. Lipsk, 4.50ha, dwa gospodarstwa 
rolne, każde po 4.5ha, bez zabudowy. 
601-341-483  AUG 

 «Gm. Mońki, 13.50ha, gospo-
darstwo rolne, ziemia z zabudo-

waniami. 665-530-912  MOŃ 

GR ABOWIEC, 1.70ha, łąka z la-
sem 1.23ha i 0.47ha, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 35.000 zł do uzg. 663-
691-430  HAJ 

GROŹIMY Gmina Grajewo, 1.50ha, 
1ha lasu, kilkudziesięcioletni.  35.000 
zł  660-006-425  GRAJ 

HENRYKOWO, 10048m², wynajmę, 
dobry dojazd, 2.000 zł mies. 502-787-
601  BIAŁ 

JUCHNOWIEC Dolny, 850m², prąd, 
kształtna, wymiary: 22x38 m, wokół 
nowa zabudowa 79.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

JUCHNOWIEC Kościelny, 3000m², 
Możliwość uzyskania warunków za-
budowy. Obok działki woda, kanali-
zacja, prąd. Działka w kształcie tra-
pezu. 75.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

KIEWŁAKI, 2.66ha, Sprzedam las mie-
szany, gm Brańsk. Cena: 19900 - 1ha. 
Kontakt po godz 18:00. 53.000 zł do 
uzg. 517-864-231  BIEL 

KLEPACZE, 2275m², ul. Niewodnicka, 
wniosek o zmianę przeznaczenia; pła-
ska, sucha, uzbrojenie w ulicy 136.500 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

KOL. Baciuty, 0.50ha, . 150.000 zł  728-
343-757  BIAŁ 

KRZYŻEWKO, 3.58ha, klasa RIVa gmi-
na Wieliczki, powiat olecki. Działka o 
regularnych kształtach przylegająca 
bezpośrednio do drogi powiatowej nr 
1834. 33.000 zł ha 512-443-315  OLE 

LEWICKIE, 4500m², . 70 zł m² do uzg. 
664-972-116  BIAŁ 

MOŚCICHA, 1ha, Sprzedam łąkę, 
działka nr 304 22.000 zł  536-358-
307  SOK 

NOWE Piekuty, Wysokie Mazowieckie, 
Wyszki, 100000m², Przyjmę w dzier-
żawę łąki lub ziemię orną, powiat 
Wysokomazowiecki, bielski. 500 zł 
ha 606-693-216  WYS 

N OWO DWO R C E, 12942m², ul. 
Ceglana, uzbrojenie ok.450m od 
działki, wymiary 52x290x46x216m 
983.592 zł do uzg. 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

OGRODNICZKI - Juchnowiec, 2900m², 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, wy-
miary - 27m X 107m.. 199.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

OLMONT Y, 12370m², prąd, os. 
Izabelin, przy ul. Herbowej. 500.000 
zł  884-691-250  BIAŁ 

P I E Ń K I ,  8 0 019m²,  pr ąd,  gm. 
Michałowo, działka leśna 240.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

P I E Ń K I ,  91055m²,  pr ąd,  gm. 
Michałowo 305.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

POW. Siemiatycze, wydzierżawię łąki 
i nieużytki, od 1ha powierzchni, pow. 
siemiatycki, hajnowski i bielski, na 
dłuższy okres. 500-874-306  SIEM 

RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, 
do rozbiórki, siedlisko, trzy działki o 
łącznej pow. 7300m², piękna okolica, 
media: prąd, wodociąg, droga asfalto-
wa 160.000 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

SIDRA, 7ha, . 32.000 zł ha 733-049-
437  SOK 

SOFIPOL, 2.13ha, ziemia po zrębie 
lasu. 28.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

S O KÓ Ł K A , 59794m², prąd, os. 
Kraśniany 250.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

SOLNICZKI, 10220m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Solniczki, rolna 
z możliwością zabudowy, media w 
odległości 90m, kształtna 40x256 
530.000 zł do uzg. 660-474-444  
BEWE 

SOLNICZKI, 3300m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, 35x94 możliwość zabudo-
wy, wszystkie media w drodze asfal-
towej ok.90m w otoczeniu zabudowa 
jednorodz.ATRAKCYJNA! 227.000 zł 
do uzg. 660-474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 6920m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ATRAKCYJNA dział-
ka z możliwością zabudowy, wszystkie 
media w odległości ok. 180m, SUPER 
lokalizacja!!! 310.000 zł do uzg. 660-
474-444  BEWE 

STRADUNY Gmina Ełk, 0.50ha, cen-
trum miejscowości, z własną linią 
brzegową o dł. 150m, nad rzeką. 
95.000 zł  660-006-425  EŁK 

SZAREJKI, 3647m², nieruchomość 
rolna niezabudowana w powiecie 
Ełckim. 25 zł m² 692527635  EŁK 

WÓLKA Gm. Juchnowiec K., 1.86ha, 
prąd, woda, kanalizacja, telefon, przy 
drodze asfaltowej Juchnowiec- Biele, 
bezpośrednio. 2 zł m² 505-103-220  
BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
ŁAPY, 3989m², prąd, gaz, pozwolenie 
na budowę, ul. Harcerska, pod dzia-
łalność produkcyjną i usługową, w 
tym składy, magazyny, budownictwo, 
zakłady produkcyjne 279.000 zł  516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 1000m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Szosa Baranowicka, 
Działka pod halę lub siedzibę fir-
my. Wjazd bezpośredni, szer. 20m,  
260.000 zł  502-371-099  BIAŁ 

MICHAŁOWO, 12700m², prąd, woda, 
pozwolenie na budowę, kompleks 4 
działek pod budowę hali magazynu 
parkingu lub na działalność, k przej-
ścia granicznego Bobrowni. 33 zł m² 
505-017-413  BIAŁ 

SOCHONIE, 1000m², w pobliżu tartak 
130.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

TARNOPOL, 25000m², prąd, woda, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, 
. 120.000 zł  600-780-144  HAJ 

AUGUSTÓW, 19000m², 70 letni las 
sosnowy. 3 działki połączone w kształ-
cie trójkąta położone przy polanie na 
skraju lasu w gminie Sztabin, okolice 
wsi Janówek. 40.000 zł do uzg. 509-
323-375  AUG 

BIAŁYSTOK, 2200m², os. Wygoda 400 
zł m² do uzg. 516-104-812, (85)653-
00-97  BIAŁ 

B I EL S K Podlaski, 10000m², ul. 
Widowo, os. Widowo, las 50.000 zł 
do uzg. 501-361-898  BIEL 

DOBRZYNIEWO, 2ha, łąka. 35.000 zł 
ha 507-975-896  BIAŁ 

FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka 
siedliskowa, niezabudowana, woda, 
prąd 29.000 zł  606-881-066  BOMAR 

GM. Łomża, 3000m², wynajmę dział-
kę, ogrodzona, 2 bramy przejezdne. 
1.500 zł  729-389-825  ŁOM 

GM. Grabowo, 3.50ha, 3.5ha lasu +1ha 
ziemi ornej. 50.000 zł ha do uzg. 510-
820-336  KOL 

 «Gm. Juchnowiec, 2600m², 
15km od Białegostoku, sie-

dlisko z domem murowanym. 
40 zł m² 501-757-856  BIAŁ 

GM. Nurzec Stacja Stołbce 67, 3000m², 
ziemia orna 3000m² +siedlisko 
1710m²: dom drewniany, zabudo-
wania gospodarcze. 65.000 zł  608-
010-088  SIEM 

GM. Wieliczki, 32ha, gospodarstwo 
rolne. 1.400.000.000 zł  606-903-
227  OLE 

GRABOWIEC, 0.49ha, gm. Dubicze 
Cerkiewne, łąka. 7.000 zł  663-691-
430  HAJ 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z do-
mem. 90.000 zł  663-691-430  HAJ 

JEŃKI 114, 10ha, gm. Sokoły, gospo-
darstwo rolne, budynki gospodarcze 
murowane, dom drewniany. 990.000 
zł  696-642-096  WYS 

 ũ KOBYLIN, 2500M², GM. 
PIĄTNICA, DZIAŁKA SIEDLISKO-
WA DO WYDZIERŻAWIENIA, 
DOM +BUD. GOSPODARCZY, 
OGRODZONA, UTWARDZO-
NA. 600-588-666  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², gm. Piątnica, dział-
ka siedliskowa do wynajęcia, z moż-
liwością zamieszkania. 1.500 zł  729-
389-825  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², przy trasie 61, 
siedliskowa, ogrodzona, utwardzo-
na, dom +bud. gospodarczy. 1.500 
zł  600-588-666  ŁOM 

KONARZYCE, 3000m², 1500m² lub 
3000m², Działka do wynajęcia lub 
sprzedaży. 1.000 zł  600-588-666  
ŁOM 

KSIĘŻYNO, 0.80ha, las 0.8ha i 0.9ha, 
25-35zł-m².. 606-212-552  BIAŁ 

KURIANY, 1130m², prąd, pozwolenie 
na budowę domu jednorodzinnego, 
woda w ulicy 96.050 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

KUZAWA, 2.29ha, 4 działki zalesione 
gmina Czeremcha 60.000 zł do uzg. 
508-474-486  HAJ 

LEWICKIE, 2624m², 25m x 103m.. 
202.048 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

MIKŁASZE 64, 4000m², siedlisko. 
80.000 zł  668-214-078  BIEL 

MILEJCZ YCE, 1ha, las sosnowy. 
100.000 zł  728-860-389  SIEM 

MONIUSZKI, 7ha, gm. Jaświły, gospo-
darstwo rolne, budynki, dom 150m², 
murowany. 519.000 zł  507-624-393  
MOŃ 

NOWE Zambrzyce 9, 8900m², gm. 
Rutki, siedlisko, bud. mieszkalny i bud. 
gospodarcze, pod lasem, przy trasie 
S8, dobre miejsce również na inwe-
stycję. 210.000 zł  795-150-129  ZAM 

NUR, 4ha, ul. Ciechanowiecka 5, dział-
ka siedliskowa, dom 72m², prąd, siła, 
projekt stajni, przy drodze wojewódz-
kiej 694. 520.000 zł do uzg. 604-567-
515  OMA 

 ũ OK CZEREMCHY, 3.50HA, POD 
INWESTYCJĘ, NA TERENIE PRZY-
GRANICZNYM, UZBROJONA Z 
PRAWEM ZABUDOWY, PLUS 
LAS. 80.000 zł  667-304-347  BIEL 
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OK. Bielska Podl., 0.24a, siedlisko z 
domkiem, prąd, woda, dojazd drogą 
asfaltową, dobre połączenie PKP i 
PKS. 125.000 zł  510-715-661  BIEL 

OK. Bielska Podl., 10ha, wydzierża-
wię łąki. 250 zł ha 605-322-454  BIEL 

OK. Bielska Podlaskiego, 10ha, wy-
dzierżawię pole orne, 10ha. 300 zł 
ha 667-015-910  BIEL 

OK. Dąbrowy Biał., 1200m², siedlisko. 
15.000 zł  603-702-300  SOK 

OK. Suraża, 1.70ha, dwie łąki 1ha i 
0.70ha, Natura 2000. 26.000 zł  515-
134-561  BIAŁ 

OLESZKOWO, 2000m², siedlisko zabu-
dowane domem drewnianym, dwo-
ma budynkami gospodarczymi, do 
kapitalnego remontu lub rozbiórki. 
100.000 zł  500-696-447  BIAŁ 

OLMONTY, 29200m², piękna, duża 
działka w bardzo bliskim sąsiedztwie 
Białegostoku.Działka objęta MPZ-
łąka, las, ATRAKCYJNA cena tylko 
175.000zł!!! 175.000 zł  660-474-
444  BEWE 

PISZ, 70a, łąka zalana wodą, na uży-
tek stawów rybnych. 30.000 zł  601-
054-190  PISZ 

PLEWKI, 5900m², 4km od Wysokiego 
Mazowiecka. 240.000 zł do uzg. 795-
505-775  WYS 

RYGOL, 2ha, łąka, z dostępem do 
kanału augustowskiego, dostęp do 
drogi. 200.000 zł  691-585-258  AUG 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, 
działka na wynajem, nieruchomość 
gruntowa. 3.800 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

SOKÓŁKA, 10855m², prąd, woda, po-
zwolenie na budowę, Popiołówka 
gm.Korycin. 217.100 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

SUCHOWOLA, 0.31ha, siedlisko z do-
mem, wszystkie media, stodoła, moż-
liwość zakupu drugiej takiej samej 
działki. 150.000 zł  607-358-344  SOK 

SUWAŁKI, 10ha, wydzierżawię łąkę. 
500 zł  514-815-082  SUW 

SUWAŁKI, 3000m², ogrodzona, prąd, 
woda, os. Okuniowiec, Okuniowiec 5 
km do Suwałki-plaza 120.000 zł  790-
456-106  SUW 

TUROŚŃ Kościelna, 30ha, wydzierża-
wię łąki 15ha 500zł za ha i 15ha ornej 
800zł za ha, w jednym miejscu. 696-
265-172  BIAŁ 

WOJNY Pogorzel, 60a, łąka, gm. 
Szepietowo, zamiana na samochód 
osobowy, 18.00-20.00. 40.000 zł do 
uzg. 572-656-784  WYS 

Z ABŁUDÓW, 0.50ha, 0, 8ha, od 
20000 do 40000 za ha, 25 km od 
Białegostoku w pobliżu szosy E-19 
883-688-022  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 9200m², las wraz z grun-
tem. 60.000 zł  600-788-539  BIAŁ 

ZALESIE, 2800m², gm. Wyszki, sie-
dlisko, dom drewniany do remontu, 
ok. 60m², budynki gospodarcze mu-
rowane 120m², przy drodze asfal-
towej, wodociąg w ulicy. 60.000 zł  
504-831-243 

ZAPIECZKI, 1ha, pod stawy łowne, 
ustronne, spokojne miejsce. 35 zł m² 
do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

ZIEMIA ROLNA
BOĆKI, 50ha, Wezmę w dzierżawę 
grunty orne, łąki ok Bociek, Milejczyc, 
Dziadkowic 695-332-129  BIEL 

GM. Grabowo, 3.20ha, . 60.000 zł  
510-820-336  KOL 

GM. Janów, 1ha, ziemia orna. 35.000 
zł  793-433-039  SOK 

GM. Klukowo, 1.44ha, ziemia rolna. 
145.000 zł  572-103-812  WYS 

GM. Nurzec Stacja, 1.50ha, obręb 
Zabłocie, las sosnowy 30-50 lat. 
30.000 zł  729-650-668  SIEM 

GRABOWIEC, 0.31ha, zasadzona brzo-
zą, gm. Dubicze Cerkiewne. 30.000 zł 
do uzg. 663-691-430  HAJ 

GRABOWIEC, 3.10ha, ziemia orna z la-
sem, gm. Dubicze Cerkiewne. 70.000 
zł do uzg. 663-691-430  HAJ 

GRYZY Gmina Świętajno, 14.30ha, 
pozwolenie na budowę, nad jezio-
rem, częściowo zalesiona, z pięknym 
widokiem. 4 zł m² 514-250-338  OLE 

GRÓDEK, 3ha, las 60-letni. 85.000 zł  
694-426-665  BIAŁ 

HAJNOWKA, 1.35ha, sprzedam zie-
mie z pokładami zwiru w gm. Narew 
55.000 zł ha do uzg. 781-843-482  
HAJ 

HAJNÓWKA, 50ha, Wezmę w dzierża-
wę ziemie rolną w gminie Hajnówka i 
Czyże  694-103-274  HAJ 

KOL. Kożliki, 2.50ha, ziemia rolna, 
gm. Zabłudów. 30.000 zł  509-847-
670  BIAŁ 

KOL. Mostowlany, 1.90ha, w tym 
0.5ha lasu. 100.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

MONUUSZKI Gmina Jaświły, 9ha, 
gospodarstwo rolne, budynki, dom 
murowany 150m². 519.000 zł  507-
624-393  MOŃ 

NOWA Wola, 1ha, . 90.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 

PODWOJPONIE, 3.70ha, ok. Budziska. 
120.000 zł  500-139-647  SUW 

POW. Giżycko, 5ha, w całości, częścio-
wo uzbrojona, energia, woda, prawo 
zabudowy, atrakcyjne położona, z 
możliwością podziału na mniejsze 
działki. 120.000 zł ha do uzg. 790-
296-668  GIŻ 

POW. Mońki, Przyjmę w dzierżawę 
łąki, nieużytki w Biebrzańskim Parku 
Narodowym. 514-841-251  MOŃ 

 ũ ROGOWO, 4.25HA, GM. 
CHOROSZCZ. 30.000 zł 
ha 661-077-514  BIAŁ 

SIEMIATYCZE, 0.70ha, . 20.000 zł  
728-860-389  SIEM 

SOFIPOL, 2.50ha, . 130.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 

SURAŻ, 50ha, Przyjmę w dzierżawę 
grunty orne, łąki ok Suraża 695-332-
129  BIAŁ 

SZYNKI, 1ha 50.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 10.50ha, sprzedam dzial-
ke rolna okolice Zabłudowa 10 ha lub 
15, 5 ha blisko drogi nr 19. po 25 km 
od Białegostoku i Bielska podlaskie-
go 250.000 zł szt. 504-727-021  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 10800m², Ziemia Rolna 
na terenie m. Zabłudów, przy kra-
jowej 19 (trasa Bielsk - Zabłudów). 
65.000 zł do uzg. 785-036-722  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA
B-STOK, 2 pokoje, umeblowane. 400 
zł pokój (85)653-47-20  BIAŁ 

B-STOK, 3 pokoje, umeblowane, po 
remoncie. 400 zł pokój (85)653-47-
20  BIAŁ 

B-STOK, os. Bacieczki, pokój panu z 
łazienką i aneksem. 400 zł +liczniki 
693-160-490  BIAŁ 

B-STOK, os. Bacieczki, pokój panu, 
oddzielne, umeblowany, tv, woda, 
światło. 400 zł  693-160-490  BIAŁ 

B-STOK, os. Mickiewicza, wynajmę 
pokój lub dwa pokoje w domu jedno-
rodzinnym, oddzielne wejście. 450 zł 
pokój 506-356-000  BIAŁ 

B-STOK, os. Słoneczny Stok, pokój 
umeblowany, pralka, telewizja, z do-
stępem do kuchni. 350 zł  694-050-
657  BIAŁ 

B-STOK, os. Wygoda, umeblowany 
pokój w domu, 200zł kaucja zwrotna. 
500 zł  695-974-308  BIAŁ 

B-STOK, ul. Grochowa 2, poszukuję 
współlokatorki do mieszkania. 400 
zł do uzg. 796-511-909  BIAŁ 

B-STOK, ul. Gruntowa, pokój pani pra-
cującej, umeblowany w mieszkaniu 3 
pokojowym, 1 piętro, dłuższy wyjazd 
właściciela, kaucja. 400 zł +liczniki 
601-929-534  BIAŁ 

B-STOK, ul. Konopnickiej, wynajmę 
pokój z kuchnią i łazienką w miesz-
kaniu 2-pokojowym II piętro, 1000zł 
z opłatami. 1.000 zł całość 537-835-
333  BIAŁ 

B-STOK, ul. Monte Cassino, pokój w 
mieszkaniu 4 pokojowym, pełne wy-
posażenie, dla uczennicy lub student-
ki.  600 zł  666-528-681  BIAŁ 

B-STOK, ul. Zachodnia, 2 pokoje stu-
dentkom, do wynajęcia. 620 zł osoba 
509-625-433  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Pieczurki, pokój ume-
blowany, telewizja, internet. 450 zł  
604-678-359  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Zachodnia 14b, os. 
Nowe Miasto, Pokój mężczyźnie na 
parterze, w pełni urządzony. W ci-
chym miejscu, blisko przystanek, 
sklep. 500 zł całość 509-796-436  BIAŁ 

 «Ok. Lomży, tanie poko-
je do wynajęcia, 2, 3, 4 oso-
bowe, możliwość wyżywie-
nia, utwardzony strzeżony 
parking, przy drodze krajo-

wej nr. 61. 606-393-617  ŁOM 

SOBOLEWO, pokoje do wynajęcia. 
500 zł osoba 608-275-457  BIAŁ 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
 BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Mieszka, os. 
Piasta 1 1.100 zł  510-723-662  BIAŁ 

ŁOMŻA, 3 pokoje, ul. Plac Pocztowy, 
. 1.100 zł całość 729-389-825  ŁOM 

 ũ B-STOK, 2 POKOJE, UL. 
TYSIĄCLECIA, 2 PIĘTRO, 41M², 
UMEBLOWANE, PARKING, PLAC 
ZABAW, PRZY TECHNIKUM ELEK-
TRYCZNYM, KAUCJA 1000ZŁ. 
1.250 zł +opłaty 691-726-912  BIAŁ 

B-STOK, 3 pokoje, os. Przydworcowe, 
II piętro, z windą, urządzone w stylu 
nowoczesnym, internet, sprzęt agd. 
900 zł +opłaty 505-646-159  BIAŁ 

B-STOK, 3 pokoje, os. Słoneczny Stok, 
od czerwca. 1.300 zł +liczniki 531-
540-521  BIAŁ 

B-STOK, 3 pokoje, ul. Antoniukowska, 
os. Antoniuk, 60m² 3 piętro, winda, 
KOMFORTOWE w bloku JAZ-BUD-u 
2009r.super lokalizacja, m.postojo-
we w garażu, wolne od maja 1.200 zł 
+opłaty 660-474-444  BEWE 

B-STOK, os. Białostoczek, kawalerka 
do wynajęcia dla osoby samotnej, 
pracującej, niepalącej, kaucja 1000zł. 
800 zł  575-176-055  BIAŁ 

B-S TO K, os. Fasty, przy Szosie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogro-
dzona. 900 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

 ũ B-STOK, POKÓJ ANEKS KU-
CHENNY, ŁAZIENKA, W 
DOMU JEDNORODZINNYM. 
500 zł  507-868-435  BIAŁ 

B-STOK, ul. Wschodnia 14, wynaj-
mę mieszkanie 42m², pracującym, 
uczniom lub studentom, wolne od 
początku kwietnia. 680 zł +liczniki 
797-842-653, (85)675-21-36  BIAŁ 

B I A Ł Y S T O K ,  1  p o k o j e ,  u l . 
Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia, atrak-
cyjne, od zaraz, niepalącym i bez zwie-
rząt, opłaty: prąd i gaz 1.100 zł całość 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, 50m², ścisłe 
centrum po remoncie, umeblowane, 
studentom  1.200 zł +liczniki 502-
876-748  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Chrobrego, 
os. Piasta, Dwupokojowe mieszkanie z 
wyposażoną kuchnią i zabudowanym 
przedpokojem w dobrej lokalizacji 
do wynajęcia od zara 1.500 zł całość 
603-389-881  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Chrobrego, 
os. Piasta, II piętro, niski blok, do-
brze skomunikowana okolica 1.050 
zł +opłaty 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Francuska, 
os. Starosielce, ok.40m², umeblowa-
ne, wyposażone, dla osób pracują-
cych, pary, singli. 900 zł +opłaty 698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Francuska, 
os. Starosielce, samodzielne miesz-
kanie w domu jednorodzinnym 900 
zł +opłaty 698-110-165, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Konstytucji, 
mieszkanie 2 pok. umeblowane po re-
moncie dogodna lokalizacja w pobliżu 
szkoła przystanek sklepy poważne 
oferty 900+opłaty 1.400 zł całość 
608-423-288  BIAŁ 

 ũ BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. 
LIPOWA, WYNAJMĘ APARTA-
MENT PO GEN. REMONCIE, 
NAJWYŻSZY STANDARD, W 
PEŁNI UMEBLOWANE I WY-
POSAŻONE DO ZAMIESZKA-
NIA OD ZARAZ NA MIN. ROK. 
1.650 zł  502-621-872  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Piastowska, 
os. Piasta, komfortowe, w pełni wy-
posażone mieszkanie na I piętrze, 
niski blok, pełne nowe AGD, LED TV, 
wymagana kaucja. 1.300 zł  570-299-
000  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Wiejska, os. 
Nowe Miasto, świetna lokalizacja, do-
bra cena 700 zł +opłaty 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiellońska, 
os. Mickiewicza, 2-stanowiskowy 
garaż, koszt najmy wynosi 4000zł + 
czynsz 143zł + opłata za prąd, wodę 
oraz gaz. 4.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Mieszka I, os. 
Piasta, Umeblowane, wyposażone, 
III p. 1.100 zł +opłaty 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Stołeczna, 
os. Centrum, zadbane 48m² IIIp., 
trzy pokoje-jeden przechodni w peł-
ni umeblowane, lodówka, pralka, su-
per lokalizacja, od kwietnia 800 zł 
+opłaty 660-474-444  BEWE 

B I A Ł Y S T O K ,  3  p o k o j e ,  u l . 
Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia, stara 
cegła, parter, 58m², oddzielna łazien-
ka i wc, umeblowane, blisko PB, ka-
ucja  1.200 zł +opłaty 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, ul. Tuwima, os. Antoniuk, 
umeblowana kawalerka I piętro w 
bloku X piętrowym z windą z cegły, 
wyposażona w pralkę i lodówkę.
Mieszkanie wolne od zaraz 850 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, ul. Zwycięstwa, 30m², 
bez pośredników. 900 zł +opłaty 695-
866-818, 609-576-417  BIAŁ 

CZARNA Bialostocka, 2 pokoje, ul. 
Zeromskiego, wynajmę mieszkanie 
2 pokojowe w bloku 4-piętro, +300zł 
kaucja. 860 zł  731-785-420  BIAŁ 

EŁK, 3 pokoje, centrum, częściowo 
umeblowane. 1.000 zł  604-862-
023  EŁK 

EŁK, kawalerka do wynajęcia z anek-
sem kuchennym 35m², centrum, 
umeblowane. 1.100 zł +liczniki 517-
756-149  EŁK 

H E N R Y K O W O, 6 p o koje,  os . 
Henrykowo, KOMFORTOWY dom do 
wynajęcia 6 pokoi, 3 łazienki, kuchnia, 
jadalnia, sauna do zamieszkania lub 
na działalność, bardzo duża działka 
3.500 zł +liczniki 660-474-444  BEWE 

OLMONTY, wynajmę stodołę 100m² 
plus dom 50m². 400 zł  884-691-250  
BIAŁ 

SOBOLEWO, 3 pokoje, mieszkanie 
w domu. 1.200 zł +opłaty 608-275-
457  BIAŁ 

SOBOLEWO, 4 pokoje, mieszkanie w 
domu, z kominkiem. 1.500 zł +opłaty 
608-275-457  BIAŁ 

SUWAŁKI, ul. Młynarskiego, 58mkw, 
parter, częściowo umeblowane. 
1.000 zł +opłaty 506-065-055  SUW 

SUWALKI, 2 pokoje, ul. Nowomiejska, 
os. Polnoc, Na 4 pietro czesciowo 
umeblowane 38 m 850 zł  500-731-
283  SUW 

WASILKOW, 2 pokoje, ul. Em. Plater, 
wynajme 950 zł  512-912-420  BIAŁ 

WASILKÓW, 6 pokoje, os. Wasilków, 
DOM W WASILKOWIE do wynaję-
cia 482m², działka 912m², również 
na działalność, przedstawicielstwo.
OKAZJA 15zł m²+koszty utrzymania 
15 zł m² 660-474-444  BEWE 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 ũ ŁOMŻA, 30M², OS. CENTRUM, 
30, 50 I 100M², TANIO. 
600-588-666  ŁOM 

B-STOK, 10m², centrum, lokal dla 
stylistki paznokci. 450 zł  694-175-
685  BIAŁ 

 ũ B-STOK, 155M², PARTER, DUŻE 
WITRYNY OD STRONY UL. 
MICKIEWICZA, TRZY NIEZA-
LEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 60 
zł m² +VAT 602-585-644  BIAŁ 

B-STOK, 30m², centrum, lokal pod 
usługi fryzjerskie. 1.300 zł  694-175-
685  BIAŁ 

 ũ B-STOK, 30M², UL. BEMA 
11, WYNAJMĘ LOKAL 
NA PARTERZE, PAWILON 
HANDLOWY RZEMIEŚLNIK. 
750 zł  515-199-504  BIAŁ 

B-STOK, 350m², ul. Skorupska, os. 
Bojary, działka oświetlona, ogrodzo-
na, od 1 kwietnia, cena za miesiąc. 
750 zł  518-424-077, (85)716-47-53  
BIAŁ 

B-STOK, 65m², na cichą działalność. 
1.000 zł  795-999-550  BIAŁ 

 

 

 B-STOK, 78M², UL. HALLERA, DAWNA BERLINGA, 
BUDYNEK WIELORODZINNY Z USŁUGAMI NA 
PARTERZE, STAN DEWELOPERSKI, PARKING. 

(85)749-60-20  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 100m², ul. Ciołkowskiego, 
os. Mickiewicza, pokoje na parterze 
lub I i II piętrze budynku, pow.od 80 
do 400m².Metraż d u, cena od 25zł 
m² z mediami! 25 zł m² +VAT 660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 120m², ul. Duboisa 5 
lok 2, os. Nowe Miasto, Wejście bez-
pośrednio z chodnika. Prąd, woda, 
klimatyzacja, monitoring, wysokość 
pomieszczenia 3 m.  42 zł m² +VAT 
do uzg. 790-810-006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 31m², ul. Legionowa, 
„błękitny wieżowiec Rogowskiego”, 
II p. 1.100 zł +opłaty +VAT 516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

 ũ BIAŁYSTOK, 45M², OS. WYSOKI 
STOCZEK, WYNAJMĘ LO-
KAL USŁUGOWO-HANDLO-
WY. 900 zł  533-653-565  BIAŁ 

 ũ BIAŁYSTOK, 56M², UL. LIPOWA, 
MAM DO WYNAJĘCIA LO-
KAL NA PARTERZE W CEN-
TRUM BIAŁEGOSTOKU (PO 
REMONCIE). IDEALNY NA 
SKLEP, BIURO, USŁUGI, OD 
ZARAZ. ZDJĘCIA NA @. 2.500 
zł +VAT 502-539-739  BIAŁ 

CZYŻEW, 120m², na klub fitness, za-
kład fryzjerski lub inne, ścisłe cen-
trum, 1 piętro. 500 zł  512-242-993  
WYS 

 ũ DOBRZYNIEWO FABRYCZNE, 
26M², 4KM OD B-STOKU, 6 
LOKALI, KAŻDY PO 26M², BU-
DYNEK NOWO WYBUDOWA-
NY. 20 zł m² 607-426-700  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO, 50m², pomiesz-
czenie z kanałem i strychem, osobie 
uczciwej i spokojnej. 700 zł  695-834-
286  BIAŁ 

SOCHONIE, 400m², budynek nadają-
cy się na każdą działalność. 4.500 zł  
509-782-240  BIAŁ 

WASILKÓW, 80m², lokal użytkowy 
pod magazyn lub warsztat. 550 zł  
513-914-328  BIAŁ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

 ũ DOMEK Z DZIAŁKĄ NA TE-
RENIE BIAŁEGOSTOKU. 
693-409-776  BIAŁ 

EMERYT bez nałogów poszukuje ka-
walerki na os. Antoniuk. 666-911-
485  BIAŁ 

MAŁŻEŃSTWO bez dzietne ok 60lat 
poszukuje letniej kuchni, lub miesz-
kania w bloku nie drogo. 576-699-
091  BIAŁ 

MAŁŻEŃSTWO bezdzietne po 40- tce 
poszukuje domu, domku do wynaję-
cia na wsi. Najlepiej okolice Łap.  550 
zł mies. 511-868-697  BIAŁ 

PARA z dwójką dzieci poszukuje miesz-
kania w Białymstoku lub okolicach do 
wynajęcia, minimum 2 pokoje, osoby 
szanujące cudzą własność. 1.000 zł do 
uzg. 531-326-561  BIAŁ 

PILNIE poszukuję kawalerki na os. 
Antoniuk, na dłuższy okres. 500-
457-371  BIAŁ 

POSZUKUJĘ lokalu do wynajęcia w 
ścisłym centrum Białegostoku powy-
żej 60m². 881-307-543  BIAŁ 

POSZUKUJĘ mieszkania do wynaję-
cia, 2 niewielkie pokoje, w B-stoku, 
do 900zł. 539-534-125  BIAŁ 

POSZUKUJĘ stodoły, magazynu, 
hali lub budynku gospodarczego do 
20km od B-stoku, najchętniej gmi-
na Dobrzyniewo, do 400zł. 608-786-
761  BIAŁ 

POSZUKUJE pokoju do wynajęci przy 
rodzinie, nauczycielka. 730-906-700  
BIAŁ 

 «Rodzina 6 osobowa wy-
najmie mieszkanie 3-4 po-

kojowe w Białymstoku, na ul. 
Pogodnej, os. Bema, Nowe 
Miasto. 786-997-973  BIAŁ 

RODZINA poszukuje domu do wy-
najęcia na dłuższy czas, w Wysokim 
Mazowiecku, niedrogo, pilnie. 574-
864-512  WYS 

RODZINA z dziećmi 6 osobowa od 
maja poszukuje domu do wynajęcia, 
w okolicy Mickiewicza blisko sp na 
gdanskiej min.3pok. 1.500 zł całość 
do uzg. 661-612-015  BIAŁ 

SZUKAM kawalerki do wynajęcia 
w przystępnej cenie. Jestem osobą 
uczącą się i pracującą - spokojna, nie-
paląca, nie posiadam zwierząt. 662-
775-897  BIAŁ 

SZUK AM samodzielnego domku 
do zamieszkania (może być stary) z 
własnym podwórkiem.Do 15km od 
Białegostoku. 1.000 zł  514-332-466  
BIAŁ 

ZAMIANA
DZIAŁKĘ rekreacyjną w Balikach (war-
tości 20tys) prąd w zamian za pra-
cę: wykonanie pokrycia dachowego, 
ogrodzenie działki, zalanie posadzek. 
690-330-990  ŁOM 

DZIAŁKĘ rolna z warunkami zabudowy 
domku jednorodzinnego z garażem 
nowe ogrodzenie zamienię na miesz-
kanie w bloku w Białymstoku do-re-
montu dopłacę gotówka. 50.000 zł  
518-424-186  BIAŁ 

MIESZKANIE 48m², w Białymstoku, 
parter, po generalnym remoncie 
na domek lub siedlisko, do 3km od 
B-stoku. 693-409-808  BIAŁ 

MIESZKANIE w B-stoku 57m², wła-
sne, 2 pokojowe, 2p, niski blok, duży 
balkon, piwnica, po remoncie, dwu-
stronne, komfortowe, garaż muro-
wany 16m² na 2 pok. Wrocław. 694-
897-532  BIAŁ 

MIESZKANIE w B-stoku, 57m², wła-
sne, 2 pok., możliwe 3 pok., II p, me-
dia, balkon, piwnica, po remoncie, 
dwustronne, komfortowe, garaż na 
2 pok. we Wrocławiu. 694-897-532  
BIAŁ 

SPRZEDAM lub zamienię miesz-
kanie 26.5m² na większe (35m²) 
w Prostkach, Białej Piskiej lub 
Szczuczynie, cena do neg.  62.000 zł  
502-109-221  EŁK 

W pobliżu jezior i atrakcji turystycz-
nych, parter z ogródkiem plus garaż, 
3pokoje po remoncie w 2p. docieplo-
ny zamienię na Białystok i okolice. 
Czynsz 350zł. 509524301  GRAJ 

ZAMIENIĘ 2x3tys 5min do Michałowa 
na mieszkanie w B-stoku wydane Wz 
przed wejściem ustawy, nie trzeba 
być rolnikiem, asfalt, prąd, woda, pks. 
33 zł m² 505-017-413  BIAŁ 

ZAMIENIĘ dwie działki granicz.po 
4139m² 5km za b-stok w Niewodnicy 
nargilewskiej na dom w b-stoku 
5pok., rolne które będzie można prze-
kształcić zdjęcia prześle. 570.000 zł 
całość 696-566-169  BIAŁ 

ZAMIENIĘ lub sprzedam działkę 
1500m² w Zosinie k.Łomży na miesz-
kanie, las, nieużytki, ziemię rolną, 
łąkę, auto osobowe lub busa wartość 
działki 535-480-220  ŁOM 

ZAMIENIĘ mieszkanie 34, m² parter 
Warszawa śródmieście, zamienię na 
podobne w Białymstoku. 884-658-
430, (85)746-39-13  BIAŁ 

ZAMIENIĘ plac na mieszkanie w blo-
ku, Mońki. (85)716-22-99  MOŃ 

KUPIĘ
CEGŁA Lewkowo, inne pustaki, na bu-
dowę. 512-478-610  SOK 

KOSTKA brukowa, płytki, płyty, do 
utwardzenia placu. 512-478-610  SOK 

KOSZE magazynowe, pod wózek wi-
dłowy zamykane mogą być z siatki. 
512-478-610  SOK 

KUPIĘ blachę na dach 100m.kw, może 
być używana. 10 zł m² 694-383-331  
BIAŁ 

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z grzałką 
elektryczną lub grzałkę do grzejnika 
łazienkowego.  507-627-924  BIAŁ 

KUPIĘ halę namiotową, wiatę do sa-
modzielnego montażu lub kontener. 
510-484-476 

KUPIĘ kontener-mieszkalno budow-
lany na budowę do 5.000zł. 5.000 zł  
884-774-233  BIAŁ 
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KUPIĘ pustaki ytung 880-970-120  
ŁOM 

KUPIĘ rurę stalową o średnicy około 
20 cm i długości 8 m z przeznacze-
niem na komin. 120 zł szt. do uzg. 
606-112-927  BIAŁ 

KUPIĘ rusztowanie typu warszawskie-
go, ok. 10-20 sztuk. 512-478-610  SOK 

KUPIĘ stemple budowlane nowe, dł. 
3m, 1000szt. 602-585-995 

KUPIĘ szalówkę i inne materiały do 
budowy domu drewnianego- szkie-
letowego. 512-478-610  SOK 

KUPIE słupki betonowe (do ogrodze-
nia używane) 1 zł szt. 510-082-002  
BIAŁ 

PIEC CO może być używany. 515-076-
758  BIAŁ 

PUSTAKI, styropian, wełna mineralna, 
inne. 512-478-610  SOK 

REGAŁY magazynowe kupię. 507-627-
924  BIAŁ 

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

ŚWIETLÓWKI Philips 18W, nieużywa-
ne, oryginalnie zapakowane, energo-
oszczędne, 10szt. 8 zł szt. 797-542-
353  BIAŁ 

ŻWIR, piasek, pulpa, ziemia, 1-15t, 10-
500zł. 603-218-715  BIAŁ 

BALE wysuszone świerk gr. 9.5, szer. 
25, dł. 5, 10m. 600 zł m³ do uzg. 510-
192-176  BIAŁ 

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

BARAKOWÓZ mieszkalny, stan bdb, 
dł. 7.5m, szer. 2.50m. 8.500 zł  697-
206-827  BIAŁ 

BECZKA metalowa 200 l. 100 zł  795-
999-550  BIAŁ 

BLACHA trapezowa, 5 arkuszy, arkusz 
1.20x80 130 zł 605-962-475  BIAŁ 

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

BOAZERIA świerkowa 14 x 121 AB 
wykonaną ze świerku syberyjskiego. 
Jest to produkt suszony komorowo, 
pakowany w folię po 8 desek. 29 zł m² 
+VAT 607-811-195, 609985688  BIAŁ 

BOAZERIA świerkowa 19 z 146 AB 
wykonana ze świerku syberyjskiego. 
Jest to produkt suszony komorowo, 
pakowany w folię po 6 desek. 35 zł m² 
+VAT 607-811-195, 609985688  BIAŁ 

BRAMA 3m z płaskownika, 2 przęsła z 
płaskownika po 3.70m. 500 zł całość 
693-146-788  WYS 

BRAMA dwuskrzydłowa ogrodzenio-
wa, metalowa, nowa. 450 zł  792-
057-615  BIAŁ 

BRAMA z furtką 4m. 300 zł  661-841-
996  WYS 

BRODZIK głęboki z siedziskiem, akry-
lowy, narożny, nowy 250 zł  508-073-
762  BIAŁ 

CEGŁA czerwona, mocno wypalana, 
na kominy. 1 zł szt. 571-232-731  GRAJ 

CEGŁA silikatowa, biała, z rozbiórki, 
500szt. 0, 50 zł szt. 518-457-738  AUG 

CEMENT w niskiej cenie z dowozem 
cały kraj 515-545-552  BIAŁ 

 ũ CENTRUM FOLII BUDOWLA-
NYCH I GEOSYNTETYKÓW 
(GEOWŁÓKNINY, MEMBRA-
NY), NAJLEPSZE CENY W 
PÓŁ-WSCH POLSCE, PEŁNY 
ASORTYMENT ZADZWOŃ DO-
RADZIMY (85)653-92-34  BIAŁ 

DACHÓWKA czerwona poniemiec-
ka, możliwy dowóz. 0, 80 zł szt. 606-
262-582  EŁK 

DACHÓWKA, stan idealny. 0, 20 zł szt. 
do uzg. 502-958-563  BIAŁ 

DESKA calówka oraz 32mm, sezono-
wane. 800 zł m³ 663-414-849  SIEM 

DESKA elewacyjna 20 x 195 ABC wy-
konana ze świerku syberyjskiego.Jest 
to produkt suszony komorowo, pa-
kowany w folię po 4 deski. 40 zł m² 
+VAT 607-811-195, 609-985-688  BIAŁ 

DESKA elewacyjna Loglap 21 x 120 
AB(półbeczka) wykonaną ze świerku 
syberyjskiego. Jest to produkt suszo-

ny komorowo, pakowany w folię po 
5 desek. 42 zł m² +VAT 607-811-195, 
609-985-688  BIAŁ 

DESKA podłogowa, sosnowa, dł. 4m, 
szer. 15cm, gr. 3.1cm, 200m². 40 zł m² 
792-057-615  BIAŁ 

DESKA tarasowa świerk, 30m². 40 zł 
m² 792-057-615  BIAŁ 

DESKI 4m³. 400 zł m³ 666-528-681  
WYS 

DESKI brzozowe, sez0nonowane, gr. 
32mm, dł. 4m, 4m³. 600 zł m³ 605-
295-424  BIAŁ 

DESKI calówki 2m. 500 zł  507-975-
896  BIAŁ 

DESKI jesionowe 50mm, 7.5m³. 1.800 
zł  693-409-808  BIAŁ 

DESKI sosnowe suche, 6 szt dł. 5m., 1, 
5 cala. 500 zł m³ 516-941-295  WYS 

DESKI sosnowe z oflisem 32mm, 5m³, 
suche. 600 zł m³ 500-460-752  BIAŁ 

 «Deski tarasowe - modrzew 
syberyjski, legary, więcej infor-
macji na: www.a-and-a.pl. 79 zł 
m² +VAT 503-640-446  SUW 

DESKI.  500 zł m³ 666-892-968  MOŃ 
DOM do rozbiórki 60x80m, drewnia-
ny. 40.000 zł  694-175-685  BIAŁ 

DOM do rozbiórki, z drewna staro 
drzewie ok 150 lat. 10.000 zł do uzg. 
510-597-367  WYS 

DOM drewniany do przeniesienia 
11x6, 90. 5.000 zł  722-810-096  MOŃ 

DOMEK np. na altankę do rozebrania 
i przewiezienia, 3x2m, boki blacha 
ocynkowana, dach papa. 700 zł  798-
906-407  SOK 

DOMY drewniane, całoroczne, letni-
skowe. 500-556-625 

DREWNO dłużyca, 2 kawałki 8m i 2 
kawałki 6m. 200 zł m³ 609-799-629  
BIAŁ 

DREWNO grusza tarcica gr. od 25mm 
do 50mm. 1.600 zł m³ 502-787-601  
BIAŁ 

DRUT- pręt gładki, fi 6 o długości 6 
m na strzemionka i inne elementy 
zbrojenia do żelbetu. Posiadam około 
160 sztuk. 4 zł szt. 502-348-899  BIAŁ 

DRZWI 100 drewniane, używane, 3szt. 
200 zł  668-178-073  ŁOM 

DRZWI balkonowe 2 szt lewe, pra-
we drewniane 100 zł szt. 511-616-
141  BIAŁ 

DRZWI balkonowe pcv 330 zł  531-
865-030  BIAŁ 

 

 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 100X214CM, 
OKNA 198X115CM 2SZT, 97X115CM 1SZT, 

119X117CM 1SZT. 601-183-177  BIAŁ 

DRZWI balkonowe pcv, 2-skrzydłowe, 
147x235 580 zł  531-865-030  BIAŁ 

DRZWI balkonowe, pcv, nowe 460 zł  
794-290-227  BIAŁ 

DRZWI drewniane z futryną, nowe, 
sosnowe 440 zł  508-073-762  BIAŁ 

DRZWI drewniane z metalową futry-
ną, nowe 420 zł  796-335-325  BIAŁ 

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

DRZWI harmonijkowe, pcv, nowe 110 
zł  794-290-227  BIAŁ 

DRZWI metalowe 90 zewnętrzne. 250 
zł  792-057-615  BIAŁ 

DRZWI metalowe, zewnętrzne, pol-
skie, nowe gr.73mm, 90 prawa.kpl 
gotowy do montażu, przeszklone, 
kolor orzech 1.580 zł całość 794-290-
227  BIAŁ 

DRZWI metalowe, zewnętrzne, pol-
skie, ocieplone, 2 zamki, kpl gotowy 
do montażu 750 zł całość 508-073-
762  BIAŁ 

DR Z WI metalowe, zewnetrzne, 
gr.55mm, przeszklone, kpl, 2 zamki, 
wkładki klamka, polskie, nowe 1.080 
zł całość 531-865-030  BIAŁ 

DRZWI pokojowe i wejściowe, 12szt. 
100 zł szt. (87)621-40-21  EŁK 

DRZWI wewnętrzne używane, 80P, 2 
szt, łazienkowe 60p, kuchenne 70N 
od 50 do 70 zł. 511-240-244  SOK 

DRZWI z futryną 250 zł całość 796-
335-325  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne pcv, nowe, prze-
szklone, klamka, wkładka, kpl 930 zł  
531-865-030  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne z futryna 230 zł 
do uzg. 500587474  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, metalowe z prze-
szkleniem, kpl. gotowy do montażu. 
930 zł całość 796-335-325  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, techniczne z fu-
tryną, ocieplone, nowe 430 zł  508-
073-762  BIAŁ 

DRZWICZKI do pieca 50 zł  500587474  
BIAŁ 

D Y L E  d ę b o w e  3  s z t u k i 
239x28x10.239x25x10, 175x36x10, 
15 letnie przechowywane w domu 
na poddaszu. 350 zł do uzg. 514-749-
700  BIAŁ 

DYLE jesionowe, gr. 5.2. 1.100 zł m³ 
500-361-185  MOŃ 

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

FURTKA, może być do kojca dla psa. 
200 zł  792-057-615  BIAŁ 

FUTRYNY metalowe, ocynkowane z 
uszczelką, 3szt, 90, nowe 100 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

FUTRYNY, ościeżnice drewniane do 
drzwi, nowe, 10szt 130 zł szt. 604-
922-094  BIAŁ 

FUTRYNY, ościeżnice metalowe do 
drzwi, uniwersalne, 8szt 100 zł szt. 
794-290-227  BIAŁ 

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

GRZEJNIK aluminiowy, krakowski, 
10 żeberek 150 zł całość 531-865-
030  BIAŁ 

GRZEJNIK elektryczny olejak, 12 żebe-
rek. 150 zł  571-232-731  GRAJ 

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 340 
zł  510-498-527  BIAŁ 

GRZEJNIKI łazienkowe, drabinki 120 
zł  604-922-094  BIAŁ 

GRZEJNIKI żeliwne. 10 zł  668-614-
390  BIAŁ 

GRZEJNIKI panelowe, 10szt 120 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

GRZEJNIKI warsztatowe, nowe, 3szt. 
70 zł szt. 503-149-773  OLE 

KABINA prysznicowa, narożna, 90 
Santplast z brodzikiem i syfonem, 
kpl. 260 zł całość 508-073-762  BIAŁ 

KAFLE z rozbiórki. 5 zł szt. 884-691-
250  BIAŁ 

KOSTKA z rozbiórki drogi, 6 kątna. 2 
zł szt. 571-232-731  GRAJ 

KRĘGI betonowe do szamba. 100 zł 
szt. 697-206-827  BIAŁ 

KRĘGI betonowe fi 140cm. 150 zł szt. 
697-206-827  BIAŁ 

KRATY używane z demontażu, z balko-
nu. 120 zł  508-789-456  BIAŁ 

KROKWIE świerkowe, dł. 5.10, 14x6. 
50 zł szt. 606-419-285  SOK 

KROKWIE sosnowe dl 6.20 50 sztuk 
sezonowane 3 lata  50 zł szt. 798-
037-345  SOK 

MALOWANIE, tapetowanie 794-290-
227  BIAŁ 

 

 

 NAJTAŃSZE BLACHY TRAPEZOWE, II GAT, TYLKO 
14 ZŁ M² NETTO, METALKOMPLEKS KRUPNIKI 

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 

NOWE drzwi wewnętrzne pełne 
CERES 80 prawe kolor Akacja. Drzwi 
nie pasują do moich starych oścież-
nic, zostały rozpakowane i skrócone 
o 1cm -brak zwrotu. 190 zł  504-866-
750  SOK 

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

OGRODZENIA panelowe betono-
we dwustronne. Sprzedaż i montaż. 
Jesteśmy jedynym dystrybutorem 
na Polskę wschodnią. Zapraszamy 
do darmowej wyceny. 50 zł do uzg. 
884-966-005  BIAŁ 

 

 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, automatyka, 
siatka ogrodzeniowa, panele ogrodzeniowe itp. 

660-918-263  BIEL 

OKNA 2szt, niedzielone, 1.30x1.67m. 
100 zł szt. 608-828-656  BIAŁ 

O K N A  d r e w n i a n e  u ż y w a n e 
240x1.50m, 3szt. 350 zł  668-178-
073  ŁOM 

OKNA pcv fix-nieotwierane, 6szt 110 
zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNA pcv, brązowe, inwentarskie, 
gospodarcze, nowe, 4szt 120 zł szt. 
794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, szer.117x114, 3szt, nowe 
390 zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNA plastikowe 146x143 dwuskrzy-
dłowe, 6 sztuk. 220 zł szt. 788-882-
649  BIAŁ 

OKNA plastikowe 87x144, jednoskrzy-
dłowe, 4 sztuki. 150 zł szt. 788-882-
649  BIAŁ 

OKNO dachowe, 80x100 240 zł  796-
335-325  BIAŁ 

OKNO pcv 207x144 420 zł  796-335-
325  BIAŁ 

OKNO pcv, 117x144, 2szt 440 zł szt. 
531-865-030  BIAŁ 

OKNO pcv, 147x144, nowe 550 zł  604-
922-094  BIAŁ 

OKNO pcv, 147x144, nowe, 2-skrzydło-
we, białe 550 zł  604-922-094  BIAŁ 

OKNO pcv, 2-skrzydłowe z roletami, 
1, 5x1, 5m 450 zł  531-865-030  BIAŁ 

OKNO pcv, 3szt, nowe, 87x84 240 zł 
szt. 796-335-325  BIAŁ 

OKNO pcv, białe, nowe, 57x114 260 
zł  531-865-030  BIAŁ 

OKNO pcv, nowe, 87x144 370 zł  796-
335-325  BIAŁ 

OKNO pcv, nowe, 87x144 370 zł  796-
335-325  BIAŁ 

 ũ PŁYTA AŻUROWA MEBA, WYM. 
60X40X8, CZERWONA I SZARA, 
I GATUNEK, PŁYTA PAKOWANA 
NA PALETACH ZWROTNYCH PO 
36SZT. DO OBEJRZENIA I ODBIO-
RU BRUK-BUD HRYNIEWICZE 
7C. 6, 15 zł szt. 604-105-629  BIAŁ 

PŁYTA pilśniowa, wodoodporna, gr. 
5mm, szer. 75cm, dł. 1.15m, 100szt. 
2 zł szt. 722-273-722  BIAŁ 

PALETY drewniane, 90szt. 15 zł szt. 
(87)621-40-21  EŁK 

PANELE ścienne 130m, nowe. 20 zł  
696-642-096  WYS 

PARAPETY ceramiczne, 80szt. 20 zł 
szt. (87)621-40-21  EŁK 

PIEC co. może być pod zabudowę wraz 
z całym wyposażeniem i bojlerem, 
używane 5 lat, możliwość sprawdze-
nia ponieważ jest jeszcze wszystko 
podłączone. 1.600 zł do uzg. 503-
435-520  SOK 

PIEC olejowy sprawny, 2 pojemniki 
na olej 1500l każdy. 1.000 zł  512-
242-993  WYS 

PIEC typu koza. 150 zł szt. 792-057-
615  BIAŁ 

PIEC z podajnikiem na eko groszek, 
nowy. 7.500 zł  604-672-605  WYS 

PIEC Zębiec 21KW, stan dobry. 1.000 
zł do uzg. 795-200-991  BIAŁ 

PODKŁADY bukowe, nowe, wym. 
160x260x2600mm, 30szt. 40 zł szt. 
531-594-899  HAJ 

PODKŁADY kolejowe betonowe, dłu-
gość 250 cm, szerokość 27 cm. 15 zł 
szt. 503-435-520  SOK 

POJEMNIKI 1000l na palecie, 2szt. 
230 zł szt. 883-058-952  BIAŁ 

POSIADAMY w sprzedaży rury ocyn-
kowane w II gatunku fi 40x1, 5, fi 
42x1, 5, fi 43x1, 5, fi 45x1, 5, fi 48x1, 
5, fi 48x2, 0 oraz inne 8 zł mb +VAT 
507-501-407, 500-096-300  SIEM 

RURKI dł. 1.5m. 10 zł szt. (85)661-
68-14  BIAŁ 

RURY fi 8-12, do bram i bramek, 20szt, 
12.50-20zł mb. 536-959-562  BIAŁ 

RURY na słupki przekrój fi 60, dł. 
1.5mb, 30szt. 15 zł szt. 883-058-
952  BIAŁ 

RURY stalowe 80, 100, 130, ok. 3t, 
Orzysz. 1, 10 zł kg 609-499-004  PISZ 

SŁUP elektryczny. 250 zł  668-178-
073  ŁOM 

SŁUPKI betonowe, 150szt, 10x8 wys. 
2m. 16 zł szt. 788-882-649  BIAŁ 

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

SŁUPY telefoniczne drewniane 25szt. 
25 zł szt. 511-171-535  BIAŁ 

SEDES kompakt 140 zł  604-922-094  
BIAŁ 

SEDES podwieszany 100 zł  796-335-
325  BIAŁ 

SIŁOWNIKI do bramy. 850 zł  792-
057-615  BIAŁ 

SIATKA ogrodzeniowa 1.50m, 3mm 
gr, słupki, cena za rolkę. 120 zł szt. 
501-647-161  GRAJ 

SIATKA ogrodzeniowa, plastikowa, 
wys. 1.3m, dł. 19mb. 5 zł mb 511-
240-244  SOK 

SPICHLERZ drewniany, zdrowy. 4.000 
zł  698-828-535  WYS 

SPRZEDAŻ kominów, od producen-
ta, dowóz gratis. (85)717-12-34  BIAŁ 

SPRZEDAM stemple budowlane o dłu-
gości 2, 65m. Bielsk Podlaski. Cena 4zł 
szt. Cena do negocjacji. 4 zł szt. 798-
345-784, 511-023-253  BIEL 
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STAL żelazna i aluminiowa, relki, dwu-
teownik, 16x5m, 8szt. 700 zł  (87)621-
40-21  EŁK 

STEMPLE budowlane 200szt 2, 5 i 3, 
5 możliwy transport, cena od 3zł do 
4, 5zł 606-282-188  BIAŁ 

STEMPLE budowlane około 230szt, 
dł. 260-280 cm, można wybrać. 3 zł 
szt. 514-316-182  GRAJ 

STEMPLE budowlane, różnej długości. 
Stemple są świerkowe. 2 zł mb 692-
707-538, 508165670  SUW 

STEMPLE budowlane. 7 zł szt. 668-
614-390  BIAŁ 

STEMPLE budowlane. 4 zł szt. do uzg. 
606-758-207, 660-018-261  BIEL 

STODOŁA z bali, kryta dachówką, 
do rozbiórki. 10.000 zł  500-714-
043  BIAŁ 

STODOŁA, duża, 14x10x8, stan bdb, 
zdrowe drewno, pomoc w rozbiórce. 
6.000 zł do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa z umywalką, ba-
terią i syfonem, kpl gotowy do mon-
tażu 230 zł całość 794-290-227  BIAŁ 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-
922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

SZTACHETY 44szt wys 130cm 140 zł  
500587474  BIAŁ 

SZTACHETY dębowe, góra zaokrąglo-
na, na frezie, wys. 120, szer. 8cm 4 zł 
szt. 723-160-343  AUG 

SZTACHETY olchowe suche, szer. 
9.5cm, 300szt. 3, 50 zł mb 536-959-
562  BIAŁ 

SZTACHETY olszynowe, owalne, za-
okrąglone końcówki, dł. 1.50m. 5 zł 
szt. 512-278-797  BIAŁ 

SZTACHETY półokrągłe, dł. 150cm, 
400szt. 2, 10 zł szt. 698-580-099  BIAŁ 

SZYNY kolejowe od wąskotorówki 
dł. 2.20m, 30szt. 35 zł szt. 609-499-
004  PISZ 

SZYNY kolejowe. 5.000 zł  697-206-
827  BIAŁ 

TANIE deski tarasowe, modrzew sy-
beryjski. Suwałki. 503-640-446  SUW 

TOWAR na bramę 6m. 600 zł  508-
789-456  BIAŁ 

TRELINKA używana ok 1500szt. 2, 
50 zł szt. do uzg. 781-843-482  HAJ 

W Marcu ob łożenia Schodów 
Betonowych – Rabat do 20%. (58)532-
42-54  SEJ 

WĄŻ ogrodowy 15m, mało używany, z 
końcówkami. 15 zł  503-902-859  BIAŁ 

WANNA żeliwna 140cm. 80 zł  790-
880-374  BIAŁ 

WANNA żeliwna dł. 140cm. 90 zł  
(85)650-20-31  BIAŁ 

WANNA akrylowa narożna, 68(73)
x150 z nogami i syfonem 230 zł całość 
796-335-325  BIAŁ 

WANNA emaliowana metrowa. 80 zł  
571-232-731  GRAJ 

WANNA emaliowana z nogami 150 zł  
531-865-030  BIAŁ 

WANNA metalowa, używana. 100 zł  
508-789-456  BIAŁ 

WIATA stalowa profesjonalna 10x7, 
np. jako osłona na 4 stanowiska po-
stojowe dla samochodu. 9.600 zł  
608-286-748  BIAŁ 

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

ZLEW 2 komorowy żeliwny, biały, z 
syfonem. 80 zł  511-240-244  SOK 

ZLEW kuchenny ze stali nierdzewnej, 
nowy 110 zł  796-335-325  BIAŁ 

ZLEW kuchenny, emaliowany, biały 70 
zł  604-922-094  BIAŁ 

ZLEWOZMY WAK 1 komorowy z 
ociekaczem, bateria wyciągana, ce-
ramiczny, piaskowy. 240 zł  511-240-
244  SOK 

ZLEWOZMYWAK dwukomorowy z 
kwasówki. 70 zł szt. 508-789-456  
BIAŁ 

USŁUGI BUDOWLANE
STANY SUROWE

 

 

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 506-210-160  
BIAŁ 

BUDUJEMY domy jednorodzinne bu-
dynki gospodarcze oraz obiekty rol-
nicze. 200 zł m² +VAT do uzg. 510-
804-922  MOŃ 

DACHY z wióra, krycie dachów, sprze-
daż wióra do samodzielnego monta-
żu. 663-201-446, 783-828-866 

ROBOTY budowlane. 691-910-784  
BIAŁ 

SZPACHLOWANIE agregatem, re-
monty, zabudowa poddaszy 794-
414-634  BIAŁ 

 

 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 

TYNKI tradycyjne z agregatu. Solidna 
firma z wieloletnim doświadczeniem. 
Możliwość wystawienia faktury VAT.  
691-655-384  BIAŁ 

WYKONUJEMY tynki gipsowe i ce-
mentowo wapienne agregatem nowe 
jak i stare budynki obory itp.wolne 
terminy 1 zł m² do uzg. 504-464-
537  EŁK 

ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY Ziemne, Żwir, Piach, Usługi 
Koparkami  506-454-961  WYS 

USŁUGI koparko ładowarką wykopy 
równanie itp  698-329-848  BIAŁ 

USŁUGI koparko- ładowarką. 694-
426-665  BIAŁ 

WYKOPY fundamentowe, 70zł-h. 698-
828-535  BIAŁ 

OKNA I DRZWI
MONTAŻ okien i drzwi 508-073-762  
BIAŁ 

MONTAŻ okien i drzwi, serwis i regu-
lacja 508-073-762  BIAŁ 

SERWIS, regulacja i naprawa okien i 
drzwi 794-290-227  BIAŁ 

POZOSTAŁE
DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

KONTENERY na złom - bezpłatnie 
podstawiamy i odbieramy. Za złom 
płacimy najwięcej w Białymstoku. 
950 zł kg do uzg. (85)663-52-46  BIAŁ 

 ũ KRYCIE PAPĄ TERMOZGRZE-
WALNĄ, IZOLACJE, FUNDAMEN-
TY, DACHY, TARASY, NAPRA-
WY, OBRÓBKI BLACHARSKIE, 
BIAŁYSTOK. 507-369-290  BIAŁ 

 

 

 MEBLE NA ZAMÓWIENIE: KUCHENNE, 
POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE. WEJDŹ NA 

NASZĄ STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ WWW.
GREGORMEBLE.PL. 503-166-153  BIAŁ 

 «MSG Granit oferuje wyro-
by z marmurów, granitów. Bla-
ty kuchenne, łazienkowe, pa-
rapety, obudowy kominków, 
grillów, schody, posadzki, ta-
rasy, elewacje, solidnie. 500-

100-289, (85)718-82-91  BIAŁ 

 «MSG Granit oferuje: scho-
dy, posadzki, tarasy, obudo-

wy kominków, grillów, parape-
ty zewnętrzne i wewnętrzne, 

brodziki prysznicowe, wysoka 
jakość, niskie ceny. 500-100-

289, (85)718-82-91  BIAŁ 

OCIEPLANIE poddaszy, remonty. 1 zł 
kg do uzg. 502-741-315  BIAŁ 

OFERUJE usługi kamieniarskie. schody 
wewnętrzne oraz zewnętrzne, tarasy, 
kominki, blaty kuchenne. 100 zł do 
uzg. 792-057-544  BIAŁ 

OFERUJEMY fachowe doradztwo, 
wycenę oraz kompleksowe wykonaw-
stwo instalacji sanitarnych, wodno-
-kanalizacyjnych, centralnego ogrze-
wania, rekuperacji i innych. 1.000 zł 
całość +VAT do uzg. 533-180-100, 
662-961-956  BIAŁ 

OFERUJEMY profesjonalne docie-
plenia budynków oraz komplekso-
we wykończenie wnętrz K G zabudo-
wy wnętrz, terakota glazura, gładzie, 
malowanie. Staranność, profesjonali 
530-861-890  OMA 

OFERUJEMY profesjonalne docie-
plenia budynków oraz komplekso-
we wykończenie wnętrz K G zabudo-
wy wnętrz, terakota glazura, gładzie, 
malowanie. Staranność, profesjonali 
530-861-890  WYS 

PIECE kaflowe, kominki z wkładem 
z rozprowadzeniem ciepła, grilo-
-wędzarki ogrodowe - wykonuję. 
Naprawiam stare piece kaflowe. 
575821537  BIAŁ 

PIECE kaflowe, kominki z wkładem z 
rozprowadzeniem ciepłam, grilo-wę-
dzarki ogrodowe - wykonuję, dodat-
kowo naprawiam stare piece kaflowe. 
575821537  BIAŁ 

ROZBIÓRKA domów i altanek. 536-
709-700  BIAŁ 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. go-
spodarczych, wywóz złomu i gruzu. 
788-882-649  BIAŁ 

SPRAWDZONE i bezpieczne rozwią-
zania-nacinanie, frezowanie betonu 
i rusztów, FUH Nowak.  607-857-627 

STUDNIE wiercone. 120 zł mb 508-
677-029  BIAŁ 

SZUKAM zleceń tynkowanie malowa-
nie szpachlowanie układanie paneli 
podłogowych. Jestem solidny bez 
nałogów. 884-381-925  BIAŁ 

USŁUGI brukarskie, tylko kamień po-
lny, starodawna metoda układania 
bruku (kocie łby) na podsypce żwiro-
wej, bez cementu i obrzeży, całe pod-
lasie.  50 zł do uzg. 789-373-916  BIEL 

USŁUGI instalacyjno, GAZ, owe, hy-
draulika instalacje, GAZ, owe pełny 
zakres modernizacja i nowe instal.
tylko w Cu wod, kan, gaz 607-512-211, 
(12)421-09-22 

USŁUGI ogólnobudowlane, remon-
ty, glazura, terakota, szpachlowanie, 
malowanie itp. 10 zł m² 797-760-032  
BIAŁ 

ZŁOTA rączka-naprawy, drobne re-
monty, szybko i solidnie 508-073-
762  BIAŁ 

ZDUN buduję piece kaflowe, komin-
ki z rozprowadzeniem ciepła, grile 
ogrodowe, naprawiam stare piece 
kaflowe. 575-821-537  BIAŁ 

ZREALIZUJĘ zlecenia układania pły-
tek: glazura, terakota. 723-885-699  
BIAŁ 

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

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924  
BIAŁ 

SPRZĘT AGD
EK SPRES do kawy nowy. 40 zł  
(85)650-15-59  BIAŁ 

GARNEK Eumig do gotowania ryżu 5 
w 1 z wkładem do gotowania na parze 
bez tłuszczu, nowy zapakowany w pu-
dełku 50 zł do uzg. 501-942-160  BIAŁ 

GRZEJNIK elektryczny olejowy, ener-
gooszczędny, stan bdb. 100 zł  888-
501-191  BIAŁ 

KLIMATYZATOR kompletny, nowy 
Tectro Electro. 1.300 zł  530-966-
623  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z 
piekarnikiem gazowym, biała, stan 
bdb. 230 zł  511-240-244  SOK 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z 
piekarnikiem. 350 zł  507-975-896  
BIAŁ 

KUCHENKA gazowa z elektrycznym 
piekarnikiem 280 zł  796-335-325  
BIAŁ 

KUCHENKA gazowa z piekarnikiem 
elektrycznym Amica na gwarancji, 
używana 7 miesięcy. 850 zł  669-779-
327  BIAŁ 

KUCHENKA gazowo- elektryczna. 400 
zł  664-619-039  BIAŁ 

KUC HNIA gazowo- elektryczna 
Mastercook, stan bdb. 500 zł  511-
616-141  BIAŁ 

LODÓWK A duża, nowa. 300 zł  
(85)653-47-20  BIAŁ 

LODÓWKA z zamrażalnikiem Snajge, 
h-130cm 230 zł  794-290-227  BIAŁ 

LODÓWKO- zamrażarka Polar wys. 
170cm, 2 pojemniki w zamrażarce. 
350 zł  690-156-787  BIAŁ 

MAGIEL elektryczny Kalinka, nieuży-
wany, opakowanie fabryczne. 260 zł 
szt. 796-555-115, 506-124-673  BIAŁ 

MAGIEL elektryczny, używany, szer. 
56 cm. 120 zł  (85)650-15-59  BIAŁ 

 

 

 MASZYNA DO SZYCIA POKÓJ, Z LAT 50, NOŻNA, 
SZAFKA, ROZKŁADANY BLAT, 100% SPRAWNA, 
GŁÓWKA JAK NOWA, LEKKO PRACUJE, DOWÓZ 

WASILKÓW, BIAŁYSTOK I OKOLICE. 180 zł do uzg. 
606-972-284  BIAŁ 

MIKSER Zelmer. 30 zł  888-501-191  
BIAŁ 

ODKURZACZ samsung bezworko-
wy stojący pionowy z funkcją trze-
pania dywanu 1600watt filtr hepa, 
siedem funkcji wysokości, regulacja 
nachylenia, stan bdb.  160 zł  518-
247-979  BIAŁ 

ODKURZACZ Thomas Aqua+ Pet 
Family, piorący, na sucho mokro, 
filtr wodny, 1700watt, wszystkie 
końcówki, bezworkowy workowy, 
komplet stan idealny.  650 zł  518-
248-565  BIAŁ 

ODKURZACZ wodny, na gwarancji. 
220 zł  603-218-715  BIAŁ 

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

OKAP brązowy, mało używany. 60 zł  
791-897-978  BIAŁ 

OKAP kuchenny 50 zł  604-922-094  
BIAŁ 

 ũ OKAP KUCHENNY 
MASTERCOOK Z BLACHY NIE-
RDZEWNEJ, OŚWIETLENIE, 
WENTYLATOR 3 BIEGOWY DO 
WYCIĄGU, WYMIAR 50X50CM. 
65 zł  694-897-532  BIAŁ 

OKAP Mastercook, biały. 200 zł  511-
616-141  BIAŁ 

PRALKA Bosh używana, automa-
tyczna, stan bdb. 250 zł  722-273-
722  BIAŁ 

PRALKA Frania. 120 zł  661-841-996  
BIAŁ 

PRALKA wiatka, stan db. 360 zł  791-
897-978  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa 150 zł  604-922-
094  BIAŁ 

SREBRNA kuchenka ceramiczna 
Amica. W pełni elektryczna, szero-
kość 50 cm, front lustrzany, termo-
obieg, podłączenie na siłę. Stan bdb. 
600 zł szt. do uzg. 695-938-717  BIEL 

SUSZARKA nierdzewna do grzybów 
i owoców, 7 sit. 150 zł  571-232-731  
GRAJ 

ZLEWOZMYWAK jednokomorowy 
z baterią wyciąganą, ceramiczny, 
beżowy 79x50cm. 250 zł  511-240-
244  SOK 

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

CHODNIK 4x1m. 100 zł  669-779-
327  BIAŁ 

CHODNIK, dł. 3.25mx98cm. 80 zł  669-
779-327  BIAŁ 

CZUJNIK czadu, gazu. Wyświetlacz 
cyfrowy podający wartość skażenia, 
sygnał dźwiękowy 95dB. Nowy 65 zł  
534-535-192  BIEL 

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-20  
BIAŁ 

DYWAN jasny beżowy, 2.40 x 1.60 60 
zł 605-962-475  BIAŁ 

DYWAN w stanie bdb. 150 zł  (85)651-
13-89  BIAŁ 

DYWANY 2mx3m 150 zł szt. 536-709-
700  BIAŁ 

DYWANY i chodniki dywanowe, 10szt, 
100-200zł. 696-642-096  WYS 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, ce-
gła, używany. 50 zł  503-902-859  BIAŁ 

MATERAC uzywany Ikea 140x200, 
stan db. 80 zł  537-835-333  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę + na dwa fo-
tele, wełniane, brąz+beżem nie uży-
wane. 80 zł całość 797-862-982  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę, kolor brąz-
-bordo, używana. 20 zł  503-902-
859  BIAŁ 

NOWY zlew granitowy, 1 komorowy 
z ociekaczem, zapakowany w pudle, 
kod ZQZ 7113 zlew ZORBA, piaskowy 
DEANTE, wymiary dł.76, szer.44 gł.16 
220 zł do uzg. 501-942-160  BIAŁ 

OBRAZY olejne w ramkach 90x60cm 
kwiaty i pejzaże w ramach. 4szt. od 60 
do 110zł. 797-542-353  BIAŁ 

PODUSZKA z wełny, nowa, 70x80. 45 
zł  791-897-978  BIAŁ 

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

MEBLE
ŁÓŻKO podwójne, stare, na matera-
cach sprężynowych. 300 zł  (87)621-
40-21  EŁK 

ŁÓŻKO używane 200x86. 80 zł  603-
702-300  BIAŁ 

BIURKO komputerowe narożne, 
ciemne, wykonane na zamówienie, 
165x165cm, szuflady, wysuwana 
półka na drukarkę. 300 zł  791-897-
978  BIAŁ 

DR ZWI suwane z lustrem, wys. 
250x70. 500 zł szt. +VAT do uzg. 857-
222-859, (85)722-28-59  BIAŁ 

FOTEL bujany Yisk, wygodny, stan db. 
90 zł  (85)722-28-59  BIAŁ 

FOTEL skórzany, kolor grafitowy. 250 
zł  505-302-976  KOL 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50 zł szt. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

FOTELE, 2szt, używane, szare, stan db. 
50 zł szt. 792-424-888  BIAŁ 

FOT EL E, 50-70zł. 692-922-569, 
(85)652-10-84  BIAŁ 

KANAPA narożna duża, kolor brązo-
wy, gm. Poświętne. 500 zł  (85)650-
15-59  BIAŁ 

KANAPA rozkładana. 150 zł  (85)654-
27-21  BIAŁ 

KO M O DA rzeźbiona z lustrem 
50x195cm 450 zł  504-418-652  BIAŁ 

KOMPLET wypoczynkowy, sofa roz-
kładana, 2 fotele, stan db, solidne. 
1.000 zł  695-834-286  BIAŁ 

KRZESŁA fotelowe, 3szt. 150 zł  571-
232-731  GRAJ 

KRZESŁO dwu-funkcyjne, po obrocie 
90 stopni zmienia się w trzystopnio-
we schody. 300 zł  504-418-652  BIAŁ 

KRZESŁO komputerowe, obrotowe 80 
zł  604-922-094  BIAŁ 

KRZESŁO obrotowe, ciemne. 130 zł  
791-897-978  BIAŁ 

MEBLE pokojowe z szafką rtv, czarne, 
stan db. 480 zł  792-424-888  BIAŁ 

MEBLE: szafa 2 drzwiowa, komoda 
z nadstawką, stolik, bardzo ciemny 
brąz. 800 zł do uzg. 531-540-521  BIAŁ 
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NOWY stoliczek kawowy, wymiary 
blatu 55x55, wysokość 45, w kolorze 
venge, ciemny brąz wpadający w czar-
ny. 65 zł  696-774-177  BIAŁ 

NOWY stolik kawowy, wymiary blatu 
55x55, wysokosc-45, kolor biały. 60 
zł  731-785-420  BIAŁ 

PIĘKNY Komplet mebli sypialnianych 
w stylu ludwikańskim(łoże 140x200 
wraz z materacem i stelażem, 2 szaf-
ki nocne, etażerka z lustrem, szafa 4 
drzwiowa)polecam. 2.500 zł całość 
do uzg. 503-435-520  SOK 

REGAŁ biblioteka, na całą ścianę +1 
osobowy stelaż bez materaca. 300 
zł  (85)653-75-97  BIAŁ 

REGAŁ ciemny, wysoki połysk, z pół-
kami częścią na wieszaki, 2szt. 400 zł  
(85)654-27-21  BIAŁ 

REGAŁ puszcza, wysoki połysk, oszklo-
ny. 350 zł  (85)654-27-21  BIAŁ 

REGAŁ z biurkiem, kolor grafit, uży-
wany, stan bdb. 150 zł  503-902-859  
BIAŁ 

ROGÓWKA duża, w dobrym stanie. 
500 zł  693-409-808  BIAŁ 

SOFA żółta skórzana + fotel nie roz-
kładana stan db. 250 zł całość 694-
175-685  BIAŁ 

SOFA brązowa skórzana obudowa dę-
bowe, do drobnej naprawy  200 zł  
694-175-685  BIAŁ 

SOFA producenta Softi, używana, roz-
kładana, z wnęką na pościel. Wymiary 
185cm x 80cm (rozłożona) 130cm x 
80cm (złożona).  100 zł szt. 502-113-
250  BIAŁ 

SOFA rozkładana stan idealny kupiona 
w Vega meble 500 zł szt. 694-175-
685  BIAŁ 

SPRZEDAM stolik trójkątny pod kom-
puter wymiary szer. 140x90.90 wy-
sokość 75. 40 zł  791-565-789  BIAŁ 

SPRZEDAM-NOWA wersalke na spre-
zynie z pojemnikiem na posciel kolor 
brazowy- 500 zł  514-607-890  BIAŁ 

SPRZEDAM-NOWY stolik okoliczno-
sciowy z polka wymiary blatu 90x55 
wysokosc-45 kolor-venge ciemny 
braz- 145 zł  884-774-233  BIAŁ 

STOLIK kawowy nowy, wymiary bla-
tu 55x55x45 w kolorze venge ciemny 
braz. 65 zł  518-424-186  BIAŁ 

STOLIK kuchenny, rozkręcany. 57 zł  
508-461-400  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, 
rozkładany 120x112cm, podnoszony. 
260 zł  511-240-244  SOK 

STOLIK okolicznościowy okrągły, dąb, 
dowóz gratis. 200 zł  694-175-685  
BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy prostokątny, 
sosna, stan bdb, dowóz gratis. 150 zł  
694-175-685  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy z półką, 
nowy, wymiary blatu 90x50x45 ko-
lor venge ciemny brąz wpadający w 
czarny. 135 zł  732-851-469  BIAŁ 

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

STÓŁ do biura, nowy, kolor jasny 
orzech, z wysuwaną półką na kla-
wiaturę. 100 zł  503-902-859  BIAŁ 

STÓŁ drewniany z blatem marmuro-
wym, wymiary stołu szer.85, dł.152, 
wys.57, blat w kolorze ciemnej zieleni 
z czarnym, marmurkowy. 450 zł do 
uzg. 501-942-160  BIAŁ 

STÓŁ okrągły drewniany, rozkładany, 
dodatkowy szklany blat, solidny. 500 
zł  695-834-286  BIAŁ 

SZ AFA 2 drzwiowa z nadstawką 
88x240cm. 100 zł  669-779-327  BIAŁ 

SZAFA 2 drzwiowa, jasna. 230 zł  792-
424-888  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa z lustrem. 500 zł  
792-424-888  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa, ciemny orzech, 
używana, stan bdb. 150 zł  503-902-
859  BIAŁ 

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

SZAFKA rtv black red white, brązowa, 
dł. 138 cm. 150 zł  694-710-401  BIAŁ 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, do-
wóz gratis. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 

TAPCZAN rozkładany. 150 zł  (85)654-
27-21  BIAŁ 

TAPCZAN, stan bdb. 300 zł  690-156-
787  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie w kolorze 
brązowym z pojemnikiem na pościel-
-dowóz gratis na terenie Białegostoku. 
500 zł  884-774-233  BIAŁ 

WERSALKA nowa, na sprężynie, w 
kolorze brązowym, z pojemnikiem 
na pościel, dowóz gratis, Białystok. 
500 zł  884-774-215  BIAŁ 

WERSALKA, 2 fotele, brązowe, ra-
zem lub osobno, 200-800 zł. 797-862-
982  BIAŁ 

WITRYNA przeszklona, szara. 450 zł  
505-302-976  KOL 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak nowa, 
dowóz gratis. 100 zł  694-175-685  
BIAŁ 

PRZEPROWADZKI
PRZEPROWADZKI drobne i srednie-
-bagazowki posiadamy busy dostaw-
cze mniejsze i wieksze dzialamy w 
bialymstoku po calym podlasiu na 
terenie calej polski 731-785-420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne z traga-
rzami do noszenia bagazowki trans-
port busami towarowymi bialystok 
podlasie cala polska 7-dni 696-774-
177  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI uslugi transporto-
we busami dostawczymi wywozimy 
na wysypisko meble agd-rtv zelastwa 
elektronike okna drzwi palety-itp.rze-
czy 574-769-154  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI uslugi transpor-
towe busami dostawczymi wywozi-
my na wysypisko meble agd-rtv ze-
lastwa okna drzwi palety bialystok 
okolice podlasie cala polska 884-774-
233  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z ekipa-bagazowki 
transport busami towarowymi trans-
port mebli agd-rtv sprzet i materialy 
budowlane-1, 5t-inne rzeczy bialy-
stok-cala polska 7-dni 732-851-469  
BIAŁ 

SZYBKI i tani transport mebli pomoc w 
zaladunku 731-308-924  BIAŁ 

TANI transport busem mebli agd itp 
576-261-241  BIAŁ 

TRANSPORT przeprowadzki busem 
pomoc w zaladunku 7dni 24h tanio 
888-641-541  BIAŁ 

USLUGI transportowe przewoz mebli 
agd przeprowadzki tanio 578-624-
154  BIAŁ 

WYWÓZ mebli, RTV, AGD, złomu, Bus 
przewóz, wynoszenie. 100 zł m³ 503-
391-530, 518-332-401  BIAŁ 

ANTYKI
ANTYKI drobne, od 10zł. 508-789-
456  BIAŁ 

 

 

 ANTYKI, meble dawne, skup, sprzedaż, renowacja. 
602-717-353  BIAŁ 

ANTYKI, meble dawne. Skup, sprze-
daż, renowacja. 602-717-353  BIAŁ 

CHEŁMY stare. 70 zł  508-789-456  
BIAŁ 

CIERLICA do tarcia lnu i konopi 
120-letnia. 100 zł  503-149-773  OLE 

DRZWI do pieca, różne. 60 zł szt. 508-
789-456  BIAŁ 

KANAPA, stół, 2 krzesła, antyki. 3.000 
zł  507-624-393  BIAŁ 

KOŁOWROTEK do przędzenia spraw-
ny. 250 zł  503-149-773  OLE 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  694-
175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 90 zł  
508-789-456  BIAŁ 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 
694-175-685  BIAŁ 

KUFRY. 100 zł  661-841-996  WYS 
LAMPY naftowe, 20-50zł. 508-789-
456  BIAŁ 

MASŁOWNICA do bicia masła. 80 zł  
508-789-456  BIAŁ 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 
70-tych, stacjonarna, dowóz gratis, 
stan idealny, sprawna, do dowodnej 
aranżacji. 600 zł do uzg. 694-175-
685  BIAŁ 

MASZYNKA do golenia Harkiew 109. 
140 zł  511-240-244  SOK 

MENAŻKI i manierki. 30 zł szt. 508-
789-456  BIAŁ 

PŁUG pod konia zabytkowy. 500 zł  
661-544-158  BIAŁ 

ROWER stary Mowe. 120 zł  508-789-
456  BIAŁ 

SIECZKARNIA Niemiecka zabytkowa 
600 zł  661-544-158  BIAŁ 

SIERPY. 20 zł szt. 508-789-456  BIAŁ 
SIEWNIK, pod konia, zabytek 700 zł  
661-544-158  BIAŁ 

SPRZEDAM skrzynię zabytkową z 
1885 roku, wymiary;wysokość 60, 
szer.56, dług.120 1.000 zł do uzg. 
501-942-160  BIAŁ 

STACJA frontowa z lat 50 tych. 200 zł 
do uzg. 661-841-996  WYS 

STARE radio lampowe. 110 zł  508-
789-456  BIAŁ 

STOLIK-BAREK na kółkach, antyczny, 
wysokość70cm, wymiary blatu 70 
43 450 zł do uzg. 501-942-160  BIAŁ 

SZAFA 100-letnia. 1.900 zł  668-178-
073  WYS 

TARY stare do prania. 3, 50 zł szt. 508-
789-456  BIAŁ 

BUTLA gazowa 11 litrów. 80 zł  795-
999-550  BIAŁ 

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

NAMIOT bankietowy, handlowy 
4x8m. 2.729, 37 zł  (32)506-58-80  
WYS 

OFERUJEMY kompleksowy zestaw 
elementów konstrukcyjnych, mocu-
jących i pomocniczych, wykorzysty-
wanych do wznoszenia ogrodzeń z 
paneli ogrodzeniowych. Dostępne 
akc 1 zł  696-129-640  BIAŁ 

OZDOBY świąteczne i nie tylko, 
wszystko wykonane na szydełku w 
ofercie : koszyczki wielkanocne, fla-
kony, poszewki na poduszki i wiele 
innych.  40 zł  731-743-953  SIEM 

WYWIEZIEMY na wysypisko mebelki 
sprzęty agd-RTV elektronikę książki 
gazety kartony rożnego rodzaju że-
lastwa-itp. 884-774-233  BIAŁ 

USŁUGI
REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, kompleksowe 
prace wykończeniowe, glazura, tera-
kota, szalówka, docieplenia, rabaty 
na materiały, gwarancja jakości. 511-
718-942  BIAŁ 

DROBNE prace budowlane, szpachlo-
wanie, malowanie, glazura, terakota 
itp. 516-329-366  BIAŁ 

GLAZURNIK, profesjonalne usługi gla-
zurnicze, 15 lat w zawodzie ponad 150 
wykonanych łazienek. Rozsądne ceny. 
606-873-479  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty i wykoń-
czenia wnętrz domów mieszkań lo-
kali użytkowych.szpachlowanie i 
malowanie agregatem lub tradycyj-
nie.glazura panele inne od A do Z 
509517923  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty wnętrz in-
stalacje wod-kan 535-966-422  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty, wykoń-
czenia wnętrz, tanio, solidnie. 518-
303-018  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty. 694-587-
631  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tape-
towanie, panele. 882-698-490  BIAŁ 

REMONTY i rozbiórki, inne prace bu-
dowlane. 631-910-784  BIAŁ 

REMONTY i wykończenia wnętrz do-
mów mieszkań lokali użytkowych-
-kompleksowo, docieplenie elewacji. 
509-517-923  BIAŁ 

REMONTY, wykończenia mieszkań, 
domów, lokali usługowych, biur, szyb-
ko, tanio i solidnie. 1 zł m² 697-544-
446, (69)754-44-46  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, tynki 
ozdobne. 511-718-942  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, pa-
rapety, montaż drzwi. 512-723-562  
BIAŁ 

SZUKAM ekipy do wykonania elewacji 
lub płytek klinkierowych na gotowej 
elewacji 509-517-923  BIAŁ 

TYNKI tradycyjne. 502-053-516  BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: ma-
lowanie, szpachlowanie, tynkowa-
nie, panele, glazura, terakota, pane-
le. Montaż okien, drzwi, parapetów. 
512-723-562 

USŁUGI remontowo- budowlane. 516-
716-274  BIAŁ 

USŁUGI remontowo-budowlane i wy-
kończeniowe. 536-709-700  BIAŁ 

WYKONAM remont mieszkania, pod-
lasie. 513-914-328  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE
ELEKTRYK, Hydraulik, montaż me-
bli, zamki, oświetlenia, awarie, 
Malowanie-odnawianie, glazura. 90 zł 
m³ do uzg. 503-391-530, 518332401  
BIAŁ 

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

KOMPLEKSOWE wykończenia wnętrz 
hydraulika 535-966-422  BIAŁ 

OFERUJĘ tynkowanie, murowanie, 
szpachlowanie, malowanie i inne 
mniejsze zlecenia.  508-628-126  BIAŁ 

 ũ SOLIDNE PRACE OGÓL-
NO-WYKOŃCZENIO-
WE. 796-058-865  BIAŁ 

 «Tynki cementowo- wapienne 
z agregatu. 530-074-900  BIAŁ 

WODNO-KANALIZACYJNE
INSTALACJE wod-kan udrażnianie ka-
nalizacji  535-966-422  BIAŁ 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana 
grzałek w bojlerach, piece c.o. na 
paliwo stałe, serwis pogwarancyj-
ny, montaż i doradztwo. 507-627-
924  BIAŁ 

PRZYŁĄCZA wodno- kanalizacyjne, 
operaty wodnoprawne, oczyszczalnie 
ścieków, projekty organizacji ruchu. 
663-369-341  BIAŁ 

ELEKTRYCZNE

 « Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

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

 ũ POMIARY ELEKTRYCZNE, 
ODBIORCZE, OŚWIETLENIA, 
UPRAWNIENIA 510-686-001  BIAŁ 

STOLARSKIE
ALTANKI, balustrady, inne usługi sto-
larskie. 503-757-224  BIAŁ 

KUCHNIE szafy zabudowy schody pod 
wymiar. 729-347-045  BIAŁ 

NAPRAWA, wymiana blatów, drzwi-
czek, frontów, inne usługi stolarskie. 
514-921-381  BIAŁ 

STOLARSTWO artystyczne, meble 
do przedpokoju, renowacja, rzeźba, 
inkrustacja. 504-418-652  BIAŁ 

 

 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 

SZAFY garderoby kuchnie i inne meble 
na wymiar 733-886-429  BIAŁ 

WYKONAM meble na zamówienie, 
kuchnie, szafy, garderoby, zabudo-
wy biurka, pokoje dziecięce, wypo-
sażenie biura, dużo doświadczenia, 
profesjonalność wykonania. 693-239-
128  BIAŁ 

WYKONAMY meble na zamówienie, 
kuchnie, szafy, garderoby, zabudo-
wy, darmowa wycena, szybka reali-
zacja zleceń, dokładność wykonania 
usługi, duże doświadczenie. 693-239-
128  BIAŁ 

DEKORATORSKIE

 «Firma Minimar, Poleca, ża-
luzje, rolety, plisy, moskitie-

ry. 501-047-400  BIAŁ 
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