
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 czołowymi inwestycjami developera: 
Doliną Cisów w Wasilkowie a także budynkami 
przy ulicy Botanicznej i Piasta w Białymstoku.

DOLINA CISÓW

Zaledwie 12 minut od centrum miasta, bliskość zieleni i ma-
lowniczość lokalizacji – to główne atuty Doliny Cisów.

Co wyróżnia Dolinę Cisów? Z pewnością kameralna zabudo-
wa mieszkalna. Nietypowe, strome dachy z oknami dachowymi 
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Zamieszkaj nowocześnieZamieszkaj nowocześnie
„Osiedle rekreacyjne” to nowoczesne, rodzinne 

osiedle realizowane przez Yuniversal 
Podlaski, które z łatwością zaspokoi życiowe 

potrzeby. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wiadukt 
w Białymstoku. To trasa wylotowa z Białegostoku 
w kierunku Łap, Szepietowa i Zambrowa. Ci, którzy 
cenią sobie spokój, przestrzeń a także łatwą dostępność 
do miejskiej infrastruktury na pewno będą zadowoleni 
kupując swoje wymarzone mieszkanie właśnie tam.

Ten ośmiopiętrowy budynek, zlokalizowany na Nowym 
Mieście, przy ul. Wiadukt, tuż za rondem 10 Pułku Ułanów 
Litewskich powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują-
cych się już tam budynków mieszkalnych zrealizowanych przez 
Yuniversal Podlaski.

– Bryła nowego budynku będzie charakteryzowała się no-
woczesną formą architektoniczną – mówi pan Hubert Piekut, 
przedstawiciel Yuniversalu Podlaskiego. – Będzie on kształtem 
przypominał literę „L” i oczywiście nawiązywał swoim wyglądem 
do istniejącej już tam zabudowy.

Co ciekawe w części podziemnej znajdować się będą garaże 
dostępne z każdej klatki schodowej oraz zewnętrzne miejsca 
postojowe. W budynku zaprojektowano mieszkania dwu-, trzy- 
i czteropokojowe o powierzchniach od ok. 35 mkw. do ok. 72 mkw. 
Będą one miały drzwi metalowe wzmocnione, trzyszybową stolar-
kę okienną, parapety z konglomeratu, tynki gipsowo-wapienne 
i wylewki podłogowe. Niepowtarzalny nastrój stworzą przestronne 
balkony i loggie zlokalizowane od strony południowej.

Budynek wyposażony zostanie w pełną infrastrukturę tech-
niczną odpowiadającą normom w klasie standardów europejskich. 
Posiadał będzie też nowoczesne zabezpieczenie przeciwpożarowe 
i przeciwprzepięciowe.

Rekreacyjne osiedle w zieleni to doskonała oferta dla osób 
ceniących spokój, ciszę oraz łatwy dostęp do miejskiej infrastruk-
tury, bowiem dojazd do centrum miasta zajmuje jedynie 10 minut.

Architekci zadbali o to, aby wokół obiektu była przestrzeń 
rekreacyjna. Powstanie tam siłownia na świeżym powietrzu, 
wielofunkcyjne boisko. Będzie to też raj dla tych, którzy cenią 
sobie przyrodę. Budynek będzie otoczony zielenią. W niedalekiej 
odległości są miejsca które doskonale nadają się na uprawianie 
sportów, spacery rodzinne.

Bardzo ważnym atutem jest bliskość punktów handlowych, 
usługowych, a także szkół i przedszkoli. W niedalekiej odległo-
ści jest Politechnika Białostocka a także Kampus Uniwersytetu 
w Białymstoku. Zaledwie kilometr dzieli inwestycję od Stadionu 
Miejskiego, a do najbliższej galerii handlowej można dostać się 
w ciągu zaledwie 7 minut jadąc samochodem.

Termin realizacji inwestycji planowany jest na IV kwartał 
2018 r. Ceny mieszkań zaczynają się od 4300zł/mkw.

Firma Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. została powołana do życia 
przez Antoniego Piekuta – dotychczasowego współwłaściciela 
spółki Wersal Podlaski działającej na rynku od ponad 25 lat.

Grupa specjalistów tworząca Yuniversal Podlaski całe swoje 
dotychczasowe życie zawodowe związała z budownictwem, a pasja 
i doświadczenie, z jaką tworzą nowe inwestycje jest zauważalna 
przy oglądaniu efektów ich pracy.

Oferuje klientom bogaty wybór mieszkań w Białymstoku, 
Warszawie, Ełku i Suwałkach oraz największy na Podlasiu wa-
chlarz lokali mieszkalnych i usługowych. Celem jest zapewnienie 
im możliwości dokonywania najlepszych wyborów tak, aby zaspo-
kajały ich potrzeby i spełniały założone funkcje. Rozpoczynając 
nowe inwestycje Yuniversal Podlaski kieruje się różnorodnością 
lokalizacji i klasyczną formą, by z biegiem lat mogły nadal sprostać 
wymaganiom i potrzebom.

– Dbając o jakość naszych budynków, dbamy także o oso-
by, które korzystają z nich na co dzień. To one są powodem, 
dla którego nieustannie poszukujemy optymalnych środków 
i rozwiązań. Nasze budynki powstają z materiałów wysokiej 
jakości, a lokale i domy wykończone „pod klucz” łączą w sobie 
precyzję i nowoczesność, by mogły sprostać oczekiwaniom 
przyszłych mieszkańców – mówi Hubert Piekut i dodaje: – 
Jesteśmy fi rmą z wieloletnimi tradycjami, tak więc zależy 
nam na satysfakcji naszych klientów. Wiemy, jak ważnym 
wyborem jest zakup nowego domu, mieszkania, czy lokalu, 
w którym mieścić się będzie ich fi rma, dlatego nasi profe-
sjonalni doradcy dokładają wszelkich starań, by oferta była 
elastyczna i spełniała oczekiwania oraz potrzeby przyszłych 
mieszkańców.

Firma rozpoczęła budowa drugiego budynku.Planowany 
termin realizacji jest przewidziany na IV kwartał 2019r. 
To dziewięciopiętrowy budynek, w którym będzie 99 miesz-
kań. Powierzchnia mieszkań będzie różnorodna: od 36 mkw 
do 71 mkw. Dodatkowy atut to komórki lokatorskie, które są w ce-
nie mieszkań. Budynek będzie wyposażony w podziemny garaż 
zawierający 33 stanowiska.

NP
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 BIA YSTOK, 150m², dzia ka 625, os. 
Dziesi ciny, ceg a, po remoncie, wolno stoj cy, 
po o ony przy jednej z g ównych ulic osiedla. 

Parterowy z poddaszem. 625.000 z   

 BIA YSTOK, 180m², dzia ka 726, os. Pietrasze, 
ceg a, wolno stoj cy, z 1992 roku, ocieplony, nowa 

elewacja. 6 pokoi, kuchnia, 2 azienki, 
podpiwniczony 495.000 z   

 BIA YSTOK, 53m², 1p., ul. Jarz binowa, os. 
Dziesi ciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 

ceg a, okna PCV, mo liwo c dokupienia gara u w 
bloku. 225.000 z   

 BIA YSTOK, ul. Konstytucji 3 Maja, os. Wysoki 
Stoczek, 28mkw, parter z wej ciem z chodnika.  

80.000 z   

 D BRÓWKI, 1060m², Dzia ki z warunkami 
zabudowy, ró ne powierzchnie do wyboru. Przy 

drodze gminnej. 49.000 z   

 MARKOWSZCZYZNA, 1821m², ogrodzona, 
pr d, Przepi knie, kameralnie po o ona dzia ka w 

pobli u NIEWODNICY i ZALESIAN, warunki 
zabudowy na dom  237.000 z   

 OSTRÓW, 58m², dzia ka 4500, drewniany, wolno 
stoj cy, do generalnego remontu. Po o ony w 

zwartej zabudowie wsi, przy asfalcie. 60.000 z   

 P OCICZNO, 2000m², pr d, gm. E k, z dost pem 
do jeziora Zdr no, kanalizacja do pod czenia. 

59.000 z   

J    J    
 ? ?

Wynajmuj Wynajmuj 
z głowąz głową
Inwestycja w mieszkanie na wynajem 

nie traci na popularności, coraz więcej 
osób w ten sposób lokuje swoje środki, 

poszukując alternatyw dla oszczędzania 
w bankach czy na obligacjach. Sam zakup 
nieruchomości to dopiero pierwszy etap, 
potem trzeba ją wynająć tak, by przynosiła 
zyski. Home Broker podpowiada co zrobić, 
by zwiększyć swoją szansę na sukces.

Średnio około 5 proc. wynosi oczekiwana 
rentowność netto z inwestycji w mieszkanie 
na wynajem w największych miastach. Z obliczeń Home Brokera 
wynika, że najlepiej wróży zakup w Gdańsku, Katowicach, 
Białymstoku i Warszawie. Trzeba jednak pamiętać, że to sta-
tystyka, co oznacza, iż takie wartości osiąga się średnio i nie 
ma żadnej gwarancji.

Warto zastanowić się, kto ma być potencjalnym 
najemcą, bo to ma wpływ na sposób wykończenia czy wyposa-
żenia mieszkania. To decyzja istotna, a powinna zostać podjęcia 
z uwzględnieniem kilku czynników, wśród których najważniejsze 
są lokalizacja i metraż lokalu oraz charakterystyka rynku.

UMEBLUJ ZGODNIE Z POTRZEBAMI NAJEMCY

„Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził”. Nie 
sposób tak urządzić mieszkanie, by wszyscy byli nim zachwyceni. 
Kiedy już jednak znamy grupę docelową, należy o niej pamiętać 
przy urządzaniu i wyposażaniu nieruchomości. Przykładowo jeśli 
mieszkanie zlokalizowane jest w pobliżu kampusu, z dużym praw-
dopodobieństwem zainteresują się nim studenci, zatem warto 
by miało np. miejsce do pracy i nauki. W przypadku większego 
lokalu znaczenie będzie miało też wyposażenie każdego pokoju 
w meble tak, by był on w miarę „samowystarczalny” i stanowił 
prywatną strefę. Z kolei w przypadku gdy celujemy w małżeństwo 
lub singla, warto wyodrębnić sypialnię. Wyposażając mieszkanie 
należy po prostu zapomnieć o swoich upodobaniach i spróbować 
wczuć się w najemcę.

O ile wstępne wyposażenie mieszkania w meble dostosowane 
do profi lu potencjalnego najemcy jest pomysłem bardzo dobrym, 
to już personalizacja kolorów czy dodatków może się nie sprawdzić 
ze względu na zróżnicowane gusta. Dlatego kolor ścian w salonie 
powinien być jak najbardziej neutralny. Sprawdzają się barwy 
pastelowe, a najlepiej – po prostu biel. Odświeżone na biało 
ściany dodają wnętrzu światła, a mieszkanie sprawia wówczas 
wrażenie czystego.

„NIE” DLA OSOBISTYCH PAMIĄTEK

Mieszkanie na wynajem powinno być pozbawione prywatnych 
pamiątek. Zamiast zdjęcia dziecka lub fotografi i ze ślubu właści-
cieli, na ścianie lepiej zawiesić górski krajobraz lub nowojorskie 
drapacze chmur. Wnętrze powinno być tak przygotowane, by każ-

dy mógł poczuć się w nim swobodnie. Wzorem do naśladowania 
mogą być pokoje w dobrych hotelach.

SCHLUDNA ŁAZIENKA I KUCHNIA

W przypadku wielu najemców nie dochodzi do podpisania 
umowy ze względu na stan kuchni i/lub łazienki. Te dwa pomiesz-
czenia bezwzględnie powinny być czyste. To przestrzeń, gdzie 
przygotowuje się potrawy i dba o higienę, nie ma tam miejsca 
na pleśń czy zniszczone płytki. Kilkaset złotych zainwestowane 
w odświeżenie zwróci się bardzo szybko, być może już w pierw-
szym miesiącu, gdy pozwoli szybciej znaleźć najemców.

KLIMATYCZNE DROBIAZGI

Warto pamiętać, że mieszkanie wynajmuje się przede 
wszystkim oczami. Potencjalnemu najemcy musi się ono przede 
wszystkim podobać. Czasami wystarczy postawić wazon z kwia-
tami i zaświecić w lampkę z ciepłym światłem, by od razu pokój 
stał się klimatyczny. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać 
z dekoracjami, to ma być mieszkanie na wynajem, a nie wystawa 
sklepu z ozdobami.

Dobrym pomysłem może być zrealizowanie części wyposa-
żenia mieszkania we współpracy z najemcą. Można umówić się 
np. tak, że sam będzie mógł wybrać meble, dodatki czy kolor 
ścian (oczywiście w wyznaczonym budżecie). To mocny argument 
i wiele osób mając do wyboru kilka mieszkań, zdecyduje się na to, 
na którego wygląd ma wpływ.

ATRAKCYJNE OGŁOSZENIE

Nawet najlepiej przygotowane mieszkanie może nie znaleźć 
najemców jeśli zostanie nieudolnie zaprezentowane. Niewyraźne 
czy źle wykadrowane zdjęcia i nieatrakcyjny opis są w stanie 
odstraszyć wielu potencjalnych klientów. Jeśli ktoś nie ma umie-
jętności bądź czasu na przygotowanie porządnego ogłoszenia, 
powinien to po prostu zlecić fachowcowi. Anons powinien za-
wierać najważniejsze informacje o nieruchomości, nie można 
zapominać o rzetelności.

Marcin Krasoń, Home Broker 

marcin.krason@homebroker.pl

 L  
N  P   

  
W ubiegłym miesiącu Ruszyła nasza strona internetowa. 

Zapraszamy bardzo serdecznie. Znajdziecie tam oferty dewelope-
rów, agencji nieruchomości a także mnóstwo praktycznych porad 
dla tych, którzy stają przed najtrudniejszym zadaniem w życiu – 
wykończeniem własnego mieszkania czy domu. Nie brakuje tam 
też aktualności dotyczących inwestycji budowlanych i nie tylko. 
Oto nasz adres: www.nieruchomoscipodlaskie.pl

I   D
Miasto Białystok ogłosiło przetarg na kolejną inwestycję 

drogową – tym razem na osiedlu Dojlidy. Chodzi o budowę prze-
dłużenia ul. Wiewiórczej i fragmentu przedłużenia ul. J. Kuronia.

Przedłużenie ul. Wiewiórczej będzie zbudowane na odcinku 
od. ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z przedłużeniem ul. J. 
Kuronia. Z kolei przedłużenie ul. J. Kuronia – na odcinku od ul. K. 
Ciołkowskiego do skrzyżowania z przedłużeniem ul. Wiewiórczej. 
Inwestycja wpłynie też znacząco na poprawę atrakcyjności inwe-
stycyjnej miasta i dostępu do terenów gospodarczych

W ramach inwestycji wykonawca zbuduje kanalizację desz-
czową i sanitarną, sieć wodociągową i kanalizację teletechniczną. 
Zostanie wykonana nawierzchnia ulic, chodniki, drogi rowerowe. 
Pojawi się też oświetlenie uliczne. Jest to inwestycja bardzo 
istotna i potrzebna, ponieważ w pobliżu planowanej budowy 
znajdują się tereny przeznaczone m.in. na zabudowę usługową, 
handlową, produkcyjną.

Wykonawca tej inwestycji będzie miał 10 miesięcy na jej re-
alizację od dnia podpisania umowy. Oferty do przetargu można 
składać do 17 stycznia 2018 r. w Zarządzie Dróg Miejskich przy 
ul. Składowej 11. Szczegółowe informacje o przetargu można 
znaleźć na stronie www.bip.bialystok.pl.

N   
W Szkole Podstawowej nr 24 na Wysokim Stoczku powstała 

hala sportowa. Dzięki inwestycji dzieci korzystają też z nowej 
biblioteki, czytelni i sali do tenisa stołowego. Przedsięwzięcie 
zostało sfi nansowane z budżetu Miasta.

6 grudnia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski od-
wiedził szkołę nr 24 przy ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, w której 
od niedawna uczniowie korzystają z nowej sali gimnastycznej. 
To kolejna inwestycja Miasta w infrastrukturę sportową dla naj-
młodszych. W ostatnich latach w Białymstoku powstało 7 takich 
nowoczesnych obiektów.

W ramach inwestycji wybudowano nie tylko salę gimnastycz-
ną. Hala sportowa obejmuje boiska do piłki ręcznej, siatkówki, 
koszykówki i badmintona. Jest wyposażona w ruchome trybuny 
na 296 miejsc, na antresoli rozmieszczono 112 miejsc. Zaplecze 
stanowią m.in. sala do tenisa stołowego, siłownia, biblioteka, czy-
telnia, gabinet psychologa i pedagoga oraz pomieszczenia socjalne 
i magazyn. W obiekcie są dwie klatki schodowe i winda. Ponadto 
jest on połączony łącznikiem ze szkołą. Budynek dostosowano 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji wybudowano nowe dojazdy i 28 miejsc 
parkingowych – w tym także dla osób niepełnosprawnych. 
Powstało też nowe ogrodzenie z trzech stron, a jeden fragment 
ogrodzenia został wyremontowany. Wartość inwestycji to blisko 
10 mln zł.

www.bialystok.pl
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Ile mieszkań mogą przejąć Ile mieszkań mogą przejąć 
banki?banki?
Eksmisje to rozwiązanie, które z pewnością budzi 

bardzo duże kontrowersje. Dane GUS-u i Ministerstwa 
Sprawiedliwości wskazują, że w Polsce rocznie 

wykonuje się około 8500 – 9000 wyroków eksmisyjnych. 
Spora część z nich jest następstwem niepłaconego 
czynszu, a nie zaległych rat kredytu. Warto jednak 
zdawać sobie sprawę, że liczba Polaków potencjalnie 
zagrożonych eksmisją z powodu kredytu mieszkaniowego 
lub pożyczki hipotecznej, znacząco przekracza 100 000 
osób. Część „złych” kredytów mieszkaniowych jest 
sprzedawana fi rmom windykacyjnym, które łatwiej niż 
banki godzą się na renegocjację warunków spłaty.

– W najnowszym raporcie o sytuacji banków, który niedawno 
opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego, można znaleźć cieka-
we informacje na temat liczby i wartości nieterminowo spłacanych 
kredytów mieszkaniowych. Według danych KNF-u, pod koniec 
2016 r. około 40 000 kredytów mieszkaniowych cechowało się 
opóźnieniem w spłacie wynoszącym powyżej 30 dni – tłumaczy 
Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl.

Warto podkreślić, że mniej więcej 22 000 kredytów miesz-
kaniowych miało opóźnienie w spłacie przekraczające 180 dni. 
W przypadku takich „hipotek”, znacząco maleją szanse na uniknięcie 
interwencji komornika albo sprzedaży długu fi rmie windykacyjnej. 
Duża część kredytów z opóźnieniem wynoszącym ponad 180 dni, 
jest już po prostu trwale niespłacalna.

OPÓŹNIONE WPŁATY

Informacje zgromadzone przez KNF wskazują, że pod koniec 
2016 r. liczba i wartość kredytów mieszkaniowych opóźnionych 
o ponad 30 dni, była wyższa od wyników z lat 2012 – 2015. Sytuacja 
przedstawiała się lepiej po obliczeniu udziału takich problema-
tycznych kredytów mieszkaniowych w łącznej wartości wszystkich 
umów fi nansujących lokale i domy. Udział „hipotek” opóźnionych 
w spłacie o ponad 30 dni (3,0%) i 180 dni (1,7%), pod koniec 2016 r. 
był mniejszy od analogicznych wyników z lat 2012 – 2014. Warto 
jednak odnotować wzrost w stosunku do udziału 
analizowanych kredytów pod koniec 2015 r. (od-
powiednio: 2,7% oraz 1,5%).

Po przyjęciu liczby problematycznych kredy-
tów mieszkaniowych na poziomie 40 000 (pod 
koniec 2016 r.) można oszacować, że zagrożenie 
eksmisją obecnie dotyczy około 100 000 – 110 000 
osób. Taki rachunek wynika z przemnożenia liczby 
kredytów przez przeciętną wielkość gospodarstwa 
domowego w Polsce (ok. 2,6 – 2,7 osoby). Jak 
tłumaczy ekspert portalu RynekPierwotny.pl warto 
jednak zdawać sobie sprawę, że wspomniany wynik 
uwzględnia tylko zagrożenie eksmisjami związa-
nymi z kredytem mieszkaniowym. W praktyce 
zagrożenie eksmisyjne dotyczy również innych grup 
kredytobiorców. Najważniejszą z nich są posiadacze 

pożyczek bankowych z zabezpieczeniem hipotecznym na mieszkaniu 
lub domu. Dane Komisji Nadzoru Finansowego z końca 2016 r. wska-
zują, że problemy ze spłatą wówczas dotyczyły około 18 000 pożyczek 
hipotecznych. Po uwzględnieniu tej liczby pożyczek, grupa Polaków 
zagrożonych eksmisją powiększa się o mniej więcej 50 000 osób.

SPRZEDAŻ „TRUDNYCH” DŁUGÓW

W nawiązaniu do spadku odsetka „złych” kredytów mieszkanio-
wych w 2015 roku warto wspomnieć, że ta zmiana wynikała głównie 
z działań banków. Od stycznia do grudnia 2015 r. kredytodawcy 
sprzedali firmom windykacyjnym oraz podobnym podmiotom 
kredyty mieszkaniowe o rekordowej wartości (1,91 mld zł). Te 
sprzedane kredyty stanowiły 0,51% sumy wszystkich umów fi nansu-
jących mieszkania (patrz poniższa tabela). Porównywalne wyniki dla 
2016 r. były już znacznie niższe (odpowiednio: 0,49 mld zł i 0,13%). 
Komisja Nadzoru Finansowego spodziewa się, że w 2017 r. wartość 
„hipotek” sprzedawanych fi rmom windykacyjnym znów spadnie 
(do 0,3 mld zł). Ma to oznaczać sprzedaż około 1300 kredytów 
mieszkaniowych (w porównaniu z prawie 4000 w 2015 r.).

W nawiązaniu do powyższych danych warto wspomnieć, że de-
cyzja banku o sprzedaży niespłacanego kredytu fi rmie windykacyjnej, 
niekoniecznie musi być najgorszym wariantem dla dłużnika. Firmy 
windykacyjne często są bardziej skłonne niż banki do negocjacji 
warunków spłaty lub częściowego umorzenia długu. Opisywana 
sytuacja wynika ze sposobu działania windykatora kupującego kredyt 
mieszkaniowy za część jego nominalnej wartości (np. 30% – 40%). 
Dzięki taniemu zakupowi długu, fi rma windykacyjna może osiągnąć 
zysk nawet wtedy, gdy zobowiązanie nie zostanie spłacone w 80% 
– 100% kwoty wcześniej należnej bankowi.

Andrzej Prajsnar

 L  
K   

Rozpoczęły się już pierwsze prace przy budowie pasa star-
towego na Krywlanach, a 5 grudnia została podpisana pierwsza 
umowa na dofi nansowanie tej inwestycji przez zarząd województwa 
podlaskiego.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podpisał umowę 
z marszałkiem Jerzym Leszczyńskim i wicemarszałkiem Maciejem 
Żywno na dofinansowanie budowy lotniska w Białymstoku. 
Pierwsza dotacja, jaką Miastu przekaże Urząd Marszałkowski, 
wynosi 100 tys. zł. Całkowita kwota, którą samorząd województwa 
postanowił przeznaczyć na tę inwestycję, to 16 mln zł. Zostanie 
przekazana w 2018 roku, już po przyjęciu budżetu województwa.

– Pieniądze, które otrzymamy w ramach tej pierwszej umowy, 
zostaną przekazane na prace, które już się rozpoczęły, czyli prace 
ziemne – poinformował prezydent Tadeusz Truskolaski. – Myślę, 
że budowa pasa startowego to optymalna dla nas droga. Może wiele 
osób chciałoby mieć lotnisko regionalne, ale ono z wielu powodów 
nie jest możliwe. Lotnisko w Białymstoku wymaże więc tę białą 
plamę, a jeśli jeszcze powstanie lotnisko w Suwałkach, to krok 
po kroku będziemy tę komunikację lotniczą rozwijać z bardzo 
ekonomicznym rachunkiem.

Początek prac ziemnych na Krywlanach będzie polegał 
na rozbiórce starego pasa startowego, wyrównaniu terenu i zdjęciu 
wierzchniej, trawiastej warstwy. Następnie rozpocznie się zwożenie 
kruszywa na teren budowy. Na te wydatki zostanie przeznaczona 
pierwsza dotacja samorządu województwa.

– Dla mieszkańców Białegostoku i całego województwa 
to bardzo dobra wiadomość, bo oznacza początek prac nad tak 
oczekiwanym przez wielu lotniskiem. Budowany pas startowy 
na razie zabezpieczy wprawdzie tylko mały ruch lotniczy, ale 
z perspektywą rozwoju. Jako samorząd wsparliśmy ten projekt, 
bo to bardzo ważna inwestycja – powiedział Jerzy Leszczyński, 
marszałek województwa podlaskiego.

Na Krywlanach powstanie pas startowy o wymiarach 1350 m 
na 30 m i pas trawiasty o wymiarach 840 m na 160 m. Wybudowane 
zostaną: płyta do zawracania samolotów, drogi kołowania, płyty 
postojowe. Powstanie także strefa lądowania skoczków spadochrono-
wych oraz niezbędna infrastruktura techniczna wraz z oświetleniem.

Lotnisko będzie przystosowane do obsługi samolotów pasażer-
skich zabierających do 50 pasażerów. Ich zasięg to 1,5–2 tys. km. 
Korzystać z niego będą mogły lotnicze ośrodki szkoleniowe, lotnicze 
pogotowie ratunkowe, straż graniczna i inne lotnicze służby pań-
stwowe. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2018 r. 
Lotnisko powinno zacząć funkcjonować przed końcem 2018 roku.

(oprac. na podstawie: Wrota Podlasia)

W  „S  – W  K ”
Studenci III roku Wydziału Architektury Politechniki 

Białostockiej we współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją 
Turystyczną w grudniu, zaprezentowali wernisaż „Soce – Wieś 
Kolorów”.

Na trzydziestu wielkoformatowych planszach studenci za-
prezentowali wyniki badań etnograficzno-architektonicznych 
przeprowadzonych jesienią 2017 roku we wsi Soce (gm. Narew).

Artystyczne kompozycje zostały stworzone z fotografi i domów, 
ludzi, wystrojów wnętrz, rysunków architektonicznych, detali 
zdobniczych i fragmentów rozmów z mieszkańcami wsi. 

źródło: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

RynekPierwotny.pl – największy portal nowych mieszkań i domów, posia-
dający w swojej bazie ponad 2.000 inwestycji i 61.000 ofert.
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 MIESZKANIE 
BIA YSTOK, 157m², 1p., ul. Narewska, os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
ceg a, w as. 490.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 50.23m², 8p., ul. Wiadukt, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia 287.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 50.90m², 1p., ul. Przyrodnicza, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprow-
adzenia, ceg a 285.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 54.30m², 3p., ul. Wroc awska, 
os. Zielone Wzgórza, ceg a, okna PCV 
265.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 58.80m², 1p., ul. Bia ówny, os. 
Centrum, ks. wieczysta, ceg a, okna PCV 
265.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 60m², ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, p yta, okna PCV 249.000 z   

 4 POKOJE 
BIA YSTOK, 75m², 2p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, do wprowadzenia, ceg a, okna 
PCV 390.000 z   

 4 POKOJE 
BIA YSTOK, 81m², 3p., ul. Wiejska, os. 
Nowe Miasto, ceg a, okna drewniane 
333.000 z   

 KOMFORT DLA CIEBIE 
FASTY, 239m², dzia ka 1626, os. Fasty, 
ceg a, wolno stoj cy 980.000 z   

 SIEDLISKO 
GÓRA, 30m², dzia ka 4500 350.000 z   

 SIEDLISKO 
NIECKI, 100m², dzia ka 6600, drewniany 
450.000 z   

 DOM WLONOSTOJ CY 
ZAWADY, 300m², dzia ka 1146, ceg a, 
murowany, wolno stoj cy 695.000 z   



10  OGŁOSZENIA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI tel.  85 744 88 99

 reklama

 L  
B  

 
Ponad 12 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 trafi  do czternastu podlaskich gmin 
na budowę i rozbudowę lokalnych targowisk i Centrów Produktu 
Regionalnego. 13 grudnia Marszałek Województwa Podlaskiego 
Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Stefan Krajewski podpisali 
umowy na dofi nansowanie inwestycji z przedstawicielami sa-
morządów, których wnioski zostały pozytywnie zweryfi kowane. 
Dzięki tym pieniądzom powstanie w województwie dziewięć 
nowych, a przebudowanych zostanie pięć, istniejących już 
targowisk.

Nowe targowiska powstaną  m.in. w Wasilkowie, 
Boćkach, Sokołach, Szczuczynie, a także w miejscowości 
Wądołki-Boćki.

– Umowy, które podpisujemy, dotyczą budowy i przebudo-
wy targowisk, ale też tworzenia Centrów Promocji Produktów 
Regionalnych, co z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości 
wśród rolników jest bardzo istotne – mówił marszałek Jerzy 
Leszczyński.

Jerzy Leszczyński przypomniał, że w poprzedniej 
perspektywie finansowej z dotacji PROW na targowiska 
skorzystało osiem gmin, w tym roku jest ich prawie dwu-
krotnie więcej.

– To świadczy o tym, że samorządy angażują się w działania 
propagujące sprzedaż bezpośrednią wśród rolników i przetwór-
ców, a tym samym promują nasz lokalny produkt: ekologiczny 
i zdrowy – podkreślał marszałek.

O możliwościach jakie daje ustawa o sprzedaży bezpośredniej 
i rolniczym handlu detalicznym przypomniał Członek Zarządu 
Województwa Stefan Krajewski. Podkreślał, że nowo powstałe 
inwestycje mogą zwiększyć zainteresowanie handlem bezpo-
średnim wśród rolników.

– Zależy nam na tym, aby nie były to inwestycje, które po-
wstaną i na tym koniec, ale żeby to były miejsca, gdzie będzie 
promowany produkt tradycyjny i lokalny. Ważne, aby wykorzystać 
te możliwości, które daje ustawa, żeby to się zadziało w naszym 
województwie.

www.wrotapodlasia.pl

P  
 
Ulica Przygodna, położona w sercu Bojar, zostanie wkrótce 

przebudowana. Umowa z wykonawcą została już podpisana. 
Inwestycja powinna zakończyć się do końca czerwca przyszłego 
roku.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie nawierzch-
ni jezdni, powstaną też nowe chodniki z kostki betonowej. 
Także infrastruktura techniczna zostanie zmodernizowana. 
Przebudową ulicy Przygodnej zajmie się fi rma ABW Superbruk 
z Hryniewicz.

– To bardzo ważna inwestycja, bo ta ulica jest położona 
w centrum osiedla Bojary. Łączy ulice Kraszewskiego i Słonimską 
– mówi zastępca prezydenta Białegostoku Adam Poliński. – Po 
przebudowie kierowcy oraz piesi będą mogli łatwiej i bezpieczniej 
poruszać się w tym rejonie.

Koszt tej inwestycji – zgodnie z ofertą przetargową – wyniesie 
ok. 594 tys. zł. Termin zakończenia prac został ustalony na koniec 
czerwca 2018 roku.

www.bialytsok.pl

P  P  

Zimowe aranżacjeZimowe aranżacje
Zima zagościła na dobre i choć nie wszędzie jeszcze 

spadł śnieg, to dni i noce są coraz chłodniejsze, a aura 
sprzyja wieczorom z dobrą książką i gorącą czekoladą 

w ulubionym fotelu. Co zrobić, aby jak najbardziej umilić 
sobie czas w domu, jeśli pogoda nie pozwala na zbyt 
długie spacery? Przedstawimy Wam dziś kilka pomysłów 
i inspirujących aranżacji, które pomogą Wam stworzyć 
przytulne wnętrze zachęcające do odpoczynku.

NASTRÓJ MA ZNACZENIE

Zimowe dni są najkrótszymi dniami w roku, a światło sło-
necznie dociera w bardzo ograniczonym stopniu. Nie ma się więc 
co dziwić, że potrzebne są sztuczki, które poprawią Wam nastrój. 
W okresie zimowym jesteśmy znacznie bardziej senni, apatyczni 
i o wiele częściej niż latem odczuwamy znużenie i zmęczenie. 
Do wiosny jeszcze bardzo daleko, więc warto postawić na nastro-
jowe wnętrze, które stanie się Waszym zimowym azylem. Aby 
Wasze mieszkanie nie przypominało ciemnego świata za oknem, 
postawcie na dobre, przytulne oświetlenie. Może warto wybrać się 
na zakupy i dokupić kilka lampek, które doświetlą mieszkanie? 
Światło nie powinno być ani zbyt jasne, ani zbyt ostre, bardzo do-
brze sprawdzą się żółte żarówki, które nadają wnętrzu przytulności 
i domowego charakteru. Nie czekajcie więc na typowe dla tej pory 
roku chwilowe stany pogorszonego nastroju, tylko róbcie wszystko, 
aby temu całkowicie zapobiec. Do miejsca, w którym wspaniale się 
wypoczywa, wraca się o wiele chętniej i takie też powinno być Wasze 
mieszkanie – jasne, przytulne i pachnące. Wybierając się na zaku-
py, nie zapomnijcie o świeczkach zapachowych. Zimą wspaniale 
sprawdzają się te o zapachu pomarańczy z cynamonem, słodkich 
wiśni, czy też domowego ciasta. Każdy zapach, który dobrze się 
Wam kojarzy i wpływa na poprawę humoru, będzie odpowiedni 
i zdecydowanie sprawi, iż wieczory w domu będą przyjemniejsze.

CIEPŁE KOCE I MIĘKKIE PODUCHY

Dobór tekstyliów ma zimą bardzo duże znaczenie. O tej 
porze roku znacznie więcej czasu spędzamy na kanapie pod 

kocem niż kiedykolwiek indziej. Warto zainwestować w mięk-
kie koce i poduchy, które uprzyjemnią wieczory z książką, czy 
dobrym fi lmem. Sprawdźcie zawartość Waszych szaf, może 
znajdą się tam różnorodne skarby z zeszłego sezonu i zakupy 
wcale nie będą potrzebne. Jeśli na Waszych oknach nadal 
powiewają zwiewne letnie fi ranki, też czas już najwyższy 
na zmianę. Zima to zdecydowanie jedyny czas w roku, kiedy 
ciężkie, welurowe zasłony sprawiają, że wnętrze nabiera 
przytulnego charakteru i nie przytłaczają – oczywiście, jeśli 
dobierzemy je odpowiednio.

ZIELEŃ NA POPRAWĘ NASTROJU

Zimą trudno o kwiaty przyniesione ze spaceru, a kupowa-
nie ciętych kwiatów z kwiaciarni przez cały sezon, mogłoby 
doprowadzić Was do bankructwa. Zadbajcie więc o to, aby 
w Waszych mieszkaniach znalazło się sporo roślin donicz-
kowych, najlepiej kwitnących właśnie w okresie zimowym, 
jeśli oczywiście takie lubicie. Otaczanie się żywymi roślinami 
znacząco wpływa na nastrój, co jest w tym trudnym okresie 
bardzo istotne. Możecie też pokusić się o różnorodne aranżacje 
z wykorzystaniem gałęzi przyniesionych z lasu, skoro na kwiaty 
trzeba kilka miesięcy poczekać. Gałęzie te, nie będą co praw-
da zielone, bo na to musielibyście poczekać do wiosny, ale 
możecie powiesić je na ścianie, obwiązać lampkami i cieszyć 
się z własnoręcznie wykonanej dekoracji. Takie niepozorne 
dodatki zdecydowanie pomogą ocieplić wnętrze i sprawią, 
że lepiej będziecie wypoczywać. Zimy nie da się co prawda 
przespać, ale można kilkoma prostymi zabiegami sprawić, 
że upłynie w przyjemnej, domowej atmosferze, a Wy poczujecie 
się znacznie lepiej.

Joanna Herstowska

RynekPierwotny.pl – największy portal nowych mieszkań i domów, posia-
dający w swojej bazie ponad 2.000 inwestycji i 61.000 ofert.
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 BIA YSTOK / Grabówka, 138m², dzia ka 195, os. 
Grabówka, MDM!!! kameralna szergówka 

segment rodkowy, wysoka jako  materia ów i 
wykonania, super lokalizacja 380.000 z   

 BIA YSTOK / Grabówka, 141m², dzia ka 315, os. 
Grabówka, NOWA INWESTYCJA, pi kna 

lokalizacja, 5 pokoi, stan deweloperski, oddanie 
2018, zamiana na mieszkanie-opcja! 420.000 z   

 BIA YSTOK, 153m², dzia ka 220, os. Dojlidy 
Górne, szeregowy, SEGMENT rodkowy, adna 

architektura, funkcjonalne wn trza, solidne 
wykonanie, zamiana na mieszkanie! 390.000 z   

 BIA YSTOK, 175m², dzia ka 500, os. Wy yny, 
wolno stoj cy, stan surowy zamkni ty do 

wyko czenia, media, idealny dla rodziny, OPCJA 
zamiany na mieszkanie  299.900 z   

 BIA YSTOK, 180m², dzia ka 440, ul. 
W o cia ska, os. Pieczurki, OKAZJA! Dom w 
zabudowie bli niaczej w BARDZO atrakcyjnej 

lokalizacji w cenie mieszkania! 299.000 z   

 OLMONTY, 13100m², os. Olmonty, przepi kna, 
du a dzia ka budowlana, media, plan 

zagospodarowania pod us ugi i mieszkaniówk , 
WYJ TKOWA lokalizacja 85 z  m² 

 OLMONTY, 2030m², os. Olmonty, bardzo 
atrakcyjna dzia ka budowlana przy drodze 

asfaltowej, media, miejscowy plan 
zagospodarowania, WIETNY dojazd z 

Bia egostoku 140 z  m² 

 Z OTORIA, 2028m², pr d, woda, 12 km od 
Bia egostoku budowlana, wyj tkowa Z W ASN  
LINI  BRZEGOW +koncepcja architektoniczna, 

dojazd asfalt 239.000 z   

E       E       

Balkon nie musi być nudnyBalkon nie musi być nudny
Balkon często pełni wiele funkcji – jest użytecznym 

miejscem do odpoczynku, spełnia rolę przydomowej, 
zielonej oazy, a niekiedy służy, jako swego rodzaju 

magazyn na domowy sprzęt i akcesoria. To sprawia, 
że jego funkcjonalność często przysłania wygląd tej 
formy, przy jednoczesnej rezygnacji z odważnych 
rozwiązań. Nowoczesne realizacje udowadniają, że balkon 
nie musi być nudny. Konstrukcje z monumentalnych 
sześcianów, wykonanych z betonowych elementów 
prefabrykowanych, balkony o nietypowych formach 
i ciężkie loggie wychodzące w przestrzeń to tylko niektóre 
z europejskich projektów, które rezygnują z tradycyjnego 
pojmowania balkonów i zaskakują swoim wyglądem.

DRUGIE ŻYCIE BUDYNKU

W berlińskiej dzielnicy Prenzlauer Berg, charakteryzującej 
się niepowtarzalnym klimatem kolorowych kamienic i zacisznych 
uliczek obsadzonych drzewami, powstał nowoczesny kompleks 
mieszkalny Paragon. Budynek starego szpitala, dzięki architektom 
z berlińskiego biura projektowego GRAFT stał się inwestycją, 
która z powodzeniem łączy w sobie funkcjonalność pomieszczeń 
z ekskluzywnym wyglądem fasady. 217 przestronnych lokali 
mieszkalnych, przedszkola, kawiarni oraz sklepów ze zdrową 
żywnością wyróżnia inwestycje na tle innych budynków.

To, co najbardziej zwraca uwagę w kompleksie Paragon 
to niecodzienna, nowoczesna elewacja złożona z sześciennych 
elementów prefabrykowanych, które pełnią rolę balkonów. Ostre 
kąty, dynamiczne linie oraz duże przeszklenia fasady sprawiają, 
że budynki nabrały futurystycznego klimatu, który w ciekawy spo-
sób kontrastuje z otaczającą je architekturą oraz zielenią. Dzięki 
temu zabiegowi architektom udało się płynnie połączyć tradycję 
z nowoczesnością i sprawić, że wszystkie budynki korespondują 
ze sobą, tworząc spójną całość. Elewacja zbudowana z sześcianów 
pełniących rolę balkonów wzbudza zachwyt i jest jedną z naj-
bardziej charakterystycznych, rozpoznawalnych fasad w okolicy 
Prenzlauer Berg. Połączenie stalowych elementów wspornikowych 

balkonu z żelbetem, który tworzy konstrukcję budynku powstało 
przy wykorzystaniu rozwiązania Schöck Isokorb.

PŁYNNA FORMA ARCHITEKTONICZNA NAD TAMIZĄ

Riverwalk to położony przy londyńskiej Tamizie zespół 7- 
i 17-piętrowych budynków w nowoczesnej, organicznej formie. 
Połączone centralnym podium, tworzą nieregularne, swobod-
ne kształty inspirowane naturą. Mieści się w nich łącznie 116 
luksusowych apartamentów oraz penthousy. Ich główną ideą 
architektoniczną jest koncentracja na świetle i otwartej prze-
strzeni. Budynek został zaprojektowany tak, by łączyć piękny 
widok na Tamizę i przestronność wnętrz z funkcjonalną częścią 
usługową.

Kluczowe dla wyglądu tej konstrukcji są balkony. Przybierające 
opływowe, nieregularne kształty – spójnie składają się na orga-
niczną formę i wyróżniają budynek na tle innych, londyńskich 
realizacji. Delikatne fale tworzące fasadę zacierają granice pomię-
dzy nowoczesnym apartamentowcem a klasycznym wyglądem 
starych budynków z nadbrzeża Tamizy. Zielona roślinność na bal-
konach ożywia przestrzeń, poprawia przynależność mieszkańców 
do wnętrza i czyni rozległy widok z apartamentów jeszcze bardziej 
zachwycającym. Połączenie ekologicznego myślenia o budynku 
przy zachowaniu nowoczesnej formy sprawia, że Riverwalk jest 
defi nicją współczesnej architektury. Zachowanie nietypowego 
kształtu balkonów możliwe było z wykorzystaniem łączników 
Schöck Isokorb.

Łączniki izolacyjne Isokorb od fi rmy Schöck z powodzeniem 
sprawdzają się w przypadku najbardziej wyszukanych projektów 
i odpowiadają na potrzeby użytkowe mieszkańców. Ten wyjątkowy 
system umożliwił stworzenie wielu zachwycających konstrukcji 
z balkonami w roli głównej i przyczynił się do precyzyjnego 
odwzorowania nawet najbardziej wyrazistych projektów. Dzięki 
temu balkony stały się nie tylko zachwycającymi elementami 
budynków, ale także funkcjonalnymi przestrzeniami, które po-
prawiają komfort mieszkańców.

NP

 L  
S    .
I  !

Nowy most w Supraślu jest już gotowy. W ramach inwestycji 
stary most został rozebrany, a w jego miejsce stanął nowy, a także 
rozbudowano drogę wojewódzką Nr 676. W Wartość inwestycji 
to ponad 12 mln zł.

– Cieszymy się, że mogliśmy zrobić tę inwestycję w ciągu 
drogi wojewódzkiej z Białegostoku w kierunku Krynek, że po-
wstała droga, która jest ważna dla tej części województwa, ważna 
też dla aglomeracji białostockiej, ponieważ dużo mieszkańców 
Białegostoku jedzie w kierunku wschodnim, w rejony Puszczy 
Knyszynskiej. Inwestycja bardzo pięknie się prezentuje, most 
jest wyjątkowy, a do tego odcinek drogi w dobrym standardzie. 
Chciałem pogratulować sprawnie przeprowadzonej inwestycji. 
Życzę, aby ta droga, wraz z mostem jak najdłużej służyła miesz-
kańcom – powiedział Marszałek Województwa Podlaskiego 
Jerzy Leszczyński.

Prace, jakie zostały wykonane w ramach tej inwestycji:
1. rozbiórka istniejącego obiektu mostowego
2. budowa mostu łukowego o długości 71,9 m
3.  wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni na odcinku 

ok. 1,5 km
4. korekta łuków pionowych i poziomych,
5.  budowa i przebudowa chodników oraz ciągów 

pieszo-rowerowych,
6. budowa zatok autobusowych 2 szt.,
7.  rozbudowa systemu odwodnienia: budowa i rozbudo-

wa kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych 
wraz z przepustami pod zjazdami, budowa separatorów 
i osadników,

8. budowa przejść oraz płotków dla płazów,
9.  przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej
10.  ustawienie barier ochronnych oraz elementów bezpie-

czeństwa drogowego.
Wartość inwestycji to 12 176 546 zł brutto. Wykonawcą robót 

było konsorcjum fi rm: Lider Konsorcjum – BUDREX – KOBI 
Sp. z o.o., Partner Konsorcjum – UNIBEP S.A. Oddział drogowy 
UNIBEP S.A. w Łomży. Prace trwały od maja 2016 roku do paź-
dziernika 2017.

D  
 
18 grudnia marszałek Jerzy Leszczyński i Stefan Krajewski 

podpisali ze Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego 
umowę na dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego w wysokości blisko 58 mln zł. Chodzi 
o projekt o nazwie „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów 
geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” 
o łącznej wartości 68 754 174,66 PLN, z czego wartość dofi nan-
sowania wynosi 57 949 163,30 PLN. Benefi cjentem jest Związek 
Powiatów Województwa Podlaskiego, a partnerem Województwo 
Podlaskie.

Projekt jest niezmiernie istotny dla podlaskich samorządów, 
bowiem obecnie stan ewidencji gruntów i budynków w postaci 
cyfrowej – to jedynie około 10% w skali całego województwa. 
A obszar wymagający modernizacji i cyfryzacji ewidencji to aż 
1 400 tys. ha.

www.wrotapodlasia.pl
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MIESZKANIA

 BIA YSTOK, 544m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Dojlidzka, os. Mickiewicza, 
atrakcyjna dzia ka blisko centrum 380.000 z  do 

uzg. 

 BIA YSTOK, 1166m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na budow , os. 

Skorupy, pozwolenie na budynek jednorodzinny 
lub zabudow  szeregow  320 z  m² do uzg. 

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

1025 m², 246z  m² 175.644 z  do uzg. 

 RAFA ÓWKA, 60m², dzia ka 7300, do rozbiórki, 
siedlisko, trzy dzia ki o cznej pow. 7300m², 
pi kna okolica, media: pr d, wodoci g, droga 

asfaltowa 160.000 z  do uzg. 

 SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie po o ona 
dzia ka z warunkami zabudowy, blisko drogi 

asfaltowej i przystanku, w otulinie lasu i dzia ek 
zabudowanych 145 z  m² do uzg. 

 BIA YSTOK, 200m², dzia ka 826, os. Bojary, po 
remoncie, wolno stoj cy, Pi kny dom w 

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

 BIA YSTOK, 250m², dzia ka 577, os. Bacieczki, 
po remoncie, murowany, wolno stoj cy, 

przestronny, okna pcv, wszystkie media miejskie, 
gara , na wy czno  400.000 z  do uzg. 

 SOCHONIE, 360m², dzia ka 9862, murowany, 
wolno stoj cy, przestronny, o podwy szonym 

standardzie, materia y wyko czeniowe wysokiej 
jako ci, wyposa enie w cenie 1.500.000 z  do 

uzg. 

 KOLONIA Poros y, 298.90m², dzia ka 1000m², 
murowany, wolno stoj cy, pi kny urz dzony dom, 

wspania y ogród,  770.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 337m², dzia ka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno stoj cy, atrakcyjny, 

do wprowadzenia 599.000 z  do uzg. 

DOMY

 BIA YSTOK, 1 pokoje, ul. Zwierzyniecka, os. 
Tysi clecia, atrakcyjne, od zaraz, niepal cym i bez 

zwierz t, op aty: pr d i gaz 1.100 z  ca o  

 BIA YSTOK, 42m², 4p., ul. Boboli, os. Le na 
Dolina, ks. wieczysta, do wprowadzenia, ceg a, 
umeblowane, okna PCV, w as., balkon, piwnica 

165.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 44m², 3p., ul. Gruntowa, os. 
M odych, ks. wieczysta, ceg a, okna drewniane, 

w as., do remontu, balkon, piwnica, 1 pokój 
przej ciowy 175.000 z  do uzg. 

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

wprowadzenia, umeblowane, p yta, po remoncie, 
okna PCV, w as. 249.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiello ska, os. 
Mickiewicza, 2-stanowiskowy gara , koszt najmy 
wynosi 4000z  + czynsz 143z  + op ata za pr d, 

wod  oraz gaz. 4.000 z  do uzg. 

DZIA KI
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 SZEREGÓWKA NARO NA 
BIA YSTOK, 132m², dzia ka 290, ul. Pla owa, 
os. Skorupy, szeregówka naro na 449.000 z   

 BIA YSTOK, 48.60m², 8p., ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, ciche centrum miasta 179.000 z   

 BIA YSTOK, 51.25m², 3p., ul. Pi sudskiego, 
os. Centrum, po remoncie ceg a 194.000 z   

 BIA YSTOK, 59m², 3p., ul. Andrukiewicza, 
ks. wieczysta, ceg a, 3-pok, ustawne 

mieszkanie w wietnej lokalizacji 285.000 z   

 BIA YSTOK, ul. Warszawska, os. Centrum, 
lokal parter 35m² 173.000 z   

 KATRYNKA Gm Wasilków, 2871m², 
ogrodzona, pr d, woda, warunki zabudowy, 

staw 190.000 z  m² 



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 

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

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

KUPIĘ kawalerkę, najchętniej Nowe 
Miasto, okolice. 512-010-520  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 1 pokojowe w 
Białymstoku na osiedlu Dziesięciny. 
Mieszkanie 20 m² do 120000zł. Max 
do 3 piętra w bloku niskim lub wyższe 
w bloku z winda.  120.000 zł całość 
do uzg. 517-514-107  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 2-3 pokojowe, w 
Białymstoku, os. Mickiewicza, Piaski, 
Piasta. 513-841-446  BIAŁ 

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

 » KUPIĘ MIESZKANIE 4 POKO
JOWE NA OSIEDLU PIASTA W 
BIAŁYMSTOKU, DO 2 PIĘTRA. 
PILNE. 509-940-144  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w bloku do 54m², 
bez pośredników, B-stok. 504-352-
084  BIAŁ 

KUPIĘ zadłużone mieszkanie 2-3 pok. 
Przygotuję wszystkie dokumenty i 
przeprowadzę przez całą transakcję. 

Szybko i bez stresu. Płatność gotówką 
u notariusza. 150.000 zł do uzg. 502-
371-099  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie bez pośredniów 
55-65m² w Białymstoku 200.000 zł 
do uzg. 519-662-754  BIAŁ 

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

DOMY

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

 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 Mońkach do 180tys.  
509-942-826, 509942826  MOŃ 

 » 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 

MASZ problem ze sprzedażą domu? 
Masz w kilku biurach ale żadne nie 
spełnia twoich oczekiwań? 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 przy ul. Lnianej. 111 zł do 
uzg. 731-060-415  BIAŁ 

DZIAŁKI

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

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

K U P IĘ  ziemię  orną  w gminie 
Micha łowo, obręb: Bachur y, 
Leonowicze, Łuplanka St. i N. Jałówka, 
Szymki, Nowosady i Zaleszany 880-
443-247  BIAŁ 

KUPIĘ ziemię orną, pastwiska oraz 
łąki w Suchowoli i okolicach.  880-
443-247  SOK 

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

B STOK, 18m², 3p., os. Osiedle 
Młodych, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., niski czynsz, nowocze-
sne wykończenie, cen-940 124.000 zł 
do uzg. 536-324-619, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 27m², 6p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
włas., po remoncie, nowoczesne, z 
balkonem, cen-ms-911 159.000 zł 
do uzg. 531-790-134, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 31m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, spółdz. 
włas., nowe budownictwo, balkon, 
cen-ms-917 169.000 zł do uzg. 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 32m², 1p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
po remoncie, okna PCV, włas., no-
woczesne, na zamkniętym osiedlu, 
winda, oferta MS-739 185.000 zł 
do uzg. 531-790-130, (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 AŁY S T O 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 

BIAŁYSTOK, 24m², 11p., ul. Jagienki, 
os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, po 
remoncie, okna PCV, po kompletnym 
remoncie! 132.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 24m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, włas., 
piwnica.. 165.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 26.90m², 2p., ul. 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ce-
gła, okna PCV, do odświeżenia, 
na wynajem 122.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 27.60m², 3p., os. 
Młodych, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica. 140.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 28.50m², 4p., ul. 
Broniewskiego, os. Przyjaźń, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV 135.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 28m², 3p., ul. Gruntowa, 
os. M łodych, do wprowadze-
nia 501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 28m², 4p., ul. Gruntowa, 
os. Młodych, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, spółdz. włas., zabudowany bal-
kon,  140.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

B I AŁY S T O K , 29.50m², 4p., os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., piwnica 6m².. 135.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 34m², 1p., os. Bojary, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas., piwnica.. 161.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 34m², 1p., ul. Pileckiego, 
os. Bacieczki, cegła, umeblowane, 
Duży pokój z balkonem, kuchnia z 
ładną zabudową, łazienka, przed-
pokój z zabudową.  163.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 38m², 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, 
włas., balkon, do remontu. 169.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

WASILKÓW, 26m², 2p., ul. Krucza, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, Przytulna z balkonem, przy lesie 
129.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

2-POKOJOWE
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, 3p., os. Dojlidy, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, włas., 2017 bud, nowoczesne, 

pod klucz, cen-ms-942 205.000 zł 
do uzg. 536-324-619, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 36m², 2p., os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, włas., 2011 
rok bud, winda, teren zamknięty, 
cen-ms-944 249.000 zł do uzg. 531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 

NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 38m², 1p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., blisko uczelni, pod wynajem, 
cen-ms-945 204.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 38m², 4p., os. Dziesięciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, włas., niski 

czynsz, balkon, cen-ms-948 149.000 
zł do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B-stok, 40m², 4p., ul. Le-
gionowa 2, os. Ścisłe Cen-
trum, cegła, umeblowane, 
włas., balkon, piwnica, sło-

neczne, vis a vis kościoła Far-
nego, świetne pod wynajem. 

225.000 zł  501-451-291  BIAŁ 

B STOK, 42m², 1p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., 99rok 
budowy, balkon, cen-ms-922 220.000 
zł do uzg. 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM 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. 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 
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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, 43m², 2p., os. Sienkiewicza, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., dwustron-
ne, z balkonem, cen-ms-934 225.000 
zł do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 44m², os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
wysoki parter, z pełnym wyposa-
żeniem, oferta MS-694 229.000 zł 
do uzg. 531-790-130, (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, 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., ul. Waszyngtona, 
os. Centrum, ceg ła. 246.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

B STOK, 49m², 1p., os. Leśna Dolina, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., Wygodne 
piętro, 96rok bud, blisko lasu, cen-
-ms-949 229.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.50m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., zadba-
ne, duży balkon, cen-ms-946 194.000 
zł do uzg. 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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, 3p., os. Nowe Miasto, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., prze-
stronne pokoje, poszukiwana lokali-
zacja, balkon, oferta MS-683 196.000 
zł do uzg. 790-283-296, (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 

BIAŁYSTOK, 24m², ul. Politechnika, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., 4 mieszkania w razem! 
Inwestycyjne! 110.000 zł  796-785-
785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 29.50m², 4p., os. 
Sybiraków, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, 
piwnica.. 199.900 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 29.50m², 5p., os. 
Sybiraków, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, 
piwnica.. 199.900 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 32.60m², ul. Piastowska, 
os. Piasta, płyta, okna PCV 159.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  3 3 m ²,  4 p . ,  o s . 
Przydworcowe, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV 
145.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 35.70m², 3p., ul. 
Palmowa, os. Dziesięciny, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, płyta, 
okna PCV 166.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY 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 AŁY S T O K , 36.80m², 2p., os. 
Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica. 169.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36m², 4p., os. Dziesięciny, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., bal-
kon, piwnica. 165.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36m², ul. Proletariacka, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., nowocze-
sne, ciche centrum 205.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 37m², 1p., os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, okna PCV 
199.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 37m², 2p., ul. Centrum, 
cegła, okna PCV, włas., do własnej 
aranżacji, pod inwestycję wynajem, 
blok po termomodernizacji 170.000 
zł do uzg. 691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 37m², 3p., os. Antoniuk, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV 145.000 zł  576-070-
706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY 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, 39m², 3p., ul. Bema, os. 
Bema, do odświeżenia, na wynajem 
164.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Piastowska, 
os. Piasta, do remontu, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., balkon, piwnica.  
149.000 zł  793-932-155  REMAX 
PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 40.30m², 1p., os. Nowe 
Miasto -okolice, cegła, umeblowa-
ne, spółdz. włas., oddzielne po-
mieszczenia, balkon, 1998r 182.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  41 m ²,  1 p . ,  u l . 
Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV 180.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

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

BIAŁYSTOK, 42.30m², 4p., ul. Boboli, 
os. Leśna Dolina, cegła, okna PCV, 
spółdz. włas., Dwupokojowe, do od-
świeżenia 185.000 zł do uzg. 698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 42m², 4p., ul. Boboli, os. 
Leśna Dolina, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica 165.000 
zł do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

BIAŁYSTOK, 43m², 1p., ul. Sybiraków, 
os. Piasta, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas. 
279.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 43m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, pięknie wykończone no-
wiutkie, wysoki parter 2 pokoje, ele-
gancki aneks kuchenny, duży taras, 
opcja garażu 279.000 zł  660-474-
444  BEWE 

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 

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., os. Centrum, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, włas., nowy blok, ogrodzony 
teren. 249.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 4 m ²,  3 p . ,  u l . 
Włókiennicza, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV 249.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 45.38m², 2p., os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, spółdz. 
włas., włas., balkon loggia + piwnica. 
234.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 45.50m², 2p., ul. 
Radzymińska, os. Białostoczek, 
cegła 230.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 45m², 1p., os. Bojary, 
cegła, okna PCV, włas., . 195.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 5 m ²,  4 p . ,  u l . 
Żeromskiego, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., 2 pok, aneks kuch., skosy 
182.000 zł  516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

B I AŁY S T O K , 47.84m², 2p., ul . 
Warszawska, os. Piasta, ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, cegła, po remon-
cie, okna PCV 255.000 zł  600-525-
899, (85)742-21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Wiejska 55, 
os. Piaski, umeblowane, cegła, bal-
kon, miejsce postojowe, 1600zł +licz-
niki.  1.600 zł  793-933-155  REMAX 
PARTNERS 

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 AŁY S T O K , 48.30m², 3p., ul. 
Swobodna, os. Wysoki Stoczek, 
ks. wieczysta, okna PCV 188.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

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

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Upalna, 
os. Słoneczny Stok, płyta, okna 
PCV, balkon, do remontu, można 
na 3 pokojowe 180.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
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., 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 205.000 
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. Bohaterów 
Getta, os. Centrum, ks. wieczysta, 
cegła, okna PCV 195.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

B I AŁY S T O K , 50.38m², 2p., ul. 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, włas., piwnica. 224.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

 Białystok, 50.70m², 1p., 
os. Mickiewicza, ścisłe cen-

trum, cegła, do zamieszkania. 
250.000 zł  691-501-376  BIAŁ 
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BIAŁYSTOK, 50m², 3p., ul. Strona, os. 
Słoneczny Stok, umeblowane, pły-
ta, okna drewniane, spółdz. włas. 
195.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

B I AŁY 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 

B I A ŁY S T O K ,  51m ²,  11p. ,  u l . 
Sikorskiego, os. Słoneczny Stok, 
okna PCV 180.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  51 m ²,  3 p . ,  u l . 
Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas. 195.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Armii Wojska 
Polskiego, os. Białostoczek, ks. wie-
czysta, cegła 270.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I AŁY S T O K , 52.30m², 3p., ul. 
Waryńskiego, os. Centrum, cegła, 
okna PCV 215.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  5 2 m ²,  2 p . ,  u l . 
Wołodyjowskiego, os. Tysiąclecia, 
cegła, okna PCV, spółdz. 220.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

B I AŁYS 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 

DĄBROWA Białostocka, 44m² 57.000 
zł  793-021-182  SOK 

 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 

KAMIENNY Dwór, 42m², 1p., okna 
PCV, włas. 62.000 zł  511-521-228  
BIEL 

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 

WASILKÓW, 37m², 4p., ul. Kościelna, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas., niski czynsz, duży 
balkon i piwnica, ciche i spokojne oś, 
CEN-MS-587 135.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

ZAMBRÓW, 35.38m², po remoncie 
138.000 zł  608-121-877  ZAM 

3-POKOJOWE

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

 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, 47m², 2p., ul. Zagórna, . 
185.000 zł  501-948-869  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 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, ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, do wprowadzenia, 
płyta 180.000 zł  665-367-868, 603-
704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 49m², 4p., os. Piasta, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., do 
własnej aranżacji, blisko centrum, 
cen-ms-925 179.000 zł do uzg. 531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50m², 4p., os. Bema, ks. wie-
czysta, płyta, okna PCV, włas., blisko 
Politechniki, cen-ms-927 178.000 zł 
do uzg. 536-324-619, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 51m², 3p., os. Bacieczki, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., 2005r, 
na nowym osiedlu, duży balkon, 

CEN-MS-521 249.000 zł do uzg. 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 52m², 2p., os. Piaski, ks. wie-
czysta, cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., Doskonałe pod wynajem, bli-
sko uczelni, cen-ms-951 230.000 zł 
do uzg. 531-790-134, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 53m², 3p., os. Wygoda, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas., 2003r, wy-
posażone, umeblowanie w cenie, 
cen-ms-650 264.000 zł do uzg. 531-
790-130, (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, 3p., os. Piaski, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV, włas., do 
własnej aranżacji, dobra lokalizacja, 
cen-ms-937 220.000 zł do uzg. 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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, w łas., 
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, 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, 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, 4p., os. Zielone 
Wzgórza, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., do odświeżenia, 
duży balkon, przestronne, okazja, 
cen-ms-926 194.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 62m², 3p., os. Piasta, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV, włas., 
do remontu, dobry układ, cen-
-ms-912 225.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
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, 3p., os. Zielone 
Wzgórza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., duża piwnica, dwu-
stronne, słoneczne, cen916 235.000 
zł do uzg. 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM 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, 64m², 9p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., Do 
odświeżenia, widok na panoramę 
miasta, winda, cen-ms-953 240.000 
zł do uzg. 536-324-619, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 65.12m², ul. Pogodna, parter. 
295.000 zł  512-010-520  BIAŁ 

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 

BAIAŁYSTOK, 66.80m², 3p., ul. 
Bacieczki, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, cegła 1996 rok, 
garaż w cenie 15 tys. 250.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

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 
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dodają uroku całości inwestycji oraz sprawiają, że mieszkania 
są słoneczne i przytulne. Okna dachowe zapewniają dostęp 
do światła dziennego, budując jednocześnie klimat wnętrza.

W ofercie dostępne są zarówno mniejsze mieszkania – 40 
mkw. po podłodze, jak i te większe, o powierzchni 107 mkw., wy-
posażone 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 antre-
solą  zosta ły wykończone 
z użyciem nowoczesnych ma-
teriałów i obowiązujących 

trendów aranżacyjnych – mówi 
Jadwiga Bańkowska z Firmy 

Developerskiej Yuniversal 
Podlaski. – Każde mieszka-
nie posiada balkon, z którego 
rozpościera się wspaniały wi-
dok na las. Dużym atutem 
inwestycji mieszkaniowej jest 
pełne zaplecze rekreacyjne 
głównie dla dzieci – plac za-

baw, boisko do gry w siatkę, 
siłownię pod chmurką. Na osie-

dlu działa również przedszkole 
i żłobek, funkcjonują także skle-

py spożywcze oraz salony usługowe. 
Mieszkańcy korzystać mogą z przestron-

nych parkingów oraz garaży zlokalizowanych 
w podziemiach budynku.

Dostępne tam właśnie nowocześnie wykończone mieszkania 
pod klucz to oferta warta zainteresowania. Każde z mieszkań 
posiada przynależne pomieszczenia (komórki). Mieszkania 
są kompleksowo wykończone i dopasowane do potrzeb wyma-
gających klientów. Developer stawia na klasyczne wykończenie 
i funkcjonalną prostotę, która z sukcesem wpisze się w ponad-
czasowe 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.

Aktualnie trwa budowa dwóch budynków czwartego etapu in-
westycji, termin realizacji przewidziany jest na IV kwartał 2018r.

W styczniu 2018 r. deweloper zaczyna V etap inwestycji gdzie 
będą budowane kolejne dwa bloki z mieszkaniami o powierzchni 
od 30m2-78m2 z widokiem na Dolinę Rzeki Supraśl.

Do każdego mieszkania będzie przypisana komórka loka-
torska w cenie.

C.D. ZE STR. 1

Atrakcyjne inwestycjeAtrakcyjne inwestycje
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dla rodzin i nie tylkodla rodzin i nie tylko
UL. PIASTA 35

Inwestycja łącząca styl z wyjątkowymi formami architekto-
nicznymi. W jej skład wchodzą dwa budynki zlokalizowane przy 
ulicy Piasta 35 – osłonięte od ruchu ulicznego tworzą spokojny 
zaułek, który stanie się dla przyszłych mieszkańców idealnym 
miejscem do odpoczynku.

To doskonałe miejsce dla tych, którzy cenią sobie po pierw-
sze spokój, ale też bliskość ścisłego centrum miasta. Od Rynku 
Kościuszki dzielą je zaledwie trzy przystanki autobusowe. Również 
dwie białostockie galerie Alfa i Atrium Biała są praktycznie 
w zasięgu ręki.

– Planujemy zakończyć inwestycję w pierwszym kwartale 
2019 roku – mówi Hubert Piekut, przedstawiciel Yuniversalu 
Podlaskiego.

Budynki są trzykondygnacyjne i doskonale współgrają z oto-
czeniem. Wewnątrz znajduje się 60 lokali mieszkalnych. Te mają 
zróżnicowane powierzchnie. Najmniejsze mieszkanie ma 33 m², 
natomiast największe 76 m2. Dodatkowym atutem są komórki 
lokatorskie, które deweloper oferuje w cenie mieszkania.

Dodatkowym udogodnieniem jest parking w podziemnym 
garażu, który ma aż 59 miejsc postojowych. Tak więc praktycznie 
każdy właściciel mieszkania będzie miał możliwość bezpiecznego 
zaparkowania swojego pojazdu.

Budynek wyposażony zostanie w pełną infrastrukturę tech-
niczną odpowiadającą normom w klasie standardów europejskich.

– Zachęcam wszystkich, którzy noszą się zamiarem zakupu 
własnego mieszkania do zapoznania się z naszą ofertą. Myślę, 
że nawet najbardziej wymagający klienci znajdą w niej coś dla 
siebie – zachęca Hubert Piekut.

OSIEDLE CENTRUM – BOTANICZNA

Kolejna inwestycja Yuniversalu Podlaskiego, która zbliża 
się do końca znajduje się przy ulicy Botanicznej w Białymstoku. 
To kameralny, trzyklatkowy budynek, o 2 kondygnacjach 
usługowych i 4 kondygnacjach mieszkalnych. Inwestycja jest 
zlokalizowana w ścisłym centrum miasta, naprzeciw stacji po-
gotowia ratunkowego.

Są tam mieszkania o zróżnicowanej powierzchni od 30,11 m2 

do 74,65 m2. Podobnie jest z lokalami usługowymi. Powierzchnia 
najmniejszych zaczyna się od 24,22 m2, największe mają nawet 
114,33 m2. W ofercie są także miejsca postojowe i komórki 
lokatorskie.

– Usytuowanie w ścisłym centrum sprzyja doskonałemu po-
łączeniu komunikacyjnemu z każdym punktem miasta, zapewnia 
szybszy dojazd do pracy, urzędów, szkół i instytucji. Ta inwestycja 
dobiega już końca i w ofercie zostało jeszcze kilka atrakcyjnych 
mieszkań. Zachęcam do oglądania, To naprawdę ciekawa oferta 
i ceny również są atrakcyjne – mówi Hubert Piekut.

Dodatkowym atutem tej inwestycji jest to, że w pobliżu 
znajduje się rozwinięta sieć linii autobusowych, a także ścieżki 
rowerowe służące rekreacji. Ulica Botaniczna mieści się nieopodal 
ulicy Lipowej – reprezentacyjnej ulicy Białegostoku.

Zalety mieszkania w Centrum:
  lokalizacja, z której wszędzie jest blisko
 dogodna komunikacja miejska we wszystkich kierunkach 
miasta
 oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy do pracy, uczelni
 bliskość ul. Lipowej i Rynku Kościuszki, gdzie toczy się ży-
cie towarzyskie i kulturalne
  lokale mieszkalne i usługowe w Centrum łatwo wynająć, 
co jest dobrym i sprawdzonym pomysłem na inwestycje 
w nieruchomości.
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W Białymstoku W Białymstoku 
dużo się budujedużo się buduje
Nowe mieszkania powstają nie tylko w centrum, 

ale i na Bacieczkach. To doskonałe miejsca dla 
klientów poszukujących bliskości do śródmieścia lub 

komfortowego, ale wciąż bliskiego, oddalenia od centrum. 
Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga ma się czym pochwalić.

– Budownictwo wielorodzinne to nasz priorytet, stąd też 
tworzymy miejsca do zamieszkania dla ludzi młodych, u których 
istotnym czynnikiem wyboru jest bliskość centrum – opowiada 
Rafał Szeliga, deweloper. – Adres Piasta 5 na Bojarach to inwesty-
cja rozpoczęta w sierpniu 2016 roku, którą do użytku oddaliśmy 
w grudniu 2017 roku. Na przyszłych mieszkańców czekają tu 33 
mieszkania o zróżnicowanej wielkości, od 52 do 77 mkw., dzięki 
czemu każdy potencjalny nabywca ma szansę znaleźć lokal 
dopasowany do indywidualnych potrzeb. Każde mieszkanie 
ma własne miejsce parkingowe w podziemiach, a jego wykupienie 
to koszt 25 000 zł.

Oprócz mieszkań, przy Piasta 5 można kupić także lokale. 
Cena tych pierwszych zawiera się w przedziale 4 900 – 5 650 zł/
mkw., ceny lokali są wyższe i zaczynają się od 6 100 zł/mkw. 
Powierzchnia dostępnych lokali jest różna i wynosi od 94 do 129 
mkw. Z decyzją zakupu warto się pospieszyć – część mieszkań 
i lokali zostało już sprzedanych.

NOWA ZABUDOWA SZEREGOWA

Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga ma bardzo zróżnico-
waną ofertę i nie zamyka się jedynie na inwestycje w centrum. 
Doskonałym adresem do zamieszkania może stać się także ulica 
Produkcyjna, przy której powstaje zabudowa szeregowa oraz 
bliźniak.

– Inwestycję na osiedlu Bacieczki rozpoczęliśmy w maju 2016 
roku – mówi Rafał Szeliga. – Naszym celem jest stworzenie 4 
domków w zabudowie szeregowej oraz 1 bliźniaka, a głównym 
atutem powstających budynków jest ich powierzchnia – ok. 100 
mkw. oraz doskonały, bardzo funkcjonalny rozkład. Właściciele 
budynków otrzymają także dostęp do przydomowych ogródków 

o powierzchni od 34 do 172 mkw. Termin oddania do użytku 
szeregówek, jak i bliźniaka to III kwartał 2017 roku.

Co sprawia, że inwestycja przy ulicy Produkcyjnej jest tak 
atrakcyjna? To bliskość przedszkoli, szkół, przychodni oraz bo-
gato wyposażonej, pobliskiej galerii handlowej. Dużym atutem 
lokalizacji jest także korzystne skomunikowanie z centrum miasta. 
A jak kształtują się ceny inwestycji prowadzonych na Bacieczkach? 
– Koszt domu w zabudowie szeregowej to 395 – 420 tysięcy zł, 
bliźniaka o powierzchni 84 mkw. z ogrodem o wielkości 200 
mkw. – 430 tysięcy.

CIĄGŁY ROZWÓJ TO PODSTAWA SUKCESU

Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga wciąż inwestuje 
i tworzy nowe, atrakcyjne lokalizacje na mieszkaniowej mapie 
Białegostoku. Tu wspomnieć należy o nowej inwestycji, która 
rozpocznie się w II kwartale 2017 roku.

– Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jana Pawła 
II na osiedlu Młodych ma być nowoczesną, 8-kondygnacyjną 
budowlą, z garażami i miejscami postojowymi w podziemiach 
– opowiada Rafał Szeliga. – Przyszli mieszkańcy będą mogli 
korzystać z komórek lokatorskich na piętrach, a dodatkowym 
plusem inwestycji pozostaje świetna lokalizacja przy samym 
parku. Docelowo w tym miejscu powstać ma 220 komfortowych 
mieszkań. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji przy ul. Jana 
Pawła II to III kwartał 2017 roku.

NP

Tak ma wyglądać funk-
cjonalna zabudowa 
szeregowa przy ulicy 
Produkcyjnej.
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BIAŁYSTOK, 46m², ul. Sienkiewicza, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., piwnica.. 
299.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  47m ²,  2 p . ,  u l . 
Jarzębinowa, os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, płyta, po remoncie, 
okna PCV, włas., Komfortowe, salon 
z aneksem, zabudowa z AGD+2pok. 
230.856 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 48.30m², os. Białostoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., włas., balkon, piwnica 12m². 
235.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Fabryczna, 
os. Sienkiewicza, do wprowadze-
nia, umeblowane, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas. 228.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, okna PCV 215.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

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, 4p., ul. Mieszka I, 
os. Piasta, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., możliwość zamia-
ny na mniejsze 169.000 zł do uzg. 
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Białostoczek, 
os. Białostoczek, do wprowadze-
nia, płyta, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas. 236.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Pułkowa, os. 
Wygoda, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., 
ciche miejsce,  193.000 zł do uzg. 
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 51m², 3p., ul. Komisji 
Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne 249.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 54.30m², 3p., ul. 
Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, 
cegła, okna PCV 265.000 zł  600-525-
899, (85)742-21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 55m², 1p., os. Skorupy, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, włas., Bardzo ni-
ska cena za mieszkanie po remon-
cie. 199.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

BIAŁYSTOK, 55m², 4p., os. Centrum, 
ceg ła, do remontu, środkowe, 
do MDMu 189.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B I AŁY S T O 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 

BIAŁYSTOK, 56m², os. Bojary/kra-
szewskiego, cegła, Do remontu w do-
brej cenie. 209.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 58.53m², 5p., os. 
Skorupy, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, 
29 tyś. miejsce postojowe.. 310.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
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 

B I AŁY S T O K , 59.90m², 4p., ul. 
Pułaskiego, os. Nowe Miasto, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, spółdz. włas., przestronne, 
dwustronne 249.000 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

B I A ŁY 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 AŁY S T O K , 60.20m², 1p., os. 
Dziesięciny, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., piwnica, balkon. 
275.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60.90m², ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła 309.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², 1p., ul. Swobodna, 
os. Dziesięciny, płyta, okna PCV, bal-
kon, do odświeżenia, środkowe, 
dwustronne 215.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 2p., os. Bojary, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła 350.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  2 p . ,  o s . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, ceg ła, umeblo-
wane, po remoncie, okna PCV, 
włas., balkon, piwnica. 285.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
drewniane, włas., piwnica.. 335.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  4 p . ,  u l . 
Białostoczek, os. Białostoczek, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 
włas. 225.000 zł do uzg. 505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 
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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, 

Dolina Cisów, u zbiegu ul. Białostockiej i Nad-
awki w Wasilkowie powstaje kompleks niewyso-

kich budynków wielorodzinnych o nowocz-
esnej zabudowie. Dostępne lokale usługowe na 

parterze budynków wzdłuż ulicy Białostock-
iej. Mieszkania objęte programem MDM. 

II etap i III etap: 
budynki 1,2  got-
owe do odbioru, 
III etap: budynki 
3,4,5 - IV kwartał 

2017, IV etap – 
IV kwartał 2018

Od 3.900 zł/
mkw. Miesz-
kania z ant-
resolą już od 

3000 zł/mkw. 

Rezydencja Piastowska. Budynek wielorodzinny, 
przy zbiegu ulic Sybiraków i Wołyńskiej. Mieszkania 

od 26 do 101 mkw., lokale usługowe na parterze.

Bud 2 i 3 gotowe 
do odbioru, bu-
dynek 1 gotowy 
II kwartał 2017

Od 4.600 zł/
mkw.  Promoc-
ja na wybrane 

mieszkania.

Komfortowa inwestycja mieszkanio-
wa przy ul. Kochanowskiego w Ełku. Pow. 

mieszkań od 46 do 70 mkw.

Gotowe do 
odbioru

Od 3.150 zł/mkw.



BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Gajowa, 
os. Dziesięciny, do wprowadzenia, 
spółdz. włas., Zadbane, do wpro-
wadzenia, blok czteropietrowy, ni-
ski czynsz, polecam 179.900 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła 234.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 5p., os. Antoniuk, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, pły-
ta, okna PCV 210.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 5p., ul. Gajowa, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, płyta 
199.000 zł  604-622-985, (85)745-
57-01  ARDVIL 

B I A ŁY 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 ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  6 p . ,  u l . 
Rzemieślnicza, os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, okna PCV 245.000 
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, 61.80m², ul. Kołłątaja, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
włas., wspólnota, 4-pok 319.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

B I A ŁY 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, 61m², 4p., ul. Szeroka, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczy-
sta, cegła 249.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

BIAŁYSTOK, 64m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, Dobra cena za duże miesz-
kanie. Do remontu. 200.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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 

B I AŁY S T O K , 66.50m², 1p., ul. 
Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, ce-
gła, 1996r, oddzielne pomieszczenia 
298.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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 

B I A ŁY 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 

BIAŁYSTOK, 83.20m², ul. 1000-lecia 
Pp, os. Białostoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, włas., wykoń-
czone pod klucz, nowoczesny aparta-
ment 420.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

IGNATKI OSIEDLE, 60.90m², 3p., ul. 
Jodłowa, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, po re-

moncie, okna PCV, włas., Zapraszam 
do oglądania. 294.000 zł do uzg. 533-
232-456  BIAŁ 

KRYNKI, 61m², 1p., umeblowane, 
włas., własne ogrzewanie +sprzęt 
AGD, bezczynszowe, bud. gospodar-
czy. 95.000 zł  798-906-407  SOK 

SUWAŁKI, 56m², 3p., os. Północ, ume-
blowane, po remoncie 1.200 zł  660-
359-172  SUW 

 » WASILKÓW, 53M², UL. KRUCZA, 
OS. LISIA GÓRA, NOWE, WY
KOŃCZONE, BEZPOŚREDNIO. 
220.000 zł  796-852-779  BIAŁ 

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, 59m², 5p., os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV, włas., 
niezależne pokoje, dobre pod wy-
najem, balkon, winda, blisko szkoły, 
oferta MS-742 199.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 80m², 1p., os. Leśna Dolina, 
ks. wieczysta, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., wygodne piętro, 
w nowszym budownictwie, ofer-
ta MS-658 279.000 zł do uzg. 531-
790-130, (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, PARTER, TARAS O POW. 51, 21M², 

WYKOŃCZONE POD KLUCZ CENA ZA M² 4911, 
84ZŁ . 403.311 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

B I A ŁY S T O K ,  5 8 m ²,  2 p . ,  u l . 
Wasilkowska, os. Wygoda, ume-
blowane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., Polecamy czteropokojowe, 
dwustronne mieszkanie  195.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60.50m², os. Dziesięciny, 
umeblowane, płyta, po remoncie, 
spółdz. w łas., Wysoki standard 
287.000 zł  661-954-545, (85)744-
50-60  BMJ 

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

BIAŁYSTOK, 62.71m², os. Skorupy, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, NOWA 
INWESTYCJA**SKORUPY!**OGRÓDEK 
I GARAŻ DWUSTANOWISKOWY!  
338.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 72m², 10p., ul. Żabia, 
os. Centrum, do odświeżenia, okna 
PCV, spółdz. włas., loggia, piwnica. 
269.000 zł  793-932-155  REMAX 
PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 79m², 2p., ul. 1000-lecia 
Państwa Polskiego, os. Białostoczek, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas. 350.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

BIAŁYSTOK, 80m², 1p., ul. Szarych 
Szeregów, ks. wieczysta, okna PCV 
279.000 zł  600-525-899, (85)742-21-
94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 83m², 5p., ul. Batalionów 
Chłopskich, os. Leśna Dolina, cegła, 
okna PCV 275.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I AŁY S T O K , 84.20m², 1p., ul. 
Jarzębinowa, os. Dziesięciny, ciche 
miejsce 255.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 
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BIAŁYSTOK, 86m², 1p., ul. Chmielna, 
os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, włas., 
dwupoziomowe, dwa balkony, w po-
bliżu centrum 360.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

B I AŁY S T O K , 97.70m², 2p., ul . 
Sienkiewicza, os. Centrum, ks. wie-
czysta, cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., ścisłe centrum miasta 414.000 
zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

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

W A S I L K Ó W, 107m ²,  2p. ,  u l . 
Bia łostocka, os. Dolina Cisów, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
okna PCV 430.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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, 157m², 1p., ul. Narewska, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, włas. 490.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  7 2 m ²,  8 p . ,  u l . 
Porzeczkowa, os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, płyta, po remon-
cie, okna PCV, spółdz. włas. 289.000 
zł  883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

B I AŁY S T O K , 82.50m², 3p., os. 
Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, włas., 
4 balkony, piwnica.. 380.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

ŁOMŻA, 160m², działka 5a, stan su-
rowy, wszystkie media, gaz ziemny. 
250.000 zł  668-178-073  ŁOM 

ŁOMŻA, 165m², działka 2156m², ul. 
Nowogrodzka, do remontu +budynek 
usługowy, 2 garaże.  460.000 zł  690-
365-666  REMAX PARTNERS 

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 
250m², ul. Sokola 12, os. Doj-
lidy, w zabudowie bliźniaczej, 
stan developerski, atrakcyj-

na lokalizacja, nowocze-
sny, www.modernsokola.pl. 

530.000 zł  668-123-200  BIAŁ 

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 

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

LOKALIZACJA, GOTOWE DO ODBIORU, 
MOŻLIWOŚĆ SKREDYTOWANIA. 430.000 zł  

604-435-633  BIAŁ 

 » 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 

 B-stok, 196m², działka 
350m², ul. Kisiela, os. Nowe 
Miasto, dom w zabudowie 
bliźniaczej, stan developer-

ski, www.bial-bud.pl. 550.000 
zł  696-977-773  BIAŁ 

 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 440, os. 
Pieczurki, cegła, bliźniak, OKAZJA!!! 
świetna lokalizacja i cena, podpiwni-
czony można prowadzić działalność 
gosp., ZAPRASZAMY 315.000 zł do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

 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 
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Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Apartamenty Sienkiewicza przy ul. Sienkiew-
icza w Białymstoku.  W ofercie pozostały miejs-
ca postojowe w parkingu podziemnym oraz os-

tatnie 2 lokale usługowe po 198 mkw..

Gotowe do 
odbioru

Miejsca posto-
jowe 13 000 zł

Botaniczna; Kameralny budynek 3 klatkowy, 6 kon-
dygnacyjny, zlokalizowany w centrum miasta. Miesz-
kania o powierzchni od 30,11 m2 do 74,65 m2, lokale 
usługowe o powierzchni od 24,22 m2 do 114,33 m2, 

a także miejsca postojowe i komórki lokatorskie.

Termin odbioru 
IV kwartał 2017

Od 4 850zł/m2 
- 5400zł/m2 

Rekreacyjne osiedle w zieleni”, ul. Wiadukt, Ide-
alna oferta dla osób ceniących spokój, ciszę i ła-

twy dostęp do infrastruktury miejskiej. Dogodna 
komunikacja miejska, bliskość terenów zielonych 

i lasów.  Po więcej szczegółów zapraszamy do 
biura sprzedaży przy ul. Pięknej 3 Białystok

Termin odbio-
ru IV kw. 2018r

Od 4350 zł/m2 
do 4700 zł/m2

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.

Od 5100 zł/mkw.

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 szeregowej 
przy ul. Niewodnickiej/ Granicznej/ Białoruskiej 

w Białymstoku. Mieszkania dwu- lub jednopozio-
mowe z garażami w zabudowie szeregowej o pow. 
od 81 do 122 mkw. Domy zgarażami w zabudowie 

szeregowejo pow. od 124 do 127 mkw. Szeregóki w
programie MDM..

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 
319tys. 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

Miejsca parkin-
goowe 17 tys. zł

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.

Więcej infor-
macji w dzia-
le sprzedaży.

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

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 PROMOCJA od 
4.471 zł/mkw, 
program MdM 

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 PROMOCJA od 
4.469 zł/mkw, 
program MdM 

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

łymstoku na osiedlu Bagnówka

IV kw. 2018 PROMOCJA 
433.000 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



 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 

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 / Grabówka, 141m², 
działka 315, os. Grabówka, NOWA 
INWESTYCJA, piękna lokalizacja, 5 
pokoi, stan deweloperski, oddanie 
2018, zamiana na mieszkanie-opcja! 
420.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK Zwierki, 106.50m², dział-
ka 1400 240.000 zł do uzg. 505-894-
110  BIAŁ 

BIAŁYSTOK Zwierki, 106.50m², dział-
ka 1400, wolno stojący 240.000 zł do 
uzg. 505-894-110  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 108m², działka 484 m², 
os. Starosielce, murowany, bliźniak, 
5 pokoi, kuchnia, 3 łazienki, nowe 

instalacje, garaż murowany, działka 
zagospodarowana 470.000 zł  695-
968-443, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 110m², działka 175m, 
os. Nowe Miasto, cegła, murowany, 
szeregowy, stan deweloperski, dodat-
kowo 2 miejsca parkingowe 430.000 
zł do uzg. 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 183, ul. 
Plażowa, os. Dojlidy, murowany, 
stan surowy zamknięty, szeregowy, 
Segment najbardziej oddalony od uli-
cy. Garaż w piwnicy. 460.000 zł do 
uzg. 604-622-985  BIAŁ 

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, 137.49M², DZIAŁKA 197 M², UL. 
MOŚCICKIEGO, OS. BAGNÓWKA, SZEREGOWY, 

GOTOWY DO ODBIORU, STANDARD 
DEWELOPERSKI, DZIAŁKA UZBROJONA W MEDIA 

430.000 zł  728-817-371  BIAŁ 

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, 144.80m², dział-
ka 138 m², ul. Zielna, os. Nowe 
Miasto, szeregowy, Domy w za-

budowie szeregowej na osie-
dlu Nowe Miasto. 485.000 

zł  793-005-840  BIAŁ 

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, 150m², działka 421, os. 
Jaroszówka, cegła, bliźniak, po czę-
ściowym remoncie, może być 2-ro-
dzinny, działka zagospodarowana, 
nowe okna i drzwi, 3 balkony 330.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

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, 152.70m², działka 31, 5 
m², os. Skorupy, cegła, dom w za-
budowie szeregowej w stanie de-
veloperskim, środkowy segment z 
ogrodem, garaż dwustanowiskowy 
470.000 zł  698-111-165, (85)742-21-
15  eM4 

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 

 » 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, 156m², działka 589, os. 
Dojlidy Górne, cegła, wolno stojący, 
stan developerski 490.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 160m², działka 596m², 
os. Jaroszówka, cegła, murowa-
ny, wolno stojący, 3 balkony, ta-
ras 40m², sauna, garaż. 460.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 176m², działka 309, ce-
gła, stan surowy zamknięty, bliźniak, 
segment A oraz B, 4 pokoje, wysoki 
stadard wykonania 288.000 zł  576-
070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 440, ul. 
Włościańska, os. Pieczurki, OKAZJA! 
Dom w zabudowie bliźniaczej w 
BARDZO atrakcyjnej lokalizacji w ce-
nie mieszkania! 299.000 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, 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, 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.. 519.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 280m², działka 1120, os. 
Wygoda, cegła, murowany, wolno 
stojący, oddzielny lokal handlowy 
65m, bezpośrednio przy głównej uli-
cy, 2000 rok budowy 890.000 zł do 
uzg. 505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 320m², działka 700, os. 
Grabówka, murowany, Fajny dom z 
klimatem. 577.000 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, 450m², działka 1125m², 
os. Dojlidy Górne, murowany, wolno 
stojący, możliwość prowadzenia dzia-
łalności, ładna działka, dwu rodzinny, 
dobry dojazd 590.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 66m², os. Bagnówka, 
cegła, szeregowy, Świetnie zrobio-
ne. Kominek, ogródek, wykończo-
ne 349.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 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 

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 

 » 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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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 

 » 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, 120m², działka 
613m², drewniany, dom do remon-
tu, ciche miejsce, parter+poddasze, 
prąd, wodociąg, kanalizacja 120.000 
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 

DOŁUBOWO, 216m², działka 2600m², 
gm. Dziadkowice, murowany, pię-
trowy, do aranżacyjnego remontu, 
salon z kominkiem, wszystkie media, 
telefon 490.000 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 

DOBRZYNIEWO Duże, 168m², działka 
887m², cegła, murowany, stan surowy 
zamknięty, wolno stojący, .. 335.000 
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. 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 kafl owe, 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 Michałowo, 120m², działka 
2900m, po remoncie, drewniany, wol-
no stojący, nowy dom, trzy budynki 
gospodarcze 299.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

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 

GRÓDEK, 153m², działka 1024, cegła, 
po remoncie, murowany, wolno sto-
jący, solary, do zamieszkania bez ko-
nieczności przeprowadzania remon-
tu 320.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

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

HALICKIE, 70m², działka 5853m², mu-
rowany, wolno stojący, Działka z do-
mem i budynkami gospodarczymi 
1km od Białegostoku,  250.000 zł do 
uzg. 505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

HOŁÓWKI Duże, 161m², działka 
3613 m², murowany, wolno stojący, 
do wprowadzenia, dla całej rodziny 
330.000 zł  698-110-165, (85)742-21-
15  eM4 

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

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,  770.000 zł do uzg. 516-010-
972, (85)744-66-87  AREA 

KONOPKI Pokrzywnica, 240m², dział-
ka 2600m², murowany, wolno stojący, 
bud. gospodarcze. 280.000 zł  698-
196-696  BIAŁ 

KORYCIN, 150m², działka 2250, dom 
dwurodzinny. 290.000 zł  609-799-
629  BIAŁ 

KROPIEWNICA  Racibory, 200m², 
działka 6756, murowany, wolno sto-
jący, Nieruchomość zabudowana 
domem mieszkalnym i budynkami 
gospodarczymi  269.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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 

KUŹNICA, 55m², działka 717 m², ul. 
Kościuszki, i budynek gosp, media: 
woda, prąd, kanalizacja. 75.000 zł  
511-093-356  SOK 

LEWICKIE, 140m², działka 668, po 
remoncie, murowany, wolno stojący, 
Uroczy dom z 2009r do wprowadze-
nia 399.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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, 190m², działka 600m², os. 
Centrum, piętrowy, bud. gospodar-
czy z garażem 140m², ogrzewanie na 
olej i węgiel, gotowy do zamieszkania. 
339.000 zł do uzg. 669-915-749  MOŃ 

 Mońki, 200m², działka 
1700m², piętrowy, dwa gara-
że przystosowane do warszta-
tu samochodowego. 200.000 

zł  507-482-372  BIAŁ 

N OWODWO RC E, 120m², dzia ł-
ka 750m², stan surowy zamknięty, 
Wolnostojący, 5 pokoi, pełne uzbro-
jenie, blisko Białegostoku 375.000 
zł  661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

OLMONTY, 140m², działka 1450m², 
Dom wolnostojący 550.000 zł  603-
704-771, 665-367-868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 Osowicze, 150m², domy wol-
no stojące, różne powierzchnie 
150-180m², na działkach o pow. 
812-845m². 602-102-041  BIAŁ 

 Osowicze, 180.60m², dział-
ka 407m², ok. Białegostoku, 
bliźniak. 602-102-041  BIAŁ 

POROSŁY, 250m², działka 1930m², 
cegła, murowany, wolno stojący, . 
999.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 
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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 
4.550-5.150zł/
mkw., lokale 

7.500-8.500zł/
mkw., miejs-

ca parkingowe 
15-25 tys. zł.

KRUDER BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
ul. Pozioma 4, 

Białystok 
tel. 793 005 840

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 kon-
dygnacyjny z garażami i miejscami postojowy-
mi w podziemiach w samym sąsiedztwie par-
ku Antoniukowskiego przy ul. Jana Pawła II . 

Mieszkania o pow. 35 – 90 mkw z widokiem na 
park. Rozpoczęcie w I połowie 2018 roku. 

I połowa 2018 

Piasta 5   (nowa inwestycja) Budynek 4 kondy-
gnacyjny z antresolami oraz windą na jednej z 
klatek, z piwnicami i miejscami postojowymi 
w podziemiach przy ul. Piasta 5 w Białymsto-
ku. Mieszkania o pow. 39 – 75 mkw. W ofercie 
także lokale usługowe o pow. 60 – 130 mkw.

Termin oddania – 
IV kwartał 2017

Ceny miesz-
kań – 4.850 zł/
m2  – 5650 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 

szeregów-
ki – II kwartał 

2017, bliźniak III 
kwartał 2017 

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 38 do 71 mkw. Przynależne komórki w ce-
nie mieszkania . Garaż podziemny z miejscami par-
kingowymi. Zaciszne zielone atrium z placem za-
baw i napowietrzną siłownią. Teren ogrodzony.

Pierwszy etap 
- listopad 

2017r.  Drugi 
etap -  III kwar-

tał 2018r. 

Cena od 4.950 
zł/mkw. 

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 Skoru-

py. Mieszkania w metrażu od 40 do 70 mkw.

 maj 2016 r. Od 4300 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. 116 mkw z garażem

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



POWIAT Hajnówka, 100m², działka 
3482m, cegła, murowany, wolno 
stojący, mała wieś między Narwią 
a Hajnówką, duża działka, budynki 
gospodarcze 130.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

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 

SOKOŁY, 132.50m², działka 863m², ul. 
Szkolna, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazien-
ki. 300.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

SOKOŁY, 270m², działka 1200m², 
ul. Nowy Świat, 6 pokoi, basen w 
ogrodzie. 390.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

SOKOŁY, 60m², działka 800m², ul. 
Nowy Świat, garaż, dom w cenie 
mieszkania. 160.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m, ul. 
Białostocka, cegła, murowany, wol-
no stojący, przy głównej trasie z 
Białegostoku, na dole lokal na górze 
dwa mieszkania 180.000 zł do uzg. 
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

 » 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, 250m², działka 585, cegła, 
wolnostojący, także pod pensjonat, 
opcja dokupienia działki 325.000 zł  
603-704-771, 665367868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

SZEPIETOWO, 150m², działka 540m², 
ul. Główna, dom w cenie mieszkania. 
249.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

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 

 » WŁOSTY OLSZANKA, 250M², 
DZIAŁKA 3900M², MUROWA
NY, ZABUDOWANIA MURO
WANE. 795-505-775  WYS 

WASILKÓW, 130m², działka 830m², 
os. Nadawki, stan surowy zamknię-
ty, Parterowy, 3 pokoje, możliwość 
adaptacji poddasza. Szybki dojazd 
do Białegostoku 450.000 zł  661-954-
545, (85)744-50-60  BMJ 

 » 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 255.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

WASILKÓW, 160m², działka 660, 
Do sprzedaży dom wolnostojący z 
2010r położony w Wasilkowie. Dom 
murowany, ocieplony. Po remoncie 
450.000 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, 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 

WYSOKIE Mazowieckie, 217m², dział-
ka 1341m², ul. Długa, 7 pokoi, 2 ła-
zienki. Dla dwóch pokoleń, rodzin. 
690-365-666 630.000 zł  690-365-
666  REMAX PARTNERS 

 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, 250m², garaż na dużej 
działce. 380.000 zł  518-581-437  BIAŁ 

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. BEMA 11, LOKAL 
W PAWILONIE HANDLOWYM 
RZEMIEŚLNIK, PARTER 
LUB WYNAJMĘ. 100.000 
zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, ul. Mieszka I 14, w pawilo-
nie handlowo- usługowym, I piętro, 
14.5m². 32.000 zł  510-717-568  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. Św. Rocha 13/15, lo-
kal 23m², lokal nr 126 sprzedam lub 
wynajmę (550zł ne  o). 50.000 zł  791-
706-822  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. Barszczańska, budy-
nek handlowo-usługowy, pow. 347 
m², działka 298 m². 549.000 zł  793-
932-155  REMAX PARTNERS 

BIAŁYSTOK, ul. Jerzego Popiełuszki, 
os. Leśna Dolina 450.000 zł  600-525-
899, (85)742-21-94  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  u l .  J u r o w i e c k a , 
Dwupoziomowy, wejście od ulicy, 
łatwy dojazd, pow.ok.92 m². 400.000 
zł  698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, ul. Legionowa, os. 
Centrum, Super lokal biurowo-han-
dlowy w centrum! 91, 1m² 389.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

 » 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 

EŁK, ul. Kilińskiego, Pilnie sprze-
dam budynek usługowo-mieszkal-
ny o pow.220m² pow działki 120m². 
Ogrzewanie z miejskiej sieci.Blisko 
promenady i głównej ulicy. 450.000 
zł do uzg. 518-301-058, (87)620-75-
93  EŁK 

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 

STANKUNY, gm. Wiżajny, Hotel, 
Pensjonat, Agroturystyka, 35 pokoi, 
działka 12, 85ha, stajnia, linia brzego-
wa jeziora. 4.600.000 zł  793-933-155  
REMAX PARTNERS 

WASILKÓW, ul. Wasilków, murowana 
hala magazyn produkcja 200m działka 
1830m², prąd woda szambo, dojazd 
asfaltowy  350.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

ŁYSKI, wynajmę garaż 105m², 5m wy-
sokości, ocieplony, z kanałem, pow. 
placu 1600m², utwardzony, ogrodzo-
ny, może być na warsztat samocho-
dowy lub magazyn 1.500 zł  604-752-
911  BIAŁ 

 » 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 19m², okolice Popiełuszki, 
Boboli murowany, ocieplany, drzwi 
metalowe gruba blacha, 2 zamki, ka-
nał- 3.60x80x1.40m, światło.  35.000 
zł do uzg. 602-846-791  BIAŁ 

 Garaż blaszak monito-
rowany do wynajęcia, ul. 
Prowiantowa, B-stok. 100 

zł  668-433-258  BIAŁ 

GARAŻ murowany na jeden samo-
chód, ul. Waryńskiego, B-stok. 24.000 
zł  505-145-583  BIAŁ 

 GARAŻE, najniższe ceny, różne wymiary. 
(85)733-60-26  BIAŁ 

OD 02.01.2018 r. do wynajmu garaż 
ul. Częstochowska 16, 13, 55 m² pod 
blokiem, wydzielony bramą uchylną, 
dodatkowo ogólna brama na pilota. 
Czynsz 250 + prąd 250 zł do uzg. 509-
543-990  BIAŁ 

OD 02.01.2018 r. do wynajmu garaż 
ul. Częstochowska 16, 13, 55 m² pod 
blokiem, wydzielony bramą uchylną, 
dodatkowo ogólna brama na pilota. 
Czynsz 250 + prąd. 250 zł do uzg. 509-
543-990  BIAŁ 

POSZUKUJĘ do wynajęcia garaż ok 
30m z kanałem. Białystok i okolice. 
400 zł  576-677-159  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, Bielsk Podlaski, 
ul. Kowalska 33, dzwonić po 18:00. 
(85)661-68-14  BIEL 

WYNAJMĘ garaż, Bielsk Podlaski, 
ul. Suwalska 33. 50 zł  (85)661-68-
14  BIEL 

WYNAJMĘ miejsce postojowe, ul. 
Kraszewskiego 19A, B-stok. 100 zł  
664-515-604  BIAŁ 

BUDOWLANE
ŁAPY, 776m², plac z dostępem do 
wszystkich mediów wraz z gazem 
ziemnym. 70 zł m² do uzg. 797-862-
982  BIAŁ 

 » ŚRÓDLESIE, 540M², UL. MY
ŚLIWSKA, OK. BIAŁEGOSTOKU 
600-281-816  BIAŁ 

ŁUŻANY, 340a, dom 100m² drewnia-
ny do remontu 125.000 zł  725-204-
114  BIAŁ 
ŻÓŁTKI, 4000m², ogrodzona, wszyst-
kie media. 70 zł m² 513-322-152  BIAŁ 

 B-stok Obrzeża (ul. Nadaw-
ki) Wasilków, 820m², dział-
ka budowlana, prąd, brak 
pcc. 691-028-004  BIAŁ 

 » B STOK, 2000M², SATURNA
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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, 1200m², prąd, woda, kana-
lizacja, w kształcie prostokąta, droga 
asfaltowa,  47.000 zł do uzg. 505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

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, 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, 1834m², prąd, woda, gaz, 
os. Dojlidy Górne 219.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 1m², szukam działki pod 
zabudowę magazynów, wyłącznie 
w Białymstoku . 501-088-077  BIAŁ 

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, 4829m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Skidelska, os. 
Białostoczek, przeznaczenie: zabu-
dowa jednorodzinna i tereny zielone, 
malowniczy zakątek  1.690.150 zł 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 380.000 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 

BIAŁYSTOK, 9955m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Fasty, działka pod in-
westycję, w sąsiedztwie zabudowa 
szeregowa i jednorodzinna, dojazd 
asfaltem 85 zł m² do uzg. 505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

BIELSK Podlaski, 561m², ul. 11-go 
Listopada, prąd, woda, kanalizacja, 
kształtna. 69.000 zł  793-932-155, 
(85)741-37-83  REMAX PARTNERS 

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, 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 

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 

DĄBROWKI, 5200m² 29 zł m² do uzg. 
502701966  BIAŁ 

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 

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 

GNIŁA, 1000m², prąd, pozwolenie 
na budowę 57.000 zł  600-525-899, 
(85)742-21-94  HOME-SERVICE 

GRABÓWKA, 1400m², . 90 zł m² 783-
833-802  BIAŁ 

GRABÓWKA, 1800m², oraz 3300m². 
130 zł m² 606-831-247  BIAŁ 

GRABÓWKA, 720m², wszystkie me-
dia, wydane warunki zabudowy. 
80.000 zł  503-558-973  BIAŁ 

GR A JEWO, 1250m², ul. Wojska 
Polskiego 130.000 zł  660-006-425  
GRAJ 

GRÓDEK Nad Zalewem, 1350m², prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, Działka położona na zalewem 
z bezpośrednim zejściem do wody.
Działka budowlana. 59 zł m² do uzg. 
502-701-966  BIAŁ 

GRÓDEK, 1200m², ul. Białostocka, nr 
1106-1, warunki zabudowy, wszystkie 
media. 50 zł m² 664-515-604  BIAŁ 

 » 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 

HRYNIEWICZE, 2059m², prąd, woda, 
uzbrojenie w ulicy, warunki zabudo-
wy, ok.33x63m 175.000 zł do uzg. 
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

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 

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,  prąd,  u l . 
Wodociągowa, pe łne media ok 
30m od działki w drodze asfaltowej, 
kwadrat 121.200 zł  885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 
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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

450.000

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



KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, ul. 
-, os. Kolonia Grabówka, działka przy 
drodze asfaltowej. 192.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

KRYPNO Wielkie, 4600m², prąd, 
woda, kanalizacja, pod zabudowę 
92.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

KURIANY, 1056m², prąd, woda, 
kształt: kwadrat. 73.920 zł  793-932-
155  REMAX PARTNERS 

KURIANY, 970m², prąd, woda, rejon 
nowej zabudowy 49.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

LEWKI Koło Bielska Podlaskiego, 54a, 
rolno-budowlana, blisko prąd i woda. 
15 zł m² 510-715-661  BIEL 

MICHAŁOWO, 2559m², prąd, woda, 
ul. Białostocka, trzy działki-2559m, 
4235m, 5072m, pod budownictwo 
jednorodzinne, możliwość podzia-
łu 50 zł m² do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

MOŃKI, 670m², ul. Nowokościelna, 
osiedle jednorodzinne 49.000 zł  663-
460-468  MOŃ 

MOŃKI, 800m², ul. Św. Kazimierza, 
wszystkie media, ogrodzona, zabu-
dowana garażem. 175.000 zł  785-
642-439  MOŃ 

NAREWKA, 0.27ha, . 30.000 zł  662-
211-846  HAJ 

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 

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 

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, ka-
nalizacja, ul. -, os. Olmonty, cicha spo-
kojna okolica. 135.000 zł  535-206-
800, 782-347-235  BIAŁ 

OLMONT Y, 1117m², prąd, woda 
122.800 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

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. 120 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 

OLMONTY, 5000m², os. Olmonty, 
WYJĄTKOWA, duża, piękna działka 
budowlana objęta miejscowym pla-
nem zagospodarowania pod miesz-
kaniówkę i usługi, media 115 zł m² 
660-474-444  BEWE 

OLMONTY, 6000m², os. Olmonty, 
SUPER działka budowlana objęta 
miejscowym planem zagospodaro-
wania pod mieszkaniówkę i usługi, 
media  110 zł m² 660-474-444  BEWE 

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 

 » 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, 2231m², z warunkami 
zabudowy, prąd; za szkołą 55.000 zł  
606-881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 5726m², za szkołą, prąd 
115.000 zł  606-881-066  BOMAR 

ROGOWO, 3000m², prąd, woda, dział-
ka rolna w części przeznaczona pod 
zabudowę jednorodzinną, dojazd as-
faltem 99.000 zł szt. do uzg. 505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

RUMEJKI, 1300m², duża, kształtna, 
55x23m, uzbrojenie w ulicy. 43.000 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

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 

SOCHONIE, 1100m², ul. Cicha, teren 
usługowo- przemysłowy 150.000 zł  
663-460-468  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 

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, 920m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, tylko 8 km od Białegostoku,  
58.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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 

ZABŁUDÓW, 1000m², trzy działki: 
1000m², 1200m² i 2100m², warunki 
zabudowy, media. 50 zł m² 518-581-
437  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwością 
uzyskania warunków zabud., większa 
działka 8888m² z war.zabud., dojazd 
utwardzony, 30zł m² cena do negocja-
cji  661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

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 

REKREACYJNE

 » BALIKI, 500M², GM. 
NOWOGRÓD, NAD RZEKĄ 
PISA. 600-588-666  ŁOM 

DŁUŻEC, 2187m², prąd, woda, do za-
budowy rekreacyjnej, linia brzegowa 
ok. 21 m, j. Krzywe położone na szla-
ku Krutyni, doskonałe dla wędkarzy 
100.000 zł  698-110-165, (85)742-21-
15  eM4 

GM. Bielsk Podlaski, 5900m², + siat-
ka, słupki, domek, wc, pozwolenie i 
projekt na staw. 30.000 zł  506-731-
735  BIEL 

ROŻYŃSK Wielki, 700m², ogrodzona 
135.000 zł  600-525-899, (85)742-21-
94  HOME-SERVICE 

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 

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 

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 

 » 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. Mońki, 13.50ha, gospo-
darstwo rolne, ziemia z zabudo-

waniami. 665-530-912  MOŃ 

GROŹIMY Gmina Grajewo, 1.50ha, 
1ha lasu, kilkudziesięcioletni.  35.000 
zł  660-006-425  GRAJ 

JUCHNOWIEC Dolny, 850m², prąd, 
kształtna, wymiary: 22x38 m, wokół 
nowa zabudowa 79.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

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 

LEWICKIE, 4500m², . 70 zł m² do uzg. 
664-972-116  BIAŁ 

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 

OGRODNICZKI, Gm. Supraśl, 3000m², 
i 3400m², częściowo zalesione, wa-
runki zabudowy, nr geod. 3847-9, 
3847-8. 50 zł m² 603-456-433  BIAŁ 

OLMONT Y, 12370m², prąd, os. 
Izabelin, przy ul. Herbowej. 500.000 
zł  884-691-250  BIAŁ 

P I EŃK I ,  8 0 019m²,  prąd,  gm. 
Michałowo, działka leśna 240.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

P I EŃK I ,  91055m²,  prąd,  gm. 
Michałowo 305.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

PISZ, 5.69ha, działka rolno-budow-
lana. 120.000 zł  601-054-190  PISZ 

POW. Ełk, 5.70ha, rolno- budowlana. 
120.000 zł  693-839-058  EŁK 

 POW. Siemiatycze, wydzierżawię łąki i nieużytki, od 
1ha powierzchni, pow. siemiatycki, hajnowski i bielski, 

na dłuższy okres. 500-874-306  SIEM 
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I   BIRKBUDI   BIRKBUD

I dla rodzin i dla singliI dla rodzin i dla singli
Zaledwie kilka miesięcy wystarczyło, by przy ulicy 

Hetmańskiej w Białymstoku powstało unikalne 
osiedle, gdzie swoje miejsce na ziemi mogą znaleźć 

zarówno całe, wielodzietne rodziny jak i osoby samotne. 
„Osiedle Hetmańska” to jedna z kilku inwestycji, które jako 
generalny wykonawca realizuje białostocka fi rma BIRKBUD.

– Już teraz możemy pochwalić się, że inwestycja przy ulicy 
Hetmańskiej to już całe osiedle. Budowę III etapu rozpoczęliśmy 
w maju tego roku. Jest to budynek trzypiętrowy z windami i z 39 
miejscami garażowymi w poziomie parteru – mówi Urszula 
Śliwowska, z fi rmy BIRKBUD.

Mieszkania (54 szt.) o różnorodnych układach i wielkościach 
(od 33 m2 do 86 m2) zadowolą zarówno rodziny z dziećmi jak 
i singli. Klienci mają do wyboru mieszkania dwupoziomo-
we z ogródkami i tarasami, mieszkania małe dwupokojowe, 
mieszkania większe trzy i czteropokojowe, mieszkania jedno 
i dwustronne.

– Dojeżdżające do poziomu garaży cichobieżne windy ułatwią 
mieszkańcom codzienne funkcjonowanie. Sąsiedztwo okolicznych 
domków jednorodzinnych oraz zabudowa wielorodzinna od ul. 

Hetmańskiej gwarantuje ciszę i spokój przyszłym użytkownikom 
– dodaje przedstawicielka BIRKBUDU.

Cena waha się w granicach 4,5 tys. -5,1 tys. za m2. Zakończenie 
budowy zaplanowano na koniec listopada 2018 rok.

Dostępne są także mieszkania na II etapie inwestycji „Osiedle 
Hetmańska”, która już wkrótce zostanie ukończona. Jest to bu-
dynek dwupiętrowy z windami i z 18 miejscami garażowymi 
w podziemiu. Obecnie pozostały tam mieszkania o metrażu 63 m2, 
74 m2, 75 m2 w atrakcyjnej cenie 4800 zł za metr kwadratowy. 
Zakończenie budowy zaplanowano na koniec tego roku.

Pierwszy budynek osiedla przy ul. Hetmańskiej 83 został 
wybudowany w I kwartale 2017. Blok ma dwa piętra mieszkalne 
z usługami w parterze i garaż podziemny z miejscami parkin-
gowymi. Obecnie pozostały w sprzedaży mieszkania o metrażu 
63 m2, 71 m2 i 78 m2. Część z nich jest dwustronna z balkonami 
po jednej stronie. Atutem tej inwestycji są także komfortowe tarasy 
i ogródki. Obecnie trwa promocja i wszystkie mieszkania dostępne 
są w atrakcyjnej cenie 4700 zł za metr kwadratowy. Dynamicznie 
rozwijająca się okolica na granicy dwóch wielkich osiedli mieszka-
niowych gwarantuje bliski dostęp zarówno do środków transportu 
miejskiego jak i centrów handlowych oraz instytucji publicznych.

INNE INWESTYCJE BIRKBUDU

W 2017 roku zakończyła się budowę III ETAPU osiedla 
domków szeregowych „Szlachecki Zakątek” w Zaściankach. 
To wymarzone miejsce dla osób pragnących w zaciszu własnego 
ogródka spędzać chwile z rodziną rozkoszując się widokiem 
na okoliczne zielone łąki i zagajniki. Szeregówki są w dwóch 
rozmiarach: 88 m2 i jedna rogowa 157 m2 (z garażem). Atutem 
każdej z nich jest własny ogródek oraz przynależne miejsce 
parkingowe. Zachęcająca cena 330 000 zł spełnia warunki 
programu „Mieszkanie dla Młodych”, ale może skusić również 
pozostałych chętnych, nie podlegających pod program. Na osie-
dlu domków szeregowych „Szlachecki Zakątek” dostępna jest 
również ostatnia szeregówka z etapu II o powierzchni 140 m2 
plus garaż z dwustronnym ogródkiem w promocyjnej cenie 
399 000 zł.

PB-U „BIRKBUD” w IV kwartale 2017 roku zakończy także 
nietypową inwestycję przy ul. Dziesięciny 89. Realizowane jest 
tam osiedle dwu kondygnacyjnych budynków bezczynszowych, 
każdy segment z dwoma apartamentami o powierzchni 45 m2 
i 55 m2 z zielonymi tarasami lub balkonami oraz indywidualnym 
garażem. Bliskość rozbudowanego osiedla Dziesięciny zapewnia 
dostęp do wszelkich instytucji publicznych oraz transportu miej-
skiego. Teren osiedla jest ogrodzony w otoczeniu prywatnych 
domków i pobliskiego lasu. Cena waha się w granicach 4,9 tys. 
-5,0 tys. za m2. Obecnie dostępny metraż to 55 m2.

NP

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT INWESTYCJI NA STRONACH: 
WWW.BIRKBUD.PL ORAZ WWW.PBMSRODMIESCIE.PL



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 

SAMÓŁKI Małe, 3848m², gm. Wyszki, 
5km od Strabli, w pobliżu woda, prąd, 
telefon, dojazd asfaltowy. 50.000 zł  
603-456-433, (85)742-05-82  BIEL 

SOFIPOL, 2.13ha, ziemia po zrębie 
lasu. 28.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

S O KÓ ŁK 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 

STARE Masiewo, 3ha, działka rolna 
280.000 zł  513-914-328  HAJ 

STRADUNY Gmina Ełk, 0.50ha, cen-
trum miejscowości, z własną linią 
brzegową o dł. 150m, nad rzeką. 
95.000 zł  660-006-425  EŁK 

TYKOCIN, 2.40ha, ul. Hermany, sprze-
dam las 2, 4 h miejscowosc hermany 
gm tykocin 42.000 zł do uzg. 504-
322-490  BIAŁ 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
3000m², prąd, Działka z możliwo-
ścią zabudowy w cichej i spokojnej 
okolicy, równy teren. Nr geod. 86 1 
Również dla nierolników 14 zł m² do 
uzg. 600-307-048  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, 3710m², prąd, woda, ka-
nalizacja, ul. Kazimierza Wielkiego, os. 
Wygoda, przy obwodnicy, plan zago-
spodarowania pod usługi 927.500 zł 
szt. do uzg. 505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

SOCHONIE, 1100m², ul. Cicha, przy 
lesie, w sąsiedztwie tartak 150.000 
zł  663-460-468  BIAŁ 

BRONISZEWO, 30a, siedlisko gm. 
Tykocin, dom, stodo ła, obora. 
400.000 zł  573-011-928  BIAŁ 

CAŁE Podlaskie i Mazowieckie, 500m², 
wynajmę lub kupię działkę na osiedlu 
lub w bliskiej odległości w miejsco-
wościach powyżej 10tyś 535-480-
220  BIAŁ 

ELIASZUKI, 8500m², prąd, woda, 
ze starym domem i stodo łą , w 
Puszczy Ladzkiej łaczy się z Puszczą 
Białowieską, rzeka Narewka wpada 
do rzeki Narew  52.000 zł  606-881-
066  BOMAR 

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. 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 

 » 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 

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 

MIKŁASZE 64, 4000m², siedlisko. 
80.000 zł  668-214-078  BIEL 

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 

OGRODNICZKI, 5000m², łąka. 15 zł  
502-297-415  BIAŁ 

 » OK CZEREMCHY, 3.50HA, POD 
INWESTYCJĘ, NA TERENIE PRZY
GRANICZNYM, UZBROJONA Z 
PRAWEM ZABUDOWY, PLUS 
LAS. 80.000 zł  667-304-347  BIEL 

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 

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 

PLEWKI, 5900m², 4km od Wysokiego 
Mazowiecka. 240.000 zł do uzg. 795-
505-775  WYS 

SOFIPOL, 2000m², siedliskowa, gm. 
Gródek. 60.000 zł  503-757-224  BIAŁ 

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 

ZIEMIA ROLNA

FOLWARKI Wielkie, 8ha 35.000 zł ha 
698-828-535  ZAM 

KRASNOPOL, 4.11ha, sprzedam zie-
mię rolną w gm krasnopol 4, 11 ha 
100 zł do uzg. 782-404-239  SEJ 

NOWODWORCE, 3ha, wydzierżawię 
ziemię, 2000zł rocznie. 2.000 zł  518-
993-799  BIAŁ 

 » ROGOWO, 4.25HA, GM. 
CHOROSZCZ. 30.000 zł 
ha 661-077-514  BIAŁ 

SIEMIATYCZE, 0.70ha, . 20.000 zł  
728-860-389  SIEM 

TYNIEWICZE, 13500m², ziemie rolna 
z pokładami żwiru działka znajduje się 
przy drodze asfaltowej gmina Narew. 
65.000 zł szt. 781-843-482  HAJ 

WYK, 85100m², Sprzedam lub wy-
dzierżawię Gospodarstwo rolne 8, 
51ha Wyk Zbójna, Gospodarstwo 
składa się z 4 działek. Ogłoszenie wła-
ściciela 350.000 zł  698-501-173  ŁOM 

ZAPIECZKI, 1ha, pod stawy łowne, 
ustronne, spokojne miejsce. 35 zł m² 
do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA

B STOK, 2 pokoje, umeblowane. 400 
zł pokój (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, ul. Radzymińska, 
pokój uczniom. 300 zł osoba 515-
193-592  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, umeblowane, po 
remoncie. 400 zł pokój (85)653-47-
20  BIAŁ 

B STOK, os. Wygoda, umeblowany 
pokój 25m² w domu, 200zł kaucja 
zwrotna. 500 zł  695-974-308  BIAŁ 

B STOK, pokój do wynajęcia, umeblo-
wany, 450zł bez dodatkowych opłat. 
502-782-576, 510-180-864  BIAŁ 

B STOK, ul. Wierzbowa, poszukuję 
współlokatora do mieszkania w bloku. 
550 zł  575-696-328  BIAŁ 

BIALYSTOK, Szukamy kawelerki w 
centrum miasta, bez lokatorow i bez 
dodatkowych oplat. Koszt wynajmu 
do 800zl. Malzenstwu pracujacym  
800 zł  514-168-664  BIAŁ 

HAJNÓWKA, ul. Białostocka 48, po-
koje do wynajęcia w piętrówce dla 
studentów zaocznych i firm. 30 zł 
osoba 606-375-683  HAJ 

RZĘDZIANY, ok. B-stoku, przyjmę 
samotną kobietę na mieszkanie w 
zamian za pomoc w domu. 574-328-
095  BIAŁ 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

ŁOMŻA, 3 pokoje, ul. Plac Pocztowy, 
. 1.100 zł całość 729-389-825  ŁOM 

 B-stok, 2 pokoje, ul. Pro-
wiantowa, parter, umeblo-
wane, wyposażone (prócz 
pralki) ogrzewanie pieco-

we, ogródek, możliwość wy-
najęcia garażu. 750 zł +licz-

niki 668-433-258  BIAŁ 

 » 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, ul. Kraszewskiego,, 
mieszkanie małżeństwu, I piętro, 
wspólnota. 1.000 zł +liczniki 518-
993-799  BIAŁ 
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B STOK, 40m², samodzielne mieszka-
nie parze w domu jednorodzinnym, 
kaucja 500zł. 800 zł +liczniki 695-
974-308  BIAŁ 

B S TO K, os. Fasty, przy Szosie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogro-
dzona. 900 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, ul. Pułaskiego, kawalerka 
umeblowana. 600 zł +opłaty 600-
671-462  BIAŁ 

BIAŁSYTOK, wynajmę budynek dla 
fi rm, 5 pokojowy. 1.200 zł +liczniki 
510-613-091, 507-828-641  BIAŁ 

B I A ŁY 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, os. Śródmieście, 
z kuchnią, umeblowane, 350zł za po-
kój + liczniki. 785-598-168  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Gajowa, 
48m², umeblowana kuchnia+lodów-
ka, piętro 7. 900 zł +liczniki 661-549-
431  BIAŁ 

 » 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. Pietkiewicza, 
os. Tbs, 2 pok. 2 p. bez mebli tylko 
kuchnia i lodówka . 1200 całość z 
oplatami. kaucja 1000 zł wolne od 20 
grudnia. 1.200 zł  664-049-925  BIAŁ 

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. Sienkiewicza, 
os. Centrum, parter, po gen. rem, 
1500 + opłaty + kaucja.. 1.500 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIALYSTOK, 1 pokoje, pokój do wyna-
jęcia w domku lub bloku, bez lokato-
rów. Jesteśmy pracującymi osobami. 
koszt do 800zł bez opłat. 800 zł  514-
168-664  BIAŁ 

B I A L Y S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Świętokrzyska 5, os. Antoniuk, 33m 2 
pok. pokój z aneksem kuch., sypialni. 
W pełni umeblowane pralka, lodów-
ka. 900 zł +opłaty 504-101-416  BIAŁ 

H E N R Y K O W O, 6 p okoje,  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 

KLEOSIN, 3 pokoje, umeblowane, 
obok Politechniki, studentkom. 1.200 
zł +opłaty 608-155-871  BIAŁ 

KRYWIATYCZE 24, dom do wynaję-
cia gm. Orla, 90m², 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, 0.5ha placu, budynki 
gospodarcze, do dyspozycji opał, dla 
rodziny. 1.000 zł +liczniki 575-719-
809  BIEL 

KRYWIATYCZE, dom 3 pokoje+kuch-
nia w zabudowie, 0, 5 ha placu bu-
dynki gospodarcze, wynajmę dla dla 
rodziny. 600 zł +liczniki 575-719-809  
BIEL 

OK. B-stoku, wynajmę domek przy 
szosie Knyszyńskiej, duża działka, dla 
dobrych ludzi. 800 zł  (85)653-47-
20  BIAŁ 

OLMONTY, wynajmę stodołę 100m². 

400 zł  884-691-250  BIAŁ 

RADZYMIN Ok. Warszawa, pokoje, 2, 
3-osobowe dla pań, z UKR, lub 15zł 
doba, komunikacja miejska 450 zł 
osoba 519-646-574 

SUWAŁKI, 1 pokoje, duży pokój, kuch-
nia, łazienka. 400 zł  732-998-621  
SUW 

SUWAŁKI, ul. Mereckiego, pokój, 
kuchnia, łazienka. 500 zł  508-184-
490  SUW 

WASILKÓW, 2 pokoje, ul. Krucza, 
1000zł +prąd i gaz. 1.000 zł  605-
264-949  BIAŁ 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 » 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 

 » 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, 28m², ul. Boboli, po remon-
cie. 1.100 zł  609-911-477, 501-065-
551  BIAŁ 

B STOK, 30m², centrum, lokal pod 
usługi fryzjerskie. 1.300 zł  694-175-
685  BIAŁ 

 » B STOK, 30M², UL. BEMA 
11, WYNAJMĘ LOKAL 
NA PARTERZE, PAWILON 
HANDLOWY RZEMIEŚLNIK. 
750 zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, 347m², ul. Barszczańska, bu-
dynek handlowo-usługowy, dział-
ka 298 m². 4.600 zł  793-932-155  
REMAX PARTNERS 

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, 36m², ul. Sienkiewicza 81-3, 
lokal 111, z przeznaczeniem na usługi, 
handel, biuro. 900 zł +liczniki 662-
062-952  BIAŁ 

B STOK, 70m², ul. Baranowicka, z 
dwoma wejściami, duża witryna, do-
stępny od 2.01.2018r. 1.400 zł  505-
970-756  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, Do wynajęcia lokal handlowo 
- usługowy zlokalizowany w bloku w 
ciągu lokali. Wejście bezpośrednio z 
chodnika. 4.800 zł +opłaty +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 

BIAŁYSTOK, 540m², ul. Gajowa 63 A, 
os. Dziesięciny, Własna działka 1446 
mkw. Wysokość pomieszczeń 3 m. 
Wszystkie media.  9.900 zł +liczniki 
+VAT do uzg. 790-810-006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 65m², os. Marczuk 
2.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 67m², ul. Waszyngtona, 
handlowo-usługowy, parter, witry-
ny, parking. 4.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

 » 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 

GM.CHOROSZCZ, 224m², NOWY 
LOKAL HANDLOWO-BIUROWY 224 
m²**PRZY SZOSIE WARSZAWSKIEJ!  
5.600 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

MOŃKI, 100m², os. Centrum, parter, 
na usługi handlowo-biurowe, cena 
plus prąd. 3.200 zł do uzg. 503-399-
247  MOŃ 

MOŃKI, 35m², os. Centrum, 1 piętro. 
1.000 zł całość 503-399-247  MOŃ 

OK. Augustowa, 60m², wynajmę po-
mieszczenie na działalność lub ma-
gazyn, 40m² i 60m². 800 zł  501-398-
253  AUG 

POW. Olecko, lokal do wynajęcia 
na Sylwestra- Pałacyk na Skarpie, z 
noclegami (16 miejsc), sala na ok. 30 
osób. 3.500 zł  514-250-338  OLE 

SOKOŁY, os. Szosa Mazowiecka, ho-
tel-pensjonat, 17 pokoi, działka 4340 
m². 4.500 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

SUWAŁKI, 30m², ul. Minkiewicza 27, 
. 800 zł  608-279-484  SUW 

WASILKÓW, 80m² 600 zł +liczniki 
513-914-328  BIAŁ 

WASILKÓW, 80m², lokal użytkowy 
na garaż lub magazyn. 600 zł  513-
914-328  BIAŁ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

 » DOMEK Z DZIAŁKĄ NA TE
RENIE BIAŁEGOSTOKU. 
693-409-776  BIAŁ 

MAŁŻEŃSTWO poszukuje pokoju do 
wynajęcia, z kuchnią, Grajewo. 880-
007-800  GRAJ 

PAN pracujacy poszukuje pokoju  698-
380-839, (69)838-08-39  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 

POSZUKUJĘ kawalerki d o wynajęcia 
w Łomży i w Ostrów Mazowiecka. 
504-509-564  ŁOM 

 Rodzina 6 osobowa wy-
najmie mieszkanie 3-4 po-

kojowe w Białymstoku, na ul. 
Pogodnej, os. Bema, Nowe 
Miasto. 786-997-973  BIAŁ 

SPOKOJNA rodzina 2 osobowa dbają-
ca o cudzą własność poszukuję miesz-
kania do wynajęcia na dłuższy okres 
czasu może być do niewielkiego re-
montu 733-358-733  BIAŁ 

ZAMIANA

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 

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie 
26.5m² na większe 35m² w Prostkach, 
Szczuczynie lub białej Piskiej. 62.000 
zł  502-109-221  EŁK 

KUPIĘ

BLACHA na dach. 501-653-850  AUG 
DESKĘ podłogową tanio kupię 60m². 
601-955-795  BIAŁ 

KUPIĘ 50 słupków ogrodzeniowych do 
siatki, ok. Bielska. 695-222-217  BIEL 

KUPIĘ deski podłogowe z rozbiórki, 
moga być z farbą minimum 50m² 
do 70m² 601-955-795, (60)195-57-
95  BIAŁ 

KUPIĘ halę namiotową, wiatę do sa-
modzielnego montażu lub kontener. 
510-484-476 

KUPIĘ płyty drogowe. 600-853-530  
BIAŁ 

NAMIOT wojskowy techniczny lub 
konstrukcję. 504-062-500  SOK 

0KNA pcv, 117x116, 2szt, nowe 390 zł 
szt. 508-073-762  BIAŁ 
ŚWIETLÓWKI Philips 18W, nieużywa-
ne, oryginalnie zapakowane, energo-
oszczędne, 10szt. 8 zł szt. 797-542-
353  BIAŁ 

BALE dębowe. 800 zł m³ 669-980-
729  ŁOM 

BALE wysuszone świerk gr. 7.5cm, szer. 
22.5cm, dł. 4.40m. 600 zł m³ do uzg. 
510-192-176  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 

BEJCA do barwienia drewna, 8kg. 40 
zł kg (86)271-38-53  ZAM 

BEJCA orzech do drewna, 8kg. 30 zł 
kg (86)271-38-53  ZAM 

BIDET 60 zł  604-922-094  BIAŁ 
BOJLER c.o 80 l, z wężownicą i grzał-
ką elektryczną. 250 zł  536-005-927  
BIAŁ 

BOJLER elektryczny 120l, używany. 
300 zł  (86)271-38-53  ZAM 

BRAMA dwuskrzydłowa ogrodzenio-
wa, metalowa, nowa. 350 zł  792-
057-615  BIAŁ 

BRODZIK akrylowy 80 zł  604-922-
094  BIAŁ 

BRODZIK głęboki z siedziskiem, naroż-
ny, akrylowy z panelem obudowują-
cym 250 zł całość 508-073-762  BIAŁ 

BRZOZA dłużyca, 5m³. 220 zł m³ 501-
653-850  AUG 

CEGŁA czerwona, mocno wypalana, 
na kominy. 1 zł szt. 571-232-731  GRAJ 

CEGŁA rozbiórkowa. 0, 80 zł  517-615-
833  BIAŁ 

 » 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 

CYNA do lutowania, 2kg. 100 zł kg 
(86)271-38-53  ZAM 

DACHÓWKA czerwona poniemiec-
ka, możliwy dowóz. 0, 80 zł szt. 606-
262-582  EŁK 

DESKA calówka 4.5m³, możliwy trans-
port. 450 zł m³ 604-331-156  MOŃ 

DESKA calówka, kantówka, 400 do 
600złm³ 501-344-522  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 calówki 2m. 500 zł  507-975-
896  BIAŁ 

DESKI dębowe grubość 2 cale 5 cm 
sezonowane 5 lat ładne na schody 
itp . 2.600 zł m³ 500-465-467  SIEM 

DESKI dębowe. 1.000 zł m³ 501-344-
522  BIAŁ 

DESKI jesionowe 50mm, 7.5m³. 1.800 
zł  693-409-808  BIAŁ 

DESKI podłogowe gr. 32mm, ok. 1m³. 
400 zł  500-767-728  BIAŁ 

DESKI sosnowe. 500 zł m³ 501-344-
522  BIAŁ 

 Deski tarasowe - modrzew 
syberyjski, legary, więcej infor-
macji na: www.a-and-a.pl. 79 zł 
m² +VAT 503-640-446  SUW 

DOMEK np. na działkę do rozbiórki i 
przewiezienia 3x2- boki blacha ocyn-
kowana, dach papa. 800 zł  798-906-
407  SOK 

DOMY drewniane, całoroczne, letni-
skowe. 500-556-625 

DRABINA aluminiowa, nowa, 3x9 
stopni, dł.max.5, 6m 360 zł  531-
865-030  BIAŁ 

DREWNO dłużyca, 2 kawałki 8m i 2 
kawałki 6m. 200 zł m³ 609-799-629  
BIAŁ 

DRZWI 100 drewniane, używane, 3szt. 
200 zł  668-178-073  ŁOM 

DRZWI aluminiowe, 2-skrzydłowe, 
163x210, nowe, szklenie pojedyńcze 
1.100 zł  796-335-325  BIAŁ 

DRZWI balkonowe 2 szt lewe, pra-
we drewniane 100 zł szt. 511-616-
141  BIAŁ 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 100X214CM, 
OKNA 198X115CM 2SZT, 97X115CM 1SZT, 

119X117CM 1SZT. 601-183-177  BIAŁ 

DRZWI balkonowe pcv, 2-skrzydłowe, 
147x230 580 zł  531-865-030  BIAŁ 
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DRZWI balkonowe z futryną 150 zł  
796-335-325  BIAŁ 

DRZWI balkonowe, pcv, nowe 470 zł  
794-290-227  BIAŁ 

DRZWI drewniane nowe z metalo-
wą futryną 430 zł całość 796-335-
325  BIAŁ 

DRZWI drewniane z futryną, nowe 
470 zł  508-073-762  BIAŁ 

DRZWI drewniane, sosnowe, nowe 
220 zł  531-865-030  BIAŁ 

DRZWI harmonijkowe, drewniane, 
przeszklone 200 zł  531-865-030  BIAŁ 

DRZWI harmonijkowe, pcv, nowe 110 
zł  794-290-227  BIAŁ 

DRZWI metalowe 90 zewnętrzne. 250 
zł  792-057-615  BIAŁ 

DRZWI metalowe z futryną i okuciami, 
zewnętrzne, nowe, polskie, ocieplo-
ne, gotowe do montażu 750 zł całość 
508-073-762  BIAŁ 

DRZWI pokojowe lewe prawe, 80. 80 
zł szt. 604-569-119  BIAŁ 

D R Z W I tarasowe, przesuwne, 
szer.264x230, białe-antracyt 2.250 
zł  794-290-227  BIAŁ 

DRZWI techniczne z futryną, ocieplo-
ne, nowe 430 zł całość 508-073-762  
BIAŁ 

DRZWI wejściowe do mieszkania w 
bloku. 200 zł  507-624-393  BIAŁ 

DRZWI wejściowe, nowe. 1.200 zł  
(85)715-29-32  BIAŁ 

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor je-
sion, 2szt. 40 zł szt. (86)271-38-53  
ZAM 

DRZWI z futryną 250 zł  796-335-
325  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, drewniane, uży-
wane, 85x205, 1szt. 100 zł  (86)271-
38-53  ZAM 

DRZWI zewnętrzne, metalowe, prze-
szklone, 73mm, dwa zamki, okucia, 
polskie, gotowe do montażu 1.530 
zł całość 794-290-227  BIAŁ 

DR ZWI zewnętrzne, pcv, nowe, 
90x200, przeszklone, białe 950 zł  
531-865-030  BIAŁ 

DYLE dębowe. 1.800 zł m³ 501-344-
522  BIAŁ 

FUTRYNY do drzwi, metalowe, ocyn-
kowane z uszczelką, 4szt 100 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

FUTRYNY drewniane do drzwi, nowe, 
8szt 130 zł szt. 604-922-094  BIAŁ 

FUTRYNY metalowe do drzwi, nowe, 
8szt 100 zł szt. 794-290-227  BIAŁ 

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

GRZEJNIK łazienkowy-drabinka 130 
zł  604-922-094  BIAŁ 

GRZEJNIK aluminiowy Gavia, 18 żebe-
rek, nowy. 250 zł  731-929-584  BIAŁ 

GRZEJNIK aluminiowy, krakowski, 10 
żeberek 150 zł  531-865-030  BIAŁ 

GRZEJNIK elektryczny olejak, 12 żebe-
rek. 150 zł  571-232-731  GRAJ 

GRZEJNIK Purmo 90x140cm, nowy. 
350 zł  513-322-152  BIAŁ 

GRZEJNIKI żeliwne. 50 zł szt. 792-
605-260  AUG 

GRZEJNIKI panelowe nowe firmy 
Radson, Cosmo, niskie ceny, 100-
600zł. 513-914-328  BIAŁ 

GRZEJNIKI panelowe, nowe, najniższe 
ceny, 150-300zł. 513-914-328  BIAŁ 

GRZEJNIKI panelowe, purmo, 4szt 120 
zł szt. 796-335-325  BIAŁ 

KABINA prysznicowa z brodzikiem, 
narożna 260 zł całość 508-073-762  
BIAŁ 

KABINA prysznicowa, narożna. 150 zł  
571-232-731  GRAJ 

KAFLE z rozbiórki. 5 zł szt. 884-691-
250  BIAŁ 

KLIMATYZACJA do mieszkania. 700 
zł  (85)715-29-32  BIAŁ 

KOMINEK żeliwny 1.700 zł  796-335-
325  BIAŁ 

KOSTKA brukowa fala, czerwona z 
rozbiórki, ok.220m² 27 zł m² 794-290-
227  BIAŁ 

KOSTKA z rozbiórki drogi, 6 kątna. 2 
zł szt. 571-232-731  GRAJ 

KRĘGI studzienne, 2szt. 200 zł  661-
841-996  WYS 

KRATA metalowa wejściowa, szer. 
85cm, wys. 2.04. 200 zł  722-273-
722  BIAŁ 

LINA stalowa fi  16, polska, dł. 40m. 12 
zł mb 500-067-949  SOK 

LUKSFERY 20 x 20, 32 szt. 3 zł szt. 
(86)271-38-53  ZAM 

 NAJTAŃSZE BLACHY TRAPEZOWE, II GAT, TYLKO 
14 ZŁ M² NETTO, METALKOMPLEKS KRUPNIKI 

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 

ODDAM gruz 2m³, pomoge zaladowac 
516-329-366  BIAŁ 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, automatyka, 
siatka ogrodzeniowa, panele ogrodzeniowe itp. 

660-918-263  BIEL 

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 drewniane z demontażu ok.25 
sztuk zewnętrzne i dubelta, idealne 
na budowę szklarni 145x90, 140x130, 
90x90 itd.Płonka Strumianka koło Łap 
300 zł  (85)814-15-37  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x114, nowe, 4szt 320 zł 
szt. 604-922-094  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x144, 2szt, nowe 370 zł 
szt. 796-335-325  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x83, nowe, 3szt 240 zł 
szt. 796-335-325  BIAŁ 

OKNA pcv, gospodarcze, inwentar-
skie, nowe, 4szt 125 zł szt. 794-290-
227  BIAŁ 

OKNA pcv-fi x(witryny)6szt 130 zł szt. 
508-073-762  BIAŁ 

OKNA plastikowe 4szt, 200-500zł, 
nowe. (85)715-29-32  BIAŁ 

OKNO dachowe, 80x100 240 zł  796-
335-325  BIAŁ 

OKNO pcv, 150x150cm z roletami 450 
zł  531-865-030  BIAŁ 

OKNO pcv, 207x144 460 zł  796-335-
325  BIAŁ 

OKNO pcv, nowe, 117x144, 2szt 440 
zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

 » 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 osb z odzysku, gr. 3cm, 20szt. 
65 zł szt. 792-057-615  BIAŁ 

PŁYTA pilśniowa, wodoodporna wym: 
szer. 75cm, wys. 1.15m, gr. 0.5mm, 
100szt. 2 zł szt. 722-273-722  BIAŁ 

PŁYTKA ceramiczna biała, falowana 
o wymiarach 30x69, 5cm, 8 m². 90 zł 
m² 736-868-137  BIAŁ 

PŁYTKI chodnikowe 35x35, gr. 5, 
250szt. 2, 50 zł szt. 788-882-649  BIAŁ 

PIEC Zębiec 21KW, stan dobry. 1.000 
zł do uzg. 795-200-991  BIAŁ 

P L A N D E K A budowlana gruba 
12x10m, 3 szt. 250 zł szt. (85)814-
42-35  BIAŁ 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowników 
2.30x1.50, 4szt. 40 zł szt. (86)271-
38-53  ZAM 

ROLETY antywłamaniowe, aluminio-
we, zewnętrzne-3szt 180 zł szt. 531-
865-030  BIAŁ 

RURKI chromowane 10mm, 30mb. 3 
zł mb (86)271-38-53  ZAM 

RURY stalowe 80, 100, 130, ok. 3t, 
Orzysz. 1, 10 zł kg 609-499-004  PISZ 

SŁUPKI betonowe, 150szt, 10x8 wys. 
2m. 15 zł szt. 788-882-649  BIAŁ 

SEDES kompakt 120 zł  604-922-094  
BIAŁ 

SEDES wiszący(podwieszany) 100 zł  
796-335-325  BIAŁ 

SIŁOWNIKI do bramy. 850 zł  792-
057-615  BIAŁ 

SKLEJKA wodoodporna 250cm x 
125cm x 2, 2cm, 17 szt.  140 zł szt. 
(85)814-42-35  BIAŁ 

SPRZEDAŻ kominów, od producen-
ta, dowóz gra  s. (85)717-12-34  BIAŁ 

STEMPLE budowlane. 4 zł szt. do uzg. 
606-758-207, 660-018-261  BIEL 

STEMPLE budowlane. 5 zł szt. 501-
344-522  BIAŁ 

STODOŁA, duża, 14x10x8, stan bdb, 
zdrowe drewno, pomoc w rozbiórce. 
6.500 zł do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

STOJAK do przewozu okien, drzwi. 
1.200 zł  (85)715-29-32  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa z umywalką, bate-
rią i syfonem, kpl, nowy 230 zł całość 
794-290-227  BIAŁ 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-
922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

SZTACHETY sosnowe heblowane, za-
okrąglone, wys. 120 i 150cm, szer. 
8cm, 2.60-3.30zł szt. 500-674-762  
AUG 

SZYNY kolejowe od wąskotorówki 
dł. 2.20m, 30szt. 35 zł szt. 609-499-
004  PISZ 

TANIE deski tarasowe, modrzew sy-
beryjski. Suwałki. 503-640-446  SUW 

TAPETA papierowa różne wzory i ko-
lory, po 4, 5, 6, 7 rolek. 15 zł do uzg. 
794-729-290  BIAŁ 

TAPETY drewnopodobne, 2szt. 20 zł  
794-729-290  BIAŁ 

TAPETY we wzory, różne ilości. 15 zł 
szt. 794-729-290  BIAŁ 

TRELINKA używana (sześciokątna) 
1000szt. 2 zł szt. 781-843-482  HAJ 

WANNA żeliwna dł. 140cm. 90 zł  
(85)650-20-31  BIAŁ 

WANNA akrylowa narożna z nogami 
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 emaliowana, nowa z noga-
mi, 170cm 170 zł  794-290-227  BIAŁ 

WEŁNA mineralna (izolacyjna), 22 cm 
grubość, 17 szt. 70 zł szt. (85)814-
42-35  BIAŁ 

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, pra-
we do frezarki wrzecionowej, 100 szt. 
4 zł szt. (86)271-38-53  ZAM 

WORKI polipropylenowe 20.000 szt 
wymiary 120x60. 0, 90 zł szt. 605-
094-914, (22)848-10-42 

ZLEW kuchenny emaliowany 604-922-
094  BIAŁ 

ZLEW kuchenny ze stali nierdzewnej, 
nowy 110 zł  796-335-325  BIAŁ 

ZLE WOZMY WAK bia ły, używa-
ny, 2 komorowy, rozm 60x80. 80 zł  
(86)271-38-53  ZAM 

USŁUGI BUDOWLANE

STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 506-210-160  
BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, sprze-
daż wióra do samodzielnego monta-
żu. 663-201-446, 783-828-866 

 » ELEWACJE SOLIDNIE I TA
NIO. 518-725-906  BIAŁ 

STANY surowe, kompleksowa obsługa 
budowy, solidnie. 694-929-040, 696-
672-468  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 

ZLECĘ budowę domu OPAŁEK II, 20 
sztuk.  18.000 zł  880-970-120  ŁOM 

ROBOTY ZIEMNE

 USŁUGI KOPARKĄ KOŁOWĄ, KOPARKO ŁADO
WARKĄ, WYKOPY, OBSYPYWANIE BUDYNKÓW, 

NIWELACJA TERENU, KOPANIE, CZYSZCZENIE 
ROWÓW MELIORACYJNYCH, ODŚNIEŻANIE. 

886-258-470  BIAŁ 

OKNA I DRZWI
NAPRAWA, regulacja i serwis okien i 
drzwi 794-290-227  BIAŁ 

WSTAWIĘ drzwi wewnętrzne łazien-
kowe, pokojowe z okuciem. Przyjadę, 
wycenię. Wystawiam fakturę. 785-
509-692  BIAŁ 

POZOSTAŁE
DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

DROBNE prace budowlane glazura, 
terakota, szpachlowanie, malowanie 
itp. 516-329-366  BIAŁ 

FIRMA zajmująca się usługami remon-
towo budowlanymi oferuje szereg 
usług: remonty od podstaw, miesz-
kań, wykończenia wnętrz, itd. 577-
219-244  BIAŁ 
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GENERALNY wykonawca wykończy 
twój nowy dom lub mieszkanie od 
SSZ aż pod klucz. Profesjonalnie i ter-
minowo. 698-978-792  BIAŁ 

GLAZUNIK 572-937-912  BIAŁ 
MALOWANIE i tapetowanie 794-290-
227  BIAŁ 

 MEBLE NA ZAMÓWIENIE: KUCHENNE, 
POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE. WEJDŹ NA 

NASZĄ STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ WWW.
GREGORMEBLE.PL. 503-166-153  BIAŁ 

MONTAŻ śniniegołapów, niskie ceny 
dobre wykonanie. 513-914-328  BIAŁ 

PALETY jednorazowe, zrobię każdą 
ilość, szybki serwis. 501-344-522  
BIAŁ 

ROZBIÓRKA domów i altanek. 536-
709-700  BIAŁ 

SPRAWDZONE i bezpieczne rozwią-
zania-nacinanie, frezowanie betonu 
i rusztów, FUH Nowak.  607-857-627 

USŁUGI glazurnicze, Układanie gresu, 
glazury, montaż urządzeń sanitar-
nych, . 692111277  BIAŁ 

WYCINKA lasu, firma zawodowa, 
szybkie terminy realizacji. 501-344-
522  BIAŁ 

WYWÓZ gruzu i odpadów budowla-
nych. big bagi, kontenery, wynosze-
nie,  731-354-336  WYS 

SPRZĘT AGD

EKSPRES do kawy, nowy. 40 zł  794-
729-290  BIAŁ 

FILTR do wody, profesjonalny, nowy. 
3.000 zł  536-968-921 

GRZEJNIK elektryczny olejowy, ener-
gooszczędny, stan bdb. 100 zł  888-
501-191  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 3 palnikowa z pie-
karnikiem. 80 zł  571-232-731  GRAJ 

KUC HNIA gazowo- elektryczna 
Mastercook. 800 zł  511-616-141  BIAŁ 

LODÓWK A duża, nowa. 300 zł  
(85)653-47-20  BIAŁ 

LODÓWKA z zamrażalnikiem, Snajge 
230 zł  794-290-227  BIAŁ 

LODÓWKO  zamrażarka Electrolux, 
wys. 170cm, stan db, sprawna. 250 
zł do uzg. 506-386-579  MOŃ 

 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 1600wa   fi ltr hepa, 
siedem funkcji wysokości, regulacja 
nachylenia, stan bdb.  230 zł  518-
958-655  BIAŁ 

ODKURZACZ Samsung, możliwość 
wysyłki. 130 zł  785-471-839  WYS 

OKAP Mastercook, biały. 200 zł  511-
616-141  BIAŁ 

PATELNIA, nowa, oryginalna, niemiec-
ka, w opakowaniu DeLux. 100 zł  518-
993-799  BIAŁ 

PRALKA automat Amica. 250 zł  694-
868-230  BIAŁ 

PRALKA automatyczna Polar, stan 
bdb. 250 zł  888-501-191  BIAŁ 

PRALKA automatyczna Siemens. 300 
zł  797-568-016  MOŃ 

PRALKA frania. 50 zł  571-232-731  
GRAJ 

PRALKA wirnikowa 120 zł  604-922-
094  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa z wirówką, Akai 
250 zł  531-865-030  BIAŁ 

SPRZEDAM dużą maszynę do popcor-
nu.  1 zł szt. 605-094-914, 228481042 

SUSZARKA nierdzewna do grzybów 
i owoców, 7 sit. 150 zł  571-232-731  
GRAJ 

UŻYWANY odkurzacz ZELMER z regu-
lacją mocy, zwijaczem kabla, wężem i 
ssawkami. 120 zł  663-206-992  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA 4 szufladowa, wys. 
116, stan db, sprawna. 200 zł do uzg. 
506-386-579  MOŃ 

ZAMRAŻARKA skrzyniowa zanussi, 
260l, stan bdb, na gwarancji. 700 zł  
(85)721-94-50  SOK 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

ŻYRANDOL 3-ramienny drewniany, 
z kloszami. 30 zł  728-384-574  BIAŁ 

ŻYRANDOL pokojowy 3-ramienny, 
nowy, nieużywany, kolor ciemnego 
drewna. 60 zł  794-729-290  BIAŁ 

ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 
80 zł  (86)271-38-53  ZAM 

ŻYRANDOL pokojowy 5-żarówek klo-
sze mleczne. 80 zł  888-501-191  BIAŁ 

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-20  
BIAŁ 

DYWAN pluszowy 340x240, stan bdb, 
Białystok. 200 zł  (85)651-13-89  BIAŁ 

DYWANY 2mx3m 150 zł szt. 536-709-
700  BIAŁ 

FIRANKI polskie, nowe, cena za metr. 
18 zł  794-729-290  BIAŁ 

GĄSIOR duży, ok. 30l, w koszyku, z 
wiórami. 30 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

LAMPKA stojąca z drewna, ze stoli-
kiem 1, 50 wysokości z kloszem. 40 
zł  728-384-574  BIAŁ 

MATERACE 1m x 2m, 3szt, niemieckie, 
używane. 40 zł szt. 731-929-584  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę + na dwa fo-
tele, wełniane, brąz+beżem nie uży-
wane. 80 zł całość 797-862-982  BIAŁ 

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

OBRAZY olejne 4szt. na płótnie 
motyw kwiaty i pejzaże w ramach 
90x60cm 120 zł szt. 797-542-353  
BIAŁ 

 Pracownia pierzarska sprze-
daje poduszki 45zł, kołdry 180zł 
z puchu gęsiego. 783-019-749 

ZASŁONY żakardowe, różne wzory 
i kolory. 50 zł kpl do uzg. 794-729-
290  BIAŁ 

ZESTAW naczyń ze stali nierdzewnej, 
27 elementów, nowy. 5.000 zł  536-
968-921  SUW 

ZLEW kuchenny ze stali nierdzewnej, 
2 komory+ociekacz 90 zł  794-290-
227  BIAŁ 

MEBLE

ŁÓŻKO używane 200x86. 80 zł  603-
702-300  BIAŁ 

BARYK z szufl adami, np na stancje, 
stan dobry dowóz gra  s.  100 zł do 
uzg. 694-175-685  BIAŁ 

BIURKO komputerowe 70x80, mało 
używane, czarne, blat jasny orzech, 
wysuwana półka na klawiaturę, szu-
fl ada. 120 zł  797-862-982  BIAŁ 

FOTEL skórzany obrotowy. 900 zł  507-
624-393  BIAŁ 

FOTEL skórzany, nowy, z salonu. 1.000 
zł  502-958-563  BIAŁ 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50 zł szt. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

FOT EL E, 50-70z ł. 692-922-569, 
(85)652-10-84  BIAŁ 

KANAPA skórzana. 300 zł  507-624-
393  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. 
1.300 zł  695-834-286  BIAŁ 

KREDENS dębowy w bdb stanie. 1.000 
zł  501-344-522  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 80 zł  604-
922-094  BIAŁ 

NOWA wersalke na sprezynie w ko-
lorze brazowym z pojemnikiem na 
posciel dowoz gra  s na terenie bia-
legostoku 500 zł  884-774-233  BIAŁ 

OPLA vectra (1996) silnik (1997) ben-
zyna wspomaganie centralny radio 
ważne badania oc-założone zimo-
we opony. 2.500 zł do uzg. 881-613-
626  BIAŁ 

POKOJOWE z sza  ą Rtv, czarne stan 
db 4-segmenty. 480 zł  792-424-888  
BIAŁ 

PROFESJONALNE biurko komputero-
we, jak nowe. 80 zł  501-984-726  BIAŁ 

REGAŁ pokojowy. 60 zł  785-108-380  
BIAŁ 

REGAŁ wykonany z płyty dąb sonoma, 
wys. 1 m 20 cm szerokość każdego 
regału 43 cm głębokość 30 cm, po-
siada 3 półki transp  60 zł szt. 575-
176-626  BIAŁ 

REGAŁ wys. 1 m 50 cm szerokość obu 
regałów 43 cm głębokość 30 cm, po-
siada 4 półki transp 70 zł szt. do uzg. 
575-176-626  BIAŁ 

ROGÓWKA duża, w dobrym stanie. 
500 zł  693-409-808  BIAŁ 

SOFA 2 osobowa rozkładana, szara, 
stan bdb. 250 zł  536-005-927  BIAŁ 

SOFA 2 osobowa z funkcją spania, stan 
bdb. 150 zł  501-984-726  BIAŁ 

SOFA pokojowa amerykanka stan do-
bry rozkładana z pojemnikiem na po-
ściel szer 1m 20cm dł po rozł.2 m 2cm  
269 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

SPRZEDAM komodę 4-szufl ady robio-
na u stolarza na zamówienie czerwo-
ne szufl ady, obudowa brązowa. 360 
zł do uzg. 731-785-420  BIAŁ 

SPRZEDAM nowy stolik kawowy w 
kolorze bialym lub venge ciemny braz- 
60 zł  576-647-110  BIAŁ 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 45 zł  794-729-290  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy okrągły, dąb, 
dowóz gratis. 200 zł  694-175-685  
BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy prostokątny, 
sosna, stan bdb, dowóz gra  s. 150 zł  
694-175-685  BIAŁ 

STOLIK szklany trójkątny, srebrne 
nogi, stan bdb. 200 zł  695-834-286  
BIAŁ 
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STÓŁ duży solidny, dł 1m60x90x75 
cm., nogi drewniane bukowe z klocka 
6x6cm dokręcane dzięki czemu moż-
na go bardzo szybko złożyć i rozłożyć. 
139, 99 zł szt. 575-176-626  BIAŁ 

STÓŁ okrągły drewniany, rozkładany, 
dodatkowy szklany blat, solidny. 500 
zł  695-834-286  BIAŁ 

STÓŁ rozkładany, duży, stan idealny. 
400 zł do uzg. 502-958-563  BIAŁ 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, szer. 
65cm, wys. 70cm. 300 zł szt. (86)271-
38-53  ZAM 

SZAFKA rtv fi rmy paged wykonana z 
forniru ciemny brąz 450 zł  731-576-
519  BIAŁ 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, do-
wóz gra  s. 250 zł  694-175-685  BIAŁ 

TAPCZAN jedno-osobowy na spręży-
nie z pojemnikiem na pościel. 200 zł  
884-774-215  BIAŁ 

TAPCZAN jedno-osobowy wymiary 
88x186 z pojemnikiem na pościel-
-dowóz gra  s Białystok. 200 zł  696-
774-177  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie nowa w 
kolorze brązowym dowóz gra  s na 
terenie Białegostoku. 500 zł  514-
607-890  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie nowa w ko-
lorze szarym z pojemnikiem na po-
ściel. 499 zł  731-785-420  BIAŁ 

WERSALKA, 2 fotele, brązowe, ra-
zem lub osobno, 200-800 zł. 797-862-
982  BIAŁ 

WERSALKA. 150 zł  571-232-731  
GRAJ 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak nowa, 
dowóz gratis. 100 zł  694-175-685  
BIAŁ 

PRZEPROWADZKI

BAGAŻÓWKI, przeprowadzki, trans-
port busy dostawcze do-1.5t do wy-
najęcia, z kierowcą do przewozu rze-
czy, Białystok całe woj. podlaskie, cała 
Polska. 884-774-233  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI bialystok-warsza-
wa bagazowki transport mebli ag-
d-rtv ubran ksiazek rzeczy osobiste 
sprzet sportowy-itp.rzeczy 884-774-
215  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne i srednie 
transport busem towarowym typu 
kontener bialystok podlasie cala pol-
ska 7-dni 731-785-420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne z pracow-
nikami do noszenia bagazowki trans-
port busami towarowymi bialystok 
podlasie cala polska 7-dni 696-774-
177  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport busem 
mebli agd rtv itp 7dni 24h tanio 888-
641-541  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport mebli, 
sprzętu AGD i RTV i wiele innych do 
1.5t. 570-750-204  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z ekipa-bagażów-
ki transport busami towarowymi 
Białystok okolice-Podlasie-cala pol-
ska 7-dni. 732-851-469  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z pracownikami 
do noszenia transport przewoz mebli 
agd-rtv-sprzet i materialy budowlane 
do-1, 5t 576-647-110  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport busem 
do 1.5 t, meble i inne rzeczy. 517-
414-152  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI USLUGI transpor-
towe busami dostawczymi-wywozi-
my na wysypisko meble agd-rtv-ze-
lastwa palety okna drzwi bialystok i 
okolice 884-774-233  BIAŁ 

 ZAPEWNIAMY auta na transport, przewozy, 
przeprowadzki, taxi bagażowe w Białymstoku na ul. 

Kopernika 25a obok aresztu śledczego.  509-940-144  
BIAŁ 

ANTYKI

ANTYKI, meble dawne. Skup, sprze-
daż, renowacja. 602-717-353  BIAŁ 

FURTKA -bramka, zabytkowa. 100 zł  
792-605-260  AUG 

KANAPA, stół, 2 krzesła. 3.000 zł  507-
624-393  BIAŁ 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 
70-tych, stacjonarna, dowóz gra  s, 
stan idealny, sprawna, do dowodnej 
aranżacji. 1.000 zł do uzg. 694-175-
685  BIAŁ 

MASZYNA do szycia walizkowa, 
przedwojenna. 550 zł  796-700-660  
BIAŁ 

PŁUG pod konia zabytkowy. 500 zł  
661-544-158  BIAŁ 

RADIO z adapterem, waga sklepowa z 
lat 70. 200 zł szt. 693-409-808  BIAŁ 

RZUTNIK do przeźroczy, Ania. 100 zł  
514-921-381  BIAŁ 

RÓŻNE antyki, kuferki, wagi, radiosta-
cja frontowa i inne, więcej informacji 
na telefon. 661-841-996  WYS 

SIECZKARNIA Niemiecka zabytkowa 
600 zł  661-544-158  BIAŁ 

SIEWNIK, pod konia, zabytek 700 zł  
661-544-158  BIAŁ 

SZAFA 100-letnia. 1.900 zł  668-178-
073  WYS 

TARA do prania, ok. 10szt. 15 zł szt. 
661-841-996  WYS 

DREWNO opałowe brzoza-olcha, so-
sna-świerk, cięte, rąbane z dowozem. 
13mp 135 zł mp 507-720-570  BIEL 

DREWNO opałowe, sezonowane su-
che, brzoza-160 zł sosna-130zł 160 zł 
mp 508-947-735  BIEL 

RUSZTOWANIA warszawskie, wy-
miary zewnętrzne 157cm x 77 cm. 
Dwa typy ramek.  40 zł szt. 795-976-
276  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ drzwi metalowych i 
drewnianych 50 zł szt. 605-094-914, 
(22)848-10-42 

WYWOZIMY na wysypisko meble-ka-
napy, szafy, regaly, biorka, kuchnie 
komody stoly krzesla-sprzety agd-rtv i 
elektronike-roznego rodzaju zelastwa 
ksiazki kartony 514-607-890  BIAŁ 

WYWÓZKA na wysypisko mebli wiel-
ko-gabarytowych szafy regały komo-
dy tapczany wersalki kanapy rogówki 
sza  i kuchenne biurka krzesła stoły-
-sprzęty agd-rtv. 731-785-420  BIAŁ 

USŁUGI
REMONTY

KOMPLEKSOWE remonty i wykończe-
nia wnętrz: szpachlowanie i malowa-
nie agregatem, tradycyjnie, glazurnic-
two, docieplenia poddaszy g k, sufi ty 
podwieszane inne. 509-517-923  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty wnętrz 
malowanie szpachlowanie glazura 
suche tynki montaż drzwi paneli pod-
łogowych instalacje wod-kan itp 535-
966-422  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tape-
towanie, panele. 882-698-490  BIAŁ 

REMONTOWO BUDOWLANE oraz 
wykończenia wnętrz 511-950-519, 
604-696-102  BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: ma-
lowanie, szpachlowanie, tynkowa-
nie, panele, glazura, terakota, pane-
le. Montaż okien, drzwi, parapetów. 
512-723-562 

USŁUGI remontowo- budowlane. 512-
723-562  BIAŁ 

USŁUGI remontowo-budowlane i wy-
kończeniowe. 536-709-700  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE
KOMPLEKSOWE remonty wnętrz so-
lidnie 535-966-422  BIAŁ 

MALOWANIE, tapetowanie, sufi ty z 
kasetonów styropianu, podsufitka 
pcv. 797-513-715  BIAŁ 

 » SOLIDNE PRACE OGÓL
NO WYKOŃCZENIO

WE. 796-058-865  BIAŁ 
TYNKOWANIE agregatem, szpachlo-
wanie, malowanie. Wieloletnie do-
świadczenie. 573-092-132  SOK 

WODNO-KANALIZACYJNE
HYDRAULIK expresowe naprawy, 
spłuczek, naprawa cieknących ba-
terii, wymiana sedesów, udrażnianie 
rur, tanio i solidnie. 511-476-617  BIAŁ 

INSTALACJE wod_ kan udrażnianie 
kanalizacji, montaż sedesów, umy-
walek, wanien, kabin prysznicowych, 
zlewów itp. 535-966-422  BIAŁ 

PRZYŁĄCZA wodno- kanalizacyjne, 
operaty wodnoprawne, oczyszczalnie 
ścieków, projekty organizacji ruchu. 
663-369-341  BIAŁ 

ELEKTRYCZNE
ELEKTRYK naprawy, przeróbki oświe-
tlenia, wymiana instalacji, expres ter-
miny niskie ceny. 511-476-617  BIAŁ 

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZNE, 
ODBIORCZE, OŚWIETLENIA, 
UPRAWNIENIA 510-686-001  BIAŁ 

STOLARSKIE
ALTANKI, balustrady, inne usługi sto-
larskie. 503-757-224  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 

NAPRAWA AGD
NAPRAWY pralek automatycznych, 
wirnikowych, kuchenek gazowych, 
podłączanie nowego sprzętu, przeglą-
dy ekspresowe, terminy, niskie ceny. 
511-476-617  BIAŁ 

DEKORATORSKIE

 Firma Minimar, Poleca, ża-
luzje, rolety, plisy, moskitie-

ry. 501-047-400  BIAŁ 

POZOSTAŁE

 » PRZERÓBKI KRAWIECKIE, 
POSIADAM OVERLOCK, 
WASILKÓW. 500-123-109  BIAŁ 

SAUNY ogrodowe, gorące beczki ką-
pielowe. 663-201-446 

SPRZĄTANIE, piwnic, mieszkań, stry-
chów, garaży, zbędne i nie potrzebne 
rzeczy wywieziemy na wysypisko.  
576-647-110  BIAŁ 

WYKONUJE konstrukcje metalowe 
stalowe bramy, ogrodzenia kon-
strukcje dachowe na garaże wiaty 
dla rolnictwa drabiny paszowe wy-
grodzenia itd.  1 zł m² do uzg. 505-
428-033  SUW 

WYWALAMY graty z chaty-mebeelki 
sprzet agd-rtv elektronike zelastwa 
deski okna drzwi palety ksiazki gazety 
kartony-itp.rzeczy 881-613-626  BIAŁ 
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