
Mini Apartamenty w Białymstoku. Jak 
możesz zyskać na mini apartamencie 
przeznaczonym pod wynajem?

Konfl ikt pomiędzy mieszkańcami budynków wielorodzinnych 
a właścicielami mieszkań pod wynajem eskaluje powoli. Różnice 
interesów są aż nadto widoczne: mieszkańcy chcą ciszy, spokoju 
i ustatkowania. Wynajmujący mieszkania liczą na duży ruch 
przyjeżdżających i duże obroty. Dodatkowe żale wylewają właści-
ciele hoteli i pensjonatów. Ich budynki muszą spełniać bardziej 
wyśrubowane warunki niż bloki mieszkalne. Mini Apartamenty 
to samodzielne jednostki mieszkalne – przygotowane pod wy-
najem zarówno praktycznie, jak i formalnie.

Pierwszy atut: powierzchnia. Mini Apartamenty zostały za-
projektowane tak, aby spełnić codzienne potrzeby dwóch osób. 

Jest przestronny salon z domowym centrum rozrywki – nocą 
zmieniający się w sypialnię. Są miejsca do pracy przy biurku – 
część z nich można wykorzystać jako jadalnię. Jest oczywiście 
funkcjonalny aneks kuchenny oraz pełnowymiarowa łazienka 
z wanną bądź kabiną prysznicową.

Starto to inwestycja, która z jednej strony daje możliwość 
zakupu funkcjonalnej nieruchomości i później na niej zarabia-
nia. Z drugiej to doskonała okazja, by niewielkim mieszkaniu 
ulokować syna czy córkę, którzy stają u progu dorosłego życia, 
zaczynając studia lub pracę w Białymstoku. Dodatkowym 
atutem jest lokalizacja przy ulicy Wyszyńskiego. W okolicy 
są dworce PKS i PKP, również dojazd do ścisłego centrum 
jest bardzo łatwy.
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Mieszkanie nie musi być Mieszkanie nie musi być 
„na zawsze”„na zawsze”
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 BIA YSTOK, 1225m², pr d, os. Zielone 
Wzgórza, w planie przeznaczona pod us ugi i 

produkcj . Szeroko  30m 370 z   

 BORAWE, 180m², dzia ka 3300, powiat 
Ostro ka, po o ony we wsi. Centralne 

ogrzewanie, wodoci g, szambo, nowe okna PCV. 
Pustak + ceg a.  190.000 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   

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

59.000 z   

 SKROBLAKI, 60m², dzia ka 1400, drewniany, 
wolno stoj cy, do remontu. Murowana letnia 

kuchnia.  65.000 z   

 STANIS AWOWO, 772m², pr d, woda, gaz, 
kanalizacja, Do sprzeda y równie :363mkw, 

454mkw i 603mkw. Cena 220z  mkw 

 L  

K  Z  N  
 

Ministerstwo inwestycji i rozwoju chce usprawnić zarzą-
dzanie gruntami, na których powstaną „Mieszkania Plus”.

Aby przyspieszyć realizację programu „Mieszkanie Plus”, 
ministerstwo inwestycji i rozwoju chce wprowadzić zmia-
ny, które wpłyną na pozyskiwanie działek. Krajowy Zasób 
Nieruchomości (KZN) powszechnie nazywany bankiem 
ziemi będzie dysponował zgromadzonymi terenami w róż-
noraki sposób. Odtąd grunty pozostające w zasobach KZN 
w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym 
będą mogły trafi ać do spółek prywatnych. Ma to stanowić 
dodatkową zachętę dla inwestorów do włączenia się do pro-
gramu. Na gruntach Skarbu Państwa powstaną zarówno 
mieszkania na wynajem, jak i z opcją dojścia do własności, 
a wysokość czynszu zostanie uzależniona od uwarunkowań 
poszczególnych inwestycji.

W celu pozyskania gruntów od Agencji Nieruchomości 
Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego opracowano specjalne 
rozwiązania, dzięki którym jednostki te będą otrzymywały 
90 proc. dochodów wynikających ze zbycia bądź udostęp-
nienia przekazanych działek. Nowe zasady obejmą również 
sporządzanie wykazów proponowanych nieruchomości – 
zniesiona zostanie konieczność uwzględniania w dokumencie 
tych gruntów, na których ze względu na ich funkcje czy 
przeznaczenie nie może powstać zabudowa mieszkaniowa.

Eliminacja przeszkód prawnych, które blokują rozwój 
mieszkalnictwa, stała się jednym z elementów, o którym 
traktuje obowiązująca ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji projektów mieszkaniowych. Ponadto już od nowego 
roku ruszą dopłaty do czynszów najmu.

Źródło: KRN.pl

B   
 W
Ulica Ziemska i fragment ulicy Rolnej na osiedlu 

Wygoda będą miały nowe nawierzchnie, chodniki i in-
frastrukturę techniczną. Miasto rozstrzygnęło przetarg 
na wykonanie tej inwestycji drogowej.

Przetarg na budowę ul. Ziemskiej i odcinka ul. Rolnej 
wygrała firma BBGM Gryko Kamila, która zrealizuje tę in-
westycję za ponad 1,5 mln zł.

Budowa tych ulic obejmie nowe nawierzchnie z beto-
nowej kostki brukowej, obustronne chodniki i zjazdy oraz 
infrastrukturę techniczną. Powstanie tam nowa kanalizacja 
deszczowa, sanitarna, a także kablowa linia oświetlenia 
ulicznego. Długość budowanych ulic to ok. 400 m.

– Sukcesywnie podnosimy jakość białostockich dróg 
osiedlowych. Tym razem w miejsce ulic o nawierzchni 
gruntowej zostaną wybudowane nowoczesne drogi, któ-
re zapewnią komfort przejazdu i bezpieczeństwo w tym 
miejscu – powiedział zastępca prezydenta Przemysław 
Tuchliński.

Prace na ul. Ziemskiej i Rolnej mają zakończyć się 
w grudniu 2018 r.

Więcej informacji o przetargu znajduje się na stronie 
www.bip.bialystok.pl.

www.bialystok.pl 

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

P  P  

Kredyt na nieruchomość Kredyt na nieruchomość 
za granicą – czy go dostaniesz?za granicą – czy go dostaniesz?
Nie ma możliwości kupna na kredyt z polskiego 

banku mieszkania za granicą. Można natomiast 
uzyskać taki kredyt w banku zagranicznym, ale 

całościowe koszty transakcji mogą być znacznie wyższe.

Nie, a przynajmniej nie kredyt mieszkaniowy. Taka jest 
najprostsza odpowiedź na pytanie tytułowe. Do takich „między-
narodowych‘ transakcji banki podchodzą bardzo konserwatywnie. 
Kredytem mieszkaniowym finansują zakup nieruchomości 
w Polsce, co nie oznacza, że droga do kupna na kredyt mieszka-
nia za granicą jest całkiem zamknięta.

Poruszamy ten temat nie bez przyczyny. Po ogólno-
światowym kryzysie, który w dużej mierze dotyczył 
rynku nieruchomości, po pęknięciu bańki ceno-
wej i mocnej przecenie, wiele państw bardzo 
atrakcyjnych wizerunkowo i turystycznie 
okazało się całkiem przystępnych dla 
Polaków jeśli chodzi o ceny mieszkań.

Jako mieszkańcy (coraz mniej) zimnej 
północy, kochamy ciepłe kraje. Nic dziw-
nego, że dużym powodzeniem cieszą się, 
wcale nie wygórowane cenowo mieszkania 
w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Chorwacji, 
Czarnogórze czy Bułgarii. To przykłady 
państw, w których ceny mieszkań okazują się 
„w zasięgu” przeciętnych możliwości Kowalskiego. 
Dość tanio jednak jest również w Niemczech – zwłasz-
cza w landach wschodnich. Oczywiście zbliżone ceny nieruchomości 
spotkamy także w krajach naszego regionu.

Nic więc dziwnego, że zainteresowanie takimi zakupami rośnie. 
Gorzej z ich fi nansowaniem. Możemy zapomnieć o tym, że kredytu 
na taki zakup (zabezpieczonego tą nieruchomością) udzieli nam 
polski bank. Po pierwsze – nawet jeśli miałoby się tak stać: zgodnie 
z rekomendacją S Komisji Nadzoru Bankowego, dostaje się kredyt 
w tej walucie, w której się zarabia. Musielibyśmy więc na starcie 
„przewalutować” złotówki na walutę lokalną, co może być dla nas 
niekorzystne. Jednak to tylko mało istotny szczegół. Z punktu wi-
dzenia banku taka transakcja jest bardzo ryzykowna i kłopotliwa 
po pierwsze dlatego, że powołany przez bank rzeczoznawca mu-
siałby dokonywać wyceny nieruchomości na zupełnie obcym sobie 
rynku. Bez znajomości realiów rynkowych ciężko jest precyzyjnie 
określić, ile warte jest mieszkanie – czy zyska czy straci na warto-
ści. Druga sprawa to koszty utrzymania – też są miejscowe. Bank 
który udziela kredytu musi wiedzieć, czy nas na niego stać. W tym 
celu kalkuluje także wydatki na czynsz itp. Najważniejszy jednak 
problem dotyczy egzekucji należności, w przypadku gdybyśmy nie 
spłacali kredytu. Mieszkanie w danym kraju „objęte jest” przepisami 
tego kraju. Egzekucja musiałaby być przeprowadzana według tych 
przepisów. Inny problem to np. licytacja komornicza i sprzedaż 
nieruchomości poza Polską.

Z tych właśnie względów banki odmawiają takiego kre-
dytowania, chyba że.... weźmiemy pożyczkę hipoteczną, czyli 

skorzystamy z produktu, który łączy w sobie cechy zwykłego 
kredytu konsumenckiego oraz mieszkaniowego. Taka pożyczka 
jest zabezpieczona wpisem hipoteki na nieruchomości, natomiast 
może być przeznaczona na dowolny cel. Można ją zaciągnąć na-
wet na kilkadziesiąt lat, a oprocentowanie jest co prawda nieco 
wyższe niż kredytu mieszkaniowego, natomiast znacznie niższe 
niż kredytu konsumenckiego. Aktualnie w ofertach banków 
rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczek hipotecznych 
wynosi około 5,5 – 6,5 proc.

Pożyczkę hipoteczną na zakup nieruchomości za granicą mo-
żemy dostać bez problemu, jednak pod zasadniczym warunkiem, 

że będzie ona zabezpieczona na innej nieruchomości niż 
kupowana. Zabezpieczeniem musi być nieruchomość 

z Polski. Jeśli więc chcemy kupić sobie willę 
np. na Kanarach, będziemy musieli „zastawić” 

willę gdzieś między Odrą a Bugiem.
Inne rozwiązanie to kredyt, który 

zaciągniemy w banku zagranicznym. 
Takie możliwości istnieją. Co prawda 
uciążliwe może być przeprowadzenie for-
malności, ale na rynku znajdziemy coraz 
więcej fi rm, które „załatwią” to za nas. 

Nie wszędzie działa odpowiednik na-
szej Rekomendacji S, nakazujący udzielać 

kredytów wyłącznie w walucie, w której się 
zarabia.
Pamiętajmy jednak, że kredyt za granicą 

i w ogóle transakcja za granicą, często wiążą się z dodatkowymi 
kosztami, których na początku może nie być „widać”. Chodzi nie 
tylko o prowizję dla fi rm pośredniczącej, ale także np. o podatek 
od transakcji, późniejsze opłaty i podatki lokalne.

Dla zobrazowania weźmy przykład popularnej i dostępnej 
dla Polaków fi nansowo Hiszpanii. Ceny mieszkań niekoniecznie 
są wygórowane, ale do tego dochodzą podatki transakcyjne – 
10 proc. VAT przy zakupie na rynku pierwotnym, 5 – 10 proc. 
od transakcji na rynku wtórnym. Do tego dodamy podatek 
od czynności cywilnoprawnej i inne dodatkowe koszty – co da 
nam kolejne kilkanaście do 20 proc. do ceny zakupu.

Do tego dochodzą koszty utrzymania nieruchomości 
na miejscu, koszty dojazdu celem nadzorowania choćby prac 
remontowych, koszty przeprowadzenia tych prac itp.

Na tym z pewnością lista wydatków się nie kończy. By nie 
obudzić się z ręką w nocniku, powinniśmy dokładnie wszystko 
skalkulować włącznie z ryzykiem stopy procentowej. Tylko w ten 
sposób dowiemy się, ile realnie kosztuje mieszkanie za granicą.

Marcin Moneta
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 DOM BLI NIAK 
BIA YSTOK, 110m², dzia ka 622, os. 
Dziesi ciny, ceg a, bli niak 510.000 z   

 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 47m², 2p., ul. Towarowa, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
p yta, okna PCV 209.000 z   

 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 48.80m², 4p., ul. Wroc awska, 
os. Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, ceg a, 
umeblowane 225 000 z

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 53.50m², 1p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, okna drewniane, w as. 361.783 z   

 4 POKOJE 
BIA YSTOK, 58m², ul. Ciep a, os. Sienk-
iewicza, ks. wieczysta, p yta, okna PCV 
246.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 62m², 4p., ul. wi tego Jerze-
go, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 

d i k PCV 260 000

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 64m², 1p., ul. Wary skiego, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
ceg a 440.000 z   

 APARTAMENT 
BIA YSTOK, 70.75m², os. Dziesi ciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ceg a, okna 
PCV 489.000 z   

 SIEDLISKO 
GÓRA 30m² dzia ka 4500 299 000 z
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Czeka nas paraliż Czeka nas paraliż 
na rynku mieszkaniowymna rynku mieszkaniowym
W związku 

z likwidacją 
użytkowania 

wieczystego 
i przekształceniem go 
w prawo własności lub 
współwłasności, rynkowi 
mieszkaniowemu grozi 
na początku roku mały 
paraliż. Wszystko przez 
to, że bez zaświadczenia 
od dotychczasowego 
właściciela gruntu, 
mieszkanie nie będzie 
mogło zmienić właściciela. 
A na wydanie zaświadczenia, 
urzędy będą miały 
cztery miesiące.

Zgodnie z ustawą „o prze-
kształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów” 1 
stycznia 2019 r. 2,5 mln gospodarstw domowych zostanie właści-
cielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym mieszkają. Nie 
trzeba składać żadnych wniosków, gdyż przekształcenie zostanie 
przeprowadzone automatycznie.

Ustawa mówi, że „Podstawę ujawnienia prawa własności 
gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków 
stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie”, które wy-
daje odpowiedni organ. Zależnie od tego, kto dotąd był właścicielem 
działki, obowiązek ten spada na burmistrza, starostę, wójta lub 
inną wskazaną przez ustawę osobę. Dotychczasowi użytkownicy 
wieczyści otrzymają zaświadczenie pocztą (na adres, który wskazali 
w ewidencji gruntów i budynków) w ciągu roku od dnia przekształ-
cenia. Chyba że będą wnioskować o wcześniejsze wystawienie 
dokumentu – wówczas urząd będzie miał na to cztery miesiące.

ZAŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE DO SPRZEDAŻY MIESZKANIA

Po co ktoś miałby wnioskować o wydanie zaświadczenia przed 
czasem? Chęć poznania wysokości opłaty przekształceniowej 
i wysokości bonifi katy za jednorazową spłatę to nie wszystko. 
Okazuje się bowiem, że dokument ten będzie trafi ał też do sądu 
prowadzącego księgi wieczyste i będzie podstawą ujawnienia pra-
wa własności gruntu w KW oraz ewidencji gruntów i budynków.

I tu właśnie leży pies pogrzebany. Owo ujawnienie prawa 
własności gruntu w księdze wieczystej jest bowiem niezbędne 
do tego, by sprzedać nieruchomość na danym gruncie położoną. 
Bez tego notariusz nie ma podstawy do przygotowania transakcji.

Istnieje więc ryzyko, że handel mieszkaniami i domami po-
łożonymi na działkach, które dziś są w użytkowaniu wieczystym, 
będzie na początku przyszłego roku utrudniony. To od sprawności 

działania i dobrej woli urzędników zależeć będzie, czy uda się 
sprzedać mieszkanie. W negatywnym scenariuszu, osoba składa-
jąca wniosek o zaświadczenie o przekształceniu 4 stycznia 2019 r., 
otrzyma ten dokument na początku kwietnia. Szybka sprzedaż 
nieruchomości będzie wówczas niemożliwa. Jeśli kupującemu 
będzie się śpieszyć, poszuka innego mieszkania, a sprzedający 
zostanie z niczym.

CO ZROBIĆ, GDY CHCEMY SPRZEDAĆ MIESZKANIE?

Co w takiej sytuacji mogą zrobić osoby sprzedające miesz-
kanie? Jeśli transakcji nie uda się przeprowadzić przed końcem 
roku, pozostanie jedynie mieć nadzieję, że urzędnicy zrozumieją 
problem i będą sprawnie wystawiać i wysyłać zaświadczenia. 
Lepiej powinno to działać w miejscowościach, gdzie nierucho-
mości mieszkalnych zbudowanych na gruncie w użytkowaniu 
wieczystym jest mniej, a także tam, gdzie odbywa się mniej trans-
akcji. Jest bowiem mniejsze ryzyko, że takie urzędy się „zatkają”. 
W dużych miastach może być z tym problem.

Sprawa dotyczy zarówno transakcji na rynku wtórnym 
jak i pierwotnym, a najgorsze jest, że nie sposób przewidzieć 
skalę problemu. Można jedynie ufać, że urzędy przygotują się 
na tę ewentualność i w pilnych sytuacjach zaświadczenia będą 
wydawane w ciągu kilku dni, a nie czterech miesięcy – wówczas 
problem nie będzie tak naprawdę istniał.

A przy okazji warto nadmienić, że sprzedaż mieszkania przed 
zakończeniem 20-letniego okresu uiszczania opłaty przekształ-
ceniowej nie zwalnia z niej. Obowiązek ten przechodzi po prostu 
na nowego właściciele nieruchomości.

Marcin Krasoń, Home Broker, marcin.krason@homebroker.pl

 L  

S  M  
 

Straż Miejska przypomina białostoczanom o zakazie palenia 
odpadów w przydomowych piecach. Jest to groźne dla zdrowia 
i może słono kosztować – nawet 5 tysięcy złotych.

Trzeba pamiętać, że odpadami są nie tylko plastikowe 
opakowania, foliowe reklamówki, zużyte pampersy czy wy-
roby z gumy. Zabronione jest również m.in. spalanie drewna 
pokrytego farbami, elementów mebli tapicerowanych, starych 
ubrań, opon itp. Korzyści z takiego opalania są znikome, mogą 
za to przysporzyć właścicielowi sporo kłopotów. Wrzucanie 
odpadów do pieca powoduje powstawanie zanieczyszczeń 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego jest 
karane.

W październiku białostocka Straż Miejska prowadziła akcję 
edukacyjną, podczas której strażnicy informowali właścicieli 
nieruchomości o zakazie spalania odpadów. Przekazywali im 
jednocześnie specjalne ulotki edukacyjne. Znajdują się w nich 
informacje o tym, jak smog wpływa na nasze zdrowie, gdzie 
zgłaszać nieprawidłowości i jakie są konsekwencje karne pale-
nia śmieci. Funkcjonariusze przypominali także mieszkańcom 
o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wenty-
lacyjnych, aby zapobiegać powstawaniu pożarów i zaczadzeń.

– Dzięki akcjom prewencyjno-profi laktycznym mieszkańcy 
uświadamiają sobie, jak szkodliwe jest spalanie śmieci. Przez 
cały okres grzewczy Straż Miejska reagować będzie na zgłosze-
nia białostoczan zaniepokojonych czarnym, gryzącym dymem 
wydobywającym się z pobliskiego komina – informuje zastępca 
prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Od początku października wpłynęło do straży miejskiej 
blisko 200 tego typu zgłoszeń. Po potwierdzeniu zgłoszenia 
i dokonaniu kontroli strażnicy ujawnili 10 nieprawidłowości. 
W związku z tym nałożyli 3 mandaty karne, natomiast w 7 
kolejnych przypadkach skończyło się na pouczeniach.

W ramach upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta 
Białegostoku strażnicy mogą sprawdzać, czy w przydomowych 
piecach nie są spalane odpady, a właściciel kontrolowanej 
posesji ma obowiązek wskazać funkcjonariuszom miejsce, 
w którym znajduje się piec i zgromadzony opał. Za spalanie 
śmieci w domowym piecu przewidziany jest mandat karny 
w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tys. zł.

W poprzednim sezonie grzewczym – od października 
2017 r. do marca 2018 r. – białostocka Straż Miejska prze-
prowadziła 249 kontroli nieruchomości dotyczących spalania 
odpadów w domowych piecach. Strażnicy stwierdzili 15 nie-
prawidłowości. W związku z tym nałożyli 11 mandatów. W 4 
przypadkach właściciele gospodarstw zostali pouczeni.

www.bialystok.pl
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Nowy ambulans dla pogotowia ratunkowego, święto rzeki 
Białej, największa piramida wspinaczkowa w regionie… Do reali-
zacji trafi  w sumie 27 pomysłów spośród 93 zakwalifi kowanych 
do głosowania projektów Budżetu Obywatelskiego 2019. Tak zde-
cydowali białostoczanie. W głosowaniu wzięły udział 43 584 osoby.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 białostoczanie 
rekomendowali do realizacji 27 projektów. Wśród nich jest 8 
projektów ogólnomiejskich, 10 osiedlowych, 8 oświatowych 
i jeden – zielonego budżetu.

– Bardzo dziękujemy mieszkańcom za to, że tak licznie 
zaangażowali się w tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego 
– powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław 
Tuchliński. – Dzięki temu w naszym mieście kolejny raz będą 
realizowane projekty, które są potrzebne mieszkańcom i o które 
sami wnioskowali. To ubogaca nasze miasto i wzmacnia poczucie 
wspólnoty.

Na Budżet Obywatelski 2019 zostało przeznaczone 10 
milionów złotych. Łączny szacunkowy koszt projektów rekomen-
dowanych do realizacji głosami mieszkańców wynosi 9 995 429 zł.

W czasie głosowania mieszkańcy Białegostoku wypełnili 
43 584 kart – 13 879 w formie elektronicznej oraz 29 705 pa-
pierowych formularzy. Kart ważnych było 39 111, przy czym 
o nieważności głosu decydował m.in. brak potwierdzenia poprzez 
kliknięcie w przesłany link, brak danych adresowych lub brak 
podpisu osoby głosującej pod oświadczeniami.

S   
Zakończyła się kolejna inwestycja w jednej z placówek 

edukacyjnych. W Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku 
oraz w internacie tej szkoły została przeprowadzona 
termomodernizacja.

W placówce przeprowadzono prace budowlane związane z do-
ciepleniem i nową elewacją budynku głównego szkoły i internatu 
Zespołu Szkół Rolniczych. Wykonawca zadbał także o wymianę 
ogrodzenia i uporządkowanie zieleni na terenie placówki.

– Dzięki tej inwestycji ogrzewanie budynków stało się bar-
dziej ekonomiczne, poprawiła się też estetyka obiektów oraz 
otoczenia szkoły – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku 
Przemysław Tuchliński.

W głównym budynku szkoły wymieniono też okna i drzwi 
wejściowe oraz rynny. Dodatkowo zostały przebudowane schody, 
ocieplone zadaszenia i wymienione balustrady na klatkach scho-
dowych. Podobne zmiany zostały przeprowadzone w internacie. 
Tam również ściany zostały docieplone, schody – wyremontowa-
ne, zamontowano nowe okna i drzwi wejściowe.

Dzięki inwestycji zmieniło się także otoczenie Zespołu Szkół 
Rolniczych. Wykonane zostało nowe ogrodzenie, zamontowano 
bramy przesuwne i furtki, a wokół szkoły posadzono krzewy. Cała 
inwestycja kosztowała ponad 3,7 mln zł.

Miasto systematycznie realizuje podobne prace w placówkach 
oświatowych. W ostatnich latach termomodernizację prze-
szły m.in. budynki przedszkoli samorządowych: nr 56 przy ul. 
Gen. J. Hallera, nr 35 przy ul. Wesołej i nr 51 przy ul. Bohaterów 
Monte Cassino oraz Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych 
przy ul. Słonimskiej i Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych 
przy ul. Gen. J. Bema.

www.bailystok.pl

Z        Z        

Żeby okna przetrwały mróz...Żeby okna przetrwały mróz...
Okna spełniają swoje funkcje 

w stu procentach tylko 
i wyłącznie wtedy, gdy 

są odpowiednio konserwowane 
i poddawane regularnym 
przeglądom. Siarczysty mróz, opady 
śniegu, zimny i porywisty wiatr – 
te charakterystyczne dla okresu 
zimowego warunki atmosferyczne 
skutecznie potrafi ą uszkodzić okna 
i zmniejszyć ich funkcjonalność. 
Co zrobić, aby nasza stolarka 
przetrwała ten najzimniejszy czas 
w roku bez żadnego uszczerbku? 
Wystarczy kilka prostych 
zabiegów konserwacyjnych 
aby korzystać z niezawodności 
okien przez cały rok. 

Przez wszystkie pory roku nasze okna narażone są na działania 
zmiennych czynników atmosferycznych. Każdy element stolarki 
jest swego rodzaju aktywny podczas eksploatacji, dlatego też 
bez odpowiedniego ich zabezpieczenia, pod wpływem działania 
warunków pogodowych, mogą ulec zniszczeniu i stracić swoje 
podstawowe funkcje. 

Jesień to ostatni dzwonek na przygotowanie okien do nad-
chodzącej zimy. Dni stają się chłodniejsze, a każdy stara się, aby 
w pomieszczeniach znalazło się jak najwięcej ciepła. Taki efekt 
nie będzie możliwy bez sprawnie działających okien. Dlatego 
też zbawienne może okazać się w tym wypadku nic innego, jak 
zabezpieczenie naszej stolarki jeszcze przed okresem zimowym. 
Konserwacja to zaledwie kilka chwil, które przyczynią się do funk-
cjonalności okien a tym samym naszego komfortu. Radosław 
Piwowarski, ekspert fi rmy NITUS opowiada jakie kroki należy 
poczynić, aby z pierwszym dniem wiosny móc cieszyć się okna-
mi, które nie będą wymagać naprawy, a ich działanie będzie bez 
zarzutu. 

DOKŁADNE OCZYSZCZENIE OKIEN 

Pierwszą czynnością jaką musimy wykonać przed okresem 
zimowym to dokładne wymycie całego okna. – Przez nieszczel-
ne okna możemy tracić nawet do 25 procent ciepła, dlatego 
też zadbanie o ich sprawność jest tak ważne. Na początek: 
dokładne oczyszczanie. Zalegający na ramie kurz jest pożywką 
dla mikroorganizmów stopniowo niszczących warstwę ochron-
ną profi lu. Tworzą one mikroskopijne pory w powierzchni 
ramy, w które wnikają zanieczyszczenia -tłumaczy ekspert 
fi rmy NITUS, dodając jednocześnie, że do umycia okien na-
leży zastosować delikatny płyn do naczyń z wodą i miękką 
ścierkę (lub też markowe preparaty do okien). W żadnym 
wypadku nie należy używać środków chemicznych, których 
działanie może uszkodzić i odbarwić okleinę jak również 
zniszczyć uszczelki oraz szybę. Warto przypomnieć jedną 
niezwykle istotną rzecz. W żadnym wypadku nie należy myć 
okien na mrozie! Najkorzystniej jest wykonać to zanim jesz-
cze pojawią się pierwsze oznaki zimy. Optymalna pogoda dla 

mycia okien to na pewno dodatnia temperatura powietrza oraz 
brak słońca skierowanego bezpośrednio na szyby.czyli jednym 
słowem pochmurno. 

CZY USZCZELKI SĄ SPRAWNE? 

Sprawdzenie i zabezpieczenie uszczelek to kolejny punkt, 
który warto wykonać przed mroźnymi dniami. – Należy spraw-
dzić, czy uszczelki w naszych oknach nie są uszkodzone. Ponadto 
warto dokładnie je umyć, a następnie przesmarować smarem 
silikonowym lub też wazeliną techniczną. Takie preparaty znaj-
dziemy np. w sklepach budowlanych są to substancje oparte 
na żywicach silikonowych. Ponadto zadbane uszczelki mają 
dodatkową niezwykle ważną właściwość – pozwalają na utrzy-
manie energooszczędności, którą nasze okna PVC zapewniają 
wyjaśnia ekspert. Uszczelki to niezwykle istotny element każdego 
okna. NITUS stosuje nowoczesne uszczelki stanowiące dosko-
nałe zabezpieczenie przed przeciągiem, kurzem oraz deszczem. 
Zastosowanie dodatkowej uszczelki środkowej zwiększa także 
współczynnik izolacji ciepła. 

OKUCIA STOLARKI 

Koniecznym jest także, aby przed chłodnymi dniami spraw-
dzić dokładnie okucia stolarki. Warto skontrolować, czy przy 
zamykaniu i otwieraniu okien nie występują problemy. Widoczne 
nieprawidłowości przy funkcjonowaniu mogą wymagać regulacji 
przez autoryzowany serwis. – Okucie posiada zakres regula-
cji docisku do ościeżnicy. Ustawienie grzybków zaczepowych 
na okres letni powoduje, że między skrzydłem a ramą znajduje 
się minimalny luz na przepływ powietrza. Natomiast taki zabieg 
na okres zimowy powoduje maksymalny docisk skrzydła do ramy 
oraz pełne uszczelnienie. Tutaj także okucia należy posmarować 
wazeliną techniczną dodaje Radosław Piwowarski. 

Stosowanie się do powyższych zaleceń wpłynie pozytywnie 
na funkcjonowanie okien zimą, ale także przedłuży ich okres 
żywotności.

NP
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 BIA YSTOK / Grabówka, 138m², dzia ka 195, os. 
Grabówka, kameralna szeregówka segment 

rodkowy, wysoka jako  materia ów i wykonania, 
ZAMIANA na mieszkanie -opcja! 419.000 z   

 BIA YSTOK, 151m², dzia ka 330, os. Dojlidy 
Górne, SEGMENT naro ny 2017r., ELEGANCKA 

architektura, funkcjonalne wn trza, wszystkie 
media, mo liwo  zamiany! 459.000 z   

 BIA YSTOK, 30000m², os. Bia ystok-zab udów, 
OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, PI KNA, du a 

dzia ka przy trasie Bia ystok-Zab udów, warunki 
zabudowy 26, 67z  m² 770.000 z   

 BIA YSTOK, 47m², 3p., ul. Sukienna, os. 
Centrum, ceg a, PRZEPI KNE, komfortowe, 

dwustronne, ciche zielone centrum, eleganckie 
zabudowy, balkon, piwnica, WARTO!!! 262.000 z   

 BIA YSTOK, 47m², ul. Trawiasta, os. Wygoda, 
ceg a, okna PCV, zamkni te osiedle, ceg a 2007, 
2 pokoje, kuchnia, balkon, piwnica, podjazd dla 

osób niepe nosprawnych 249.000 z   

 BIA YSTOK, 51m², 1p., ul. Nowy wiat, os. 
Centrum, WYJ TKOWA, najlepsza lokalizacja w 
Bia ymstoku, ceg a, wspólnota, m.postojowe na 

posesji, do remontu 296.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, ul. w. Rocha, os. Centrum, lokal 
30, 3m² I pi tro w kamienicy z 2000r. Obecnie 
gabinet medyczny, idealy równie  jako biuro, 

siedziba firmy, us ugi 166.650 z   

 Z OTORIA, 2028m², ogrodzona, pr d, woda, 12 
km od Bia egostoku budowlana, wyj tkowa Z 

W ASN  LINI  BRZEGOW +koncepcja 
architektoniczna, dojazd asfalt 199.000 z   

N     …N     …

Oświetl dom pełnią blasku!Oświetl dom pełnią blasku!
Krótsze dni i szaruga za oknem sprawiają, że wszystko 

zwalnia, przestajemy działać „na pełnych obrotach” 
i tracimy energię. Słońce coraz krócej pojawia 

się na horyzoncie, przez co brakuje naturalnego 
światła, które daje nam poczucie ciepła, spokoju 
i bezpieczeństwa. Z pomocną dłonią przychodzi Bonami.
pl, gdzie znajdziemy wiele rozwiązań na rozświetlenie 
domu podczas jesienno-zimowej aury.

Ponury nastrój za oknem nie musi wca-
le oznaczać ciemnych, niedoświetlonych 
wnętrz. Szybko zapadający zmrok można 
wykorzystać jako świetna okazję do zabawy 
ze światłem. Lampy stojące, kinkiety czy 
też świeczki zapachowe to świetne gadżety 
do wieczornego oglądania seriali czy też zabaw 
z dziećmi.

RODZINNIE – NAJLEPIEJ!

Wspólny obiad w jadalni to idealny czas 
na rodzinne rozmowy i miłe spędzenie czasu. 
Aromat potraw unoszący się tuż nad stołem 
przyciąga domowników – w szczególności, gdy 
za oknem panuje szaruga i deszczowa aura. Aby 
ten czas spędzony z rodziną był jeszcze milszy, 
czarna lampa wisząca z systemem pantografowym 
Tomasucci Extension Evo doda światła podczas wspól-
nych posiłków. – Duże lampy wiszące to idealnie rozwiązanie 
do jadalni, jak i pokojów gościnnych, ponieważ dobrze oświetlają 
powierzchnię i świetnie wyglądają. Na przykład czarna lampa 
wisząca Tomasucci Diamond z oferty Bonami.pl, nie 
tylko daje dużo światła, ale jej klosz w kształcie dia-
mentu znakomicie pasuje do modernistycznego 
wystroju. – mówi ekspert klubu zakupowego 
Bonami.pl, Marta Kmošenová. Co więcej, 
system pantografowy to dodatkowe uła-
twienie, dzięki któremu można regulować 
kąt padania światła przez co lampa z oferty 
Bonami doskonale wpasuje się w duże 
pomieszczenia jak i te mniejsze.

COŚ DLA MALUSZKA

W świecie dziecka ciemność ma w sobie 
coś tajemniczego, ale i niepokojącego. Wspólna 
zabawa ciemnością i światłem z dzieckiem to świetny 
pomysł na zimowe wieczory. Pozwoli wzmocnić więzi, a przy 

tym świetnie się bawić. Dzięki lampce nocnej w kształcie królika 
marki Rex London zabawa w grę cieni czy włącz-wyłącz sprawi 

dużo frajdy małemu, jak i dużemu. Dzieci potrzebują poczucia 
bezpieczeństwa i ciepła, a wspólna zabawa z rodzi-

cem, w dodatku w ciemności spotęguje bliskość 
i bezpieczeństwo.

KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO

Jesienno-zimowe miesiące to pora, kiedy 
najwięcej czasu spędzamy w domu. Pogoda 
za oknem nie rozpieszcza, a ponure popołudnia 
sprawiają, że tylko dobra książka i rozgrzewająca 
herbata potrafi ą poprawić humor. Wystarczy 
wygodnie się rozsiąść, przykryć kocem, zapalić 
światło i odprężyć podczas czytania. Aby w pełni 
poczuć się jak w domowym kąciku mola książ-
kowego, warto zadbać nie tylko o książki, ale 
i światło, które wprowadzi klimat odprężenia 
podczas jesiennych sesji czytania. – Kinkiety 

to nie tylko źródło światła, ale modna i funk-
cjonalna ozdoba. Gdy szukamy dodatkowej lampki 

do czytania, transparentny klosz w kinkiecie zawieszony pod 
ulubionym fotelem pozwoli całkowicie oddać się lekturze. – do-
radza Marta Kmošenová, ekspert klubu zakupowego Bonami.pl. 

Gdy lubimy czytać przy biurku, świetnym rozwiązaniem 
będzie kinkiet Orchidea Milano Applique z oferty 

Bonami, ponieważ skupione w jednym miej-
scu światło ułatwi swobodne czytanie. Jeśli 

jesteśmy zaś typami leniuchów i lubimy 
czytać na leżąco, wykorzystajmy kinkiet 
Thai Natura Prismatic. Delikatnie roz-
proszone po całym pomieszczeniu światło 
doda ciepła i przytulności podczas wieczor-
nego czytania.

ZMYSŁOWE WIECZORY

Długie i chłodne wieczory to idealny czas 
na odpoczynek. Na poprawę nastroju w chwili wy-

tchnienia pomoże zmysłowy i przypominający domowe 
słodkości zapach. Świeczki zapachowe z kolekcji Woodwick nie 

są zwykłymi świeczkami zapachowymi. 
Są to opracowane do ostatniego szczegółu 
zapachy, zamknięte w ręcznie dmuchanym 
szkle. Szeroka gama aromatów unosząca 
się w powietrzu przypomina domowe tra-
dycje, a krwistoczerwony płomień aranżuje 
ciepło i bezpieczeństwo.

NP

 L  

Z   

Spowolnienia na rynku nieruchomości sprzyjają osobom 
wynajmującym mieszkania. Na kryzysie można sporo zarobić – 
wynika z analizy Open Finance.

Dlatego tak ważne jest, aby dziś inwestorzy na rynku miesz-
kaniowym postępowali rozważnie. Odpowiednie zaplanowanie 
inwestycji może pozwolić zarabiać także wtedy, kiedy sytuacja 
rynkowa będzie się pogarszać.

Podczas ostatniego kryzysu właściciele mieszkań na wynajem 
cieszyli się większym popytem na swoje oferty. Powód? Gdy banki 
zakręcają kurki z kredytami, to najem, a nie zakup staje się częściej 
rozwiązaniem pierwszego wyboru. Dowody łatwo można znaleźć 
w statystykach europejskiego urzędu. Wynika z nich, że najem-
cy płacący czynsz na zasadach rynkowych stanowili w 2008 r. 
12 proc. obywateli Unii Europejskiej (przed akcesją Chorwacji) 
i już prawie 18 proc. w trzy lata później. W aż 21 na 28 badanych 
krajów we wspomnianych latach odsetek najemców wzrósł.

Tak stało się w kryzysie, który jednak nie był aż tak dotkliwy jak 
wielki kryzys lat 30. Dla wielu osób rozwiązaniem problemu miesz-
kaniowego stał się najem, a nie zakup. Jak na taki wzrost popytu 
zareagował rynek najmu? Niestety dane na ten temat są słabo do-
stępne. Możemy posiłkować się jedynie pojedynczymi przykładami. 
W Polsce – jak informuje NBP – na 6 największych rynkach przed 
kryzysem (symbolicznie wyznaczonym upadkiem banku Lehman 
Brothers 15 września 2008 r.) czynsze wynajmu przez ponad rok rosły 
z poziomu niecałych 25 zł/mkw. do poziomu ok. 30 zł/mkw. Potem 
kryzys wcale nie doprowadził do wyraźnych przecen, bo czynsze 
oscylowały w przedziale od 30 do 35 zł/mkw., aż do końca 2014 r.

Inaczej było w Warszawie. Tu przed kryzysem czynsze rosy 
z poziomu ponad 35 zł/mkw. w III kw. 2006 r. do ok. 47 zł/mkw. 
w II kw. 2009 r. Potem doszło do szybkiego spadku o ok. 5 zł/
mkw., po czym czynsze fl uktuowały w granicach 40-45 zł/mkw. 
aż do przełomu lat 2015/16. W Warszawie kryzys możemy więc 
łączyć z prawie 10-procentowym spadkiem wysokości czynszów 
wynajmu mieszkań. Warto przy tym zauważyć, że w wyniku 
kryzysu średnia cena transakcyjna stołecznego mieszkania spadła 
ze szczytowego poziomu ponad 9100 zł/mkw. jeszcze w 2007 r. 
do niecałych 6700 zł/mkw. (o około 27 proc.) ponad 5 lat później 
– wynika z danych Banku Centralnego.

Pół biedy, gdy lokal kupiony został za gotówkę, ale pomoc 
w postaci fi nansowania bankowego może w przypadku pogorsze-
nia koniunktury na rynku mieszkaniowym dodatkowo zaboleć, 
a potencjalne zyski przekuć w straty.

Źródło: Open Finance

K  
Miasto ogłosiło konkurs ofert na prowadzenie klubu seniora 

na jednym z białostockich osiedli w 2019 roku. W tej placówce 
osoby po 60 roku życia będą aktywnie spędzać czas, uczestniczyć 
w różnorodnych zajęciach i spotkaniach.

Celem działalności klubu jest aktywizacja społeczna starsze-
go pokolenia. Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku. 
Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie muszą przed-
stawić m.in. koncepcję jego funkcjonowania i tygodniowy rozkład 
zajęć. Oferty można składać do 12 grudnia. Miasto udzieli dotacji 
w wysokości 130 tys. zł na prowadzenie takiego klubu.

www.bialystok.pl
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MIESZKANIA

 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. 

 BIA YSTOK, 1667m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Mickiewicza, budynek o 

przeznaczeniu handlowym, us ugowym, 
produkcyjnym, powierzchnia 597, 38m². 1.100.000 

z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 784m², pr d, woda, kanalizacja, os. 
Zagórki, 22 kszta tne dzia ki o powierzchni od 784 
m² do 1459 m², dojazd drog  asfaltow . 117.600 z  

do uzg. 

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

1025 m², 246z  m² 175.644 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, 337m², dzia ka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno stoj cy, atrakcyjny, 

do wprowadzenia 599.000 z  do uzg.  
 Boguszewo, 130m², dzia ka 2191, ceg a, wolno 

stoj cy, z budynkiem gospodarczym oraz 
warsztatem, dom po kapitalnym remoncie, 

atrakcyjna okolica. 400.000 z  do uzg. 

 D BRÓWKI, 171m², dzia ka 370, ceg a, stan 
surowy zamkni ty, bli niak, 5 pokoi, 4 sypialnie, 

okna pcv, gara  1- stanowiskowy, taras, 2 balkony 

320.000 z  do uzg. 
 Kolonia Poros y, 298.90m², dzia ka 1000m², 

murowany, wolno stoj cy, pi kny urz dzony dom, 
wspania y ogród,  690.000 z  do uzg. 

DOMY

 BIA YSTOK, 4 pokoje, os. Bojary, 
powierzchnia:71, 49m; 3 pi tro; 4 oddzielne 
pokoje; cena: 2700z +pr d+woda+gaz; 1-

stanowiskowy gara  w cenie 150z  miesi c. 2.400 
z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 57.70m², 1p., os. Przydworcowe, 
ks. wieczysta, p yta, okna PCV, spó dz., w as., 

Przestronne, dwustronne mieszkanie do remontu, 
balkon oraz piwnica 230.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 57.90m², 3p., ul. Dziesi ciny, os. 
Dziesi ciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 

p yta, okna PCV, w as., czynsz ok.380z , piwnica 

oraz balkon. 215.000 z  do uzg.  
 Bia ystok, 2 pokoje, os. Tysi clecia, powierzchnia: 
45, 70m², pi tro: 1, cena: 1100z + czynsz 410z  + 
pr d+ gaz, standard: do wprowadzenia. 1.510 z  

do uzg. 

 KLEOSIN, 60.70m², 4p., p yta, okna PCV, w as., 
czynsz ok.400z , balkon oraz piwnica, dwustronne 

230.000 z  do uzg. 

DZIA KI



KUPIĘ

MIESZKANIA
CHCESZ sprzedać mieszkanie? Możemy 
Ci w tym pomóc. Skutecznie i bez stresu, 
zadzwoń 3.500 zł do uzg. 574-737-543  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

EŁK, 2-pokojowe, do 40m², do 3 piętra, do 
zamieszkania. 728-706-846  EŁK 

KREDYTY hipoteczne i ubezpieczenia ma-
jątkowe. 500-841-661  BIAŁ 

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

 Kupię mieszkanie 3 poko-
jowe w Białymstoku ul. Zwie-

rzyniecka, Bema lub inne 
propozycje blisko Politech-
niki. 502-628-551  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie do remontu, I-III pię-
tro, Białystok, do 200.000zł, od osoby 
prywatnej. 510-378-527  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w B-stoku na ul. 
Waszyngtona lub okolice, 2-3 pokojo-
we, do 10 lat. 665-741-797  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w B-stoku, os. nowe 
miasto, I-I I piętro, cegła, do 150.000zł. 
698-195-597  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku, 3 poko-
jowe, os. Mickiewicza. 505-103-220  BIAŁ 

 » MAŁŻEŃSTWO KUPI MIESZKA
NIE NAJCHĘTNIEJ DO REMON
TU, ALE NIEKONIECZNIE  BEZ
POŚREDNIO, KAWALERKĘ LUB 
WIĘKSZE. 507-033-845  BIAŁ 

MIESZKANIE do 120.000zł, może być 
do remontu, w B-stoku. 698-195-597, 
(85)663-17-25  BIAŁ 

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

ZA gotówkę 1-2-3-4 pokojowe do remontu 
lub zadłużone  508-793-303  BIAŁ 

DOMY

 » B STOK, DO 160M² POW. UŻYTKO
WEJ, PODPIWNICZONY, DZIAŁ
KA POWYŻEJ 500M², NA TERENIE 
MIASTA, NIE OBRZEŻA, BEZPO
ŚREDNIO. 666-956-664  BIAŁ 

KUPIĘ dom do remontu, z działką, od oso-
by prywatnej, Białystok, do 350.000zł. 
510-378-527  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 Z BALA, SPI
CHLERZ, W ROZLICZENIU 
AUTO. 600-588-666  ŁOM 

KUPIĘ dom, siedlisko do remontu, w od-
ległości do 20 km od Białegostoku. 883-
625-763  BIAŁ 

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

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

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

GARAŻE
KUPIĘ garaż murowany lub blaszak z miej-
scem w Białymstoku, do 10.000zł. 790-
324-705  BIAŁ 

DZIAŁKI
ŚWIERK, sosna, olszyna, drzewo dłużyca 
skup wycinka. 150 zł  735-160-749  BIEL 

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

KUPIĘ działkę budowlaną 700-800m², 
gmina Wasilków 536-709-700  BIAŁ 

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

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

KUPIĘ działkę klepacze krupniki poro-
sły Sienkiewicze starosielce. 507-062-
555  BIAŁ 

KUPIĘ działkę z dostępem do rzeki jeziora 
pod lasem w pobliżu zabudowy kolonijnej 
lub siedliskowej 535-480-220 

KUPIĘ każdą łąkę ziemię orną nieużytki 
płacę od 10-40tyś ha, inne typu dział-
ki za m² mnie nie interesują 40.000 zł  
535-480-220 

 » KUPIĘ LAS MIESZANY Z ZIEMIĄ LUB 
BEZ, WOJ. PODLASKIE. 513-017-847 

KUPIĘ las z gruntem lub do wycinki. 516-
299-093  ŁOM 

KUPIĘ siedlisko, gmina Wasilków. 536-
709-700  BIAŁ 

KUPIĘ zięmie orną nieużytki łąkę w po-
bliżu rzeki jeziora lub wioski 535-480-
220  MOŃ 

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

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

. podlaskie ).  513-017-847 
KUPIE las do wycinki z ziemia lub bez. 
603-435-657  BIAŁ 

KUPIE las. 603-435-657  BIAŁ 
PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę lub kupię 
gmin. Andrzejewo, Szumowo, Zaręby 
Kościelne do 1000zł za 1ha. 609-320-
169  ZAM 

ZIEMIĘ rolną, gm. Czyże, Milejczyce, 
Hajnówka. 666-528-681  WYS 

1-POKOJOWE
ŚWIĘTAJNO, 20m², mieszkanie z gara-
żem nad jeziorem. 75.000 zł  519-401-
998  OLE 

B STOK, 29m², os. Skorupy, do wpro-
wadzenia, ceg ła, okna drewniane, 
włas., piwnica, przytulne, cicha oko-
lica, CEN-MS-1259 137.500 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 30m², os. Nowe Miasto, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., blok z 2000 r, wysoki 
parter, balkon, piwnica, CEN-MS-1279 
180.000 zł m² 730-100-382, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 32M², 1P., OS. NOWE 
MIASTO, KAWALERKA, CEGŁA 
2008R. 190.000 zł  696-419-900, 

(85)742-88-48  BIAŁ 
B STOK, 39.80m², 4p., os. Centrum, ce-
gła, okna PCV, spółdz. włas., 2 balko-
ny, piwnica, winda, do remontu i wła-

snej aranżacji, CEN-MS-1266 209.000 zł  
507-397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  2 5 . 8 0 m ²,  1 p . ,  o s . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, okna PCV, 
cegła, do aranżacji, duży balkon, ide-
alne na wynajem 139.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 26.90m², 2p., os. Antoniuk, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, niski 
czynsz, na inwestycję 136.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

CZARNA Białostocka, 22m², ładna kawa-
lerka z niskim czynszem, stan dobry, do 
zamieszkania. 69.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

PROSTKI, 26.50m², sprzedam lub za-
mienię mieszkanie. 60.000 zł  515-237-
708  EŁK 

SEJNY, 37m², 2p., Sprzedam mieszkanie w 
Sejnach 37m², do kapitalnego remontu 
98.000 zł  790-576-796  SEJ 

2-POKOJOWE

 B STOK, 32.70M², 2P., UL. 
MAGAZYNOWA, ULTRA SONATA, 
BALKON, STAN DEWELOPERSKI. 

176.600 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 36.90M², 7P., OS. 
ANTONIUK, 2 POKOJOWE. 189.000 zł  

696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 
B STOK, 37.70m², 1p., os. Dojlidy, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., piwnica, ogrodzone, niski 
czynsz, brak podzielników, CEN-MS-1264 
179.000 zł m² 507-397-447, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 37m², 4p., os. Młodych, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., balkon, piwnica, blisko cen-
trum, ciepłe, CEN-MS-1295 179.000 zł m² 
507-397-447, (85)307-09-74  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, 39m², 3p., os. Antoniuk, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV, piwnica, balkon, no-
woczesne, CEN-MS-1294 239.000 zł m² 
531-790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 40.42m², os. Centrum, okna 
PCV, włas., wysoki parter, do własnej 
aranżacji, piwnica, najlepsza lokaliza-
cja, CEN-MS-1268 230.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 41.50m², 4p., os. Antoniuk, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, piw-
nica, dobra lokalizacja, ciepłe mieszka-
nie, CEN-MS-1284 165.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², 1p., os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
niski czynsz, duża piwnica, widny i sło-

neczny salon, CEN-MS-1205 229.000 zł  
531-790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 42m², 3p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
spółdz. w łas., balkon, piwnica, ga-
raż, CEN-MS-1267 235.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 43m², 3p., os. Dzisięciny, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., idealny 
rozklad pomieszczeń, mieszkanie dwu-
stronne, spokojna okolica, CEN-MS-1161 
205.000 zł  531-790-139, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 44.10M², 3P., RÓG AL. 
PIŁSUDSKIEGO I WŁÓKIENNICZEJ, W 

POBLIŻU PŁYWALNI BOSIR, 
KAMERALNE, WYKOŃCZONE, 2 
POKOJOWE, WINDA. 249.000 zł  

693-392-338  BIAŁ 

 B STOK, 44.70M², 4P., UL. ŻABIA, 
CEGŁA. 250.000 zł  696-419-900, 

(85)742-88-48  BIAŁ 
B STOK, 44m², 2p., os. Dziesięciny, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, nowe instalacje, po remoncie, bal-
kon, piwnica, niski czynsz, CEN-MS-1287 
238.000 zł m² 730-100-382, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

 » B STOK, 47M², UL. SŁONIMSKA, 
APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWE, 47 51 M², 2POK, IIIP, AN
TRESOLA, STAN DEWELOPERSKI. 
250.000 zł  733-900-723  BIAŁ 

 B STOK, 48.80M², 4P., UL. B. 
CHROBREGO, . 235.000 zł  

696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 
B STOK, 48m², 1p., ul. Swobodna, os. 
Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
nowy, niski blok z windą 255.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.22m², 6p., os. Białostoczek, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, po 
remoncie, okna PCV, włas., apartamento-

wiec, winda, balkon 15m², CEN-MS-1251 
344.000 zł m² 507-397-447, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.29m², 11p., os. Bema, do 
wprowadzenia, umeblowane, p ły-
ta, okna PCV, włas., widok-panorama 
miasta, atrakcyjna lokalizacja, blisko 
PB, CEN-MS-1242 250.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 50m², 2p., os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., piw-
nica, duży balkon, ścisłe centrum, blok 
odnowiony z zewnątrz, CEN-MS-1177 
240.000 zł  531-790-133, (85)307-09-74  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 56m², ul. Stołeczna, os. Centrum, 
w bloku bez windy, 5 piętro. 172.900 zł  
604-447-716  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30.17m², 1p., ul. Wiatrakowa, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, okna PCV, 
włas., stan deweloperski 196.000 zł  600-
803-604  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 33.30m², 4p., ul. Czysta, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, ceg ła, okna PCV, w łas., 
Dwupokojowe mieszkanie, dla pary, 
dla studenta 285.000 zł  883-972-723, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35.80m², 8p., os. Bojary, 
ks. wieczysta, cegła, włas., oddanie maj 
2019r. 232.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36.40m², 8p., os. Bojary, 
ks. wieczysta, cegła, włas., oddanie luty 
2019r. 235.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36.84m², 8p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, włas., od-
danie 2019r. 238.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 37.60m², 2p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV 199.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 37m², 1p., ul. Wiewiórcza, 
os. Dojlidy, ks. wieczysta, umeblowa-
ne, po remoncie, Dwustronne do wpro-
wadzenia, brak balkonu 179.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 38m², 1p., ul. Wiewiórcza, 
os. Dojlidy, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, po remon-
cie, Dwustronne, bez balkonu, zadba-

ne, Wspólnota. Kameralnie 182.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Broniewskiego, 
os. Antoniuk, do wprowadzenia, umeblo-
wane, 2 pok z balkonem, do wprowadze-
nia. Zadbane osiedle z dużą ilością zieleni. 
199.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica.. 336.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 39.30m², 4p., ul. Gruntowa, 
os. Zwycięstwa, cegła, umeblowane, 
Polecane poszukującym lokum w do-
brej lokalizacji, o niskich kosztach utrzy-
mania. 180.000 zł  576-070-702  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  41 . 5 0 m ²,  4 p . ,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, po remoncie, okna PCV, włas., 
Nowe, po remoncie 249.000 zł  576-070-
706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 41.60m², 3p., os. Dziesięciny, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas., loggia, z 
1998r. 205.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 41.80m², 1p., ul. Wiatrakowa, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, okna PCV, 
włas., stan deweloperski 255.900 zł  600-
803-604  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 42.60m², 1p., ul. Orzeszkowej, 
os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, po 
remoncie, okna PCV, kameralny blok, do 
zamieszkania lub na działalość. 219.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 43.10m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, cegła, oddzielne 
pokoje, na inwestycje 204.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Palmowa, os. 
Dziesięciny, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 
205.000 zł  883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Zagórna, os. 
Dziesięciny, do wprowadzenia, cegła 
220.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 44.80m², os. Przydworcowe, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., bal-
kon, piwnica.. 219.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 44m², 4p., ul. Konopnickiej, 
os. Mickiewicza, do wprowadzenia, cegła, 
spółdz. włas., Blok z 2007 r. Dwa oddziel-
ne pokoje, wyposażona kuchnia. 280.000 
zł  576-070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 
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BIAŁYSTOK, 46m², 5p., ul. Jana Pawła 
II, os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta 
350.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Towarowa, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
płyta, okna PCV 209.000 zł  602-628-822  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 47m², 3p., ul. Sukienna, os. 
Centrum, cegła, PRZEPIĘKNE, komforto-
we, dwustronne, ciche zielone centrum, 
eleganckie zabudowy, balkon, piwni-
ca, WARTO!!! 262.000 zł  660-474-444  
BEWE 

BIAŁYSTOK, 47m², ul. Trawiasta, os. 
Wygoda, cegła, okna PCV, zamknięte 
osiedle, cegła 2007, 2 pokoje, kuchnia, 
balkon, piwnica, podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych 249.000 zł  660-474-
444  BEWE 

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

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, bokówka, balkon, zabudowy 
stałe.  229.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

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

BIAŁYSTOK, 48m², os. Centrum, aparta-
ment, parter, 200m od Ratusza, agen-
cjom Dziękuje. 370.000 zł do uzg. 791-
600-602  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 49.20m², 4p., ul. Fabryczna 
8, os. Centrum, do wprowadzenia, 2 pok 
mieszkanie o pow. 49m², położony na IVp 
w nowym apartamentowcu, plus garaż 25 
tys 365.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49m², 2p., ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, do wprowadzenia, cegła 
295.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 50.47m², 2p., ul. Dubois, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas. 270.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.50m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, płyta, okna drewniane, spółdz. 
włas., balkon loggia, piwnica. 195.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  5 0 .7 0 m ²,  2 p . ,  u l . 
Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, ks. wie-
czysta, cegła, włas., Mieszkanie w su-
per lokalizacji. Przeznaczone do własnej 
aranżacji. 229.000 zł  576-070-704  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.92m², 1p., ul. Wiatrakowa, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, okna PCV, 
włas., stan deweloperski 319.000 zł  600-
803-604  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 51.30m², 4p., os. Zielone 
Wzgórza, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
loggia, dwustronne 194.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51.90m², 4p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, loggia, 
do aranżacji, idealne na inwestycje. 
249.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51m², 1p., ul. Nowy Świat, os. 
Centrum, WYJĄTKOWA, najlepsza lokali-
zacja w Białymstoku, cegła, wspólnota, 
m.postojowe na posesji, do remontu 
296.000 zł do uzg. 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 51m², 4p., ul. Lawendowa, 
os. Zielone Wzgórza, spółdz. włas., bez-
pośrednio mieszkanie 2 pokojowe w blo-
ku, na 4 piętrze. 210.000 zł  507-105-
006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, os. 
Bojary, do wprowadzenia, cegła, włas., 
Dwupokojowe mieszkanie, parter, po 
remoncie. 235.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, os. 
Centrum, ks. wieczysta, cegła, włas. 
240.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 55.40m², 4p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., balkon, piwnica.. 215.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56m², ul. Szarych Szeregów, 
os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, 
cegła, po remoncie, okna drewniane, 
spółdz. włas., doskonały układ pomiesz-
czeń. 232.000 zł  535-206-800, 782-347-
235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 70m², 4p., ul. Łąkowa, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, włas., Mieszkanie z an-
tresolą i poddaszem. 260.000 zł  576-070-
704  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BRAŃSK, 65m², ul. Błonie, os. Piaski, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, po remoncie, włas. 300 zł do 
uzg. 692-375-904  BIEL 

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

SOKÓŁKA, 55.32m², ul. Broniewskiego 
11, okna PCV, nowe mieszkania, jedno 
i dwupoziomowe. Stan deweloperski. 
Wspólnota, niski czynsz. 3.450 zł  501-
633-755  SOK 

WASILKÓW, 38m², 4p., ul. E. Pater, ce-
gła, do odświeżenia. 125.000 zł  518-
331-837  BIAŁ 

WASILKÓW, 42.50m², 2p., ul. Krucza, 
os. Lisia Góra, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., 2 po-
koje dwustronne oddzielna kuchnia ce-
gła 2011 rok 180.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

WASILKÓW, 46.10m², ul. Czysta, 2 nie-
zależne pokoje i kuchnia, w bloku z no-
wej cegły, częściowo umeblowane, do 
zamieszkania. 193.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

3-POKOJOWE

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

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

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

460.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 107.55M², UL. 
BIAŁOSTOCKA, UL. NADAWKI

WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP 
II, MIESZKANIE NR 11, BUDYNEK 1 

II, 2 PIĘTRO, ANTRESOLA 48, 80, 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 470.000 

zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 107.55M², UL. 
BIAŁOSTOCKA, UL. NADAWKI

WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP 
II, MIESZKANIE NR 7, BUDYNEK 1 II, 

2 PIĘTRO, ANTRESOLA 48, 80, 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 430.000 

zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 111.90M², UL. 
BIAŁOSTOCKA, UL. NADAWKI

WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP I, 
MIESZKANIE NR 6, BUDYNEK I1, 2 

PIĘTRO, ANTRESOLA 55, 15M², 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 460.000 

zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 48.06M², 1P., UL. 
MAGAZYNOWA, ULTRA SONATA, 
BALKON, STAN DEWELOPERSKI. 

250.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 48.20m², ul. Białostoczek, ład-
ne, 3 niezależne pokoje i kuchnia, poło-
żone na IX piętrze w bloku z windą. Do 
zamieszkania.  174.500 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

B STOK, 48.90m², 4p., os. Dziesięciny, 
do wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, piwni-
ca, po termomodernizacji, CEN-MS-1255 
209.000 zł m² 531-790-139, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

 B STOK, 53.37M², UL. SOWLAŃSKA, 
OS. SKORUPY, 3 POKOJOWE, 

PARTER, PÓŁNOCNO POŁUDNIO
WE, MEGA SUPER CENA 4600ZŁ ZA 

M². (85)749-60-20  BIAŁ 

 B STOK, 53.51M², 2P., UL. 
TRANSPORTOWA, ULTRA SONATA, 
OGRÓD ZIMOWY, STAN DEWELO

PERSKI. 283.600 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 53.80M², 3P., UL. 
ANTONIUKOWSKA, CEGŁA. 245.000 
zł  696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 

B STOK, 53m², 3p., os. Antoniuk, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, do re-
montu, dobra lokalizacja, do aranża-
cji, CEN-MS-1277 229.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 56m², 3p., os. Sienkiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, cen-
trum, piwnica, balkon, CEN-MS-1248 
248.000 zł m² 531-790-139, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 57m², 2p., ul. Wąska, os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., wys. standard; garaż 
339.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 58M², UL. PUCHALSKIEGO, 
OS. BAGNÓWKA, NOWE OD 

DEWELOPERA, 3 POK. MIESZKANIA 

W SZEREGÓWKACH, NOWOCZESNE, 
2 POZIOMOWE, OGRÓDEK, 

PARKING, BEZCZYNSZOWE. 293.000 
zł m² (85)743-56-31  BIAŁ 

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

B STOK, 59.82m², 2p., os. Wysoki Stoczek, 
umeblowane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., balkon, piwnica, do odświeżenia, 
rozwinięta komunikacja, CEN-MS-1291 
252.000 zł m² 531-790-139, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 59.90m², ul. Rzemieślnicza, ko-
rzystnie położone mieszkanie, 3 niezależ-
ne pokoje i kuchnia, do wprowadzenia. 
185.000 zł  509-784-724, (85)743-64-
36  AGEMA 

 B STOK, 59.92M², 2P., UL. 
MAGAZYNOWA, ULTRA SONATA, 

DWA BALKONY, STAN DEWELOPER
SKI. 317.600 zł  721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 60m², 4p., os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas., balkon, komórka lokator-
ska, winda, CEN-MS-1061 380.000 zł m² 
507-397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60m², 6p., os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, widok 
panoramy, piwnica, winda, CEN-MS-1273 
225.000 zł m² 507-397-447, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60m², os. Mickiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
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 wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas. 205.000 zł  665-
367-868  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60m², ul. Zagórna, os. Dziesięciny, 
płyta, włas., ocieplone, kuchnia i łazienka 
po remoncie, kuchnia wyposaż. poko-
je do odświeżenia, balkon z zabudową. 
268.000 zł  514-643-970  BIAŁ 

B STOK, 61.20m², ul. Pileckiego, os. 
Bacieczki, 3 pokoje, komfortowe miesz-
kanie z balkonem, w bloku z nowej cegły, 
do wprowadzenia. 319.900 zł  509-784-
724, (85)743-64-36  AGEMA 

B STOK, 61.65m², 2p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica, do odświeżenia, CEN-MS-981 
265.000 zł m² 507-397-447, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 61M², APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 3POK, PAR
TER, OGRÓDEK, STAN DEWELOPER
SKI. 319.800 zł  733-900-723  BIAŁ 

 B STOK, 61M², UL. PUCHALSKIEGO, 

OS. BAGNÓWKA, NOWE OD 
DEWELOPERA, 3 POK. MIESZKANIA 
W SZEREGÓWKACH, NOWOCZESNE, 

2 POZIOMOWE, OGRÓDEK, 
PARKING, BEZCZYNSZOWE. 293.000 

zł m² (85)743-56-31  BIAŁ 

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

 B STOK, 63.89M², 4P., UL. 

ANTONIUK FABRYCZNY, 
APARTAMENTY ANTONIUK, TARAS, 

WINDA, STAN DEWELOPERSKI. 
381.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 63.97M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, BUDYNEK A, 
MIESZKANIE NR.3,  351.835 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
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 B STOK, 63.97M², 4P., UL. 
BOTANICZNA 9A, BUDYNEK A, 
MIESZKANIE NR. 15. 332.644 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 63m², 1p., os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
nowe bloki z windą, ładna lokalizacja 
310.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 63m², os. Nowe Miasto, goto-
we do odbioru, II p., stan deweloperski. 
320.000 zł  728-817-371  BIAŁ 

B STOK, 64.01m², 1p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
Balkon, piwnica, CEN-MS-1227 365.000 zł  
531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 64.28M², UL. ANTONIUK 
FABRYCZNY, PARTER, TARAS, STAN 

DEWELOPERSKI. 321.000 zł  
721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 64.90m², 3p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, okna drew-
niane, włas., balkon, piwnica, do od-
świeżenia, CEN-MS-1288 305.000 zł m² 
531-790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 64m², 4p., os. Białostoczek, po 
remoncie, ocieplone. 240.000 zł do uzg. 
696-094-052  BIAŁ 

B STOK, 64m², os. Sybiraków, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po re-
moncie, okna PCV, włas., parter, balkon, 
piwnica, CEN-MS-1039 320.000 zł m² 
507-397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 107.55M², 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 

DOLINA CISÓW, ETAP II, 
MIESZKANIE NR 11, BUDYNEK 2 II, 2 

PIĘTRO, 3 POK, ANTRESOLA 
48.80M², STAN DEWELOP. 324.663 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Żabia, os. 
Centrum, ks. wieczysta, cegła, włas., 3 
pokoje, ciche centrum, balkon, piwnica, 
idealne pod wynajem 240.000 zł do uzg. 
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

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

B I A ŁY S T O K ,  4 8 . 4 0 m ²,  3 p . ,  o s . 
Białostoczek, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., do zamieszkania, cicha okolica. 
229.000 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Sienkiewicza, 
os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 
nowe instalacje, zabudowy stałe, bal-
kon. 249.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 49.49m², 2p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica. 299.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49.49m², 2p., ul. Bohaterów 
Getta, os. Centrum, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas. 299.000 zł  883-302-
750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 49.50m², 2p., ul. Boh. Ge  a, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas., 3-pokoje w ścisłym cen-
trum.  299.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.23m², 8p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, włas., piwnica, balkon 
loggia.. 287.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Piłsudskiego, os. 
Centrum, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, zadbane do zamieszkania balkon, 

duża piwnica, parkiet oddzielne wc. 
249.000 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

B I A ŁY S T O K ,  5 3 . 4 0 m ²,  4 p . ,  u l . 
Broniewskiego, os. Przyjaźń, ks. wieczy-
sta, okna PCV 225.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 53.61m², 3p., os. Antoniuk, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, włas., bal-
kon, piwnica.. 229.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53.61m², 3p., ul. Ordonówny, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., Trzypokojowe mieszkanie z 
balkonem, do własnej aranżacji. 229.000 
zł  576-070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53m², 3p., ul. Ordonówny, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV 229.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 54.40m², 3p., ul. Pułkowa, os. 
Wygoda, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, okna PCV, Po remoncie, do wprowa-
dzenia się. 259.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54m², 2p., ul. Armii Krajowej, 
os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, ce-
gła, 3 pok mieszkanie o pow. 54, 30m² 
usytuowane na IIp w bloku z 2004r, z 
cegły 269.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 55.30m², 3p., ul. Nowy Świat, 
os. Centrum, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, Umeblowane mieszka-
nie, wysoki komfort, do wprowadzenia 
się.  367.000 zł  576-070-704, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 55.50m², 3p., os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, balkon, piwnica. 
249.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 55m², 1p., ul. Narewska, bal-
kon po generalnym remoncie. 289.000 zł  
578-904-154  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 56.38m², 1p., ul. Wiatrakowa, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., stan deweloperski 349.000 zł  
600-803-604  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 56.55m², 1p., ul. Wiatrakowa, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., stan deweloperski,  349.000 
zł  600-803-604  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 57.90m², 3p., ul. Dziesięciny, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, płyta, okna PCV, włas., czynsz 
ok.380zł, piwnica oraz balkon. 215.000 
zł do uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  
AREA 

BIAŁYSTOK, 58.53m², 5p., os. Skorupy, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV, 
włas., balkon, 29 tyś. miejsce postojowe. 
310.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 59.44m², 1p., os. Klepacze, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, Lokal 
mieszkalny w zabudowie bliźniaczej 
265.000 zł  600-325-453, (85)742-40-
16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 59m², 3p., ul. Młynowa, os. 
Przydworcowe, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, oddzielne pokoje, duży bal-
kon 294.500 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60.50m², 4p., ul. Palmowa, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, okna PCV 
225.000 zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, płyta, okna PCV, 
duży balkon, winda, KW 225.000 zł  507-
084-141  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², 5p., ul. Waszyngtona, 
os. Piski, płyta, okna drewniane, spółdz. 
włas., doskonała lokalizacja. 209.000 zł  
535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², 6p., os. Wysoki 
Stoczek, p łyta, okna PCV, spó łdz. 
włas., do aranżacji, idealne dla rodzi-
ny lub na inwestycje ! 220.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 6p., ul. Rzemieślnicza, 
os. Wysoki Stoczek, do wprowadzenia, 
okna PCV 239.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 61.49m², os. Bojary, winda, 
w podziemiach budynku zlokalizowa-
ne są miejsca postojowe oraz komórki 
lokatorskie, mieszkanie gotowe do od-
bioru. 332.046 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 61.90m², 4p., os. Nowe 
Miasto, płyta, spółdz. włas., duży bal-
kon, do zamieszkania, oddzielna kuchnia 
247.300 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 2 . 3 0 m ²,  1 p . ,  u l . 
Orzeszkowej, os. Mickiewicza, ks. wie-
czysta, włas., Duże mieszkanie w now-
szej cegle, w bardzo dobrej lokalizacji. 
350.000 zł  576-070-703, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 62.69m², 2p., ul. Piasta, os. 
Bojary, Nowa inwestycja na Bojarach.W 
podziemiach budynku zlokalizowane są 
miejsca postojowe oraz komórki lokator-
skie. 344.795 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 62.90m², 6p., os. Słoneczny 
Stok, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
do aranżacji, loggia. 229.000 zł  501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 64.10m², 1p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, okna drewniane, włas., duży 
balkon.. 355.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64.40m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, włas., balkon.Miejsce postojo-
we - 30 tyś. zł.. 440.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64m², 2p., ul. Pogodna, os. 
Nowe Miasto, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., Super lokalizacja! 299.900 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 66.50m², 1p., ul. Wrocławska, 
os. Zielone Wzgórza, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, rozwinięta infrastruk-
tura 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 po-
stojowego i piwnicy 375.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 72.50m², ul. Zagumienna, 
os. Białostoczek, ks. wieczysta, pły-
ta, okna PCV 275.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 73m², 4p., ul. Marjańskiego, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., apartament z pełnym wyposa-
żeniem winda 435.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 83m², 2p., ul. Antoniukowska, 
os. Antoniuk, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, po remon-
cie, włas., Duże i przestronne miesz-
kanie. 440.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

GRÓDEK, 62m², 3p. 90.000 zł  515-736-
765  BIAŁ 

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 

JUCHNOWIEC Kościelny, 58.20m², 3p., 
os. Ignatki Osiedle, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
włas., mieszkanie dwupoziomowe, no-
woczesne, CEN-MS-1073 369.000 zł  
531-790-130, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

KLEOSIN, 60.70m², 4p., płyta, okna PCV, 
włas., czynsz ok.400zł, balkon oraz piw-
nica, dwustronne 230.000 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

KRYNKI, 61m², 1p., ks. wieczysta, umeblo-
wane, płyta, Przestronne, z widokiem na 
tereny zielone, własne ogrzewanie, bez-
czynszowe, budynek gospodarczy, ogró-
dek.  89.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

 » KRYNKI, 61M², 1P., WŁASNOŚCIO
WE, UMEBLOWANE, SPRZĘT AGD, 
WŁASNE OGRZEWANIE, BEZ
CZYNSZOWE, NOWE OKNA, DUŻA 
PIWNICA +BUDYNEK GOSPODAR
CZY. 85.000 zł  798-906-407  SOK 

SOKÓŁKA, 67.64m², ul. Broniewskiego 11, 
Nowe mieszkania, jedno i dwupoziomo-
we. Stan deweloperski. Wspólnota, niski 
czynsz. 3.450 zł m² 501-633-755  SOK 

WARSZAWA, 49m², 1p., ul. Al. Prymasa 
Tysiąclecia, róg ul. Obozowej, duży bal-
kon, cegła. 400.000 zł  (85)663-29-31  
BIAŁ 

 WASILKÓW, 107.55M², 2P., UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, DOLINA 

CISÓW, ETAP II, BUDYNEK 2 II, 
MIESZKANIE NR. 11, WYKOŃCZONE 
POD KLUCZ. 470.000 zł  (85)747-30-30  

BIAŁ 

 WASILKÓW, 111.90M², 2P., UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, DOLINA 

CISÓW, ETAP I, BUD. I1, MIESZKANIE 
NR. 6, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

460.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
WASILKÓW, 62m², ul. Czysta, atrakcyjne 
mieszkanie 3-pokojowe, położone 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, 137.01M², 5P., UL. 
BOTANICZNA 9A, BUDYNEK A, 

MIESZKANIE NR. 64, APARTAMENT 
LUKSUSOWO WYKOŃCZONY POD 

KLUCZ. 989.854 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 48.30m², os. Słoneczny Stok, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, piw-
nica, bezpieczna okolica, CEN-MS-1250 
249.000 zł m² 507-397-447, (85)307-09-
74  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 60.11M², 3P., UL. 
SŁONIMSKA, STAN DEVELO
PERSKI, ANTRESOLA. 305.400 
zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 68m², os. Nowe Miasto, goto-
we do odbioru, III p., stan deweloperski. 
346.000 zł  728-817-371  BIAŁ 

 » B STOK, 69M², APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 4POK, 
IP, STAN DEWELOPERSKI. 
368.000 zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 70.02m², 3p., os. Słoneczny Stok, 
do wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
okna PCV, włas., piwnica, balkon, pod 
inwestycje, bezpieczne, CEN-MS-1249 
256.000 zł m² 507-397-447, (85)307-09-
74  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, 81.60m², os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, okna drew-
niane, włas., pod inwestycje, duża ła-
zienka, piwnica, balkon, stałe zabu-
dowy, CEN-MS-1265 325.000 zł m² 
507-397-447, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 BIAŁYSTOK WASILKÓW, 107.55M², 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 

DOLINA CISÓW, ETAP III, 
MIESZKANIE NR.7, BUDYNEK 1 III, 2 
PIĘTRO, 4 POK, STAN DEWELOPER
SKI. 334.543 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 55m², 1p., os. Antoniuk, bal-
kon po generalnym remoncie 289.000 zł  
578-904-154  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  5 7.7 0 m ²,  1 p . ,  o s . 
Przydworcowe, ks. wieczysta, płyta, okna 
PCV, spółdz., włas., Przestronne, dwu-
stronne mieszkanie do remontu, balkon 
oraz piwnica 230.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 . 2 0 m ²,  4 p . ,  o s . 
Białostoczek, lokal atrakcyjnie zaaran-
żowany, gotowy do wprowadzenia. 
Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem 
AGD otwarta na jadalnię 287.000 zł do 
uzg. 505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 60.70m², ul. Nowosielska, 4 
piętro, z wyposażeniem. 180.000 zł do 
uzg. 883-514-470  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Armii Krajowej, 
os. Leśna Dolina, cegła, okna PCV, prze-
stronne, atrakcyjne, 4-pokojowe miesz-
kanie 250.000 zł  883-972-723  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 81.60m², ul. Wiejska, os. 
Nowe Miasto, cegła, okna drewnia-
ne, spółdz. włas., nowa niższa cena! 
325.000 zł  883-302-750, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 82m², 5p., ul. Batalionów 
Chłopskich, os. Leśna Dolina, cegła, okna 
PCV, funkcjonalne, przestronne, blisko 
lasu 275.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 
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BIAŁYSTOK, 83m², 3p., ul. Starobojarska, 
os. Bojary, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, okna PCV, spółdz. 
włas., Idealne dla rodziny. 385.000 zł  
576-070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

OSOWIEC Twierdza, 72m², 4p., włas., 
mieszkanie położone w samym sercu 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, w 
miejscowości Osowiec Twierdza. 119.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

SOKÓŁKA, 78.24m², ul. Broniewskiego 11, 
Nowe mieszkania, jedno i dwupoziomo-
we. Stan deweloperski. Wspólnota, niski 
czynsz. 3.450 zł m² 501-633-755  SOK 

STELMACHOWO, 74m², ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, okna PCV, 
Mieszkanie przestronne, malownicze 
tereny, działka 900m² i garaż 135.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

 WASILKÓW, 107.55M², 2P., UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, DOLINA 

CISÓW, ETAP III, BUDYNEK 1 III, 
MIESZKANIE NR. 7 334.543 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
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, 134m², 4p., os. Leśna Dolina, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
spółdz. włas. 369.000 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 71.80m², 8p., ul. Dobra, os. 
Bojary, do wprowadzenia, po remoncie, 
okna PCV, spółdz. włas. 337.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 81.90m², ul. Kozłowa, os. 
Białostoczek, ks. wieczysta, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., Duże, przestronne 
mieszkanie do własnej aranżacji. 279.000 
zł  576-070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

ŁAPY, 600m², działka 1400, drewniany, do 
remontu. 340.000 zł  514-120-705  BIAŁ 

ŁOMŻA, 120m², działka 500m², piwni-
ca+ dwie kondygnacje naziemne, do re-
montu, ogrzewanie paliwo stałe lub gaz, 
budynek gospodarczy, liczne nasadze-
nia. 230.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

ŁOMŻA, 157m², działka 249m², ul. 
Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. Zamknięte 
osiedle, pres  żowe sąsiedztwo. 600.000 
zł  690-365-666  REMAX PARTNERS 

ŁOMŻA, 165m², działka 2156m², ul. 
Nowogrodzka, 5 pokoi, 2 garaże, moż-
liwość prowadzenia biznesu. 400.000 zł  
690-365-666  REMAX PARTNERS 

ŚWIĄTKI, 70m², działka 714m², 20km 
od Olsztyna, nowy dom, bezpośrednio 
od właściciela lub zamiana na miesz-
kanie w Olsztynie. 250.000 zł do uzg. 
(89)530-54-79 

 B STOK, 104M², UL. SKIDELSKA, OS. 
BIAŁOSTOCZEK, DWUKONDYGNA

CYJNE MIESZKANIA O POW. 
104 110M², W ZAB. SZEREGOWEJ, Z 
OGRÓDKAMI. SPOKOJNA OKOLICA, 

5MIN CENTRUM. 3.899 zł m² 
(85)710-91-28  BIAŁ 

B S T O K , 110m², dzia łka 600, os. 
Dojlidy, słupek, tylko u nas! 421.000 
zł  603-704-771, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

 » B STOK, 120M², DZIAŁKA 716M², 
UL. ŁADNA, GARAŻ, BUDYNEK 
GOSPODARCZY LUB ZAMIANA NA 
NOWSZE MIESZKANIE, Z DOPŁA
TĄ.  550.000 zł  (85)732-78-16  BIAŁ 

B STOK, 130m², działka 500m², ul. Równa, 
os. Nowe Miasto, murowany, blisko 
przedszkole, szkoła, sklepy, dobry do-
jazd kom. miejską. 520.000 zł  604-435-
633, 730-900-722  BIAŁ 

B STOK, 131m², ul. Gajowa, Nowe sze-
regówki, działki od 200 m² do 384 m². 
Nowoczesna architektura, kompletny 
stan deweloperski. 495.000 zł  501-633-
755  BIAŁ 

B STOK, 150m², działka 727m², ul. Wąska 
Od strony Andersa, os. Wygoda, bezpo-
średnio, ks. wieczysta, nowe okna pcv, 
prąd, woda, kanalizacja miejska, gaz w 
ulicy. 440.000 zł  503-902-859  BIAŁ 

 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, 163M², UL. BRYLANTOWA, 
OS. WYŻYNY, SZEREGÓWKI, 
DZIAŁKI 330 500 M², I KW. 2019 R. 
UTWARDZONY DOJAZD, WSZYST
KIE MEDIA, STAN DEWELOPERSKI, 
OD 3.000ZŁ M² 698-664-248  BIAŁ 

B STOK, 186m², działka 504m², os. 
Wygoda, rok budowy 2017 lub zamia-
na na mieszkanie. 720.000 zł  515-076-
758  BIAŁ 

 » B STOK, 189M², UL. WENECKA, OS. 
ZIELONA GÓRKA, DWA OSTATNIE 
SEGMENTY, 189 218M², DZIAŁKA 
600 600M², WYSOKA JAKOŚĆ, PRZE
STRONNE, KOMFORTOWE, CIEKA
WY ROZKŁAD. 505-103-180  BIAŁ 

 B STOK, 198M², DZIAŁKA 272M², UL. 
WENECKA, PRZESTRONNA 

SZEREGÓWKA ŚRODKOWA, BDB 
MATERIAŁY. STOLARKA DREWNIA

NA, CIEKAWY PROJEKT, OSIEDLE 
ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 505-103-180  

BIAŁ 

 B STOK, 216M², DZIAŁKA 558M², UL. 
WENECKA, PRZESTRONNA 

SZEREGÓWKA BRZEGOWA, BDB 
MATERIAŁY. DODATKOWY POKÓJ Z 
ŁAZIENKĄ NA PÓŁPIĘTRZE, OSIEDLE 

ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 505-103-180  
BIAŁ 

B STOK, 240m², działka 530m², os. 
Jaroszówka, dom jednorodzinny z 2005r, 
nowoczesny. 800.000 zł  601-323-135  
BIAŁ 

B STOK, 400m², działka 800m², bliźniak 
na mieszkanie, usł. medyczne lub hospi-
cjum, na terenie ekologicznym, sprzedam 
cały lub jedną część (jedna część 825.000 
1.650.000 zł  720-553-660  BIAŁ 

B STOK, 71m², działka 546m², z garażem, 
+garaż, do małego remontu, lub zamienię 
239.000 zł  692-926-837  BIAŁ 

B STOK, 79m², dzia łka 546m², os. 
Bacieczki, do remontu. 239.000 zł  692-
926-837  BIAŁ 

BACHMATY, 130m², działka 547, drewnia-
ny, wolno stojący, z 2012 roku całoroczny 
150m od zalewu bachmaty, 200 m od 
dubicz cerkiewnych, ogrzewanie olejo-
we+kominek  295.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK / Grabówka, 138m², działka 
195, os. Grabówka, kameralna szeregów-
ka segment środkowy, wysoka jakość 
materiałów i wykonania, ZAMIANA na 
mieszkanie -opcja! 419.000 zł  660-474-
444  BEWE 

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

 BIAŁYSTOK, 100m², ul. Produkcyjna 
77, os. Bacieczki, dom w zabudowie 

szeregowej z ogrodem, stan 

deweloperski, piec, gotowa do odbioru, 
stanowisko parkingowe. 395.000 zł  

664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 110m², działka 622, os. 
Dziesięciny, cegła, bliźniak 510.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

 BIAŁYSTOK, 129.57m², działka 164m², 
ul. Pieczurki 7, kameralne osiedle na 

obrzeżach miasta, segment środkowy, 
stan deweloperski. 437.000 zł  

508-111-344  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, 130.74m², działka 146m², 
ul. Zwierzyniecka 66, osiedle Przy Lesie 

Zwierzynieckim, blisko parku, zoo i 
centrum, ostatni segment, stan 

deweloperski. 495.000 zł  662-447-576  
BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 140m², działka 250, ul. 
Wenus, os. Bacieczki, bliźniak, Blizniak z 
2008 roku wysoki standard, ciepły z ko-
monkiem. ogrzewanie gazowe 590.000 
zł do uzg. 664-049-925  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 140m², działka 660m², os. 
Skorupy, cegła, murowany, wolno stoją-
cy, taras, oranżeria, oczko wodne, ogród, 
garaż. 460.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 151m², działka 330, os. 
Dojlidy Górne, SEGMENT narożny 2017r., 
ELEGANCKA architektura, funkcjonalne 
wnętrza, wszystkie media, możliwość 
zamiany! 459.000 zł  660-474-444  BEWE 

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

BIAŁYSTOK, 152m², os. Skorupy, nowo-
czesny komfortowy dom w zabudowie 
szeregowej, rok budowy (2005) garaż, 
ogródek, marmurowe schody, ogrze-
wanie gazowe. 670.000 zł  537-835-333  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 155m², działka 193m², os. 
Mickiewicza, cegła, szeregowy, 2015r.. 
810.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, os. 
Dojlidy Górne, murowany, Wolno sto-
jący dom, w cichej, spokojnej okolicy. 
Doprowadzone wszystkie niezbędne 
media. 380.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 170m², działka 535, os. 
Wygoda, cegła, po remoncie, Dom urzą-
dzony ze smakiem, wykończony mate-
riałami wyższej jakości, z 2004r 750.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 170m², działka 594, os. 
Jaroszówka, cegła, murowany, wol-
no stojący, rok bud. 1999.. 880.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 173.30m², działka 617, 
os. Bacieczki, cegła, murowany, wol-
no stojący, rok bud. 2013. 925.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 175m², działka 500, os. 
Wyżyny, wolno stojący, stan surowy za-
mknięty do wykończenia, media, idealny 
dla rodziny, OPCJA zamiany na miesz-
kanie  305.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 609, os. 
Jaroszówka, drewniany, wolno stojący, 
Dom do zamieszkania, po częściowym 
remoncie, parter i użytkowe poddasze 
379.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 183.43m², działka 427, ul. 
Pokładowa, os. Dojlidy Górne, stan suro-
wy zamknięty, wolno stojący, możliwość 
powiększenia działki do 1012m², pełne 
media 415.000 zł  579-816-517  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 600, os. 
Jaroszówka, cegła, wolno stojący, Dom 
z 1993r. do zamieszkania odświeżenia. 4 
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Zakwaterowanie na start Zakwaterowanie na start 
i pod wynajemi pod wynajem
Chcesz zarobić na wynajmie mieszkania i oferować je 

turystom, którzy tak licznie odwiedzają Białystok? 
Chciałbyś ułatwić start swojej latorośli, która 

rozpoczyna studia i nowe życie w stolicy Podlasia? Ta 
oferta jest skierowana właśnie do Ciebie. Znana i ceniona 
na rynku fi rma Rogowski Development proponuje zakup 
mieszkań pod wynajem krótkoterminowy. Unikalny blok 
powstaje przy ulicy Wyszyńskiego w Białymstoku.

Rodzice studen-
tów znają ten problem. 
Wynajmować pokój 
bądź mieszkanie i za-
akceptować, że pieniądze 
są po prostu wydane? Czy 
z a i n w e s t o w a ć  w  m a łe 
mieszkanie?

– Kawalerka Starto to unikalne i nowe rozwiązanie 
na rynku najmu. Po analizie rozwiązań istniejących 

na świecie i potrzeb lokatorów stworzyliśmy 
uniwersalne mikroapartamenty. To ra-

cjonalne i oszczędne zakwaterowanie 
„na start” lub pod wynajem – mówi 

Andrzej Pańkowski z Rogowski 
Development.

Mikroapartementy 
są stosunkowo nieduże, ale 

za to bardzo funkcjonalne. Ich 
powierzchnia to 25 mkw plus 

balkon – 5 mkw.
Na prostokątnej powierzchni, 

którą jest łatwo zaaranżować, pro-
jektanci rozplanowali wszystko, co jest 

niezbędne do życia. Jest łazienka połączo-
na z toaletą, kuchnia z wydzielonym miejscem 

na mini jadalnię, które doskonale sprawdzi się jako 
miejsce do pracy a także pokój, który spełni też funkcję 

sypialni. Mieszkania są odpowiednio naświetlone, ponieważ 
posiadają dużę balkonowe okno. Jest też miejsce na przestronną 
szafę.

– Kompaktowe, skrojone na wymiar mieszkania to domena 
większych miast. Tu przestrzeń jest w cenie, a jednocześnie 
wygodne życie to bliskość centrum i możliwość swobodnego 
zrobienia codziennych zakupów, łatwy dojazd do pracy, szkoły 
czy centrum. I dlatego też w naszych głowach zrodziła się in-
westycja Strato, opierająca się na małych, kompaktowych, ale 
funkcjonalanych mieszkaniach. Dodatkowym atutem jest cena. 
W centrum miasta taniej zamieszkać się nie da. Koszt 25 metro-
wej kawalerki to jedynie 140 tysięcy złotych i gwarancja niskich 
kosztów utrzymania – dodaje Andrzej Pańkowski.

Mikroapratamenty doskonale sprawdzą się jako lokale 
na wynajem krótkoterminowy. Turyści coraz częściej zamiast 
hoteli wybierają wynajęcie samodzielnego mieszkania. Zakup 
mikroapartamentu przy ulicy Wyszyńskiego w Białymstoku 
to również gwarancja zwrotu 23% VATU.
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Nad Dolistówką Nad Dolistówką 
i niedaleko centrumi niedaleko centrum
Wyobraź sobie osiedle położone w dolinie rzeczki, przy rozległych terenach 

zielonych. Jednocześnie możesz z niego w ciągu pięciu minut dojechać do centrum, 
w bliskim sąsiedztwie miałbyś zaplecze handlowe, usługowe i edukacyjne.

Z jednej strony: kameralne osiedle w sąsiedztwie Dolistówki, graniczy z zacisznymi ogrodami 
działkowymi. Z drugiej: dojazd do ścisłego centrum zajmuje chwilę. „Promenada Chrobrego” po-
łożona jest w odległości niecałych trzech kilometrów od Rynku Kościuszki. Ale z okien mieszkań 
widać las. Jest wybór.

Osiedle składa się z budynków o zróżnicowanej wysokości, dość swobodnie rozłożonych 
na terenie inwestycji. Osiedle stanowić będzie enklawę w zielonej części miasta. Atutem będzie 
również wewnętrzna strefa dla mieszkańców ze starannie zaaranżowanymi nasadzeniami, alejka-
mi i placami zabaw. Projekt autorstwa warszawskiej pracowni ujmuje nowoczesnym podejściem 
do brył i elewacji budynków.

„Promenada Chrobrego” to propozycja dla aktywnych osób pragnących zaznać w domu at-
mosfery przedmieścia – jednak bez wyrzeczeń i kompromisów polegających na długotrwałych 
dojazdach. O atrakcyjności nieruchomości decyduje przede wszystkim lokalizacja czyli odległość 
od centrum. Dzięki nowej drodze łączącej osiedle z ulicą Piastowską – „Promenada” staje się jedną 
z najciekawszych propozycji w mieście.

PRZEDSZKOLE

Bulwary Piasta – Pierwsze osiedle z własnym przedszkolem
To, co stanowi domenę dobrze zaprojektowanych osiedli w zachodniej Europie – powoli 

wkracza do Polski. Znane na rynku osiedle „Bulwary Piasta” przy ulicy Sybiraków wzbogaci się 
o … własne przedszkole.

„Zależało nam na osiedlu spełniającym wymogi współczesnej rodziny” – mówi Remigiusz 
Rogowski, Prezes Rogowski Development – „przedszkole powinno znajdować się możliwie blisko 
domu. Pozwala to zaoszczędzić czas i daje poczucie komfortu”.

Przedszkole na osiedlu Sybiraków będzie nowoczesną i niezależną, 10-cio oddziałową placówką 
z własnym terenem zielonym i placem zabaw. Prowadzone przez norweską fi rmę „Norlandia” – 
zaproponuje usługi edukacyjne na najwyższym poziomie.

Chcesz aby Twoje mieszkanie było efektowne, niepowtarzalne i komfortowe? 
Skorzystaj z programu „Projekt Aranżacji Mieszkania Gratis”. Architekt wnętrz 
czeka na Ciebie w naszym Dziale Sprzedaży. Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 202
Pokaż plan swojego mieszkania, określimy preferencje mieszkańców, ich 
upodobania i gust. Zaproponujemy rozwiązania, które usprawnią życie w no-
wym domu. Zaprojektujemy wnętrze, które zadowoli wszystkich mieszkańców. 
Przyjdź, skorzystaj – funkcjonalne i estetyczne mieszkanie to po prostu szczę-
śliwsi domownicy.

Usługa jest skierowana do Klientów Rogowski Development i jest całkowicie 
bezpłatna.
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Zamieszkać w otulinie Zamieszkać w otulinie 
Puszczy KnyszyńskiejPuszczy Knyszyńskiej
Obecnie trwa budowa kompleksu czterech budynków 

wolnostojących. Kolejnym etapem będzie budowa 
domów w zabudowie szeregowej. Osiedle 

powstaje w Wasilkowie, na dużej działce zlokalizowanej 
na granicy Sochoń, Jurowiec i Wasilkowa, z bardzo 
szybkim dojazdem z Białegostoku. To cichy i spokojny 
teren położony w otulinie Puszczy Knyszyńskiej.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy cenią 
sobie po pierwsze – spokój, sąsiedztwo przepięknej i unikalnej 
przyrody, po drugie – bliskość i komfortowy dojazd do centrum 
Białegostoku. Swoje miejsce na ziemi znajdą tu na pewno rodziny 
z dziećmi, młode małżeństwa a także te z wieloletnim stażem, 
które jesień życia planują spędzić w ciszy i spokoju. Znaczenie 
ma fakt, ze ceny oferowanych domów zostały skalkulowane w ten 
sposób, ze oferta jest świetną alternatywą dla osób, które planują 
zakup mieszkania, a za takie same lub mniejsze pieniądze mogą 
zakupić nowy dom.

IDEALNA LOKALIZACJA

Dojazd do centrum Białegostoku zajmuje dosłownie moment. 
Na przykład odcinek do Galerii Jurowiecka wynosi zaledwie 
9,5 km drogami: starą DK19 (w przebudowie wraz z nową ścieżką 
rowerową do Świętej Wody) oraz dwupasmową DK8.

Jest też dobra wiadomość dla niezmotoryzowanych miesz-
kańców nowego osiedla. Przystanek autobusu miejskiego nr 
102, który dojeżdża do samego centrum Białegostoku znajduje 
się w odległości 300m.

A już niebawem będzie możliwy dojazd z obrzeży Białegostoku 
– (przebudowa Al. Tysiąclecia PP) – całkowicie dwujezdniową 
drogą do centrum Białegostoku.

SZKOŁA, PRZEDSZKOLE I KOŚCIÓŁ

Działki, na których powstaje nowe osiedle są w pełni uzbro-
jone. Jest tam woda, kanalizacja, prąd, gaz, światłowód, lampy.

Co ważne i ciekawe domy, bliźniaki i szeregówki Domów 
Podlasia wyrastają w otoczeniu nowych domów, co sprawia, 
że najbliższej okolicy nie występuje smog, a powietrze jest kry-
stalicznie czyste.

W bezpośredniej okolicy znajduje się wszystko, co jest nie-
zbędne do życia. Jest przedszkole i szkoła podstawowa klasy (0-3 
z wyżywieniem). W pobliżu jest kościół i kaplica.

Również zakupy nie powinny stanowić problemu. Dosłownie 
500 metrów dzieli nowo powstające osiedle od doskonale wypo-
sażonego sklepu grupy Chorten.

MIEJSCE DLA AKTYWNYCH

Domy Podlasia to oferta skierowana również do tych, którzy 
lubią aktywnie spędzać wolny czas. Położenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie lasów daje możliwość leśnych spacerów i wycieczek 
rowerowych po okolicy. Warto wybrać się trasą wiodącą przez: 
Rybniki, Katrynka, Burczak, Święta Woda, Supraśl, Białystok. 
Urząd Miejski w Wasilkowie w planach w niedalekiej przyszło-
ści ma wybudowanie krytej pływalni przy szkole podstawowej 
i przedszkolu. Aktualnie powstaje ścieżka rowerowa z wiodąca 
z Wasilkowa do Białegostoku.                                                    NP



 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 23



pokoje, kuchnia, jadalnia, 2 łazienki+bu-
dynek 40m² 599.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

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

BIAŁYSTOK, 240m², działka 350, os. 
Jaroszówka, cegła, po remoncie, bliź-
niak, Po remoncie, działka zagospoda-
rowana, 5 pokoi, 3 łazienki 619.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 240m², działka 350m², os. 
Jaroszówka, cegła, po remoncie, bliźniak, 
.. 619.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

 » BIAŁYSTOK, 240M², DZIAŁKA 690M², 
OS. JAROSZÓWKA, MOŻLIWA 
DZIAŁALNOŚĆ, LUB ZAMIANA NA 
NOWSZE MIESZKANIE, Z DOPŁA
TA. 450.000 zł  728-827-847  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 240m², os. Mickiewicza, wol-
no stojący, Dom dobrze ocieplony. Duże 
pomieszczenie gospodarcze pod działal-
ność gospodarczą. 520.000 zł  796-785-
785, 576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 1700, os. 
Grabówka, Drewniane domy, wyso-
ki standard, możliwość prowadzenia 
działalności 1.499.900 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 300m², os. 
Jaroszówka, cegła, szeregowy, 1998r. 
550.000 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 288m², działka 550, ul. 
Wiedeńska, os. Starosielce, murowany, 
wolno stojący, Do wprowadzenia się. Rok 
budowy 1994. Cegła lewkowska. 590.000 
zł  796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 340m², działka 900 m², os. 
Dojlidy Górne, cegła, wolno stojący, 
Nieruchomość do zamieszkania i do pro-

wadzenia własnej działalności gospodar-
czej. 960.000 zł  576-070-709, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

BIELSK Podlaski, 110m², murowany, par-
terowy +bud. gospodarczy, kuchnia i ła-
zienka podgrzewane podłogi, taryfa i siła. 
320.000 zł  691-922-549  BIEL 

BIELSK Podlaski, działka 641m², wolnosto-
jący 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 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191, ce-
gła, wolno stojący, z budynkiem gospo-
darczym oraz warsztatem, dom po ka-
pitalnym remoncie, atrakcyjna okolica. 
400.000 zł do uzg. 516-010-978, (85)744-
66-87  AREA 

BUDY Gmina Michałowo, 135m², działka 
1000m², drewniany, dwie działki kwa-
draty ogrodzone, dom do wykończenia 
w środku do domu doprowadzony prąd. 
150.000 zł do uzg. 796-646-333  BIAŁ 

CHOROSZCZ, 140m², działka 1200, cegła, 
murowany, stan surowy zamknięty, wol-
no stojący, instalacja elektryczna, 4 poko-
je, 2 łazienki, garaż, ogrodzony  378.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

 » CHOROSZCZ, 140M², DZIAŁKA 
1200M², PRĄD, STUDNIA GŁĘBINO
WA, ŚWIATŁOWÓD, DO WYKOŃ
CZENIA WEWNĄTRZ, OGRO
DZONY, NASADZANIA. 379.000 
zł do uzg. 693-409-776  BIAŁ 

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

DĄBRÓWKI, 171m², działka 370, cegła, 
stan surowy zamknięty, bliźniak, 5 pokoi, 
4 sypialnie, okna pcv, garaż 1- stanowi-
skowy, taras, 2 balkony 320.000 zł do 
uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

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

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

DZIKIE, 250m², działka 1000, po remon-
cie, wolno stojący, Wysoki standard wy-
kończenia: dom nie był zamieszkały, wy-
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin od-
bioru

Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

Obecnie w budowie jest III etap inwesty-
cji, składający się z 300 mieszkań. Budy-

nek ma 10 pięter, 2 poziomowy garaż pod-
ziemny oraz część usługowo-handlową. Wolne 

apartamenty mają od 33,8 m2 do 80 m2.

II kwartał 
2020 r.

Od 5.490 do 
6.900 zł/m2

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

Apartamenty Kręta – II etap budowy, budynek 7 
kondygnacyjny. Dostępne mieszkania: 56 – 74 m2.

lipiec 2019 r. 5200- 5500 
zł/m2

„Apartamenty Wyszyńskiego” – budynek 5-kon-
dygnacyjny z lokalami usługowymi i miejscami 

parkingowymi w garażu podziemnym. Mieszka-
nia 2,3, 4 pokojowe, Powierzchnia: 39-74 m2. 

grudzień 2019 r. 5300-6150 
zł/m2.

„Bulwary Piasta„ przy ul. Sybiraków -  2 bu-
dynki- 3 i 5 kondygnacyjne, mieszkania 2 i 

3 pokojowe, powierzchnia: 43- 66 m2

grudzień 2019 r 5.000 – 5.600 
zł/m2. 

„Lipowa 41” – ścisłe centrum miasta – budynek – 6 
kondygnacyjny,  142 mieszkania, powierzchnia: 39-
125 m2. Na parterze z częścią usługowo-handlową.

grudzień 2019 r. 6.200 – 6.800 
zł/m2.

„Apartamenty Kopernik” – budynek - 9 - kon-
dygnacyjny u zbiegu ulic: Kaczorowskiego i Ko-

pernika, 268 mieszkań, na parterze z częścią 
usługowo-handlową i garażem podziem-
nym. Dostępne mieszkania 3 i 4 pokojowe.

sierpień 2019 r. 5.400 zł- 
5.900 zł/m2. 

Apartamenty Tysiąclecia – przy ul. Bełzy 5 i 7, 
2 budynki 9-kondygnacyjne, dostępne miesz-
kania: 4- pokojowe powierzchnia: 72-82 m2.

grudzień 2018 r. 4.750-4.900 zł.

Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

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

powierzchnia mieszkań: 36 m2-74 m2, komórki loka-
torskie w cenie mieszkania, garaże podziemne: 33  

IV kwar-
tał 2019 r.

Od 4500 m2

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

Budynki nr.1 i 
nr.2 IV kwar-

tał 2019r.

Od 4400 m2

Piasta 35, osiedle Bojary, liczba kondygna-
cji: 3, liczba lokali mieszkalnych: 60, po-

wierzchnia mieszkań: 33 m²-76 m2, komór-
ki lokatorskie w cenie mieszkania, liczba miejsc 

postojowych w garażu podziemnym: 59

IV kwartał 
2019 roku

Od 5750 m2 

Botaniczna Osiedle Centrum, liczba kondygnacji: 6, 
liczba lokali mieszkalnych: 65, liczba lokali usługo-

wych: 7, powierzchnia mieszkań: 34 m2-170 m2

Gotowe do 
odbioru.

Od 5200 m2

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

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

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

I kwartał 
2019 roku

446.000  zł 
segment 



kończony został w maju 2018r. 890.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

GM. Juchnowiec Kościelny, 120m², dział-
ka 296, cegła, po remoncie 515.000 zł  
883-302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

GM. Narew, 56m², działka 5931 m², drew-
niany, dom:kuchnia, pokój, korytarz, ła-
zienka.Nowa szalówka, nowe okna, nowy 
płot. Na działce obora, kuchnia letnia, 
garaż 180.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

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

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

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

GMINA Turośń Kościelna, 320m², dział-
ka 2770m², murowany, 20 km od 
Białegostoku, dojazd do miasta droga 
asfaltową. 380.000 zł  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 sto-
jący, z basenem 1.200.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

GRÓDEK, 120m², działka 3500, po re-
moncie, drewniany, styl kanadyjski, 
ogrzewanie podłogowe, garaż, okna 
PCV, CEN-DS-1285 435.000 zł m² 730-
100-382, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

GRÓDEK, 153m², działka 1024m², budy-
nek z połowy lat 70-tych, w (2003-2005)
przeszedł gruntowna modernizację, w 
(2011)r., zainstalowano solary próżnio-
we. 290.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

GÓRA, 30m², działka 4500 299.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

HALICKIE, 60m², działka 5853m², muro-
wany, do remontu, przy działce prąd i 
wodociąg, 2km od granic Białegostoku. 
210.000 zł do uzg. 505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

JASIONÓWKA, 122m², dom wolnostoją-
cy, nowy, parterowy z poddaszem użyt-
kowym, do wykończenia. 435.000 zł  509-
784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

KARAKULE, 60m², działka 700, muro-
wany, Dom do remontu, ładna ustawna 
działka, przy ulicy, pełne media 229.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KLEOSIN, 120m², działka 470m², w za-
budowie bliźniaczej, po generalnym re-
moncie, do wprowadzenia, działka ładnie 
zagospodarowana, z budynkiem gospo-
darczym 50m². 450.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

KLEPACZE, 160m², działka 840 m², muro-
wany, wolno stojący, parter-duży salon 
połączony z jadalnią, kuchnia, na pię-
trze 4 sypialnie, ogrzewanie-olej, paliwo 
stałe 740.000 zł  698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

KOLONIA Porosły, 298.90m², działka 
1000m², murowany, wolno stojący, pięk-
ny urządzony dom, wspaniały ogród,  
690.000 zł do uzg. 516-010-972, (85)744-
66-87  AREA 

KROPIEWNICA  Racibory, 200m², dział-
ka 6756, murowany, wolno stojący, 
Nieruchomość zabudowana domem 
mieszkalnym i budynkami gospodarczy-
mi  269.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

KRUPNIKI, 164m², działka 501, po remon-
cie, bliźniak, Dom położony w zacisznej, 
zielonej części miasta, nieopodal lasu w 
Krupnikach, do wprowadzenia 530.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KRUPNIKI, 176m², działka 309, cegła, 
stan surowy zamknięty, bliźniak, atrak-
cyjny, stan dewloerski, cisza, spokój, w 
pobliżu las, osiedle nowych domów jed-
norodzinnych 390.000 zł  695-968-443, 
(85)744-50-60  BMJ 

 KRUPNIKI  B STOK, 98.42M², 
DZIAŁKA 420M², UL. RÓŻANA, 

PARTEROWY, KUCHNIA, JADALNIA, 
SALON, 2 SYPIALNIE, 2 ŁAZIENKI, 
GARDEROBA, GARAŻ. OSIEDLE 

ZAMKNIĘTE. 601-625-585, 
607-777-694  BIAŁ 

 KRUPNIKI  BIAŁYSTOK, 129.15M², 
DZIAŁKA 597M², UL. RÓŻANA, 

PARTEROWY, KUCHNIA JADALNIA, 
SALON, 3 SYPIALNIE, 2 ŁAZIENKI, 
GARDEROBA, GARAŻ, OSIEDLE 

ZAMKNIĘTE. 601-625-585, 
607-777-694  BIAŁ 

 KRUPNIKI  BIAŁYSTOK, 98.42M², 
DZIAŁKA 423M², UL. RÓŻANA, 

PARTEROWY, KUCHNIA, JADALNIA, 
SALON, 2 SYPIALNIE, 2 ŁAZIENKI, 
GARDEROBA, GARAŻ. OSIEDLE 

ZAMKNIĘTE. 601-625-585, 
607-777-694  BIAŁ 

KRYNKI, 54m², działka 800, drewniany, 
wolno stojący, łazienka po remoncie, 
reszta do remontu i aranżacji, woda prąd 
kanalizacja, budynek gospodarczy, ga-
raż.  139.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

 KSIĘŻYNO, 120.74M², DZIAŁKA 
265M², UL. BRUKOWA, DZIAŁKI 

265 530M², DOMY W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, NOWE OD 

DEWELOPERA. DUŻY OGRÓD, 
10MIN OD B STOKU, OD 419.000ZŁ. 

532-321-212, (85)307-07-35  BIAŁ 
MOŚCISKA, 127m², działka 3000 m², 
drewniany, wolno stojący, klimatyczny 
dom w stylu podlaskim, z dyla, kryty gon-
tem 380.000 zł  698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

MOŃKI, 180m², murowany, podpiwni-
czony ocieplony, dwie łazienki prysznic 
na gorze, wanna na dole, duzy salon, 
garaz z budynkiem gosp.piec nowy na 
wegiel i drzewo 200.000 zł do uzg. 512-
963-099  MOŃ 

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

zł  507-482-372  BIAŁ 

NIEWODNICA Korycka, 160m², stan su-
rowy zamknięty, wolno stojący, Dom 
w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Wokół 
tereny zielone, cisza i spokój.  270.000 
zł  796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

NOWODWORCE, 120m², działka 750m², 
stan surowy zamknięty, Wolnostojący, 
5 pokoi, pe łne uzbrojenie, blisko 
Białegostoku 375.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

 NOWODWORCE WYŻYNY, 135M², 
DZIAŁKA 370M², OS. SŁONECZNE, 

400M OD B STOKU, BLIŹNIAKI 
135M², NOWE, OD DEWELOPERA, 

OS. OGRODZONE I ZAMKNIĘTE, OD 
445.000ZŁ. 570-840-840  BIAŁ 

OLISZKI, 140m², murowany, stan suro-
wy zamknięty, wolno stojący, .. 399.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

OLISZKI, 145m², murowany, stan suro-
wy zamknięty, wolno stojący, .. 399.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

OLMONT Y, 125m², działka 796, ul. 
Łąkowa, cegła, murowany, bliźniak, Stan 
deweloperski, duza dzialka, nowe osiedle, 
bez PCC 2%, zaciszna okolica 365.000 zł  
601655895  BIAŁ 

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

 OSOWICZE, 180.60m², działka 
407m², Zielona Dolina, osiedle 
domów wolnostojących, zostały 

2 bliźniaki. Segment A i B, stan 
surowy zamknięty + elewacja. 

602-102-041  BIAŁ 
PŁOCICZNO, 100m², działka 750m², ok. 
Ełku, stan surowy zamknięty, wszystkie 
media lub zamiana na mieszkanie w Ełku. 
145.000 zł  503-608-340  EŁK 

PIECKI, 0.84m², działka 0, 8359, ul. Piecki, 
murowany, sprzedam siedlisko rolne w 
miejscowości piecki z domem i zabudo-
waniami więcej informacji pod numerem 
tel 355.000 zł  609-877-771  SUW 

POROSŁY, 250m², działka 1930m², ce-
gła, murowany, wolno stojący, . 999.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

R AFAŁÓWK A, 60m², działka 1424, 
drewniany 160.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

SOBOLEWO, 80m², działka 309, po re-
moncie, drewniany, Niewielki domek, 
wykończony materiały wysokiej jakości. 
Ogrzewanie kominkowe. 330.000 zł  576-
070-703  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

SOCHONIE, 360m², działka 9862, mu-
rowany, wolno stojący, przestronny, o 
podwyższonym standardzie, materiały 
wykończeniowe wysokiej jakości, wypo-
sażenie w cenie 1.500.000 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

SOFIPOL, 100m², działka 1900 m², drew-
niany, do remontu, 7.5x12.5 m, stodo-
ła, teren uprzątnięty, nowe ogrodzenie. 
130.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², Lokal 
użytkowo- mieszkalny (kamienica pię-
trowa), zlokalizowany przy głównej dro-
dze, obecnie znajduje się lokal handlowy. 
180.000 zł  505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

SOKÓŁKA, 252m², drewniany, stan su-
rowy zamknięty, wolno stojący, Dom z 
drewna sosnowego położony na dużej 
działce. Dach kryty dachówką ceramicz-
ną. 309.000 zł  796-785-785, 576070706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

 » SUPRAŚL, 130M², DZIAŁKA 490M², 
PRĄD 3 FAZOWY, PRZYŁĄCZE 
WODOCIĄGOWE I KANALIZA
CYJNE Z SIECI KOMUNALNEJ, 
PARTEROWY, DREWNIANY Z KA
MIENNYM PODPIWNICZENIEM. 
550.000 zł  603-702-370  BIAŁ 

SUPRAŚL, 139m², działka 477, wolno sto-
jący, Dom usytuowany w uzdrowiskowym 
miasteczku, położonym nad rzeką, w 
centrum Puszczy Knyszyńskiej.  420.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

SUPRAŚL, 139m², działka 477m², mu-
rowany, podpiwniczony, z początku lat 
90-tych, 4-pokoje, kominek z rozprowa-
dzeniem ciepła, 10km od Białegostoku. 
420.000 zł  505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

SUPRAŚL, 250m², działka 585, cegła, wol-
nostojący, także pod pensjonat, opcja do-
kupienia działki 325.000 zł  603-704-771, 
665367868  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

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

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

 WASILKÓW SOCHONIE, OSIEDLE 
DOMÓW JEDNORODZINNYCH, 

CICHY I SPOKOJNY TEREN, OTULINA 
PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ.

PLANOWANE BUDYNKI WOLNO
STOJĄCE BLIŹNIAKI I SZEREGÓWKI. 

602-693-386  BIAŁ 

 » WASILKÓW, 147M², DZIAŁKA 
394M², SZEREGÓWKA, STAN DE
WELOPERSKI, WSZYSTKIE MEDIA. 
379.000 zł  570-840-840  BIAŁ 

WASILKÓW, 210m², działka 1954 m², 
ul. Gajna 51, os. Natura, wolno stojący, 
dom na 12-ha osiedlu, pełne uzbrojenie 
850.000 zł  606-881-066  BOMAR 

WASILKÓW, 270m², działka 750m², 
wszystkie media, ma terenie działki dwa 
sklepy. 785.000 zł  793-700-026  BIAŁ 

WILKASY Zalesie, 90m², ok. Giżycka, dom 
rekreacyjny, nad jeziorem Tajty. 259.000 
zł  604-447-716  GIŻ 

WYSZKI, 350m², działka 978m², usługo-
wo-mieszkalny, pow. usługowa 180m², 
użytkowa 170m², całość wykończona 
w dobrym standardzie, doprowadzone 
wszystkie media. 590.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

 Zabłudów, 160m², dział-
ka 755m², dom do zamiesz-

kania w okolicach Białegosto-
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Róg ul. Skalnej i Brylantowej, 

Cena od 3 tys. za m².
163,14 m², 

330 do 500m².
I kw. 2019 r.



ku, w dobrym stanie, budynek 
gospodarczy, zadbana dział-

ka, okazja. 280.000 zł do 
uzg. 798-547-888  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 213m², działka 5000m², mu-
rowany, z 1981r., ogrzewanie tradycyjne 
(węgiel, drewno), kanalizacja, woda z 
własnej studni,  399.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

ZABŁUDÓW, 250m², działka 5000m², z 
garażem, na dużej działce. 399.000 zł  
518-581-437  BIAŁ 

ZAPIECEK, 54m², działka 642m², z bala 
drewnianego o grubości 8 cm, podpiw-
niczony, kominkiem spełniającym funkcję 
grzewcza i ozdobną, woda, brak kanali-
zacji. 199.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

AUGUSTOW, os. Danowskie, sprzedam 
dobrze prosperujacy pensjonat hotel o 
wysokim standardzie wraz z dzialka bu-
dowlana nad jeziorem Blizno  1.550.000 
zł  698-955-677  AUG 

 B-stok, lokal 13m² w rze-
mieślniku na ul. Bema 
11, 2 lokal od wejścia. 
730-793-028  BIAŁ 

B STOK, os. Antoniuk, 60m², sklep spo-
żywczy, 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. ŚWIERKOWA 24 LOK 1, 
PARTER, 75M², DWA POMIESZCZE

NIA. 673.000 zł  607-716-277  BIAŁ 

 B STOK, UL. ŚWIERKOWA 24 LOK 2, 
50M², PARTER, TRZY POMIESZCZE

NIA. 451.000 zł  607-716-277  BIAŁ 

 B STOK, UL. ŚWIERKOWA 24 LOK 3, 
86.50M², PARTER, TRZY POMIESZ

CZENIA. 692.000 zł  607-716-277  BIAŁ 

 B STOK, UL. ŚWIERKOWA 24 LOK 4, 
POW. 40M², PARTER, 3 POMIESZ

CZENIA. 279.000 zł  607-716-277  BIAŁ 

 » B STOK, UL. BEMA 11, LOKAL 
W PAWILONIE HANDLOWYM 
RZEMIEŚLNIK, PARTER LUB WYNAJ

MĘ. 100.000 zł  515-199-504  BIAŁ 
B STOK, ul. Gajowa 81, kiosk 14m² lub 
wydzierżawię 150zł. 3.000 zł  693-246-
190  BIAŁ 

B STOK, ul. Mieszka I 14, lokal w pawilonie 
handlowo- usługowym, 1 piętro, 14.5m². 
21.000 zł  510-717-568  BIAŁ 

B STOK, ul. Niemeńska, kiosk 4m². 1.000 
zł  693-246-190  BIAŁ 

 » B STOK, UL. SŁONIMSKA, 
APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWY LOKAL USŁUGOWY, 114
127 M², STAN DEWELOPERSKI. 
7.400 zł m² 733-900-723  BIAŁ 

 » B STOK, UL. SŁONIMSKA, 
APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWY LOKAL USŁUGOWY, 
79 M², STAN DEWELOPERSKI. 
571.000 zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, ul. Skorupska 20, os. Piasta, 
sprzedam lokal usługowy o pow. 121, 
99m², standard deweloperski. 728-817-
371  BIAŁ 

 B STOK, UL. SOWLAŃSKA, LOKAL 
USŁUGOWY 88.09M², BEZPOŚRED
NIO PRZY LIDLU 4.500 zł m² do uzg. 

(85)749-60-20  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal biurowo-
-usługowy, 2 piętro, ruchliwa ulica, 6 po-
mieszczeń, własny parking przed budyn-
kiem, zadbany, nowe instalacje 679.000 
zł +VAT 516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, pow. 
86, 52 m², usługowo-handlowy, parter 
735.420 zł +VAT 504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, pow.50, 
19 m², usługowo-handlowy, parter 
476.805 zł +VAT 504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, ul. -, os. Bojary, Parter pow. 
208, 30m² lokal handlowo usługowy. Z 
przeznaczeniem na usługi medyczne, 
gastronomiczne, handel. 1.537.500 zł  
535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, UL. ŚW. ROCHA 13
15, 23M². 791-706-822  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, os. Centrum, 
lokal 30, 3m² I piętro w kamienicy z 
2000r. Obecnie gabinet medyczny, ide-
aly również jako biuro, siedziba firmy, 
usługi 166.650 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa pomiesz-
czenia+wc, wjazd od głównej ulicy, insta-
lacja antywłamaniowa, podwójne drzwi, 
idealne na biuro, gabinet, siedzibę fi r-
my. 1.500 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, ul. Kawaleryjska, tanio sprze-
dam lokal, okazja. 6.000 zł  506-367-
375  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, 94 129M², 
NAJWIĘKSZY IDEALNY POD SKLEP, 
APTEKĘ, PLACÓWKĘ BANKOWĄ, 
POZOSTAŁE POD GABINETY, MOŻ
LIWOŚĆ ŁĄCZENIA, ODDANIE IV 
KWARTAŁ 2017. 664-055-772  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, ul. Piasta 5, os. Bojary, 
pow. 111, 93, lok. Nr 6, parter, lokal 

usługowo-handlowy, standard 
deweloperski, parking przed 

budynkiem. 664-055-772  BIAŁ 
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Belveder Podlaski
tel: 85 744 21 90

www.belvederpodlaski.eu
Belveder Podlaski

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

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

raże, usługi na parterze i pierwszym piętrze.

Gotowe do 
odbioru.

Ostatni apar-
tament.

Budynek mieszkalno-ułsugowy przy uli-
cy Zaułek Podlask 1. Budynek jest trzypię-
trowy z windą, z czterema mieszkaniami o 
pow. od 66 do 69 mkw i czterema 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/ Białorusk-

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

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 
360tys. zł

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

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

Gotowe do 
odbioru

Ostatnie miejs-
ca parkingowe

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

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

Już w 
sprzedaży.

Cena od 
5900zł/m2

Birkbud Białystok

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. 

Dom szeregowy w Zaściankach przy ul. Sz-
lacheckiej o pow. 157 mkw. plus ga-
raż, działka rogowa – ok. 327 mkw.

Gotowe do 
odbioru

469 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

Ostatnie mieszkania 2- poziomowe w szeregówce 
Perła-1 przy ul. Puchalskiego w Białymstoku. Ogró-
dek i miejsce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!!

 od 5.056 zł/mkw  

NOWA INWESTYCJA. Mieszkania 2- pozio-
mowe w szeregówce Jaspis-1 przy ul. Pu-

chalskiego w Białymstoku. Ogródek i miej-
sce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!!

XII.2019 od 4.998 zł/mkw

NOWA INWESTYCJA. Mieszkania 2- pozio-
mowe w szeregówce Perła-2 przy ul. Pu-

chalskiego w Białymstoku. Ogródek i miej-
sce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!!

XII.2019 od 5.056 zł/mkw 

APARTAMENTY WIEJSKA 12-kondygnacy-
jny budynek u zbiegu ulic Kręta/Wiejska

Gotowe do 
odbioru

Ostatni lokal 
usługowy i mie-
jsca postojowe

Solidster Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Lipowa 17/1 lok. 23

Białystok
tel.: +48 698 664 248

biuro@solidster.pl

„Brylantowe Domy 2018” – osiedle Wyżyny, po-
wierzchnia domu od 163 m2, działki od 330 do 

500 m2.Kompleks pięciu nowoczesnych i energo-
oszczędnych domów parterowych w zabudowie 
szeregowej z dużym i funkcjonalnym poddaszem 

użytkowym. Komfort, cisza, spokój oraz bliskość zie-
lonych terenów leśnych i dobrze rozwinięta infra-

struktura osiedla. Szybki i wygodny dojazd do cen-
trum miasta. Możliwość wykończenia „pod klucz”.

I kwartał 2019 r. od 3.000 zł/m2



 BIAŁYSTOK, ul. Piasta 5, os. Bojary, 
pow. 118, 94, lok. Nr 5, parter, lokal 

usługowo-handlowy, standard 
deweloperski, parking przed 

budynkiem. 664-055-772  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, ul. Piasta 5, os. Bojary, 
pow. 129, 43, lok. Nr 1, parter, lokal 

usługowo-handlowy, standard 
deweloperski, parking przed 

budynkiem. 664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, ul. Przędzalniana, os. 
Bacieczki, nieruchomość inwestycyjna, 
powierzchnia budynku 2110 m², dobrze 
skomunikowana, atrakcyjna lokalizacja 
5.250.000 zł +VAT 698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

B I AŁY S T O K , ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, KOMFORTOWY, 152m² IV 
piętro-winda, 2002r.kamienica, wspólno-
ta, na biuro, kancelarię, usługi medyczne, 
edukacyjne 950.000 zł +VAT do uzg. 660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, 16, 6 m² 1 piętro, żalu-
zja na pilot, na handel, usługi 52.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

CZYŻEW, ścisłe centrum pawilon handlo-
wy, piętrowy, 330m² 700.000 zł do uzg. 
512-242-993  WYS 

OSTRÓW Mazowiecka, ul. Broniewskiego, 
pow. 350 m², działka 1400 m². Część 
mieszkalna + funkcjonująca kawiarnia. 
1.800.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

SOCHONIE, ul. Monte Cassino, bu-
dynek handlowo-usługowy, działka 
486m². 95.000 zł  793-932-155  REMAX 
PARTNERS 

SOKÓŁKA, ul. Białostocka, 180m²; pię-
trowa kamienica z parterem użytkowym 
90m² pod dowolną działalność i piętrem 
mieszkalnym 2 mieszkania po 45m² każde 
150.000 zł do uzg. 504-866-750  SOK 

S TA N K U N Y, gm. Wiżajny, Hotel, 
Pensjonat, Agroturystyka, 35 pokoi, 
działka 12, 85ha, stajnia, linia brzego-
wa jeziora. 3.850.000 zł  793-933-155  
REMAX PARTNERS 

 B STOK, ANTONIUK, MIEJSCE 
PARKINGOWE POD BUDYNKIEM 

MIESZKALNYM PRZY UL. 
ANTONIUKOWSKIEJ. 12.000 zł  

606-805-664  BIAŁ 

 B STOK, CENTRUM, MIEJSCE 
PARKINGOWE POD BUDYNKIEM 

MIESZKALNYM PRZY UL. 
MŁYNOWEJ. 18.000 zł  606-805-664  

BIAŁ 
B STOK, os. Białostoczek, garaż do wyna-
jęcia, ul. Gołdapska. 150 zł  692-922-569, 
(85)652-10-84  BIAŁ 

CENTRUM Piłsudskiego 8 za pss spo-
łem murowany skrajny w ciągu garaży 
pow. 17 m² pełna własność k.w. podatek 
rocznie 141 zł możliwość podłączenia 
prądu. 30.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

GARAŻ 16m² Blaszka stan bardzo dobry 
Niskie opłaty za grunt Zielone Wzgórza 
ul. Klepacka.  2.500 zł  508-085-140  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, B-stok, 
ul. Pogodna. 240 zł  510-192-176  BIAŁ 

GAR AŻ ul. Dubois 15, B-stok, pow. 
16.60m². 35.000 zł  664-926-080  BIAŁ 

GARAŻ z paneli warstwowych wym. 
3x5.85m. 3.500 zł  691-693-389  BIAŁ 

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

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

MIEJSCE postojowe w apartamentow-
cu ul. Fabryczna 8. 14.990 zł  604-447-
716  BIAŁ 

SPRZEDAM używane garaże blaszaki 
1.530 zł do uzg. 519-430-294  AUG 

UL.SOSNOWA, garaż blaszak 200m od 
dworca PKS 120 zł  511-710-612  BIAŁ 

WYGODNE miejsce postojowe w garażu 
podziemnym. Apartamentowiec z 2014r. 
ul. Sobieskiego, wjazd na pilot 150 zł  660-
474-444  BEWE 

WYNAJMĘ garaż blaszak 100m² w Łomży. 
1.000 zł  600-588-666  ŁOM 

WYNAJMĘ garaż blaszak 100m², Łomża, 
baza WZGS. 1.000 zł  729-389-825  ŁOM 

WYNAJMĘ miejsce postojowe w garażu 
podziemnym ul. Antoniukowska 60. 130 
zł  507-609-278  BIAŁ 

BUDOWLANE
ŁAPY, 1000m², ul. 3 Maja, sucha, w cen-
trum, możliwość dokupienia dodatko-
wo 800m². 180 zł m² 514-120-705  BIAŁ 
ŁAPY, 1400m², ogrodzona, prąd, woda, 
kanalizacja, dom 8x17m, drewniany do 
remontu.  340.000 zł  514-120-705  BIAŁ 
ŁAPY, 776m², plac z dostępem do wszyst-
kich mediów wraz z gazem ziemnym. 75 
zł m² do uzg. 797-862-982  BIAŁ 
ŁAPY, 900m², posiadłość z domem drew-
nianym, do remontu, plac 900m². 75.000 
zł  512-451-274  BIAŁ 

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

ŻÓŁTKI, 2000m², ogrodzona, wszystkie 
media, dobry dojazd. 60 zł m² 785-642-
439  MOŃ 

ŻÓŁTKI, 4000m², gm. Choroszcz, ogro-
dzona, wszystkie media. 85 zł m² 510-
498-527  BIAŁ 

 » B STOK OBRZEŻA UL. NADAWKI  
WASILKÓW, 820M², DZIAŁKA BU
DOWLANA, PRĄD, KLIENT NIE PŁA
CI PCC. 150.000 zł  691-028-004  BIAŁ 

B STOK, 1200m², os. Białostoczek, pod 
usługi, przemysł. 300 zł m² do uzg. 517-
652-557  BIAŁ 

 » B STOK, 2000M², SATURNA GEN. 
MACZKA, DZIAŁKA Z DUŻYM 
MUROWANYM DOMEM I BUD. 
GOSPODARCZYMI, RÓWNIEŻ NA 
DZIAŁALNOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

B STOK, 5000m², . 100 zł m² 601-320-
381  BIAŁ 

B STOK, 5ha, ul. Zaścianki, pod budownic-
two jednorodzinne, plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, pełne uzbrojenie w 
ulicy +- 50m. 180 zł m² 517-652-557  BIAŁ 

B STOK, 710m², os. Nowe Miasto, wynaj-
mę działkę. 500 zł  884-691-250  BIAŁ 

B STOK, 984m², ul. Wydmowa, os. 
Zagórki, prąd, WZ w trakcie, dobry do-
jazd, kształtna. 195.000 zł  793-932-155  
REMAX PARTNERS 

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, ka-
nalizacja, os. Zagórki, rejon nowej zabu-
dowy 207.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1159m², prąd, gaz, os. Fasty 
127.490 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 1166m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, pozwolenie na 
budowę, os. Skorupy, pozwolenie na 
budynek jednorodzinny lub zabudowę 
szeregową 320 zł m² do uzg. (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 120m², ul. Kujawska 1, pod 
garaże.  36.000 zł  504-322-490  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1500m², prąd, gaz, kanali-
zacja, os. Dojlidy Górne, prostokątna, 
w zacisznej części dzielnicy, wśród no-
wych domów 199.000 zł  603-704-771, 
665367868  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1605m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Klepacka, os. 
Starosielce, pod zabudowę wielorodzin-
ną z usługami do 4-kondygnacji 515.000 
zł do uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  
AREA 

BIAŁYSTOK, 1667m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, os. Mickiewicza, 
budynek o przeznaczeniu handlowym, 
usługowym, produkcyjnym, powierzchnia 
597, 38m². 1.100.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYS TOK, 2028m², os. Złotoria, 
12 km od Białegostoku, budowlana, 
WYJĄTKOWA, NIEPOWTARZALNA z wła-
snym zejściem do rzeki Narwi+koncepcja 
architektoniczna 205.000 zł do uzg. 660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2151m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. 
Brzoskwiniowa, os. Dojlidy Górne, tra-
pez 420.000 zł  516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 30000m², os. Białystok-
zabłudów, OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, 
PIĘKNA, duża dzia łka przy trasie 
Białystok-Zabłudów, warunki zabudo-
wy 26, 67zł m² 770.000 zł  660-474-444  
BEWE 

BIAŁYSTOK, 3099m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, ul. Skidelska, os. Białostoczek, 
przeznaczenie: zabudowa jednorodzin-
na i tereny zielone, malowniczy zaką-
tek; 1.022.670 zł do uzg. 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3281m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Przemysłowe/skorupy, 
pod zabudowę szeregową lub bliźniaczą 
560 zł m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3320m², prąd, woda, ul. 
Tuwima, działka budowlana w miejsco-
wości Zambrzyce Kapusty gminie Rurki 
Kossak, woda prąd, telefon. 100.000 zł  
882-193-259  ZAM 

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, os. Dojlidy Górne, 
Działka zabudowana domem i budynkami 
gosp, przy drodze asfaltowej, uzbrojona 
430.000 zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 3848m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ul. Bystrzycka, os. Wyżyny 
290 zł m² do uzg. 516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 644m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, 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, kana-
lizacja, os. Zagórki, 22 kształtne działki 
o powierzchni od 784 m² do 1459 m², 
dojazd drogą asfaltową. 117.600 zł do 
uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, kanali-
zacja, 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, 888m², ogrodzona, os. 
Skorupy, działka usługowa, w bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji, idealnie widocz-
na z ul. Branickiego, 60% pow.zabudowy 
730.000 zł do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 901m², ul. Ul. Raginisa, uzbro-
jona, z domem drewnianym 450.000 zł  
662-605-260  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 984m², ul. Wydmowa, os. 
Zagórki, działka budowlana. 793-932-155  
REMAX PARTNERS 

BIELSK Podlaski, 1040m², zabudowa-
na budynkiem, dawna zlewnia mleka. 
130.000 zł  788-018-857  BIEL 

BIELSK Podlaski, 1041m², z budynkiem 
16x6.5, dawna zlewnia mleka. 130.000 
zł  788-018-857  BIEL 

BIELSK Podlaski, 702m², Sprzedam dział-
kę 0, 0702 ha, na której znajduje się dom 
drewniany do remontu i budynek gospo-
darczy na ul. Obozowa 30, 17-100 Bielsk 
Podla 125.000 zł  798-820-427  BIEL 

CHOROSZCZ, 2111m², ul. Narwiańska, 
przeznaczona w MPZP pod budownictwo, 
pełne uzbrojenie w ulicy. 199.000 zł  516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

CIASNE, 1250m², prąd, ew. dwie sąsiadu-
jące 100.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

CIASNE, 1590m², ul. Zielona, prąd, WZ, 
dobry dojazd, kształtna. 135.000 zł  793-
932-155  REMAX PARTNERS 

CZEREMCHA, 672m², prąd, woda, kanali-
zacja, ul. Sportowa, 11 działek z warunka-
mi zabudowy o pow. od 672 do 1142 m² 
32 zł m² 606-881-066  BOMAR 

CZYŻEW, 1000m², wynajmę działkę na-
przeciw stacji cpn, przy drodze krajowej, 
na każdą działalność. 1.500 zł do uzg. 
605-561-435  WYS 

DĄBROWA Białostocka, 830m², uzbro-
jona, pod zabudowę. 60 zł m² (85)712-
81-32  SOK 

DOBROWODA Gm. Turośń K, 2400m², 
warunki zabudowy możliwość podłą-
czenia: kanalizacji, wody, prądu, dobra 
lokalizacja. 41 zł m² 518-370-196  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Duże, 1040m², ładnie 
położone, kształtne działki, częściowo 
uzbrojone, przeznaczone pod zabu-
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dowę 1-rodzinną, 1040m²–55.000zł, 
624m²-43000zł. 55.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

DOBRZYNIEWO Kościelne Kol., 1088m², 
1088m² lub 1330m². 50 zł m² 501-361-
767  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Kościelne kol., 3400m², 
duże działki o pow 3400 i 3200m². 20 zł 
m² 570-939-465  BIAŁ 

FA ST Y, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jednorodzinna 
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, 
działka położona w pobliżu nowej zabu-
dowy jednorodz 121.000 zł do uzg. 698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

FAST Y, 932m², prąd, gaz, os. Fasty 
93.200 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

GĄSÓWKA Stara, 550m², wymiary 20m x 
27, 5m.. 30.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

GM. Szepietowo, 9a, lub zamiana na sa-
mochód osobowy, 18.00-20.00. 15.000 
zł  572-656-784  WYS 

GM. Zbójna, 2000m², w prostokącie, z 
dostępem do mediów. 50 zł m² 781-213-
829  ŁOM 

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

GRAJEWO, 1250m², ul. Wojska Polskiego 
130.000 zł  660-006-425  GRAJ 

HENRYKOWO, 1743m², prąd, woda, bu-
dowlana 64.000 zł  501-738-393, (85)744-
80-04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

HRYNIEWICZE, 1.99ha, gm. Juchnowiec 
kościelny. 180.000 zł  668-571-110  BIAŁ 

HRYNIEWICZE, 914m², prąd, woda, kana-
lizacja 120.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

JAŁÓWK A  Kondratki, 1900m², gm. 
Michałowo, działka budowlana 13.000 
zł  606-881-066  BOMAR 

JUROWCE, 1000m² 100 zł m² 509-782-
240  BIAŁ 

KARAKULE, 982m², prąd, ul. Lwia, Nowe 
osiedle, obok nowe domy, 30x33m, 
warunki zabudowy, MPK13, do asfaltu 
150m. 109.000 zł szt. 601-655-895  BIAŁ 

KARAKULE, 1000m², przy głównej ulicy, z 
rozpoczętą budową domu (fundament). 
Wszystkie media przy działce, w projekcie 
2 oddzielne wejścia, może być na działal. 
130.000 zł  502-701-530  BIAŁ 

KLEPACZE, 2275m², . 90 zł m² 534-242-
599  BIAŁ 

K L E P A C Z E ,  8 0 8 m ² ,  p r ą d ,  u l . 
Wodociągowa, pełne media ok 30m od 
działki w drodze asfaltowej, kwadrat 
121.200 zł  885-850-247, (85)744-66-
87  AREA 

 Kol. Porosły, 1000m², . 
139.000 zł  790-706-581  BIAŁ 
KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, ul. -, 
os. Kolonia Grabówka, działka przy dro-
dze asfaltowej. 192.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1463m² 160 zł m² 510-534-
449  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1501m² 160 zł m² 510-534-
449  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1752m², prąd 160 zł m² 510-
534-449  BIAŁ 

KRUSZEWO, 300m², Gm. Choroszcz, 
woda, prąd. 3.000 zł  507-247-759  BIAŁ 

KRYNKI, 540m², nr geodezyjny. 3098, 
działka budowlana. 13.300 zł  509-336-
099  SOK 

KRYNKI, 572m², nr. geodezyjny 3097, 
działka budowlana rogowa. 13.900 zł  
509-336-099  SOK 

KRYPNO Kościelne, 2000m², atrakcyj-
ne położenie. 24, 50 zł m² 513-207-625  
MOŃ 

KURIANY, 3099m², pozwolenie na 
budowę 110.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

LEWKOWIEC, Gm. Trzcianne, 92a, woda, 
możliwość wykopania stawu, możliwość 
podziału na połowę. 130.000 zł  (85)651-
46-99  BIAŁ 

 MAJĄTEK Rogowo, 1500m², 
prąd, woda, dojazd drogą 
asfaltową w sąsiedztwie 

zabudowa jednorodzinna do 
centrum Białegostoku ok 17km. 

64.000 zł do uzg. 605-607-146  BIAŁ 
MARKOWSZCZYZNA, 1821m², prąd, 
woda, gaz, gm. Turośń Kościelna 
219.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

MIELNIK, 3300m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Sadowa, Z do-
mem drewnianym. Atrakcyjna działka z 
ładnym widokiem. Nie graniczy z innymi 
posesjami. 155.000 zł  503-384-610  SIEM 

MOŃKI, 1000m², ul. Ełcka, działki budow-
lane, przy drodze krajowej nr 65. 70 zł m² 
698-495-545  MOŃ 

MOŃKI, 594m², sprzedam działkę bu-
dowlaną położoną w Mońkach w bardzo 
cichej i spokojnej okolicy, zabudowa do-
mów jednorodzinnych. 54.000 zł  510-
720-664  MOŃ 

MOŃKI, 670m², ul. Nowokościelna 60 zł  
663-460-468  MOŃ 

MOŃKI, 820m², ogrodzona, z drzewami 
owocowymi. 55 zł m² 500-580-330  MOŃ 

NIEWODNICA Kościelna, 1251m², os. 
Niewodnica Kościelna, pięknie położo-
ne, budowlane od 810m² do 1251m² 
na terenie nowego osiedla, cena od 
140.000-210.000zł 140.000 zł  660-474-
444  BEWE 

NIEWODNICA Kościelna, 1552m², prąd, 
woda 172.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

NIEWODNICA Kościelna, 2904m², prąd, 
woda 310.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

NIEWODNICA Kościelna, 837m², ul. 
Topole 14, media przy działce. 125.000 
zł  792-810-891  BIAŁ 

NIEWODNICA Korycka, 1128m², prąd, 
woda, ul. -, os. -, uzbrojenie 25 m od 
działki. 112.800 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1343m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
budowlana nowa 5km za B-stok (prze-
dłużenie ul Mickiewicza)aktualne wz prad 
wodociąg utw.droga 100.000 zł do uzg. 
696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1739m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
5km za b-stok budowlana z ak, tualny-
mi w z na dom jednorodzinny szer40 40 
dł45 35 nowosc 130.000 zł do uzg. 696-
566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1903m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
5km za Białymstokiem dł55, 45 szer35, 
35 dojazd utwardzony sucha płaska obok 
domy wz aktualne 142.000 zł do uzg. 
696-566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 2555m², 
prąd, woda, pozwolenie na budowę, 
budowlana, nowa z aktualnymi w z na 
dom jednorodzinny dojazd utwardzony, 
sucha, płaska, tanio 75 zł m² do uzg. 696-
566-280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 4140m², 
prąd, woda, rolna, gm.j.koscielny blisko 
Białegostoku, mozliwosc przekształcenia 
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Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

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

Osiedle NOWE BOAJRY to ekskluzywny zespół bu-
dynków mieszkalnych z usługami w parterze u 

zbiegu ulic Ryskiej, Łąkowej i Towarowej w Białym-
stoku. Pełna gama najatrakcyjniejszych na ryn-

ku metraży oraz funkcjonalne rozkłady zapewnią-
ją pełną swobodę twórczą i szereg indywidualnych 
aranżacji wnętrz. Obecnie w sprzedaży posiadamy 
mieszkania z 4 etapu – budynek D. Ostatnie lokale 
usługowe o pow. 50-120 mkw. w budynku A, D i E.

Gotowe do od-
bioru, 2019 rok

Mieszkania od 
4.900zł/mkw., 

lokale usłu-
gowe od 7.500zł/

mkw., miejs-
ca parkingowe 

15-30 tys. zł.

Apartamenty WIERZBOWA PARK to prestiżowy bu-
dynek mieszkalny u zbiegu ulicy Wierzbowej i Anto-
niukowskiej w Białymstoku. Doskonale zaprojekto-
wane mieszkania oraz przestronne i dopracowane 
w każdym szczególe części wspólne budynku za-

spokoją najwybredniejsze gusta. Mieszkania o po-
wierzchni o pow. 30-100 mkw, lokale użytko-

we o pow. 20-180 mkw. WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

II połowa 
2020 roku

Mieszkania od 
5.400zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

15-30 tys. zł.

KRUDER BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

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

IX.2018 485.000zł

Szeliga
ul. Transportowa 3, lok. 63 

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

www.pbszeliga.pl

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

Planowane roz-
poczęcie  2019 

Piasta 5, budynek 4 kondygnacyjny z windą, z piwni-
cami i miejscami postojowymi w podziemiach przy 
ul. Piasta 5 w Białymstoku. W ofercie zostały ostat-
nie dwa mieszkania o pow. 61 i 63 mkw. W ofercie 

zostały lokale usługowe o pow. 111 – 130 mkw.

Gotowe do 
odbioru

Lokale usługowe 
– 5.800 zł/m2, 
miejsca posto-
jowe 25.000 zł.  

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 

Gotowe do 
odbioru

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 budynek w centrum miasta u zbiegu 
ulic Gen. Józefa Bema i Jana Kochanowskiego. W po-
bliżu Dworzec PKS i PKP, sklepy, przychodnie, szko-

ła, Politechnika Białostocka i hala sportowa. W cenie 
przestronne balkony i tarasy z widokiem na panora-
mę miasta. Dwupoziomowy parking, budynek wy-

posażony w windy. Rekreacyjne zaplecze budynku z 
placem zabaw oraz urządzeniami gimnastycznymi.

Realizacja 
I etapu- IV 
kw. 2019 r

Od 5 300 zł/m2 

AZBUD+    
Al. Piłsudskiego 20 lok. 19

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

Białystok . os. Białostoczek 
ul. Skidelska-Najnowsza inwestycja naszej fi rmy. 

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

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

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

II kwartał 2019 Już od 4.010 
zł/m2

POGODA INVEST    
ul. Marczukowska 2B, 

lok. 104, Białystok
tel. 85 307 07 35, kom. 532 32 12 12

www.pogodainvest.pl

DOMY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ o pow. 120,74 
m2, na działkach o pow. od 265m2 do 530 m2 w 
Księżynie przy ul. Brukowej. Te urokliwe osiedle 

to nasza najnowsza inwestycja. Jest to wyjątkowe 
miejsce dla osób które cenią sobie spokój i bliskość 
natury, nie rezygnując z atutów dużego miasta. 10 
min. od centrum Białegostoku. Zaletą tych domów 

są dwie pełne kondygnacje, bez skosów na pię-
trze, oraz przestrzenny duży ogród. W pobliżu: dwie 
szkoły, przedszkole, przystanek MPK linii nr 10 i 22.

grudzień 2019 Od 419.000 do 
439.000 zł.

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI
ul. Legionowa 30, lok. 103, 

15 – 369 Białystok
tel. 607 716 277, 696 419 900

www.sokolowscynieruchomosci.pl

OLIWNE OGRODY, ul. Oliwkowa, Osiedle Dzie-
sięciny, Białystok, mieszkania 3 pok. o pow. 
od 45,18 do 67,36m2, szeregówka 4 pok. o 

pow 77m2, ogródki, miejsca postojowe

VILLA KRAŃCOVA II, ul. Krańcowa 13, Osiedle Wy-
goda, Białystok, 9 mieszkań o pow. od 30,16m2 do 
86,42m2, 2 pok.: pow. 30,16m2 – 49,51m2, 4 pok.: 
pow. 69,24m2- 86,42m2, mieszkania na parterze 
z przynależnymi ogródkami, 9 komórek lokator-
skich, miejsca postojowe w garażu podziemnym, 
dobrze rozwinięta infrastruktura osiedla, miesz-
kania dostępne w pełnym stanie deweloperskim.

II kw. 2019
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za jakiś czas na budowlaną szer50 dł83 
dojazd utw 285.000 zł do uzg. 696-566-
169  BIAŁ 

NOWODWORCE, 1020m², prąd, woda, 
gaz 183.600 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

NOWODWORCE, 1388m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, media do 90m od dział-
ki, wydane WZ 265.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

NOWODWORCE, 769m², prąd, woda, gaz 
153.800 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

OBRUBNIKI G Dobrzyniewo Duże, 
1680m², 10km od Białegostoku, z war. 
zab., domu jednorodzinnego asfalt, szko-
ła, sklep.  66.900 zł  509-336-099  BIAŁ 

OGRODNIKI, 5000m², ok. Barszczewa, 
gm. Choroszcz. 90 zł m² 697-552-312  
BIAŁ 

OK. Giżycka, 1600m², z dostępem do je-
ziora i plaży. 130 zł m² 507-960-008  GIŻ 

OK. Suwałk, 30a, 150m od jeziora, 100m 
od lasu, z warunkami zabudowy. 89.000 
zł  507-035-141  SUW 

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, kanali-
zacja, ul. -, os. Olmonty, cicha spokojna 
okolica. 135.000 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

OLMONTY, 1500m², działki budowlane, 
plan zagospodarowania, prąd, woda, 
kanalizacja, teren płaski, suchy, nasło-
neczniony, blisko lasek. 130 zł m² 884-
691-250  BIAŁ 

OSOWICZE, 839m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, z warunkami zabudowy, pow. 
od 839-1025 m², 246zł m² 175.644 zł do 
uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

PŁASKA, 570m², w kształcie rombu, 250m 
od jeziora, lub zamienię. 29.900 zł  692-
926-837  AUG 

PAŃKI, 1110m², przy drodze asfaltowej, w 
pobliżu las rzeka Narew, atrakcyjne szlaki 
turystyczne. Pilnie sprzedam. 40 zł m² do 
uzg. 694-362-879  BIAŁ 

 » PAŃKI, 21000M², W OTULI
NIE NATURY 2000, 6KM ZA 
CHOROSZCZĄ, KSZTAŁTNA, 
PRZY LESIE, WODOCIĄG, ŚWIA
TŁO, CICHA I SPOKOJNA OKO
LICA, NA POSIADŁOŚĆ LUB 
BIZNES ITP. 602-717-353  BIAŁ 

POŚWIĘTNE, 1497m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, Działka pod budownictwo 
jednorodzinne, przy drodze asfaltowej. 
Dostęp do infrastruktury.  66.000 zł  501-
574-507  BIAŁ 

POPIOŁKI, 1000m², Sprzedam działki gm. 
Turośl od 10 do 30 ary  15 zł m² 516-
299-093  KOL 

POROSŁY, 674m², działka z fundamentem, 
z bezpośrednim zjazdem z drogi Porosły-
Krupniki. 209.000 zł  604-447-716  BIAŁ 

RAFAŁÓWKA, 1710m², z warunkami za-
budowy, prąd; za szkołą 42.000 zł  606-
881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 2231m² 56.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

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

SOBOLEWO, 1000m², prąd, gaz, kana-
lizacja, ul. -, os. Sobolewo, rolna z wa-
runkami zabudowy, uzbrojenie 30 m od 
działki. 170.000 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie położo-
na działka z warunkami zabudowy, 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, kanali-
zacja, z wydanymi warunkami zabudowy 
145 zł m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

SOBOLEWO, 3600m², prąd, woda, kanali-
zacja, dwie działki po 1800m², możliwość 
zakupu oddzielnie 145 zł m² do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

SOCHONIE, 1100m², ul. Cicha, przy lesie 
z projektem i pozwoleniem na budowę 
142.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

SOCHONIE, 3017m², prąd, ul. Leśna, część 
lasu, warunki zabudowy, nowe domy 
jednorodzinne, szybki dojazd do cen-
trum. 225.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

SOCHONIE, 802m², prąd, woda 108.500 zł  
504-046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

SOCHONIE, 895m², prąd, woda, kanaliza-
cja 179.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

SOFIPOL, 2300m², 20 km od B-stoku w 
kierunku na Bobrowniki, obok Królowego 
Mostu, warunki zabudowy, piękna. 
90.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOFIPOL, 700m², z warunkami zabudo-
wy, dużo zieleni, w kształcie kwadratu. 
29.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

SOKÓŁKA, 544m², ul. Żytnia, wszystkie 
media. 70.000 zł  508-638-268  SOK 

STAWISKI, 2670m², siła, woda. 40 zł m² 
507-561-572  KOL 

STUDZIANKI, 3000m², warunki zabudo-
wy, możliwość podziału na 2, dwie drogi 
dojazdowe, ciche, spokojne miejsce. 95 
zł m² 694-175-685  BIAŁ 

STUDZIANKI, 800m², ul. Dworna 11, trzy 
działki 700-800m², media. 70 zł m² 792-
810-891  BIAŁ 

30  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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

luty 2019 Od 5100 zł mkw.

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

Gotowe do 
odbioru.

Od 4500 net-
to zł/m2 

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

www. campo-domy.pl

Osiedle Słoneczne Nowodworce/Wyżyny poło-
żone jest w odległości ok. 400 m od granic Białe-
gostoku. Znajduje się w trójkącie szosy do Supra-
śla i ulicy Niemeńskiej na Wyżynach. W pobliżu: 

sklep spożywczy, przystanek MPK linii nr 3, ścież-
ka rowerowa do terenów leśnych przy drodze 

do Supraśla. Osiedle Słoneczne to zespół 24 do-
mów jednorodzinnych w zabudowie bliźnia-

czej. Bliźniaki 135 m2, pow. działki 370m2. Osie-
dle będzie całkowicie ogrodzone i zamknięte.

II, III kwar-
tał 2019

Cena 445.000 zł

Wasilków/Sochonie
Osiedle domów jednorodzinnych

tel. 602 69 33 86

Inwestycja realizowana jest w cichym i spokoj-
nym terenie położonym w  otulinie Puszczy Kny-

szyńskiej. Teren znajduje się w Wasilkowie (od 
strony Białegostoku) na granicy  Sochoń i Juro-

wiec. Planuje się budynki wolnostojące, bliźniaki 
oraz szeregówki. Dojazd do centrum Białegosto-
ku - Galeria Jurowiecka - 9,5 km, pełne uzbroje-
nie terenu: woda, kanalizacja, prąd. gaz, świa-

tłowód, lampy, otoczenie nowych domów.

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 Sp. z o. o.

Sokółka, ul. Broniewskiego 11. Nowe miesz-
kania, w metrażu od 42,70 m2 do 79,90 

m2, jedno i dwupoziomowe. Stan dewe-
loperski.  Wspólnota, niski czynsz.

Gotowy do 
odbioru

od 147.315,- zł

Domy  w zabudowie szeregowej, 
przy ul. Gajowej w Białymstoku 

(100 metrów za Słonecznym Przedszkolem). 
Pow. użytkowa 131 m2, działki od 200 do 384 m2. 

 Kompletny stan deweloperski, 
piec do ogrzewania gazowego, 

zagospodarowany teren. 
Nowoczesna i funkcjonalna architektura, 

ogród od strony południowej.

II kwartał 2019 od 495.000 zł

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

www.osiedlezielonagorka.pl
biuro@osiedlezielonagorka.pl

Domy szeregowe przy ul. Weneckiej w Białymsto-
ku (Starosielce/ Zielone Wzgórza). III etap budowy: 

segmenty o pow. ok. 188-218 mkw. (z garażem), 
działki o pow. 200-560 mkw. Z II etapu: ostatni 

segment brzegowy - 218 mkw, działka 460 mkw. 
Wszystkie instalacje, drewniana stolarka. Wysoka 
jakość materiałów. Na terenie osiedla przedszkole.

IV kwartał 2018 Od 2.350 zł/
mkw. RABATY !

RYDZEWSKI DEVELOPMENT

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

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

dzo dobre połączenie komunikacją miejską

Gotowe do 
odbioru

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

MAPO DOM

8 domów w zabudowie bliźniaczej. Bia-
łystok ul. Św. Jana Chrzciciela 152m2

 Koniec 2018r 459.000zł

Nowoczesne Zaścianki. Domy jednorodzinne w za-
budowie szeregowej w Zaściankach ul. Zaścianki 94. 
Powierzchnie domów od 72,77m2 do 89,11m2. Pełne 
uzbrojenie, poszukiwana lokalizacja za plażą miejską

grudzień 2019. Od 309.272zł



STUDZIANKI, 921m², ładnie położona 
działka, w kształcie prostokąta. Wydane 
warunki zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, energia elektryczna i woda. 
41.800 zł  509-784-724, (85)743-64-36  
AGEMA 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, pozwolenie na budowę, bli-
sko szkola, 100m 215.000 zł  721-287-
032  BIAŁ 

TRYCZÓWK A, 5100m², 2-działki po 
2500m² wszystkie media, w kształcie 
kwadratu. 20 zł m² 668-642-782  BIAŁ 

TUROŚŃ Dolna, 1500m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ul. Wasilkowska, Ładne dział-
ki budowlane, na obrzeżach miejscowości 
w zacisznym miejscu, uzbrojone, o powier 
150.000 zł do uzg. 509-731-736  BIAŁ 

T YLWIC A Majątek gm. Michałowo, 
2950m², prąd, Sprzedam działkę z WZ. 20 
km od Białegostoku. Bardzo ładne miej-
sce. 16 zł m² do uzg. 600-307-048  BIAŁ 

T YLWIC A Majątek gm. Michałowo, 
4200m², prąd, Sprzedam działkę z WZ 
20 km od Białegostoku. Działka z dużym 
potencjałem  16 zł m² do uzg. 600-307-
048  BIAŁ 

WÓLKA Ratowiecka, 1000m², prąd, dobra 
inwestycja, możliwość wyboru działki 
39.900 zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

ZŁOTORIA, 2028m², ogrodzona, prąd, 
woda, 12 km od Białegostoku budow-
lana, wyjątkowa Z WŁASNĄ LINIĄ 
BRZEGOWĄ+koncepcja architektonicz-
na, dojazd asfalt 199.000 zł  660-474-
444  BEWE 

ZAŚCIANKI, 3062m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 643.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZAŚCIANKI, 6708m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, ul. 
Szlachecka, os. Zaścianki, zatwierdzony 
projekt budowlany na 11 budynków sze-
regowych 698.000 zł +VAT do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

ZAŚCIANKI, 765m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 199.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZAŚCIANKI, 980m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 191.100 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZABŁUDÓW, 1000m², 3 działki: 600m², 
1000m², 2100m², warunki zabudowy, 
media, 60-65zł m². 518-581-437  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwością uzy-
skania warunków zabud., większa działka 
8888m² z war.zabud., dojazd utwardzony, 
30zł m² cena do negocjacji  30 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

Z AGRUSZ ANY, 997m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 49.850 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZAJEZIERCE, 5000m², prąd, woda, gm. 
Zabłudów 150.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZALESIANY, 735m², prąd, woda, pozwole-
nie na budowę, . 66.150 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

ZALESIANY, 910m², dwie działki 910m² i 
800m², kierunek Łapy, 7km od B-stoku, 
nowe os. domów 1-rodzinnych, warun-
ki zabudowy, media: kanalizacja, prąd, 
woda. 125 zł m² do uzg. 504-936-730  
BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 
4644m², ogrodzona, prąd, woda, kanali-
zacja, pięknie położona, graniczy z lasem, 
5km od Białegostoku, warunki zabudowy 
394.000 zł do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

ZDRODY Nowe, 3094m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, Teren przy dr. asfaltowej. 
Wodociąg, kanalizacja, gaz ziemny, prąd. 
Preferowany kont. pocztą elektroniczną. 
45.000 zł  501-574-507  BIAŁ 

REKREACYJNE
BAKAŁARZEWO, 2329m², ogrodzona, 
prąd, woda 150.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

BIELSK Podlaski, 5900m², pozwolenie o 
projekt na wykopanie stawu, 400m siat-
ki, słupki, brama, domek, wc. 30.000 zł  
506-731-735  BIEL 

BOKINY, 6600m², prąd, staw 38 zł  721-
287-032  BIAŁ 

MARATKI, 3000m², ok. Mragowa, szlak 
Krutyni, 30m linii brzegowej, lub zamienię 
82.000 zł  692-926-837 

MOŚCISKA, 1574m², prąd, Działki maja 
regularne kształty i powierzchnie, 
Powierzchnie oferowanych nierucho-
mości wynoszą od 1121 m² do 3267 m² . 
55 zł m² 698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

NOWOSADY, 2300m², prąd, woda, do-
bry dojazd. 110.000 zł do uzg. 795-016-
613  ZAM 

RAJSK, 0.69ha, gm. Bielsk Podlaski, z dom-
kiem letniskowym, stawem. 90.000 zł  
668-571-110  BIEL 

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

ZAJEZIERCE, 6000m², gm. Zabłudów, 
bardzo ładne położenie z niedużym wzgó-
rzem, dostęp do wodociągu i prądu. 10 
zł m² 692-922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

ZELWA, 2005m², warunki zabudowy do 
zabudowy letniskowej lub mieszkalnej, 
Nieruchomość położona jest w odległości 
około 300 m od jeziora Zelwa 55.000 zł  
604-560-718, (85)742-21-15  eM4 

ROLNE
BIAŁASZEWO Gmin Grajewo, 0.50ha, 
łąka.  8.000 zł  660-006-425  GRAJ 

BIAŁYSTOK, 6019m², ul. Generała 
Maczka, 1000-lecia PP. 150 zł m² 798-
615-099  BIAŁ 

BOGDANKI, 11500m², ogrodzona, prąd, 
woda, warunki zabudowy, zezwolenie 
na staw, w pobliżu szkoła, przychodnia, 
sklep 345.000 zł  601-918-020, (85)744-
50-60  BMJ 

BOKINY, 1.70ha, prąd 49.000 zł  721-287-
032  BIAŁ 

CHRABOŁY, 3000m², prąd, woda, kana-
lizacja, os. gm. Dobrzyniewo, prostokąt 
50x60, teren suchy, równy, bez nasadzeń, 
możliwa budowa domu z podpiwnicze-
niem,  99.000 zł  516-129-184, (85)742-
21-15  eM4 

CIESZE, 1600m², działka rolno budowlano 
siedliskowa. Zabudowana domkiem ok 
10m².Ok 1km od Moniek, dojazd asfalt. 
Wym ok 16-17mx100m. 95.000 zł  608-
524-786, 698189332  MOŃ 

DĄBRÓWKI, 6500m², ul. Radosna 50 zł 
m² do uzg. 663-460-468  BIAŁ 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 0.50ha, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głównej 
drogi asfaltowej, Ełk Augustów 35.000 
zł  660-006-425  EŁK 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 1ha, pozwo-
lenie na budowę, zjazd z głównej drogi 
asfaltowej, Ełk Augustów. 70.000 zł  660-
006-425  EŁK 

DOBRZYNIEWO Duże, 5064m², działka 
rolna, dojazd asfaltem, 90m gruntowa.. 
202.560 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

DOBRZYNIEWO Kościelne, 12000m², . 20 
zł m² 570-939-465  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO Kościelne, 4700m², . 
35.000 zł  570-939-465  BIAŁ 

D O B R Z Y N I Ó W K A ,  0 . 9 0 h a ,  g m . 
Zabłudów. 6 zł m² 668-642-782  BIAŁ 

 » DZIKIE, 0.50HA, UROKLIWE 
MIEJSCE NA OSIEDLU DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH, CICHA I 
SPOKOJNA OKOLICA, ŚWIATŁO, 
WODOCIĄG. 602-717-353  BIAŁ 

DZIKIE, 5675m², rolno-leśna, wszystkie 
media przy działce. 15 zł m² 502-701-
530  BIAŁ 

FOLWARKI Tylwickie, 1200m², oraz 
5000m², gm. Zabłudów, możliwość prze-
kształcenia. 8 zł m² 511-273-647  BIAŁ 
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Piątkowski Development Sp. zo.o.

WILLE KUJAWSKA, BIAŁYSTOK, UL. KUJAWSKA
Dwa kameralne budynki mieszkalne przy ul. Ku-
jawskiej w Białymstoku, w każdym z nich będzie 
znajdować się 6 mieszkań. Pow. mieszkań – od 
40 do 80m2, mieszkania znajdujące się na dru-
gim piętrze posiadają antresole.Niska zabudo-

wa, niecodzienne rozwiązania. Każdy lokal posia-
da miejsce parkingowe lub miejsce garażowe.

IV KWAR-
TAŁ 2019

5200zł/m2

NOWA KARMELOWA, BIAŁYSTOK, UL. KARMELOWA
15 segmentów w zabudowie bliźniaczej oraz sze-

regowej. Nowoczesność, funkcjonalność, ele-
gancja. Doskonała lokalizacja, ul. Karmelowa, 
nieopodal ul. Nowowarszawskiej, os. Skorupy 

-  cicha i spokojna okolica domów jednorodzin-
nych, położona blisko centrum miasta. Domy zo-

stały zaprojektowane z największą staranno-
ścią, dobrano materiały najlepszej jakości.

IV KWAR-
TAŁ 2019

Segmenty skraj-
ne- 560 tys.

segmenty środ-
kowe- 530 tys.

Salon Sprzedaży Ełk (Komfort Ho-
use i Modern House w Ełku oraz 

Nova Port Węgorzewo i Apar-
tamenty Przystań Giżycko)
ul. Armii Krajowej 7B lok. 6,

19-300 Ełk
tel.: 87 621 70 70

www.rutkowskidevelopment.pl

Salon Sprzedaży Białystok (Apar-
tamenty Antoniuk i Ultra Sonata)

ul. Antoniuk Fabryczny 11
15-762 Białystok
Tel.: 721 999 721

www.rutkowskidevelopment.pl

Antoniuk Fabryczny 11, w sprzedaży etap A, gdzie 
zostały ostatnie apartamenty - termin oddania 

do użytku. Wkrótce do sprzedaży etap B i 60 apar-
tamentów umiejscowionych na 4 piętrach o po-
wierzchni od 30 m2 do 87 m2. Dostępne gara-

że i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

KWIECIEŃ 2019

Ultra Sonata (etap D i E) Białystok. Transporto-
wa/Magazynowa w dwóch etapach przygotowa-
no ponad 300 apartamentów o powierzchni od 32 

do 90 m2, mieszczące się na siedmiu piętrach.
Dostępne garaże i miejsca postojo-

we oraz komórki lokatorskie.

E - GRU-
DZIEŃ 2019 
D - KWIE-
CIEŃ 2021

Nova Port Węgorzewo. W środku znajdziemy 88 
mieszkań na pięciu kondygnacjach mieszkania o po-

wierzchni od 33,65 m2 do 74,26 m2. W inwestycji 
przewidziane są również lokale usługowe. Dostępne 
garaże i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

CZERWIEC 2019

Komfort House Ełk (etap D) . Osiedle Tuwima 
w Ełku. W sprzedaży 80 apartamentów od po-
wierzchni od 30 m2 do 90m2. Dostępne gara-

że i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

CZERWIEC 2020

Modern House Ełk . Bora-Komorowskiego. W sprze-
daży 80 mieszkań od 40m2 do 93m2 położone w 

4-piętrowym budynku mieszkalnym. Dostępne ga-
raże i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

WRZESIEŃ-GRU-
DZIEŃ 2020

Apartamenty Przystań Giżycko. Al. 1 Maja / 
ul. Królowej Jadwigi. Na sześciu kondygna-

cjach znajdują się 83 apartamenty o powierzch-
ni od 36 m2 do 100 m2. Dostępne garaże i miej-

sca postojowe oraz komórki lokatorskie.

CZERWIEC 2020

Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576, 508 111 344

biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

Białystok, Osiedle Przy Lesie Zwierzynieckim, ul. 
Zwierzyniecka 66. Blisko parku, zoo, centrum. 

Pow. domu 130m2, pow. działki 145 m2. Stan de-
weloperski.  Zostały 3 ostatnie segmenty

Gotowe do 
odbioru: B2, 

B6, B7.

Cena 495.000 zł.

Białystok, Kompleks Mieszkaniowy Pie-
czurki, ul. Pieczurki 7. Kameralne osie-

dle na obrzeżach miasta. Pow. domu 129m2, 
pow. działki 165m2. Stan deweloperski

Z I etapu budo-
wy który jest 

gotowy do od-
bioru zostały 

do sprzedaży 2 
ostatnie seg-
menty: Nr 19, 

20. II etap budo-
wy rozpoczęty.

Cena 437.000 zł.

Osiedle Słoneczna Polana
ul. Różana 

Krupniki – Białystok
www.slonecznapolana24.pl

tel. 601 625 585, 607 777 694
biuro@slonecznapolana24.pl

Osiedle Domów Parterowych Słoneczna Pola-
na, ul.  Różana, Krupniki, (na granicy Białegosto-

ku). 3  OSTATNIE DOMY o pow. od 98 m2 do 129 m2, 
pow. działki od 420 do 597m2. Kuchnia, jadalnia, 
salon, 3 sypialnie, 2 łazienki, garderoba, kotłow-
nia ze spiżarnią, garaż. Stan deweloperski z pie-

cem i  grzejnikami, przyłącze gazowe, kanalizacja, 
instalacje elektryczne, światłowód. Istnieje moż-
liwość rozbudowania o poddasze użytkowe. Wy-
soka jakość wykonania. Nowoczesne i zamknię-

te osiedle. Dogodny dojazd (asfalt, polbruk).

Planowany II 
etap rozbu-
dowy osie-

dla w 2019 r.
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„Nova „Nova 
Wiatrakowa”Wiatrakowa”
Nowoczesna pierzeja uliczna, 

modernistyczny styl, kameralny 
budynek, dbałość o najdrobniejsze 

szczegóły architektoniczne, wysoki 
standard wykończenia, funkcjonalność 
mieszkań, a także cicha i bezpieczna 
okolica. Tak w wielkim skrócie można 
scharakteryzować nową inwestycję 
Pogody Invest. Unikalny budynek powstaje 
na osiedlu Antoniuk, przy ulicy Wiatrakowej. 
To stosunkowo blisko centrum, a z drugiej 
strony w miejscu, gdzie odnajdą się ci, 
którzy cenią sobie ciszę i spokój.

– Kilkanaście miesięcy temu w naszych 
głowach powstał pomysł, aby w samym cen-
trum osiedla „Antoniuk” niedaleko centrum 
miasta zbudować niepowtarzalny i unikalny 
budynek. Chcieliśmy, aby było to miejsce 
wyjątkowe i prestiżowe, aby jego mieszkań-
cy byli z niego dumni. Dziś przekazujemy 
Państwu spełnienie naszych i mamy nadzieję 
również Państwa marzeń – mówi Cecylia Lola-
Gołembiewska, kierownik biura Marketingu 
i Sprzedaży – W realizacji pomogła nam reno-
mowana pracownia architektoniczna „Bracia 
Burawscy”. Podjęli się tego trudnego zadania. 
I tak po kilkunastu miesiącach ciężkiej pracy 
wielu osób z dumą przedstawiamy Państwu 
naszą najnowszą inwestycję. Nowoczesną, pię-
ciopiętrową kamienicę z 43 mieszkaniami dwu, 
trzy i czteropokojowymi o powierzchni od 30 
mkw do 63 mkw oraz 4 lokalami usługowymi.

Kamienica w stylu modernistycznym po-
łożona w rewelacyjnej lokalizacji. To miejsce, 
gdzie spotyka się tradycja i kultura miejska.

Celem inwestora było, aby kamienica 
zachowała swoją kameralność, a przy tym speł-
niała najwyższe standardy, które zaspokoją 
nawet najbardziej wymagających klientów. 
Nowoczesna bryła zaprojektowana pomiędzy 
istniejącymi budynkami osiedla zostanie wy-
konana w bardzo wysokim standardzie, będzie 
posiadała własny dojazd i parking podziemny. 

Elewacja będzie wykonana z wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań, betonu architekto-
nicznego i kamienia elewacyjnego.

– Dbając o komfort cieplny naszych 
przyszłych mieszkańców zastosowaliśmy no-
woczesną technologię wykonania balkonów bez 
mostków termicznych. Od strony dziedzińca za-
planowaliśmy ogródki dla właścicieli mieszkań 
na parterze i parking dla gości – mówi Cecylia 
Lola-Gołembiewska

Wysoki standard części wspólnych. 
Klatki schodowe wykonane będą w stylu 
nowoczesnym.

Piękne mieszkania z dużymi oknami 
od strony południowej zapewniającymi idealne 
naświetlenie pomieszczeń, mimo niewielkich 
metraży, podzielone zostały na dwa, trzy lub 
cztery pokoje w zależności od mieszkania. 
W skrócie mówiąc, na niewielkiej przestrzeni 
znajdzie się wszystko, co zapewni komfort 
i radość z posiadania własnego „M”.

– Zamieszkaj u siebie i poczuj życie mia-
sta. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się 
wszystko to, co potrzebne w codziennym życiu. 
Jest gdzie wyjść na spacer, są ścieżki rowerowe 
i tereny zielone. Pełna infrastruktura miejsca: 
sklepy, galeria handlowa, kościół, przychod-
nia, szkoły i przedszkola, a bliskość centrum 
pozwala na zminimalizowanie czasu dojazdu 
do pracy i powrotu do domu – dodaje przed-
stawicielka fi rmy.

Najnowsza inwestycja, będzie zlokalizowa-
na przy ulicy Wiatrakowej na osiedlu Antoniuk 
w Białymstoku.

Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na IV 
kwartał 2018 roku. Planowane zakończenie III 
kwartał 2020 r.

– Więcej szczegółów 
na naszej stronie inter-
netowej pogodainvest.pl 
i na facebooku lub pod nu-
merem telefonu 532 32 12 
12. Zapraszamy! – kończy 
Cecylia Lola-Gołembiewska

O FIRMIE

Pogoda Invest to fi rma deweloperska z wieloletnim 
doświadczeniem. Na swoim koncie ma realizację bu-
dów kilku osiedli domów w starannie przemyślanych 
lokalizacjach. Pod inwestycje wybierane są tereny 
charakteryzujące się bogatymi walorami przyrodni-
czymi i rekreacyjnymi, dobrą dostępnością i zdrowym 
mikroklimatem. Współpracują z wyselekcjonowanymi 
projektantami i wykonawcami. Wieloletnie doświad-
czenie połączone z najwyższą jakością materiałów 
budowlanych oferowanych do budowy budynków 
mieszkalnych pozwala wybudować budynki zgodnie 
z najwyższymi standardami, dbałością o każdy detal. 
Architekci, z którymi współpracuje Pogoda Invest 
inspiracje czerpią z wyobrażeń i oczekiwań osób, które 
poszukują wymarzonego miejsca do zamieszkania.

Motto fi rmy to: bezpieczeństwo transakcji i termi-
nowa realizacja inwestycji. Pogoda Invest na wszystkie 
inwestycje prowadzi rachunki powiernicze. Jest to 
partner godny zaufania, co z całą pewnością mogą 
potwierdzić dotychczasowi klienci.



GM. Zabłudów, 2.50ha, działka leśna znaj-
duje się 700 m od szosy Białystok-Lublin. 
Dojazd drogą gminną w pobliżu prąd. 
135.000 zł  883-688-022  BIAŁ 

GM. Zabłudów, 6900m² 4 zł m² 668-642-
782  BIAŁ 

GRABOWIEC, 1.70ha, łąka z lasem 1.23ha 
i 0.47ha, gm. Dubicze Cerkiewne. 35.000 
zł do uzg. 663-691-430  HAJ 

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

J U C H N OW I EC Kościelny, 3000m², 
Możliwość uzyskania warunków zabu-
dowy. Obok działki woda, kanalizacja, 
prąd. Działka w kształcie trapezu. 75.000 
zł  796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

JUROWCE, 1400m², działka rolna, gm.Wa-
silków. 96.600 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

JUROWCE, 2600m², działka rolna, gm.Wa-
silków. 179.400 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

KIREJWSZCZYZNA Kol., 2.50ha, prąd, 
woda, kanalizacja, siedlisko sprzedam, 
gmina dabrowa białostocka kolonia kire-
jewszczyzna 8, dom garaż, obora stodoła 
murowane, las 250.000 zł szt. 667-893-
702, 0012033051264  SOK 

KLEPACZE, 2135m², na działce olszyna. 
50.000 zł  534-242-599  BIAŁ 

KLEPACZE, 2726m², . 90 zł m² 534-242-
599  BIAŁ 

KLEPACZE, 5761m², . 60 zł m² 534-242-
599  BIAŁ 

KURIANY, 12000m², warunki zabudowy 
na dwie wydzielone działki, możliwość 
dalszego podziału, 500m od B-stoku. 68 
zł m² 501-658-083  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 8278m², 
prąd, woda, możliwość za jakiś czas prze-
kształcenia na budowlaną, szer50 dl166 
droga utwardzona w sąsiedztwie domy. 
69 zł m² do uzg. 696-566-169  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 8280m², 
prąd, woda, możliwość za jakiś czas 
przekształcenia na budowlaną szer50 
dł166 sucha płaska dojazd utwardz, za 
nią mały lasek 570.000 zł do uzg. 696-
566-169  BIAŁ 

NOWODWORCE, 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, wymiary - 
27m X 107m.. 199.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

OK. Moniek, 3.33ha, przy drodze powia-
towej. 350.000 zł  512-736-054  MOŃ 

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

POW. Siemiatycze, wydzierżawię łąki i 
nieużytki, od 1ha powierzchni, pow. sie-
miatycki, hajnowski i bielski, na dłuższy 
okres. 500-874-306  SIEM 

RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, do roz-
biórki, siedlisko, trzy działki o łącznej pow. 
7300m², piękna okolica, media: prąd, 
wodociąg, droga asfaltowa 160.000 zł do 
uzg. 885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

SAMUŁKI Małe, gm. Wyszki, 3858m², wa-
runki zabudowy, dojazd droga asfaltową, 
w pobliżu woda, prąd, telefon, nr geod. 
255-2. 50.000 zł  603-456-433  BIAŁ 

SOLNICZKI, 10220m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Solniczki, rolna z możli-
wością zabudowy, media w odległości 
90m, kształtna 40x256 530.000 zł do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 3300m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, 35x94 możliwość zabudowy, 
wszystkie media w drodze asfaltowej 
ok.90m w otoczeniu zabudowa jedno-
rodz.ATRAKCYJNA! 227.000 zł do uzg. 
660-474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 6920m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ATRAKCYJNA działka z moż-
liwością zabudowy, wszystkie media w 
odległości ok. 180m, SUPER lokalizacja!!! 
310.000 zł do uzg. 660-474-444  BEWE 

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

SZYMANY K. Grajewa, 18ha, rolno-re-
kreacyjna, las sosnowy wiek 40-65 lat, 
dojazd drogą utwardzoną, możliwość 
podłączenia wodociągu i energii elektr. 
45.000 zł ha 693-246-829  GRAJ 

TOŁCZE, 5400m² 98.000 zł  721-287-
032  BIAŁ 

WYSOKIE Mazowieckie, 3005m², prąd, 
woda, os. Wieś Osipy Zakrzewizna, dział-
ka rolna z możliwością zabudowy 2 km 
od wys-maz, przy drodze asfaltowej w 
pobliżu nowe 99.000 zł do uzg. 660-270-
181  WYS 

WÓLKA Gm. Juchnowiec K., 1.86ha, rol-
no-budowlana, przy drodze asfaltowej 
B-stok- Bielsk Podlaski, woda, prąd, ka-
nalizacja, telefon. 10 zł m² 505-103-220  
BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 8.60ha, ziemia rolna 8, 6 ha 
przy drodze nr19 . 240.000 zł szt. 692-
004-668  BIAŁ 

ZWIERKI, 2900m², ul. Grodzieńska, w 
zacisznym miejscu w sąsiedztwie lasu 
150.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
DĄBROWA Białostocka, 10509m², prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę, ul. Kunawina, Działka inwestycyjna 
na sprzedaż. Pełne media, dojazd dro-
gą asfaltową 30 zł m² do uzg. 510-049-
608  SOK 

DOBRZYNIEWO Kościelne kol., 3975m², 
siedliskowa, bud. gospodarczy, siła. 
160.000 zł  570-939-465  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO, 2ha, łąka. 35.000 zł ha 
507-975-896  BIAŁ 

FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka sie-
dliskowa, niezabudowana, woda, prąd 
29.000 zł  606-881-066  BOMAR 

GM. Łomża, 3000m², wynajmę działkę, 
ogrodzona, 2 bramy przejezdne. 1.500 
zł  729-389-825  ŁOM 

GM. Grajewo, 18ha, las sosnowy wiek 40-
70 lat, możliwość podłączenia energii, 
wody, dojazd drogą utwardzoną, 5km od 
Grajewa. 40.000 zł ha 693-246-829  GRAJ 

GM. Gródek, 30a, las. 25.000 zł  788-742-
900  BIAŁ 

 Gm. Juchnowiec, 2600m², 
15km od Białegostoku, sie-

dlisko z domem murowanym. 
40 zł m² 501-757-856  BIAŁ 

GM. Michałowo, 2ha, łąka. 30.000 zł ha 
517-682-184  BIAŁ 

GM. Michałowo, 4.20ha, las z gruntem. 
35.000 zł ha 517-682-184  BIAŁ 

GM. Nurzec Stacja Stołbce 67, 3000m², 
ziemia orna 3000m² +siedlisko 1710m²: 
dom drewniany, zabudowania gospodar-
cze. 70.000 zł  668-214-078  SIEM 

GM. Suraż, 91a, można podzielić na mniej-
sze działki, blisko lasu, rzeka Narew. 
65.000 zł  508-789-456  BIAŁ 

GMINA Suraż, 2.35ha, w tym 1ha lasu. 
35.000 zł do uzg. 600-944-921  BIAŁ 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z domem. 
87.000 zł  663-691-430  HAJ 

KLEWINOWO, 0.15ha, las. 3 zł m² 668-
642-782  BIAŁ 

 » KOBYLIN, 2500M², GM. PIĄTNICA, 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA DO WY
DZIERŻAWIENIA, DOM +BUD. 
GOSPODARCZY, OGRODZONA, 
UTWARDZONA. 600-588-666  ŁOM 
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I  E  K  –    I  E  K  –    

Szeregówki blisko centrum miasta Szeregówki blisko centrum miasta 
i wśród zieleni – tu warto zamieszkaći wśród zieleni – tu warto zamieszkać

Drogi Czytelniku! Dziś zapraszamy Cię na spacer 
po Białystoku, mieście gdzie tradycja łączy się 
z nowoczesnością, mieście które rozwija się i pięknieje 

z dnia na dzień, które naprawdę warto wybrać 
na swoje miejsce na Ziemi. Edward Krasowski, białostocki 
przedsiębiorca i deweloper dla tych, którzy jeszcze nie 
zdecydowali, gdzie chcą zamieszka, ma niebanalną ofertę. 
Jest nią kompleks szeregówek na osiedlu Pieczurki gdzie 
w pierwszym zrealizowanym etapie wybudowano 12 
domów, zaś w drugim rozpoczętym etapie wybudowanych 
będzie do końca 2019 roku 12 kolejnych segmentów.

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

– Specjalizujemy się w realizacji budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz niewielkich budynków wielorodzinnych 
– mówi właściciel fi rmy.

Tym kryteriom odpowiada ostatnio zrealizowany i sprzedany 
zespół 12 szeregówek przy ulicy Zwierzynieckiej 66 w Białymstoku.

Właścicielom zagwarantowany został utwardzony dojazd 
i dojścia zlokalizowane na nieruchomości wspólnej (dojazd 
wewnętrzny) oraz wydzielona działka pod segment mieszkalny.

Szeregówki zostały zaprojektowane tak, by zadowolić gusta 
nawet najbardziej wymagających klientów. Zaś bliskość Parku 
Zwierzynieckiego sprawia, że miłośnicy przyrody i przebywania 
na łonie natury, na pewno będą czuć się tu dobrze i swobodnie.

Projektanci osiedla zadbali również o jego kameralność. Jest ono 
ogrodzone i można na nie wjechać przez ogólną bramę wjazdową.

Podobnym kryteriom odpowiadać będą kolejne projekty.

KAMERALNE, ULOKOWANE WŚRÓD ZIELENI PIECZURKI.

Ulica Pieczurki 3A – to adres, który powinni zapamiętać ci, 
którzy cenią sobie ciszę, spokój i jednoczesnie niewielka odległość 
od ścisłego centrum. Nowe, kameralne osiedle domów w zabu-
dowie szeregowej powstaje właśnie na obrzeżach centrum miasta 
w otoczeniu zieleni ogródków działkowych. Firma Edwarda 

Krasowskiego zrealizowała i sprzedaa pierwsze segmenty, w paź-
dzierniku ruszył kolejny II etap inwestycji, który zakończy się 
w 2019 roku przekazaniem 12 segmentów.

Budynki zostaną wykończone w standardzie do własnego 
zaaranżowania i wykończenia i będą wyposażone w pełną infra-
strukturę techniczną.

CO WYRÓŻNIA OFERTĘ? DUŻE DZIAŁKI 

O POWIERZCHNI OD 230 DO 340 M2.

Na parterze rozmieszczono: wiatrołap, WC, kuchnia, salon 
i garaż. Na użytkowym poddaszu są: trzy sypialnie, łazienka, 
kotłownia i pralnia. Użytkowa powierzchnia poszczególnych 
szeregówek to ponad 112 m². Dodatkowo jest taras nad garażem 
– ok. 4,0 m².

W przygotowaniu jest oferta kolejnych realizacji zespo-
łów położonych w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego oraz 
w Porosłach(Gm.Choroszcz).

NP

O FIRMIE

Firma powstała w wyniku wpisu do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej pod nazwą „Edward Krasowski” 
w 2011, aktualnie po zmianie wpisu działa pod nazwą 
„Inwestycje Edward Krasowski”. Początkowo działal-
ność polegała na wynajmie lokali usługowych., które 
zostały zakupione w latach 2012 – 2016. W 2015 
roku firma poszerzyła swoją działalność o usługi 
deweloperskie.

Właścicielem jest Pan Edward Krasowski – po-
siada wykształcenie budowlane oraz doświadczenie 
w prowadzeniu działalności gospodarczej w branży 
developerskiej, które zdobył jako założyciel spółki 
MARKED-BUD Krasowski, Rogowski Spółka jawna 
z siedzibą w Białymstoku. Spółka prowadzi działalność 
w branży developerskiej.

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

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



KOBYLIN, 2500m², gm. Piątnica, działka 
siedliskowa do wynajęcia, z możliwo-
ścią zamieszkania. 1.500 zł  729-389-
825  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², przy trasie 61, siedli-
skowa, ogrodzona, utwardzona, dom 
+bud. gospodarczy. 1.500 zł  600-588-
666  ŁOM 

KONAR Z YCE, 3000m², 1500m² lub 
3000m², Działka do wynajęcia lub sprze-
daży. 1.000 zł  600-588-666  ŁOM 

LEWICKIE, 2624m², 25m x 103m.. 170.560 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

LEWICKIE, 2624m², prąd, 25 m x 105 m. 
170.560 zł  690-124-907, (85)831-15-99  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

N O W O S A DY, 230 0m², prąd, gm. 
Zabłudów, siedlisko, wodociąg, dobry do-
jazd. 90.000 zł do uzg. 795-016-613  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., 10ha, wydzierżawię 
łąki., 10ha pola ornego. 300 zł ha 605-
322-454  BIEL 

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

 POWIAT Olecko, 44ha, gospodarstwo, 
stajnia, nad jeziorem, z domem 

1000m². 2.900.000 zł  514-250-338  
OLE 

RAJGRÓD, 4280m², zabudowana domem 
drewnianym, (siedlisko) z warunkami za-
budowy 1-jednorodzinnej bez pośredni-
ków. 27 zł m² 601-780-245  GRAJ 

SIDERKA, 3ha, 2ha lasu i 1ha ziemin. 
45.000 zł  605-164-194  SOK 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, dział-
ka na wynajem, nieruchomość grun-
towa. 3.800 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

SOKÓŁKA, 10855m², prąd, woda, pozwo-
lenie na budowę, Popiołówka gm.Kory-
cin. 217.100 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

STOKOWISKO gmina Nowe Piekuty, 4ha, 
ziemia orna  82.000 zł ha 784-670-221  
WYS 

TYKOCIN, 0.53ha, las. 6 zł m² 668-642-
782  BIAŁ 

TYKOCIN, 1ha, las. 5 zł m² 668-642-782  
BIAŁ 

W O J N Y Pogorzel, 60a, łąka, gm. 
Szepietowo, zamiana na samochód oso-
bowy, 18.00-20.00. 40.000 zł do uzg. 
572-656-784  WYS 

ZABŁUDÓW, 0.50ha, 0, 8ha, od 20000 
do 40000 za ha, 25 km od Białegostoku 
w pobliżu szosy E-19 883-688-022  BIAŁ 

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

ZIEMIA ROLNA
ŁADY Borowe, 3.60ha, gm. Zambrów, zie-
mia orna. 70.000 zł ha 661-737-639  ZAM 

BOĆKI, 50ha, Wezmę w dzierżawę grunty 
orne, łaki w ok. Bociek, Milejczyc 695-
332-129  BIEL 

GM. Janów, 1ha, ziemia orna. 30.000 zł  
793-433-039  SOK 

GM. Janów, 2.20ha, przy asfalcie. 250.000 
zł  607-358-344  SOK 

GMINA Suraż, 1.70ha, dwie łąki na te-
renie Natura 2000. 26.000 zł  534-934-
601  BIEL 

GRABOWIEC, 0.31ha, zasadzona brzozą, 
gm. Dubicze Cerkiewne. 30.000 zł do uzg. 
663-691-430  HAJ 

KOL. Mostowlany, 1.90ha, w tym 0.5ha 
lasu. 100.000 zł do uzg. 601-323-135  
BIAŁ 

NOWA Wola, 1ha, . 90.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

OK. Surażu, 1.70ha, dwie łąki. 26.000 zł  
515-134-561  BIAŁ 

POW. Giżycko, 5ha, w całości, częściowo 
uzbrojona, energia, woda, prawo zabudo-
wy, atrakcyjne położona, z możliwością 
podziału na mniejsze działki. 120.000 zł 
ha do uzg. 790-296-668  GIŻ 

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

SOFIPOL, 2.50ha, . 130.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 
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F   E     S  P   KF   E     S  P   K

Rzeka, las, świeże powietrzeRzeka, las, świeże powietrze
a zarazem doskonała infrastruktura a zarazem doskonała infrastruktura 
na krawędzi Białegostokuna krawędzi Białegostoku
Któż nie chciałby mieszkać w zacisznym, urokliwym 

miejscu, niemalże w lesie i nad rzeką, a dodatkowo 
na wyciągnięcie ręki mieć sklepy, szkoły, przychodnie 

i lokale usługowe? Wiele osób odpowie, że to nie możliwe, 
a jednak… Wystarczy prześledzić ofertę fi rmy Evenement 
Domy Jednorodzinne, która oferuje domy parterowe 
w Krupnikach. Niezdecydowanym podpowiadamy, 
że ofercie zostały jeszcze trzy, atrakcyjne domy.

Krupniki to jedna z wielu tak zwanych sypialni Białegostoku. 
Miejscowość leży dosłownie poza granicami miasta i do najbliż-
szych obiektów usługowych jej mieszkańcy mają zaledwie 500 
metrów.

SŁONECZNA POLANA to kompleks sześciu nowocze-
snych domów parterowych zlokalizowanych przy ul. Różanej 
w Krupnikach.Do nowo powstającego osiedla prowadzi nowa 
asfaltowa ulica z chodnikiem, o którą zatroszczył się deweloper. 
Ul Różana, przy której znajduje się osiedle jest wykonana z kostki 
brukowej.

Dodatkowym atutem tego miejsca będzie komunikacja miej-
sca. Przystanki autobusowe są zlokalizowane tuż obok osiedla.

– To nowoczesna inwestycja, którą tworzymy z myślą o ro-
dzinach ceniących sobie komfort mieszkania w bliskim otoczeniu 
przyrody, jednocześnie nie rezygnujących z szybkiego dojazdu 
do centrum miasta – mówi Marek Szmurło, właściciel fi rmy 
Evenement i dodaje, że aktualnie w ofercie posiada jeszcze 3 domy 
jednorodzinne do sprzedania z I etapu budowy osiedla. – Istnieje 
jeszcze możliwość indywidualnej adaptacji projektu.

Pierwotne projekty domów zakładają, że będą one partero-
we, jednak w każdym jest możliwość adaptacji i zaaranżowania 
mieszkalnego poddasza. Projektanci przewidzieli możliwość 
wkomponowania schodów 
wewnętrznych i powiększenia 
budynku o ergonomiczne i wy-
godne poddasze mieszkalne 
– od jednej do dwóch sypialni, 
zależnie od powierzchni.

Układ i wielkość działek 
oraz funkcjonalny podjazd 
umożliwia dobudowanie wiaty 
na parkowanie kolejnego sa-
mochodu. Do domów będzie 
prowadziła droga wewnętrzna 
wykonana z kostki brukowej.

– Co jeszcze nas wyróż-
nia? To, że nasze obiekty 

od początku do końca wykonane są najlepszych, dostępnych 
na rynku materiałów. Dotyczy to zarówno takich produktów 
jak cegły, kostki brukowe, tynki, ale też kominki, okna, drzwi 
pokrycie dachowe, bramy garażowe i piece gazowe – dodaje 
Marek Szmurło.

I tak ściany murowane we wszystkich domach są z pusta-
ka szczelinowego LEWKOWO, okna PCV ciepłe 3 – szybowe 
o współczynnikau przenikania 0,5 W/m2*K koloru Winchester, 
brama garażowa HORMANN, 2 piloty, ogrzewanie podłogowe, 
piec gazowy dwufunkcyjny VIESSMANN VITODENS 100

Do każdej posesji doprowadzony jest światłowód fi rmy KOBA, 
co gwarantuje nieograniczony dostęp do Internetu. Oczywiście 
przyszli mieszkańcy mają zapewnione niezbędne media czyli: 
przyłącze gazowe, kanalizacją, instalacje elektryczne. Wnętrze 
wykończone jest w stanie deweloperskim, z piecem, grzejnikami, 
ale istnieje możliwość wykonania robót wykończeniowych „pod 
klucz”.

DOMY DOSTĘPNE W OFERCIE:

  działka pow. 595 m², dom z garażem na 1 samochód, pow. 
użytkowa 129,15 m²
  kotłownia ze spiżarnią, kuchnia, jadalnia, salon, 3 sy-
pialnie, dwie łazienki, garderoba + możliwość adaptacji 
poddasza
  działka pow. 423 m², dom z garażem na 1 samochód, pow. 
użytkowa 98,42 m²
  kotłownia ze spiżarnią, kuchnia, jadalnia, salon, 2 sy-
pialnie, dwie łazienki, garderoba + możliwość adaptacji 
poddasza
  działka pow. 420 m², dom z garażem na 1 samochód, 
pow. użytkowa 98,42 m²

  kotłownia ze spiżarnią, kuchnia, jadalnia, salon, 2 sy-
pialnie, dwie łazienki, garderoba + możliwość adaptacji 
poddasza

Położenie osiedla w malowniczej, zielonej okolicy oraz wśród 
innych, nowoczesnych domów jest niewątpliwą zaletą inwestycji 
i czyni ją idealną do zamieszkania.

Jeżeli oferta z wybudowanych domów nie spełni Państwa 
oczekiwań, istnieje możliwość indywidualnego zaprojektowania 
własnego domu w II etapie budowy osiedla Słoneczna Polana, 
gdzie nawet wymiary i powierzchnię działki można jeszcze wybrać 
indywidualnie

DOMY PRZY UL. RÓŻANEJ W KRUPNIKACH TO:

  kameralna zabudowa w pięknej okolicy i zarazem w oto-
czeniu innych nowoczesnych domów
  elegancka architektura z wygodnymi rozwiązaniami 
architektonicznymi
  podwyższony standard wykonania dla wymagających
  możliwość adaptacji poddasza
  wysokie nasłonecznienie gwarantowane przez południo-
wą ekspozycję

  świeże powietrze zapew-
nione przez południowo – 
zachodnią różę wiatrów

  szybki, wygodny i całko-
wicie utwardzony dojazd – 
elegancką i energooszczędną 
bryłę budynku, – funkcjo-
nalny i nowoczesny roz-
kład (otwarta strefa salonu i  
kuchni, wygodny hol, ustaw-
ne sypialnie z dużą łazienką, 
użytkowe poddasze, garaż 
z kotłownią dostępny z holu 
itp.) – niskie koszty eksplo-
atacji (ogrzewania)

O FIRMIE

EVENEMENT to istniejąca ponad 10 lat fi rma bu-
dowlana i deweloperska prowadzona przez p. Marka 
Szmurło, inżyniera budownictwa posiadającego bogate 
doświadczenie zawodowe, mająca dobrą opinię na 
rynku budowlanym, realizująca projekty budowlane 
własne i zlecone

Znajdź nas na: www.slonecznapolana24.pl



SURAŻ, 50ha, Przyjmę w dzierżawę grun-
ty orne, łąki w ok. Suraża, Doktorc 695-
332-129  BIAŁ 

SZYNKI, 1ha 50.000 zł do uzg. 601-323-
135  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 8.60ha, Ziemia rolna 8, 
6 ha przy drodze nr.19, po 25 km od 
Białegostoku i Bielska Podlaskiego. 
240.000 zł szt. 692-004-668  BIAŁ 

ZDRODY Stare, 1.50ha 125.000 zł  501-
574-507  BIAŁ 

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

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

B STOK, os. Piasta, pokój do wynajęcia w 
mieszkaniu 3 pokojowym. 450 zł pokój 
537-192-029, (85)741-93-43  BIAŁ 

B STOK, os. Piasta, wynajmę pokój dziew-
czynie. 400 zł  888-031-994  BIAŁ 

B STOK, ul. Jaroszówka 46, pokój do wy-
najęcia dwóm studentom lub pracują-
cym. 350 zł osoba 607-136-445  BIAŁ 

B STOK, ul. Wasilkowska, Pokój uczniowi 
lub pracującemu, kaucja zwrotna. 500 zł 
całość 695-974-308  BIAŁ 

B STOK, ul. Zielonogórska., pokój do wy-
najęcia. 400 zł  (85)661-68-14  BIAŁ 

B STOK, ul. Zwierzyniecka, wynajmę po-
kój uczącemu się lub pracującemu. 500 
zł  660-938-930  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, sympatyczny, pracujący 20 
letni chłopak poszukuje pokoju do wy-
najęcia w mieszkaniu bez właścicieli lub 
współlokatora do wspólnego najmu. 500 
zł całość 506-351-452  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Al. Piłsudskiego, Do wy-
najęcia pokój w mieszkaniu 3-pokojo-
wym dziewczynie niepalącej. Mieszkanie 
umeblowane. 500 zł  507-676-009  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Pogodna, os. Bema, 
Wynajmę przytulny, wyremontowany 
pokój 2 min. od politechniki w mieszka-
niu 4- pokojowym, kontakt TYLKO tele-
foniczny. 450 zł pokój 880646793  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Popiełuszki, 4-piętro, 
umeblowany, pralka, tv. 450 zł całość 
692-482-171  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Zwycięstwa, studentce, 
lub osobie pracującej, nie palącej. 500 
zł całość 506-986-698  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, wynajmę umeblowany pokój 
w domu jednorodzinnym, blisko centrum 
osobie pracującej lub studentom. 500 zł  
501-812-412  BIAŁ 

 Ok. Lomży, tanie poko-
je do wynajęcia, 2, 3, 4 oso-
bowe, możliwość wyżywie-
nia, utwardzony strzeżony 
parking, przy drodze krajo-

wej nr. 61. 606-393-617  ŁOM 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

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

B STOK, 1 pokoje, os. Białostoczek, nowe, 
umeblowane, dziewczynie lub pani. 
1.000 zł  604-595-157  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Mickiewicza, wy-
najmę mieszkanie rodzinie, 44m², po 
remoncie, częściowo umeblowane, agd, 
rtv, kaucja. 650 zł +liczniki 693-960-918, 
(85)732-27-05  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Ślisarska, 40m², par-
ter, umeblowane, 1200zł +prąd. 1.200 zł  
504-401-442  BIAŁ 

 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. Sowlańska, 40m², 
I piętro, naprzeciw Zakładów Mięsnych. 
900 zł +opłaty 692-482-171  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, ul. Pogodna, wynajmę 
samotnej pani, 3 piętro, balkon, piwnica, 
w wyposażeniu tylko meble kuchenne, 
mieszkanie po remoncie. 800 zł całość 
512-535-515  BIAŁ 

B STOK, os. Bacieczki, dom do wynajęcia, 
80m², z garażem, do remontu, umeblo-
wany. 1.490 zł całość 692-926-837  BIAŁ 

B S T O K ,  os .  Fas t y,  pr z y  Szos ie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogrodzo-
na. 900 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, os. Nowe Miasto, kawalerka do 
wynajęcia kobiecie niepalącej, 26m², po 
remoncie, depozyt od zniszczeń 500zł, 
kaucja 900zł. 900 zł +opłaty 720-240-
650  BIAŁ 

B STOK, poszukuję współlokatora, miesz-
kanie 2 pokojowe. 500 zł  691-100-129  
BIAŁ 

B STOK, ul. Broniewskiego, kawalerka. 
1.000 zł +opłaty 606-701-998  BIAŁ 

B STOK, ul. Wasilkowska, mieszkanie w 
domu, 40m², parze (kaucja 500zł). 1.000 
zł  695-974-308  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Józefa Generała 
Bema, os. Bema 1.200 zł  501-066-647  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Centrum, wy-
soki standard, panorama miasta, taras z 
oranżerią (50m²). 2.500 zł +opłaty 501-
738-393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Nowe Miasto, 
45m², wyposażone, balkon, aneks ku-
chenny. 1.400 zł +opłaty 501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Tysiąclecia, 
powierzchnia: 45, 70m², piętro: 1, cena: 
1100zł+ czynsz 410zł + prąd+ gaz, stan-
dard: do wprowadzenia. 1.510 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Al. Jana Pawła II, 
os. Słoneczne Tarasy, 46m², Mieszkanie 
jest w pełni umeblowane oraz wyposa-
żone we wszystkie niezbędne sprzęty 
1.450 zł +opłaty 604-560-718, (85)742-
21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Konopnickiej, 
os. Mickiewicza, komfortowe w nowo-
czesnym apartamentowcu, IIIp. winda, 

balkon, m. postojowe w garażu, dostępne 
od stycznia 1.450 zł +opłaty 660-474-
444  BEWE 

 » BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. LIPOWA, 
WYNAJMĘ APARTAMENT PO 
GEN. REMONCIE, NAJWYŻSZY 
STANDARD, W PEŁNI UMEBLO
WANE I WYPOSAŻONE DO ZA
MIESZKANIA OD ZARAZ NA MIN. 
ROK. 1.650 zł  502-621-872  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Młynowa, os. 
Centrum, Nowe, nie używane! 1.300 
zł +opłaty 504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Scaleniowa, os. 
Wysoki Stoczek, 42m, Ip, umeblowane z 
balkonem, bezdzietnej pracującej parze, 
bez nałogów i zwierząt.Kaucja 850 zl 850 
zł +opłaty 698-390-486  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Bema, os. Bema, 
cegła, 50m², I piętro, osobne pokoje, 
widna kuchnia, łazienka i osobno WC, 
atrakcyjna lokalizacja! 900 zł +opłaty 
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiellońska, 
os. Mickiewicza, 2-stanowiskowy ga-
raż, 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 
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R  D    R  D    

Apartamenty Apartamenty 
na Antoniuku Fabrycznymna Antoniuku Fabrycznym
Apartamenty przy ulicy Antoniuk Fabryczny to jedna 

z wielu realizowanych aktualnie inwestycji fi rmy 
Rutkowski Development. To miejsce, w którym 

wszystko podporządkowano komfortowi mieszkańców. 
Zamierzeniem jest wzniesienie trzech budynków, 
w których znajdzie się ponad 200 różnorodnych mieszkań, 
a wszystko zaledwie 5 minut od ścisłego centrum miasta.

Wizytówką inwestycji jest budynek A, którego został już 
oddany do użytku i następuje przekazanie kluczy właścicielom 
mieszkań. Mimo tak zaawansowanego etapu zostało jeszcze kil-
ka atrakcyjnych lokali, w których można dosłownie zamieszkać 
od zaraz. Ich metraże są zróżnicowane – od 64 mkw do 87 mkw.

Ponadto ruszyła już sprzedaż kolejnego z budynków – ozna-
czonego literą B. W nim obszerny wybór atrakcyjnych lokali.

Miłośnicy spacerów i aktywnego spędzania czasu na świe-
żym powietrzu – trafi li pod dobry adres – mówi przedstawiciel 
firmy i dodaje, że tym, co odróżnia kompleks na Antoniuku 
od innych inwestycji są charakterystyczne detale: kaskadowe 
tarasy o powierzchniach ponad 80, 90 a nawet 100 mkw oraz 
ogromne przeszklenia nadające budynkom fantastycznej, wizu-
alnej lekkości.

Same budynki nie czynią jeszcze osiedla. Ważna dla fi rmy jest 
również harmonia obiektu z terenem wokół. Dlatego też prze-
strzeń zewnętrzna została zagospodarowana tak, by mieszkańcy 
mieli jak najwyższy komfort.

Do użytku zostanie przekazany wspaniały dziedziniec z uro-
kliwymi alejkami spacerowymi i placem zabaw przeznaczonym 
dla najmłodszych mieszkańców.

Atutem tego miejsca jest także doskonałe położenie. Stąd 
blisko jest naprawdę wszędzie – dojazd autobusem do centrum 
miasta zajmuje zaledwie kilka minut. Ponadto w bliskim sąsiedz-
twie znajdują się sklepy, galeria handlowa, apteka, przedszkola, 
szkoły oraz przychodnie.

O FIRMIE

RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. z sukcesem reali-
zuje inwestycje budowlane na terenie zarówno województwa 
podlaskiego jak i na Warmii i Mazurach od 1990r. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz opierając się na wielolet-
nim doświadczeniu, spółka zrealizowała kilkadziesiąt inwestycji 
deweloperskich.

Władze spółki z siedzibą w Ełku starannie wybierają miejsca dla 
nowych projektów deweloperskich, szczególną wagę przywiązując 

do walorów krajobrazowych 
i funkcjonalności, dążąc 
do harmonijnego wkompono-
wania inwestycji w otoczenie 
przyrodnicze oraz istniejącą 
już zabudowę miejską. Jako 
priorytet przy realizacji każ-
dego etapu przedsięwzięcia, 
stawiamy zadowolenie klienta 
a detal, często lekceważony, 
jest naszym znakiem firmo-
wym. Wymienione działania 
połączone z nieprzerwanie 
doskonalonym systemem za-
rządzania wykwalifikowaną 

kadrą, daje efekt końcowy w postaci wysokich standardów miesz-
kań o niepowtarzalnym charakterze w bardzo konkurencyjnych 
cenach.

Bezpieczeństwo fi nansowe kupujących zapewnia stabilna 
pozycja ekonomiczna, wysoki kapitał spółki oraz silna pozycja 
na rynku budowana od wielu lat. Deweloper zdobył markę fi r-
my solidnej i wymagającej, zaś zrealizowane obiekty uznawane 
są za niezwykle atrakcyjne. Dodanie tych walorów wyznacza 
szybkie tempo wzrostu wartości zakupionych mieszkań i gwa-
rancję udanej inwestycji.

EŁK, GIŻYCKO, WĘGORZWO…

W tych miastach także fi rma Rutkowski Development oferuje 
w sprzedaży mieszkania i apartamenty. W Ełku powstaje obecnie 
kameralny i nowoczesny Modern House, a ku ukończeniu jest 
kilku etapowy Komfort House. Projekty realizowane przez fi rmę 
są gwarancją idealnie rozplanowanych mieszkań położonych 
na nowoczesnych, komfortowych osiedlach. Budynki wznoszone 
są w tradycyjnej technologii, zapewniającej, poza bezpieczeń-
stwem i trwałością, ekonomiczne koszty utrzymania. Wykończenie 
zewnętrznej elewacji i klatek schodowych stanowią wyłącznie 
szlachetne materiały, a gustowna kolorystyka podkreśla elegancki 
charakter obu inwestycji.

APARTAMENTY PRZYSTAŃ TO NAJNOWSZA INWESTYCJA 

FIRMY RUTKOWSKI DEVELOPMENT W GIŻYCKU.

Budynek powstanie w symbiozie z okolicą, wzbogacając 
ją architektonicznie. Unikalny charakter budynku oddawać będą 
kaskadowe tarasy oraz duże przeszklenia, nadające wizualnej 
lekkości. Na sześciu kondygnacjach znajdziemy 83 apartamenty 
o powierzchni od 36 m2 do 100 m2.

Nova Port to najnowsza inwestycja w Węgorzewie. Budynek 
powstanie w symbiozie z okolicą, a jednocześnie wykorzystu-
je wszelkie, nowoczesne rozwiązania. Niesamowity charakter 
budynku oddawać będą duże przeszklenia, sprawiające, że miesz-
kania są wyjątkowo pięknie i przyjemnie doświetlone. W środku 
znajdziemy 88 mieszkań na pięciu kondygnacjach mieszkania 
o powierzchni od 33,65 m2 do 74,26 m2. W inwestycji przewi-
dziane są również lokale usługowe.



BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Kręta/wiejska, 
os. Nowe Miasto, PIĘKNE, 2pokoje+pokój 
z aneksem, 20m² taras, m.postojowe w 
garażu, VIp.windy, apartamentowiec, 
od stycznia 1.600 zł +opłaty 660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, os. Bojary, po-
wierzchnia:71, 49m; 3 piętro; 4 oddziel-
ne pokoje; cena: 2700zł+prąd+woda+-
gaz; 1-stanowiskowy garaż w cenie 150zł 
miesiąc. 2.400 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 45m², 1p., ul. Boboli, os. 
Leśna Dolina, do wprowadzenia, cegła, 
mieszkanie 2 pokojowe. 1.200 zł  660-
673-384  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Leśna Dolina, kawalerka 
do wynajęcia dla jednej pani, bez nało-
gów. 800 zł  698-901-538  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 1 pokoje, wynajmę 
mieszkanie pow. 34m², nieumeblowane, 
parter, od zaraz. 650 zł  797-722-256  BIEL 

BUALYSTOK, 2 pokoje, ul. Lipowa- 
Czestochwska, os. Centrum, Kobieta 
z synem 10lat Wynajmie mieszkanie 2 
pokojowe może być nie umeblowane, 
od 1 stycznia 2018  1.300 zł całość 693 
332 204  BIAŁ 

GM. Turośń Kościelna, udostępnię dom 
na sezon zimowy za opiekę. 574-188-
650  BIAŁ 

 » STAWINO, WYNAJMĘ DOM, 
LETNIA KUCHNIA, SPICHLERZ, 
STODOŁA, CHLEWY, PRZY ULICY. 
1.000 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

SUWAŁKI, 2 pokoje, ul. Kowalskiego, 34m² 
kaucja 800zł do (zwrotu) 670 zł +opłaty 
601-148-826, 605-640-301  SUW 

WASILKÓW, 6 pokoje, os. Wasilków, 
DOM W WASILKOWIE do wynajęcia 
482m², działka 912m², również na dzia-
łalność, przedstawicielstwo.OKAZJA 15zł 
m²+koszty utrzymania 15 zł m² 660-474-
444  BEWE 

WIEŚ Słomianka, wynajmę pół domu, bli-
sko las, rzeka. Pokój z kuchnią lub sprze-
dam. 400 zł  576-905-428  BIAŁ 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 » ŁOMŻA, 30M², OS. CENTRUM, 30, 50 

I 100M², TANIO. 600-588-666  ŁOM 
B STOK, 10m², centrum, lokal dla stylist-
ki paznokci. 450 zł  694-175-685  BIAŁ 

B STOK, 150m², ul. Zielonogórska, os. 
Zielone Wzgórza, wynajmę pomieszcze-
nie na działalność różną. 30 zł m² 570-
582-843  BIAŁ 

 » B STOK, 155M², PARTER, DUŻE 
WITRYNY OD STRONY UL. 
MICKIEWICZA, TRZY NIEZA
LEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 50 
zł m² +VAT 602-585-644  BIAŁ 

B STOK, 20m², ul. Św. Rocha, wynajmę 
urządzone biuro, I piętro. 600 zł  535-
094-802, 602-437-034  BIAŁ 

 B STOK, 245m², ul. Ryska, wynajmę 
magazyn, parter. 12 zł  (85)654-55-67  

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, 350m², ul. Skorupska, os. Bojary, 
działka oświetlona, ogrodzona, od 1 
kwietnia, cena za miesiąc. 750 zł  518-
424-077, (85)716-47-53  BIAŁ 

B STOK, 40m², os. Mickiewicza, pomiesz-
czenie na magazyn. 400 zł  512-766-450  
BIAŁ 

B STOK, 60m², ul. Rumiankowa, lokal han-
dlowo- usługowy, dwupoziomowy. 1.400 
zł +liczniki 508-592-822  BIAŁ 

 B STOK, 78M², UL. HALLERA, 
DAWNA BERLINGA, BUDYNEK 

WIELORODZINNY Z USŁUGAMI NA 
PARTERZE, STAN DEWELOPERSKI, 

PARKING. (85)749-60-20  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 100m², ul. Ciołkowskiego, os. 
Mickiewicza, pokoje na parterze lub I i II 
piętrze budynku, pow.od 80 do 400m².
Metraż d u, cena od 25zł m² z mediami! 
25 zł m² +VAT 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 130m², os. Białostoczek 
3.640 zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, na biuro, kancelarię usługi 
medyczne (są już w budynku), edukację. 
Kamienica 2002, pres  żowa lokalizacja 
5.000 zł +VAT 660-474-444  BEWE 

 Białystok, 23m², ul. Wy-
szyńskiego, pawilon Lider, lo-

kal usługowo- handlowy, 
700zł +prąd. 700 zł  500-801-

869, (85)710-88-11  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 27m², ul. Żeromskiego, os. 
Nowe Miasto  1.600 zł +opłaty 506-749-
065  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², os. Centrum, wyre-
montowany lokal przy gabinecie ko-
smetycznym, dla fryzjerki, stylistki, itp, 
wszystkie media. 800 zł +opłaty 534-
174-908  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 45M², OS. WYSOKI 
STOCZEK, WYNAJMĘ LO
KAL USŁUGOWO HANDLO
WY. 900 zł  533-653-565  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 56M², UL. LIPOWA, 
MAM DO WYNAJĘCIA LOKAL 
NA PARTERZE W CENTRUM 
BIAŁEGOSTOKU PO REMON
CIE . IDEALNY NA SKLEP, BIURO, 

USŁUGI, OD ZARAZ. ZDJĘCIA NA 
. 2.500 zł +VAT 502-539-739  BIAŁ 

CZYŻEW, 120m², na klub fi tness, zakład 
fryzjerski lub inne, ścisłe centrum, 1 pię-
tro. 500 zł  512-242-993  WYS 

 » DOBRZYNIEWO FABRYCZNE, 26M², 
4KM OD B STOKU, 6 LOKALI, KAŻDY 
PO 26M², BUDYNEK NOWO WYBU
DOWANY. 20 zł m² 607-426-700  BIAŁ 

IGNATKI, 100m², wynajmę warsztat 
+mieszkanie 80m² +plac 1000m². 1.000 
zł  601-355-900  BIAŁ 

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 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

 » DOMEK Z DZIAŁKĄ NA TERENIE 
BIAŁEGOSTOKU. 693-409-776  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 domku z działką siedliskową, 
blisko Białegostoku. 531-184-290  BIAŁ 

P O S ZU KU JĘ  stancji w Śniadowie. 
886-258-422 

PRACUJĄCA nauczycielka poszukuje ka-
walerki do wynajęcia, w B-stoku, od 1.XII, 
na dłużej lub inne propozycje. 733-541-
140  BIAŁ 

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

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

SZUKAM domu do wynajęcia, blisko 
Białegostoku, nie rudery.Najchętniej na 
dłużej, bez właścicieli na działce.Metraż 
od 50m² w górę.Umowa najmu.Cena do 
1000 1.000 zł +liczniki 514-332-466  BIAŁ 

SZUKAM wraz z mężem kawalerki bądź 
pokoju do wynajęcia, do 500zł, najchęt-
niej od zaraz, trudna sytuacja życiowa. 
500 zł całość 690-517-624  BIAŁ 

WNUCZKA wynajmie razem z babcią i 
dziadkiem mieszkanie 2 pokojowe w blo-
ku w domku nie musi byc komfortowe, 
ekskluzywne. 1.200 zł mies. 507-964-211, 
515618304  BIAŁ 

 Wynajmę lokal pod sa-
lon kosmetyczny najchęt-

niej na dużym osiedlu. Bia-
łystok 784-647-656  BIAŁ 

ZAMIANA

DZIAŁKA 8278m² 5km za Białymstokiem 
w Niewodnicy Nargilewskiej rolną z moż-
liwością przekształcenia na budowlaną 
zamienię na dom 5-pok w Białymstoku 
media p w. 570.000 zł  696-566-169  BIAŁ 

MIESZKANIE w B-stoku, 57m², własne, 2 
pok., możliwe 3 pok., II p, media, balkon, 
piwnica, po remoncie, dwustronne, kom-
fortowe, garaż na 2 pok. we Wrocławiu. 
694-897-532  BIAŁ 

ZAMIENIĘ działkę rolną z możliwością 
przekształcenia 8280m² w Niewodnicy 
nargilewskiej na dom 5pok w B-stoku, 
media prąd, wodociąg, utwardzony do-
jazd. 570.000 zł całość 696-566-169  BIAŁ 

 Zamienię mieszkanie 50m² w 
Świebodzicach ul. Zwycięstwa, 
2 pokoje, I piętro, bardzo cie-

płe, z balkonem na mieszkanie 
w Białymstoku. 604-219-854 

ZAMIENIE działke rolną w Niewodnicy 
nargilewskiej 8280m² z mozliwoscią prze-
kształcenia na dom 5pok w Białymstoku 
obok domow działek budowlanych me-
dia p w dr.utw 69 zł m² do uzg. 696-566-
169  BIAŁ 
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