
Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga wciąż 
inwestuje i tworzy nowe, atrakcyjne lokalizacje 
na mieszkaniowej mapie Białegostoku. 

Tu wspomnieć należy o nowej inwestycji, która powstaje 
przy ulicy Jana Pawła II na osiedlu Młodych.

– Budynek mieszkalny wielorodzinny ma być nowoczesną, 
8-kondygnacyjną budowlą, z garażami i miejscami postojowymi 
w podziemiach – mówi Rafał Szeliga, prokurent fi rmy – Przyszli 

mieszkańcy będą mogli korzystać z komórek lokatorskich 
na piętrach, a dodatkowym plusem inwestycji pozostaje świetna 
lokalizacja przy samym Parku Antoniukowskim. Docelowo w tym 
miejscu powstać ma 220 komfortowych mieszkań.

W ofercie dewelopera są mieszkania od ok 30 – 90 m2. 
Zróżnicowanie metrażu sprawia, że swoje miejsce na ziemi może 
znaleźć tu zarówno rodzina z dziećmi jak i single.

Więcej na str. 20 – 21

DZIAŁKI DOMY LOKALE MIESZKANIA
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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 

H ,     –     H ,     –     

GeneraliGenerali – ubezpieczenie  – ubezpieczenie 
inne niż wszystkieinne niż wszystkie
Na pytanie z czym kojarzysz sobie ubezpieczenia 

mieszkaniowe? Odpowiadamy zazwyczaj: 
ze standardową odpowiedzialnością zakładu 

ubezpieczeń tj. ogień, zalanie czy kradzież! W Generali 
proponujemy wyjątkowe rozwiązania takie jak hydraulik, 
lekarz czy weterynarz, a wszystko w polisie mieszkaniowej.

Dziś oferujemy znacznie więcej, a posiadacze polis nie zawsze 
zdają sobie sprawę z tego, na co tak naprawdę mogą liczyć. Jedną 
z usług, na jaką mogą liczyć nasi klienci to podstawowa opieka 
assistance, w której w standardzie otrzymują Asystę w codzien-
nych problemach tj:

  pomoc ze strony specjalistów typu hydraulik, ślusarz, de-
karz, szklarz itp.
  Generali oferuje również możliwość skorzystania z pomo-
cy medycznej – w przypadku nagłego zachorowania może-
my skorzystać z wizyty lekarza, a nawet opieki pielęgniarki 
wraz z opieką nad dziećmi,
  gdy mamy problem ze sprzętem RTV czy AGD możemy 
skorzystać z usług serwisanta, który usunie usterkę, a Ge-
nerali pokryje koszty jego usługi.
  rowerowa rodzinna przejażdżka nie zawsze ma szczęśliwe 
zakończenie – tu możemy liczyć na assistance rowerowy, 
który zapewni pomoc w naprawie czy też usłudze przewozu 
we wskazane miejsce wraz z uszkodzonym rowerem.

WYŁĄCZYŁEM ŻELAZKO? CZY JEST ZAKRĘCONY KRAN?

Nie myśl o tym, w Generali wypłacamy odszkodowanie nawet 
za Twoje zapominalstwo czy nieświadome niedbalstwo. Jesteśmy 
wiodącą fi rmą w tej tematyce i posiadamy szeroko pojętą odpo-

wiedzialność np. szkody wyrządzone przez zaprószenia ognia 
od niedopałka papierosa, niewyłączone żelazko lub zalanie miesz-
kania z tytułu niezakręconego kranu. W tym zakresie oferujemy 
znacznie więcej bo przecież możemy znaleźć się w sytuacji kiedy 
sami sobie wyrządzimy szkodę na przykład własnym samochodem 
uderzając w część ogrodzenia czy elewację budynku.

Natomiast w przypadku kradzieży warto wiedzieć, że jako 
jedyni na rynku odpowiadamy za kradzież, jeśli w chwili kradzieży 
pozostawiłeś okno w pozycji rozszczelnionej. Uwaga! Nie jest nią 
pozycja uchylona okna.

„GENERALI, Z MYŚLĄ O DOMU”

Generali otrzymało „Order Finansowy Home&Market 2017” 
w kategorii ubezpieczenia mieszkaniowe za produkt “Generali, 
z myślą o domu”. Redakcja doceniła szczególnie element ubez-
pieczenia dający możliwość ochrony przed skutkami wyłudzeń 
pieniędzy od osób starszych metodą na „wnuczka”.

W ramach ubezpieczenia domów i mieszkań oferujemy zabez-
pieczenie przed skutkami wyłudzenia tzw. „na wnuczka”. Ochrona 
obejmuje osoby powyżej 65. roku życia, które wypłaciły gotówkę 
z rachunku bankowego (prowadzonego w złotych polskich, przez 
bank z siedzibą w RP) i osobiście oddały tę wypłaconą gotówkę 
osobie trzeciej w celu rzekomego przekazania ich rodzeństwu, 
dzieciom lub wnuczkom. Limit na ryzyko utraty gotówki wynosi 
nawet 30 tys. zł. Ponadto ochronę swoją obejmujemy w tzw. 
efekcie oszustwa i wyłudzenia osoby:

  małoletniej
  niepełnosprawnej.

Oznacza to w praktyce że wypłacimy należne odszkodowanie 
poszkodowanemu np. za zabranie pod postacią groźby dla dziecka 

telefonu komórkowego, smart-fona czy tabletu, a także roweru 
po za miejscem ubezpieczenia. Co ważne, odszkodowanie pokryje 
koszty kupna nowego sprzętu.

Z GENERALI KOMFORT I SPOKÓJ NA DŁUGIE LATA!

Kradzieże, gwałtowne zmiany pogodowe, katastrofy budow-
lane, Twoje zapominalstwo. To wszystko może spowodować, 
że w jednej chwili stracisz dorobek życia. Bez względu na to, co się 
stanie, z Generali zyskujesz pewność, że otrzymasz odszkodowanie 
w przypadku wszelkich zniszczeń, wywołanych przez wiatr i nie 
będzie to uzależnione od siły i prędkości wiatru!

Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technicznego w tym 
również budowlanego, a o drobną pomyłkę podczas budowy, 
montażu Twojego wymarzonego M4 nie trudno, dlatego też 
możesz liczyć z naszej strony na profesjonalizm i wsparcie. Taką 
odpowiedzialność pod postacią „katastrofy budowlanej” posiada-
my w swoim zakresie jako nieliczni na polskim rynku

polskim. Ponadto otrzymasz od nas możliwość wynajęcia 
lokalu zastępczego na czas odbudowy przez 8 miesięcy.

Nowością w wariancie od wszystkich ryzyk jakie Generali 
proponuje jest ubezpieczenie psa od nieszczęśliwych wypad-
ków. Kiedy można z tego skorzystać? Jeśli czworonożny pupil 
zostanie pogryziony przez innego psa lub zwierze, lub wpad-
nie pod samochód – Generali pokryje koszty leczenia wizyty 
u weterynarza. Pieniądze z ubezpieczenia 
zostaną wypłacone również w przypad-
ki śmierci lub otrucia psa w związku 
w kradzieżą z włamaniem w miejscu 
ubezpieczenia.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania 
produktu określone są w obowiązujących Warunkach Ubezpieczeń majątkowych Generali z dnia 24 października 2018 przekazywanych klientowi przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Placówki Partnerskiej Generali przy ul. Słonimskiej 
24 lok. U10, 15-028 Białystok.

Placówka Partnerska Generali & Proama
ul. Słonimska 24 lok U10 

(wejście od ul. Piasta)
15-082 Białystok
Tel. 85 722 28 75
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 DOM BLI NIAK 
BIA YSTOK, 110m², dzia ka 622, os. 
Dziesi ciny, ceg a, bli niak 510.000 z  

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

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 62m², 4p., ul. wi tego Jerze-
go, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, okna PCV 260.000 z  

 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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Na stawach przy ul. Adama Mickiewicza/Czesława Miłosza 

i przy ul. Aleksandra Fredry zostanie zamontowanych jedenaście 
specjalnych platform. Będą nie tylko służyły ptakom, ale też przy-
czynią się do oczyszczania wody. Miasto szuka wykonawcy, który 
je dostarczy i zamontuje.

W pierwszej lokalizacji, na stawach przy ul. A. Mickiewicza/
Cz. Miłosza znajdzie się 6 platform (4 obsadzone roślinnością i 2 
żwirowe). Natomiast w drugim miejscu, przy ul. A. Fredry, pojawi 
się 5 platform (3 obsadzone roślinnością i 2 żwirowe).

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca dostarczy pływające 
platformy w kształcie trójkątów, które można łączyć w moduły. 
Elementy konstrukcji narażone na korozję będą ocynkowane. 
Platformy mają być odporne na mróz i działanie lodu oraz przy-
stosowane do wahań poziomu wody.

– Kolejne pływające platformy pojawią się na białostockich 
stawach. Zapewnią spokój wypoczywającym ptakom i pozwolą im 
bezpiecznie zakładać gniazda – powiedział Rafał Rudnicki, zastępca 
prezydenta Białegostoku. – Dzięki takim inwestycjom Miasto przy-
czynia się do ochrony tego, co najcenniejsze – naszego środowiska.

Firmy zainteresowane dostarczeniem i montażem platform 
mogą składać oferty do 19 lutego 2019 r. w Departamencie 
Gospodarki Komunalnej przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2. Wybrany 
wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do końca 
kwietnia 2019 r. Szczegółowe informacje na temat zamówienia 
znajdują się na BIP-ie.

N   
Miasto Białystok zrealizowało kolejną inwestycję w jednej 

z miejskich placówek oświatowych. W Szkole Podstawowej nr 
26 im. St. Staszica w Białymstoku została wybudowana sala 
gimnastyczna wraz z zapleczem.

Nowy, dwupiętrowy budynek z salą gimnastyczną i łącznikiem 
komunikacyjnym, który Miasto wybudowało w placówce przy 
ul. Radzymińskiej 11, zapewnia uczniom komfortowe warunki 
do aktywności fi zycznej w ramach lekcji w-f i zajęć dodatkowych. 
Wyposażenie sali pozwala m.in. na grę w siatkówkę, piłkę ręczną, 
koszykówkę i tenisa. Na parterze budynku są ulokowane również 
4 szatnie z węzłami sanitarnymi, pokój socjalny nauczycieli wf 
i ogólnodostępne toalety. Na piętrze znajdują się dodatkowe 
sale sportowe do gimnastyki korekcyjnej i gimnastyki klas I-III. 
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i zapewnia im komfortowe warunki do korzystania z obiektu. 
W ramach inwestycji został zagospodarowany i oświetlony teren 
wokół obiektu.

Inwestycja była realizowana od listopada 2017 r. do grud-
nia 2018 r. Łączny koszt budowy i opracowania dokumentacji 
to prawie 7,9 mln zł.

Szkoła Podstawowa nr 26 ma ponad 50-letnią tradycję w za-
kresie rozwijania pasji sportowych uczniów. Od 2011 r. uczniowie 
od klas V na wszystkich poziomach nauczania mają możliwość 
nauki w siatkarskich klasach sportowych w ramach Białostockiej 
Akademii Siatkówki. Ponadto od 2017 r. szkoła uczestniczy 
w programie Polskiego Związku Lekkoatletyki „Lekkoatletyka dla 
każdego”. Aktualnie w placówce realizowany jest również pilota-
żowy program „Judo in Schools”. Wśród uczniów jest też duże 
zainteresowanie tenisem stołowym i szachami. Dzieci osiągają 
sukcesy w zawodach lokalnych i ogólnopolskich.

www.bialystok.pl

O      ? R    O      ? R    
S .S .

Efektywny remont budynków Efektywny remont budynków 
– a co z balkonem?– a co z balkonem?
Prace renowacyjne naj-

c zęśc ie j  kojar zo ne 
są z wymianą lub re-

montem elewacji, dachu czy 
okien. Rzadko w tych pla-
nach uwzględniamy balkon. 
Warto jednak pamiętać o tym, 
że budynki z prawidłowo od-
restaurowanymi balkonami 
oferują wyższy komfort miesz-
kania i lepszą jakość życia. 
Nieprawidłowa konstrukcja balkonu może mieć w późniejszym 
czasie poważne konsekwencje, ponieważ połączenie balkon-
ściana jest miejscem, które generuje największe straty cieplne 
i drogie szkody budowlane. O czym warto pamiętać podczas re-
nowacji balkonu, mówi Maciej Kowalczyk, ekspert fi rmy Schöck.

Wiele starszych obiektów nie spełnia wymogów zawartych 
w przepisach, nie gwarantując tym samym należytego komfortu 
użytkowania. – Przy prowadzeniu prac remontowych rozważa-
ne są zazwyczaj w pierwszej kolejności kwestie energetyczne. 
I to słusznie, gdyż wiele starszych budynków nie spełnia już 
wymogów zawartych w przepisach czy też wymagań co do kom-
fortu, jakie dziś mamy wobec nowoczesnego mieszkania. Ważne 
jest jednak, by budynek był remontowany w całości. Jeżeli ktoś 
na przykład nie uwzględni mostku cieplnego przy balkonie ten 
nie tylko akceptuje wysokie straty energetyczne, lecz także podej-
muje wysokie ryzyko związane z powstaniem możliwych szkód 
budowlanych. – mówi Maciej Kowalczyk, ekspert z fi rmy Schöck.

UWAŻAJ NA MOSTKI CIEPLNE!

Im lepszą izolację posiada bryła budynku, tym silniejsze 
oddziaływanie mają mostki cieplne np. występujące w miejscu 
łączenia bryły budynku z balkonem. Zostaje zachwiany stan 
równowagi pomiędzy temperaturą na powierzchni ściany a wil-
gotnością powietrza w pomieszczaniu. Efektem jest zwiększone 
ryzyko wykroplenia pary wodnej i tworzenie się pleśni na ścianach. 
Pojawiają się także szkody budowlane.

– Inwestycje w remonty energetyczne opłacają się tylko 
wówczas, gdy są zaplanowane kompleksowo. Gdy podczas takich 
prac nie uwzględni się balkonów to pozostaje mostek cieplny, 
a ze względu na jego istnienie należy liczyć się ze znacznymi stra-
tami energii – mówi Maciej Kowalczyk, ekspert z fi rmy Schöck.

R JAK REMONT

Niezależnie od tego, czy stoimy przed zadaniem polega-
jącym na remoncie istniejącego budynku z balkonem, czy też 
chcemy zamocować nowy balkon do istniejącego już obiektu: 
dzięki Schöck Isokorb® R mamy pod ręką w każdym momen-
cie pewne i korzystne cenowo rozwiązanie. Isokorb® R jako 

nośny element izolacji cieplnej 
daje projektantom i architek-
tom nieograniczoną swobodę. 
Element ten daje możliwość 
wykonania wspornikowych 
oraz podpartych konstrukcji 
balkonowych.

Nośny element izola-
cji termicznej umożliwia 
projektantowi w trakcie 
remontu zachowanie tego sa-

mego wysokiego standardu izolacji cieplnej oraz daje mu pewność, 
że nie dojdzie do powstawania szkód budowlanych. Sprawdzona 
technologia Schöck Isokorb® świetnie się sprawdza zarówno 
podczas prac remontowych w starych obiektach z balkonami, jak 
i przy wykonywaniu nowych konstrukcji balkonowych. Schöck 
Isokorb® R stanowi optymalne rozwiązanie dla obu przypadków. 
Połączenia balkonów dokonywane przy użyciu elementów Schöck 
Isokorb® R posiadają certyfi kat Instytutu Passivhaus.

Jak dobrać odpowiedni łącznik Isokorb®? Warto skorzy-
stać z pomocy nowego oprogramowania do łatwego i szybkiego 
wymiarowania termicznie izolowanych połączeń balkonowych 
przy użyciu łączników Isokorb®, które pomoże w optymalnym 
dobraniu elementu. Następnie, w przypadku remontu, należy 
odciąć istniejący balkon. Elementy termoizolacyjne Isokorb® 
są proste w montażu. Wystarczy nawiercić otwory i umieścić je 
we właściwych miejscach. Na koniec pozostaje tylko dołączenie 
nowego balkonu.

REMONT BALKONU = WZROST WARTOŚCI BUDYNKU

Bardzo często, kupując mieszkanie, zwracamy uwagę na to, 
jaki ma ono balkon. Jego wielkość i lokalizacja potrafi ą wpłynąć 
na koszt inwestycji. – Każde mieszkanie zyskuje na wartości 
dzięki balkonowi, a nowo dobudowany balkon nie musi sprawiać 
wrażenia jakby był ciałem obcym. Jako projektant czy architekt 
mamy pełne pole do popisu przy optymalnym rozdzielaniu 
termicznym elementów budowlanych. Praktyczne rozwiązanie 
z Schöck Isokorb® wymaga jedynie niewielkiego nakładu prac 
budowlanych. Balkon jest przytwierdzany od zewnątrz. Dzięki 
temu można mieszkać w mieszkaniu, gdy prowadzone są prace 
remontowe, a posadzki nie ulegną zniszczeniu. – dodaje ekspert 
fi rmy Schöck.

Łącznik Isokorb R fi rmy Schöck wspomaga budownictwo 
pasywne dzięki zapewnieniu ciągłości izolacji termicznej oraz 
zmniejszeniu grubości wykończonej płyty balkonowej, której 
nie trzeba dodatkowo ocieplać. Połączenia balkonów za pomocą 
elementów Isokorb R posiadają certyfi kat Instytutu Passivhaus 
oraz aprobatę ITB.

NP
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1500 , 3   
15 lutego, nasz region odwiedzili przedstawiciele Komisji 

Europejskiej. Tematem spotkania z Arturem Kosickim, 
Marszałkiem Województwa Podlaskiego i przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego był postęp i plany we wdrażaniu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, a także założenia nowej perspektywy fi nansowej.

– Cieszę się, że możemy liczyć na wsparcie merytoryczne 
Komisji przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 
– przywitał gości Artur Kosicki. Udział w tym spotkaniu wzię-
li: Wolfgang Münch, zastępca dyrektora ds. Polski w Komisji 
Europejskiej, Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. 
Polityki Regionalnej i Miejskiej w KE, Marcin Piłka z Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, także dyrektorzy departamentów odpo-
wiedzialnych za wdrażanie RPOWP w Urzędzie Marszałkowskim.

Takie spotkania z Komisją odbywają się co kwartał. Tym ra-
zem tematem był plan kontraktacji i certyfi kacji na każdy kwartał 
2019 roku. Ponadto zostały omówione zmiany w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego związane z re-
zerwą wykonania, a także wynikające z przeglądu śródokresowego. 
Przedstawiciele KE i samorządu województwa przedyskutowali 
również założenia programu regionalnego na lata 2021-2027.

Uczestnicy spotkania zapoznali się także ze stanem realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego, zwłaszcza w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Joanna Sarosiek, 
dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, poinfor-
mowała, że do tej pory (stan na 13 lutego 2019 roku) zostały 
ogłoszone 393 konkursy oraz 66 naborów pozakonkursowych. 
Zarząd Województwa podpisał 1463 umowy o dofi nansowanie 
z RPOWP, o wartości ponad 4,6 mld zł, których dofi nansowa-
nie przekroczyło 3,1 mld zł. Stan wykorzystania alokacji z Unii 
Europejskiej w RPOWP wynosi 63,68 proc. (wartość dofi nan-
sowania w podpisanych umowach). Wydatki wskazane przez 
benefi cjentów we wnioskach o płatność (wkład Unii Europejskiej) 
stanowią 18,17 proc. alokacji.

Podczas spotkania omówiono również założenia badania 
Banku Światowego w ramach inicjatywy Catching–up Regions 
3 (zainicjowany przez Komisję Europejską projekt na rzecz 
regionów rozwijających się). Tematem jest wspieranie transferu 
technologii i innowacji w polskich regionach, które w odniesieniu 
do naszego województwa będzie wzbogacone o analizę możliwości 
utworzenia wspólnego podmiotu/struktury, który zajmowałby 
się waloryzacją projektów pochodzących z podlaskich uczelni, 
wspieraniem badań zleconych świadczonych przez uczelnie, 
utworzeniem i zarządzaniem prototypownią. 

www.wrotapodlasia.pl

R  A  M
Rada Miasta na wniosek prezydenta podjęła stosowną uchwa-

łę 11 stycznia 2019 r. Nadanie nazwy „Rondo Andrzeja Bronisława 
Meyera” było podyktowane chęcią uhonorowania szlachetnego 
człowieka, zasłużonego dla naszego miasta. Tablica została od-
słonięta właśnie 21 lutego – w rocznicę powołania A.B. Meyera 
na zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku.

– Andrzej Meyer był uważany za człowieka do ciężkiej, ty-
tanicznej pracy, a nie do wyróżnień i odznaczeń. Tym bardziej 
cieszę się, że doceniamy go teraz, chociażby poprzez nazwanie 
jego imieniem białostockiego ronda – powiedział prezydent 
Tadeusz Truskolaski.

www.bialystok.pl
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Rynek nieruchomości Rynek nieruchomości 
zwalniazwalnia
W ostatnim kwartale 2018 roku deweloperzy 

giełdowi zakomunikowali liczony rok do roku 
regres sprzedaży mieszkań rzędu prawie 30 proc.

Jest to ostateczne potwierdzenie wejścia pierwotnego seg-
mentu krajowego rynku nieruchomości mieszkaniowych w fazę 
cyklicznego spowolnienia koniunktury, zapoczątkowanego w po-
łowie ub. roku. W tej sytuacji pytanie o rynkowe perspektywy 
wydaje się jak najbardziej na czasie.

Najnowsze dane sprzedażowe deweloperów giełdowych nie 
pozostawiają najmniejszych złudzeń co do faktu koniunktural-
nego przesilenia na pierwotnym rynku mieszkaniowym. Spadek 
kontraktacji o 28,6 proc. w IV kw. licząc r/r oraz o 14,5 proc. 
w całym 2018 roku to statystyki niepodlegające dyskusji. Pytanie, 
dlaczego akurat teraz i jak długo to potrwa.

Rynek nieruchomości, a zwłaszcza nieruchomości mieszka-
niowych, podobnie jak wszelkie inne segmenty gospodarki, czy 
rynek kapitałowy, jest rynkiem cyklicznym i to w pełnym słowa 
tego znaczeniu. Istnieje ścisły związek koniunktury gospodarczej 
z koniunkturą na rynku nieruchomości, która zależy od szeregu 
czynników bezpośrednio związanych z gospodarką. Można 
tu wymienić choćby aktualne tempo wzrostu gospodarczego, 
poziom bezrobocia, wysokość stóp procentowych, czy wreszcie 
zachowanie uczestników rynku nieruchomości.

Kwestią zasadniczą jest długość cykli koniunkturalnych 
na rynkach nieruchomości, które w różnych krajach mogą za-
mykać się w różnych okresach. Jednak w najczęściej spotykanej, 
klasycznej odmianie, cykle koniunkturalne zarówno w szeroko 
pojętej gospodarce, jak i na rynku nieruchomości trwają zazwyczaj 
8-10 lat. Najnowsza historia rodzimej mieszkaniówki sugeruje, 
że podobnie sytuacja wygląda też na krajowym podwórku.

Cykl koniunkturalny w największym uproszczeniu składa 
się z czterech faz: kryzysu, depresji, ożywienia i rozkwitu, czyli 
prosperity, w trakcie, której osiągany jest szczyt koniunktury. 
Okres pomiędzy dwoma sąsiednimi szczytami stanowi właśnie 
pełny cykl koniunkturalny.

Wiele wskazuje na to, że niemal dokładnie licząc od daty 
wejścia Polski do UE, krajowy rynek mieszkaniowy zyskał charak-
terystyczną dla rynków dojrzałych właściwość cykliczności. Łatwo 
zauważyć, że od 2004 roku zaliczył on już kilka następujących 
po sobie faz: dynamicznego ożywienia z boomem i szczytem 
w 2008 roku, następnie spowolnienia w latach 2009 – 2013, 
i wreszcie od połowy 2013 roku do połowy ubiegłego ponownego 
ożywienia, które w swoim zaawansowanym stadium zyskało status 
historycznej prosperity.

W ten sposób z teorii cykli koniunkturalnych stosunkowo łatwo 
było przewidzieć, że to właśnie rok 2018 będzie rokiem kolejnego 
przesilenia rynkowej koniunktury. Każdy bowiem z okresów za-
równo boomu, jak i dekoniunktury w rodzimych warunkach trwał 
jak dotąd w przybliżeniu 5 lat. Wygląda więc na to, że krajowa 
mieszkaniówka znalazła się w fazie przedkryzysowej, a na kolejne 
ożywienie przyjdzie uczestnikom rynku nieruchomości poczekać 

mniej więcej do połowy 2023 
roku.

Koniunkturalne spowol-
nienie jest nieodwołalnym 
wyrokiem dla statystyk sprze-
dażowo – inwestycyjnych 
pierwotnego rynku nierucho-
mości mieszkaniowych, które 
raczej nie unikną odwróce-
nia trendu ze wzrostowego 
na spadkowy. Ta sama ten-
dencja dotyczy deweloperskich 
cenników, które prędzej czy 
później, po wyhamowaniu zwyżek i okresowej stabilizacji, powinny 
poddać się korekcie, raczej ograniczonej z racji proporcjonalności 
do odnotowanych w ostatnich kilku latach wzrostów. Jak to jed-
nak możliwe w sytuacji postępującej drożyzny cen materiałów 
budowlanych i gruntów inwestycyjnych?

Głównym motorem napędzającym zarówno wzrosty cen 
materiałów budowlanych jak i działek, jest wciąż żywe przeko-
nanie o nieuchronnym dalszym trwaniu inwestycyjnej prosperity 
na rynku mieszkaniowym. Potwierdzają to doskonale dotych-
czasowe informacje GUS, głównie w kwestii nowych pozwoleń 
na budowę, które osiągnęły w ostatnich kwartałach wolumeny 
jeszcze do niedawna trudno wyobrażalne. Tymczasem dane 
sprzedażowe deweloperów w IV kw. i całym ub. roku są niemal 
pewnym sygnałem bliskiego hamowania także statystyk inwesty-
cyjnych. Przewidywane systematyczne redukowanie produkcji 
mieszkań już w niezbyt odległej perspektywie zdecydowanie 
ograniczy popyt na materiały budowlane, z oczywistym skutkiem 
dla dalszego kształtowania ich cen.

Z kolei najnowsza hossa na rynku gruntów inwestycyjnych 
według wszelkich dostępnych źródeł przeszła już do historii. 
W tym przypadku dłuższą korektę wymusi nie tylko oczekiwany 
spadek popytu, ale także przepisy uwalniające grunty rolne pod 
budownictwo mieszkaniowe w granicach administracyjnych 
miast.

Bardzo trudno jest jednak prognozować poziom cen mieszkań 
z pierwszej ręki już w perspektywie kilku miesięcy, a co dopiero 
roku czy kilku lat. Zależą one bowiem od całego szeregu czyn-
ników bardzo trudno przewidywalnych w średnim i dłuższym 
terminie. Tak czy inaczej, jest bardzo mało prawdopodobne, 
by za rok od dziś za mieszkania deweloperskie trzeba było płacić 
więcej niż obecnie.

Jarosław Jędrzyński

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

 BIA YSTOK, 159m², dzia ka 375, os. Dojlidy 
Górne, NOWA INWESTYCJA dwóch domów 
wolno stoj cych! Przyjmujemy mieszkanie w 
rozliczeniu! Realizacja III kw.2019. 515.000 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, 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   

 BIA YSTOK, ul. Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, 
KOMFORTOWY, 152m² IV pi tro-winda, 2002r.

kamienica, wspólnota, na biuro, kancelari , us ugi 
medyczne, edukacyjne! 950.000 z  +VAT do uzg. 

 GRABÓWKA, 172m², dzia ka 533, NOWA oferta 
dwóch wolno stoj cych budynków mieszkalnych z 

wbudowanym gara em ka dy. UWAGA! W 
rozliczeniu mieszkanie -opcja! 515.000 z   

 SKRYBICZE, 2051m², pr d, woda, gaz, 
kanalizacja, ATRAKCYJNA, budowlana, warunki 

zabudowy, w pobli u przystanek MPK, dobry 
dojazd! 184.000 z   

 WASILKÓW, 145m², dzia ka 600, 
KOMFORTOWY dom wolno stoj cy do 

zamieszkania + murowany gara  
dwustanowiskowy, pi knie zagospodarowana 

dzia ka! 529.000 z   

  L  

B    
 B

Miasto Białystok przygotowuje się do kolejnych inwestycji 
drogowych. Skrzyżowanie ulic Kawaleryjskiej i Słonecznej 
ma być przebudowane, a sięgacz przy ul. Strzeleckiej zyska 
nową nawierzchnię. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie 
tych prac.

Na skrzyżowaniu ul. Kawaleryjskiej i Słonecznej zostanie 
położona nowa nawierzchnia, chodniki i zjazdy. Powstanie tam 
także kanalizacja deszczowa, przebudowana zostanie kablowa 
linia oświetleniowa, a także linia telekomunikacyjna. Ta inwe-
stycja ma zostać zakończona w ciągu 5 miesięcy od przekazania 
wykonawcy placu budowy.

Druga część zamówienia dotyczy budowy ciągu pieszo-jezd-
nego, położonego przy ul. Strzeleckiej. Tam zostanie wybudowana 
nawierzchnia, sieć kanalizacyjna, linia oświetlenia ulicznego. 
Wykonawca będzie miał na to 3 miesiące.

– Sukcesywnie podnosimy jakość białostockich dróg – za-
równo głównych, jak i osiedlowych. Te inwestycje są potrzebne, 
zapewniają mieszkańcom miasta komfort i bezpieczeństwo – 
powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Oferty do przetargu można składać do 21 lutego w Zarządzie 
Dróg Miejskich przy ul. Składowej 11. Szczegółowe informacje 
są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl.

www.bialystok.pl

K  
  NBP

To nie WIBOR będzie czynnikiem decydującym o wysokości 
rat. O wysokości oprocentowania może decydować Rada Polityki 
Pieniężnej.

Pomysł, by to ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej stopy 
procentowe decydowały o wysokości oprocentowania kredytów 
a nie stawka WIBOR, zaproponował wiceminister fi nansów 
Piotr Nowak. Gdyby koncepcja się przyjęła, rynkiem kredytów 
sterowałby Narodowy Bank Polski, o czym pisze Dziennik 
Gazeta Prawna.

Rozwiązanie wiceministra Nowaka pojawiło się w związku 
z wchodzącą od 1 stycznia 2020 r. zasadą zabraniającą bankom 
w Polsce stosowania WIBOR-u, co wynika z wymogów stawia-
nych przez Unię Europejską. Od przyszłego roku przy ustalaniu 
wysokości oprocentowania Polska będzie musiała posługiwać się 
nowym wskaźnikiem.

Jak podkreśla Piotr Nowak, jego pomysł zastąpienia 
WIBOR-u stopą referencyjną NBP nie spotkał się dotąd z wy-
raźnym sprzeciwem większości. Wiceminister zwraca uwagę, 
że obecne stawki rynkowe idą w parze ze stopami NBP, co jest 
sytuacją optymalną w momencie, gdy koniunktura jest stabil-
na. Natomiast w przypadku, kiedy jakieś czynniki zachwieją 
rynkiem, a oprocentowanie zależy od stawki WIBOR, wów-
czas to klient jest obciążony ryzykiem związanym płynnością 
banków.

Zaletą nowej koncepcji byłby też fakt, że NBP od dawna 
utrzymuje stopy procentowe na stałym poziomie i na razie nie 
ma przesłanek mówiących o tym, że mogłoby się to zmienić 
w najbliższym czasie. W ten sposób raty kredytów byłyby bardziej 
pewne niż aktualnie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

K   K   

Jak uzyskać maksymalną Jak uzyskać maksymalną 
przestrzeń?przestrzeń?
Aranżacja kuchni na poddaszu może nastręczać 

pewnych kłopotów. Głównym ograniczeniem 
są skosy, które determinują wygląd całej 

przestrzeni. Jednak ich istnienie nie musi wiązać się 
z koniecznością rezygnacji z funkcjonalnych czy stylowych 
rozwiązań. Ze skosów można uczynić atut, wystarczy 
zastosować się do kilku prostych wskazówek.

Pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni pod skosami jest 
naprawdę wiele. Ich zastosowanie uzależnia się jednak od wyso-
kości ścianki kolankowej, czyli tej znajdującej się bezpośrednio 
pod skosem. Jeśli jej pionowe wymiary nie przekraczają 86 cm, 
możemy na przykład zamontować niskie szafki przeznaczone 
do przechowywania przedmiotów i urządzeń, których nie uży-
wamy zbyt często – zastawy stołowej, sokowirówek, robotów 
kuchennych czy blach do pieczenia. W ten sposób maksymalnie 
wykorzystamy przestrzeń i tak ograniczoną już przez konstrukcję 
budynku.

Dolne szafki, zmywarkę i blat roboczy umieścimy pod sko-
sami, jeśli ściana kolankowa ma wysokość minimum 86 cm. To 
jednak orientacyjna liczba, ponieważ pewną rolę odgrywają tu 
także inne czynniki.

– Aby w pełni móc wykorzystać powierzchnię blatu i zapewnić 
sobie komfort pracy, należy wziąć pod uwagę wzrost osób użyt-
kujących kuchnię oraz kąt nachylenia dachu – tłumaczy Błażej 
Dzierżyński, właściciel sklepu meblowego RS Design, mieszczą-
cego się w białostockim Centrum Handlowym Fasty. – Odradza 
się także montowania płyty grzewczej, gdy nie ma miejsca na 
zawieszenie nad nią okapu.

Wyższe ścianki kolankowe dają nam już większe pole do 
popisu. Jeśli mają powyżej 120 cm, możemy wstawić stół lub 
umieścić otwarte półki, które posłużą nam nie tylko do przecho-
wywania, ale będą także pełnić funkcje dekoracyjne. Zmieści się 
tam także niższa lodówka.

OCHRONA NISKIEGO SUFITU

W sytuacji, gdy pod skosami zaplanowaliśmy blat roboczy lub 
zlewozmywak, warto od razu pomyśleć o zabezpieczeniu niskiego 
sufi tu, który będzie podatny na zaplamienia.

– W zależności od charakteru wnętrza, jaki chcemy uzy-
skać, skośny sufi t możemy zabezpieczyć na przykład specjalną 
farbą przeznaczoną do kuchni – mówi Magdalena Łukjaniuk, 
przedstawicielka fi rmy Komandor Białystok S.A. z CH Fasty, 
specjalizującej się w tworzeniu mebli na wymiar. – Modne są 
także panele ścienne dedykowane do takich pomieszczeń, do 
łask wraca również boazeria i winylowe płytki.

Inne rozwiązania to szkło, plexi lub panele MDF z nadru-
kiem. Przy wyborze przede wszystkim należy zwrócić uwagę, aby 
powierzchnia ta była odporna na wysokie temperatury, wilgoć, 
parę wodną oraz zabrudzenia. Łatwość czyszczenia będzie jej 
dodatkowym atutem.

Wielkim sprzymierzeńcem pomieszczeń na poddaszu jest 
okno dachowe, które w kuchni będzie spełniało podwójną rolę. 
Po pierwsze doświetli pomieszczenie, które może być narażone 
na brak słońca i poprawi komfort pracy przy blacie roboczym. 
Po drugie tego typu okna są niezwykle praktyczne – pozwalają 
na dobrą wentylację kuchni podczas gotowania posiłków oraz 
jej sprawne wietrzenie.

Ponadto okno dachowe optycznie powiększa przestrzeń 
i niweluje poczucie przytłoczenia spowodowane skosami. Jego 
rama może także pełnić funkcje dekoracyjne i podkreślać cha-
rakter wnętrza.

KUCHNIA MODUŁOWA CZY MEBLE NA ZAMÓWIENIE?

Każda osoba urządzająca kuchnię w pewnym momencie staje 
przed tym dylematem. Na rynku znajdziemy wiele ofert kuchni 
modułowych, które można dowolnie komponować i dopasowywać 
do pomieszczenia. Meble na zamówienie są droższym rozwią-
zaniem, jednak dają nam całkowitą swobodę aranżacji. Co więc 
wybrać w przypadku kuchni na poddaszu? Odpowiedź brzmi: to 
zależy. Przede wszystkim od naszych możliwości fi nansowych, ale 
także priorytetów i upodobań.

– Korzystanie z gotowych mebli podczas projektowania 
kuchni ze skosami jest dużo trudniejsze – tłumaczy Magdalena 
Łukjaniuk, przedstawicielka fi rmy Komandor Białystok S.A. – 
Kuchnia na wymiar daje nam więcej możliwości i pozwala na 
lepsze wykorzystanie przestrzeni oraz ciekawszą aranżację.

Kuchnie na wymiar sprawdzą się więc przy urządzaniu na-
prawdę trudnych pomieszczeń albo gdy zależy nam na konkretnej 
stylistyce lub nietypowych rozwiązaniach. Jednak w praktyce nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby skomponować ją z gotowych szafek.

– Nasza fi rma specjalizuje się w projektowaniu kuchni przy 
użyciu elementów modułowych i jesteśmy w stanie dostosować je 
do niemal każdego wnętrza – mówi natomiast Błażej Dzierżyński 
z RS Design.

Ponadto wiele szafek modułowych ma możliwość doposażenia 
w pomysłowe akcesoria, na przykład wzmocnione prowadnice z peł-
nym wysuwem i większym obciążeniem szufl ady albo kosze cargo.

Każda kuchnia powinna być przede wszystkim funkcjonal-
na. Nawet w najtrudniejszych pomieszczeniach warto zadbać 
o wygodę gotowania i zastosować zasadę trójkąta roboczego. Na 
czym ona polega?

-Trójkąt roboczy wskazuje położenie trzech najważniejszych 
elementów każdej kuchni – zlewozmywaka, kuchenki oraz lodów-
ki – tłumaczy Roman Timofi ejuk, właściciel fi rmy Romtex z CH 
Fasty, zajmującej się produkcją mebli na wymiar.

Najprościej mówiąc, odległość między poszczególnymi urzą-
dzeniami powinna mieścić się w określonych granicach:

  lodówka – zlewozmywak 120-210 cm
  zlewozmywak – kuchenka 90-210 cm
  lodówka – kuchenka 120-270 cm

NP
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MIESZKANIA

320.000 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. 

 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, 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, 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 

DOMY

 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. 

 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 220.000 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. 

DZIA KI



KUPIĘ

MIESZKANIA
B STOK, ul. Kawaleryjska, Kupię 
mieszkanie 40m² do remontu. 668-
642-782  BIAŁ 

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

KREDYTY hipoteczne i ubezpiecze-
nia majątkowe. 500-841-661  BIAŁ 

KUPIĘ kawalerkę, może być do re-
montu, całe woj. podlaskie mazo-
wieckie, warmińsko mazurskie do 
100.000zł. 790-324-705  BIAŁ 

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

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

KUPIĘ mieszkanie w Rybołach, do 
40m², zadbane, do wprowadzenia, 
z balkonem, do 50.000zł. 728-860-
389  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Suwałkach. 782-
059-778  SUW 

KUPIĘ mieszkanie, Białystok, cen-
trum. 664-211-782  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie w bloku w bialym-
stoku do 40m dwu-pokojowe do 
remontu-do 120.000 zł  795-013-
099  BIAŁ 

DOMY

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

 Kupię dom drewnia-
ny wolno stojący z działką, 

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

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

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

 Kupię stary dom lub go-
spodarstwo w okolicach Bia-
łegostoku, osoba prywat-
na. 602-717-353  BIAŁ 

KUPIE dom do zamieszkania w 
Białymstoku z placem. 300.000 zł  
731-785-420  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 

S I E D L I S KO lub dzia łkę  z do-
mem do remontu, bezpośrednio. 
510-484-476 

LOKALE

 Kupię lokal najchętniej na du-
żym osiedlu, od 25m² do 50m² 
Białystok 600-188-244  BIAŁ 

KUPIE budynek gospodarczy z pla-
cem w Białymstoku do-50 m do 
kwoty. 60.000 zł  696-774-177  BIAŁ 

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

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

KUPIĘ domek w Augustowie lub nie-
dużą działkę. 572-138-208  AUG 

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

K U P I Ę  d z i a łkę  b u d o w l a ną , 
Niewodnica Korycka, Księżyno, 
Kleosin, B-stok- Nowe Miasto. 
(86)275-59-16  WYS 

KUPIĘ działkę rekreacyjną, budowla-
ną lub rolną z dostępem do jeziora 
Rospuda 500-765-552  SUW 

KUPIĘ las dłużycę sosna, świerk płat-
ne gotówką również na pniu całe 
Podlaskie zapraszam . 250 zł do uzg. 
735-160-749  BIAŁ 

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

KUPIĘ las z gruntem lub sam drze-
wostan, do 300.000zł. 502-787-601  
BIAŁ 

KUPIĘ siedlisko na podlasiu, zadba-
ne, do wprowadzenia, do 80.000zł. 
728-860-389 

KUPIĘ ziemię rolną w powiecie au-
gustowskim. Interesują mnie miej-
scowości: Strękowizna; Szczebra; 
Sokolne; Nowinka. Oferty proszę 
kierować na nr 510-909-941  AUG 

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

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

. podlaskie ).  513-017-847 

KUPIE działke zalew siemianówka 
blisko wody 504-322-490  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 
garażem nad jeziorem. 75.000 zł  
519-401-998  OLE 

 B STOK, 32M², 1P., OS. NOWE 
MIASTO, KAWALERKA, CEGŁA 

2008R, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 190.000 zł  

696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 
B STOK, 39.80m², 4p., os. Centrum, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas., 2 bal-
kony, piwnica, winda, do remontu 
i własnej aranżacji, CEN-MS-1266 
199.000 zł  507-397-447, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 20.26m², 4p., os. Dolna 
Cisów, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, okna PCV, włas., Wykończone w 
wysokim standardzie, do wprowa-
dzenia się. 150.000 zł  576-342-842  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 25.50m², 4p., os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., idealne na inwestycję, do 
odświeżenia, łatwy dojazd do cen-
trum, loggia 159.000 zł  501-738-393  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 25.80m², 1p., os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, okna 
PCV, cegła, do aranżacji, duży bal-

kon, idealne na wynajem 132.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 33m², 2p., ul. Krucza, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, Po generalnym remoncie, do 
wprowadzenia się. 263.500 zł  576-
070-705  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35m², 3p., ul. Pogodna, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., 3 min od 
Politechniki Białostockiej 215.000 
zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

RAJGRÓD, 26.50m², ul. Warszawska, 
do zamieszkania, umeblowane, po 
remoncie. 68.000 zł  570-206-766  
GRAJ 

2-POKOJOWE

ŁAPY, 33.10m², 1p., ul. Konopnickiej, 
funkcjonalny i nowoczesny rozkład 
pomieszczeń z możliwością na tym 
etapie przearanżowania ustawień 
ścian działowych. 132, 45 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

 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, 

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI. 
189.000 zł  696-419-900, (85)742-88-

48  BIAŁ 

B STOK, 36m², 4p., os. Skorupy, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, spółdz. włas., Balkon, piw-
nica, cicha okolica, nowa kuchnia, 
CEN-MS-1303 190.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42.20m², 1p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, dobra lokali-
zacja, balkon, piwnica, CEN-MS-1336 
246.000 zł  531-790-139, (85)307-09-
75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 43m², os. Bojary, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., 
parter, piwnica, do odświeżenia, 
CEN-MS-1338 239.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 44.70M², 4P., UL. ŻABIA, 
CEGŁA, SOKOŁOWSCY 

NIERUCHOMOŚCI. 250.000 zł  
696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 

 B STOK, 47.23M², UL. PIASTA, OS. 
BOJARY, MIESZKANIE 1 BUDYNEK 

2 , DODATKOWO TARAS ZIELONY O 
POW. 36, 85 M², 2 POKOJE. 286.832 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

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

B STOK, 48.30m², os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblo-
wane, płyta, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., parter, balkon, piw-
nica, ciche, CEN-MS-1323 239.000 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48.50m², 1p., os. Słoneczny 
Stok, . 240.000 zł  608-375-022  BIAŁ 

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

696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 
B STOK, 50.50m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblo-
wane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., zadbane, duży balkon, cen-
-ms-946 195.000 zł do uzg. 531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 52.50m², 1p., os. Leśna 
Dolina, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna drewniane, 
włas., aneks, duży balkon, blok 
z 1996, piwnica, CEN-MS-1298 
250.000 zł m² 531-790-130, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 53.75m², os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, włas., piwnica, bal-
kon, idealna lokalizacja, niski czynsz, 
CEN-MS-1201 230.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 58m², 3p., os. Leśna Dolina, 
umeblowane, zabudowa kuchen-
na, w salonie. 255.000 zł  503-511-
042  BIAŁ 

 B STOK, 65.06M², UL. BOTANICZNA 
9A, MIESZKANIE NR 65, 2 POKOJE. 

351.324 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 32.60m², 10p., os. 
Piasta, bez pośredników. 194.000 
zł  661-010-644  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 34m², ul. Cgrobrego 
158.000 zł  730-334-576  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 35.70m², 2p., ul. Hallera, 
os. Dziesięciny, do wprowadzenia, 
płyta, Po remoncie, do wprowa-
dzenia się, z balkonem i piwnicą. 
239.000 zł  576-070-704  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35.70m², 2p., ul. Hallera, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, po remoncie, okna 
PCV, włas. 235.000 zł  576-070-704  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35.80m², 8p., os. 
Bojary, ks. wieczysta, cegła, włas., 
oddanie maj 2019r. 242.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYS TOK, 36.14m², 2p., ul. 
Sybiraków, os. Sybiraków, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
apartamentowiec 275.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 36m², 3p., ul. Bema, 
cegła, okna PCV, oddzielne pokoje, 
idealne na inwestycję, do aranżacji. 
169.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  3 8 m ²,  3p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica. 319.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  3 8 m ²,  4 p. ,  u l . 
Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. 
wieczysta, cegła, okna drewnia-
ne, włas. 199.000 zł  600-525-899, 
(85)742-21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 38m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, parter z tarasem. 230.000 
zł  782-978-405  BIAŁ 

BIAŁYS TOK, 39.80m², 2p., ul. 
Sybiraków, os. Piasta, ks. wieczysta, 
okna PCV, Mieszkanie w stanie de-
weloperskim; przekazanie w grudniu 
2019 roku 229.195 zł  576-342-842  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 39m², 1p., ul. Towarowa, 
os. Piasta, balkon, piwnica, do za-
mieszkania od zaraz. 199.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

B I A ŁY S T O K ,  4 0 . 1 8 m ² ,  u l . 
Kaczorowskiego 7, os. Piaski, ks. 
wieczysta, cegła, umeblowane, ga-
raż, 2-pokojowe z aneksem kuchen-
nym. 369.000 zł  517-483-837  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 40.40m², 4p., ul. 
Brukowa, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, umeblowane, mieszkanie 
o niespotykanie gościnnym klimacie, 
blisko Opery, parku 269.000 zł  574-
737-543, (57)473-75-43  IMPULS 
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 

B I A ŁY S T O K ,  4 4 . 8 0 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV, spółdz. włas., 
balkon, piwnica.. 249.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 44m², 2p., ul. Suraska, 
os. Centrum, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., mieszkanie, 2 po-

kojowe, dwustronne, drugie piętro, 
balkon.Bezpośrednio  259.000 zł do 
uzg. 504-757-062  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 46m², 5p., ul. Jana 
Pawła II, os. Wysoki Stoczek, ks. 
wieczysta 350.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 46m², 5p., ul. Jana 
Pawła II, os. Wysoki Stoczek, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas. 338.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYS TOK, 47.34m², 2p., ul. 
Atłasowa, pokój z aneksem kuchen-
nym, oddzielna sypialnia i łazien-
ka, komórka lokatorska. 230.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

BIAŁYSTOK, 48.60m², 4p., ul. 
Zagumienna, os. Białostoczek, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, spółdz. włas., bal-
kon, można na 3 pokoje 188.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 m ²,  3p. ,  u l . 
Kalinowskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, włas., 
dwustronne, oddzielna kuchnia bal-
kon piwnica, widok na park  225.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

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

B I A ŁY S T O K ,  4 8 m ²,  4 p. ,  u l . 
Gromadzka, os. Wysoki Stoczek, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, okna PCV 
229.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  49 m ²,  2p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła 295.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  49 m ²,  2p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas. 288.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  49 m ²,  2p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV, włas., bal-
kon, piwnica 249.000 zł  507-084-
141  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 50.50m², 3p., os. 
Słoneczny Stok, płyta, okna drew-
niane, spółdz. włas., balkon log-
gia, piwnica.. 195.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 
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BIAŁYSTOK, 50m², 3p., ul. Strona, 
os. Słoneczny Stok, umeblowane, 
płyta, okna drewniane, spółdz. włas. 
195.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

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

BIAŁYSTOK, 51m², os. Centrum, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, ŚCISŁE 
CENTRUM, I piętro, do remontu, 
również jako lokata pod wynajem, 
biuro, gabinet, kancelarię 296.000 
zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, 
os. Bojary, do wprowadzenia, cegła, 
włas., Dwupokojowe mieszkanie, 
parter, po remoncie. 230.000 zł  576-
070-703  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, 
spółdz. włas., włas. 230.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 54.80m², 1p., os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas., idealne na inwe-
stycje. 299.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54m², 3p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, spółdz. włas., 
Atrakcyjne mieszkanie w nowszej 
cegle. 299.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

BIALYSTOK, 42.73m², 1p., ul. 
Kaczorowskiego, os. Piaski, oddanie 
mieszkania koniec rok apartament 
kopernik nowy wykonczony nigdy 
nie zamieszkaly 7.800 zł m² do uzg. 
508-946-915  BIAŁ 

CZARNA Bialostocka, 33m², 4p., ul. 
Żeromskiego, okna PCV, włas., do 
remontu mieszkanie 2-pokojowe. 
95.000 zł  884-774-215  BIAŁ 

CZARNA Bialostocka, 33m², 4p., 
ul. Zeromskiego, okna PCV, włas., 
mieszkanie 2-pokoje, kuchnia, ła-
zienka -mieszkanie do odnowienia 
plus piwnica. 95.000 zł  730-076-
599  BIAŁ 

DĄBROWA Białostocka, 44m², 
1p., ul. Południowa, Mieszkanie 
do remontu. Położone przy ul. 
Południowej, w dobrej lokalizacji. 
I piętro. Posiada balkon. 60.000 zł 
do uzg. 690-217-799  SOK 

 EŁK, 51M², BLISKO PKP I PKS, 
ROLETY ANTYWŁAMANIOWE W 
OKNACH I DRZWIACH BALKONO
WYCH, KUCHNIA UMEBLOWANA, 

OKNA PLASTIKOWE, PANELE 
DREWNIANE, TERAKOTA, NOWA 

ELEKT. 198.000 zł  514-534-381  BIAŁ 

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

3-POKOJOWE

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

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

250.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 48.09m², 3p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., piwnica, balkon, świetna lo-
kalizacja, CEN-MS-1329 259.900 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 52.20m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., nowoczesne, bal-
kon, piwnica, CEN-MS-1325 324.000 
zł m² 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 53.37M², UL. 
SOWLAŃSKA, OS. SKORUPY, 3 
POKOJOWE, PARTER, PÓŁ
NOCNO POŁUDNIOWE, 
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, 

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI. 
245.000 zł  696-419-900, (85)742-88-

48  BIAŁ 

B S T O K ,  5 4 .10 m ²,  3 p . ,  o s . 
Mickiewicza, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica, atrakcyjne, CEN-MS-1313 
290.000 zł m² 507-397-447, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 55.57M², UL. PIASTA, OS. 
BOJARY, MIESZKANIE NR 4 

BUDYNEK 1 , 3 POKOJE. 319.528 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 58.20m², 4p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., piwnica, balkon, nowocze-
sne, CEN-MS-1337 319.000 zł  531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 58.80m², os. Piaski, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, włas., parter, piwni-
ca, balkon, CEN-MS-1321 295.000 
zł m² 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

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

 B STOK, 60.42M², UL. PIASTA, OS. 
BOJARY, MIESZKANIE NR 13 

BUDYNEK 1  60, 42M²  3 POKOJE. 
356.478 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 61m², 3p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, po remoncie, okna 
PCV, włas., nowoczesne, piwnica, 
balkon, CEN-MS-1332 329.000 zł 
m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 61M², APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 3POK, 
PARTER, OGRÓDEK, STAN 
DEWELOPERSKI. 319.800 
zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 61m², os. Bagnówka, bez-
czynszowe, 2-poziomowe, ogródek, 
m. parkingowe, odbiór rok 2020. 
311.300 zł  (85)743-56-31  BIAŁ 

B S T O K ,  62. 3 0 m ²,  1p . ,  o s . 
Mickiewicza, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna drew-
niane, spółdz. włas., duży balkon, 
ogromna piwnica, do odswieże-
nia, CEN-MS-1151 340.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 62m², 2p., os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, spółdz. włas., duży bal-
kon, piwnica, do odświeżenia, win-
da, CEN-MS-1239 275.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
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, WYKOŃCZONE 
POD KLUCZ. 434.243 zł  (85)747-30-30  

BIAŁ 

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

DEWELOPERSKI. 321.000 zł  
721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 64.50m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
świetna lokalizacja, pod inwestycję, 
cen-ms-1033 299.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 64m², os. Sybiraków, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
po remoncie, okna PCV, włas., par-
ter, balkon, piwnica, CEN-MS-1039 
320.000 zł m² 507-397-447, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 66m², os. Bagnówka, bez-
czynszowe, 2-poziomowe, ogródek, 
m. parkingowe, odbiór rok 2020. 
333.900 zł  (85)743-56-31  BIAŁ 

B STOK, 72m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, włas., przestronne, doskonałe 
dla rodziny, cen-ms-984 274.000 zł 
do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 74.20m², 4p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, płyta, po 
remoncie, okna PCV, częściowo 
umeblowane, balkon, piwnica, no-
woczesne, CEN-MS-1340 363.000 
zł  507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 85.71m², 2p., os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., nowoczesne, 
przestronne, winda, balkon, piwnica, 
CEN-MS-1261 445.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
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, bal-
kon, piwnica, idealne pod wyna-
jem 240.000 zł do uzg. 691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

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

B I AŁYS TO K, 47.97m², 4p., ul. 
Piastowska, balkon, piwnica, dobra 
lokalizacja w bliskim sąsiedztwie, 
szkoły, przedszkola, przychodnie, 
sklepy, galeria handlowa. 225.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 48.20m², 2p., ul. 
Towarowa, os. Piasta, p łyta, 
okna PCV, spółdz. włas., Ustawne 
mieszkanie, 3 oddzielne poko-
je.  255.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48.40m², 3p., os. 
Białostoczek, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., do zamieszkania, ci-
cha okolica. 229.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Gajowa, 
os. Dziesięciny, płyta, Kuchnia i ła-
zienka po remoncie, niski czynsz. 
Idealne dla m łodych rodzin 
230.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49.70m², 1p., ul. Boboli, 
os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, po remoncie, okna 

PCV, włas., Wykończone, zabudowa 
kuchni w cenie 263.900 zł  576-070-
706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  49 m ²,  1p. ,  u l . 
Kaczorowskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, apartamentowiec 
380.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Piłsudskiego, 
os. Centrum, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, zadbane do zamiesz-
kania balkon, duża piwnica, parkiet 
oddzielne wc. 239.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYS TOK, 52.20m², 3p., ul. 
Lawendowa, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
płyta, spółdz. włas., Komfortowe, 
słoneczne, położone na 3 piętrze. 
325.000 zł  576-070-705  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53.40m², 4p., ul. 
Broniewskiego, os. Przyjaźń, ks. wie-
czysta, okna PCV 225.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 54.40m², 3p., ul. 
Pułkowa, os. Wygoda, do wpro-
wadzenia, umeblowane, okna PCV, 
Po remoncie, do wprowadzenia 
się. 253.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54.50m², 4p., ul. 
Młynowa, os. Przydworcowe, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, okna PCV, włas., Blok z 
2017 roku, winda.  498.000 zł  576-
342-842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54m², 2p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do wpro-
wadzenia, cegła, 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 
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BIAŁYS TOK, 56.55m², 2p., ul. 
Wiatrakowa, os. Antoniuk, ks. wie-
czysta, cegła, włas., od dewelopera, 
do wykończenia, miejsce postojowe 
337.900 zł  600-803-604  BIAŁ 

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

BIAŁYS TOK, 57.90m², 3p., ul. 
Dziesięciny, os. Dziesięciny, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, 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 wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, 
29 tyś. miejsce postojowe. 310.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.80m², 4p., ul. 
Stroma, os. Słoneczny Stok, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV, do-
bry stan, duży balkon, środkowe, 
dwustronne 235.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.80m², ul. Legionowa, 
os. Piaski, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, włas. 295.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.90m², 3p., ul. 
Rumiankowa, os. Zielone Wzgórza, 
płyta, okna drewniane, Mieszkanie 
o funkcjonalnym rozkładzie, do 
częściowego remontu, pietro III,  
263.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58m², os. Bagnówka, 
bezczynszowe, 2-poziomowe, ogró-
dek, m. parkingowe, stan dewelo-
perski. 293.000 zł  (85)743-56-31  
BIAŁ 

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, 60.20m², 5p., ul. 
Fabryczna, os. Sienkiewicza, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV, włas., 
Trzy nieprzechodnie pokoje, piw-
nica, kom. lokatorska, balkon.  
269.000 zł  576-070-705  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  5p. ,  u l . 
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, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., do aranżacji, idealne dla ro-
dziny lub na inwestycje ! 220.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYS TOK, 62.30m², 1p., ul. 
Orzeszkowej, os. Mickiewicza, ks. 
wieczysta, włas., Duże mieszkanie 
w nowszej cegle, w bardzo dobrej 
lokalizacji. 347.000 zł  576-070-703, 
576070706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 66.50m², 1p., ul. 
Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
rozwinięta infrastruktura 298.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 66m², os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
Komfortowe, zabudowa ze sprzętem 
AGD, możliwość dokupienia miejsca 
postojowego i piwnicy 375.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

B I A ŁY S T O K ,  7 2 . 5 0 m ² ,  u l . 
Zagumienna, os. Białostoczek, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV 275.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  7 3 m ²,  4 p. ,  u l . 
Marjańskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
apartament z pełnym wyposaże-
niem winda 435.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 75m², os. Bagnówka, 
bezczynszowe, 2-poziomowe, 
ogródek, m. parkingowe, odbiór 
rok 2020. 377.000 zł  (85)743-56-
31  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  8 3m ²,  2p. ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, 

włas., Duże i przestronne mieszka-
nie. 440.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIELSK Podlaski, 47m², 4p., . 170.000 
zł do uzg. 539-917-281  BIEL 

IGNATKI Osiedle, 55.50m², 2p., ul. 
Jodłowa, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, 3-pokojowe, środkowe, przelo-
towe, czynsz tylko370zł, wspólnota, 
2 balkony, blisko market 285.000 zł 
do uzg. 697-490-470  BIAŁ 

JUCHNOWIEC Kościelny, 58.20m², 
3p., os. Ignatki Osiedle, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, włas., mieszkanie dwu-
poziomowe, nowoczesne, CEN-
MS-1073 369.000 zł  531-790-
130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

KRYNKI, 61m², 1p., ks. wieczysta, 
umeblowane, płyta, Przestronne, z 
widokiem na tereny zielone, własne 
ogrzewanie, bezczynszowe, budy-
nek gospodarczy, ogródek.  89.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

 » KRYNKI, 61M², 1P., WŁASNO
ŚCIOWE, UMEBLOWANE, 
SPRZĘT AGD, WŁASNE OGRZE
WANIE, BEZCZYNSZOWE, 
NOWE OKNA, DUŻA PIWNICA 
+BUDYNEK GOSPODARCZY. 
85.000 zł  798-906-407  SOK 

SOBOLEWO, 64m², cegła, okna PCV, 
nowa inwestycja, stan deweloperski 
275.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

S O K Ó Ł K A ,  6 5 . 9 9 m ² ,  u l . 
Broniewskiego 11, Nowe mieszka-
nia, dwupoziomowe. Stan dewe-
loperski. Wspólnota, niski czynsz. 
3.450 zł m² 501-633-755  SOK 

WYSOKIE Mazowieckie, 60.50m², 
4p., ul. 1-go Maja, płyta, mieszka-
nie do drobnego remontu, okazja 
inwestycyjna 225.000 zł  534-025-
596  WYS 

4-POKOJOWE
B STOK, 126m², 3p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna drewnia-
ne, włas., 2 poziomy, piwnica, ga-
raż, wyposażone, CEN-MS-1326 
488.000 zł  531-790-133, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 137.01M², 5P., UL. 
BOTANICZNA 9A, BUDYNEK A, 

MIESZKANIE NR. 64, APARTAMENT 
LUKSUSOWO WYKOŃCZONY POD 

KLUCZ, DWA MIEJSCA POSTOJOWE. 
(85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 45m², 1p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, andresola, LOFT, 2 poziomy, 
Centrum, CEN-MS-1067 335.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 59m², 4p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, płyta, po remon-
cie, okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica, nowoczesne, CEN-MS-1013 
289.000 zł m² 507-397-447, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 62.70m², 4p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica, bardzo dobra lo-
kalizacja, CEN-MS-1318 299.000 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

B STOK, 70.02m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, płyta, okna PCV, włas., piwnica, 
balkon, pod inwestycje, bezpieczne, 
CEN-MS-1249 256.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 73.47M², UL. ŁĄKOWA, OS. 

BOJARY, NA PARTERZE W NOWYM 
BUDYNKU, W STANIE DEWELOPER

SKIM. (85)651-49-49  BIAŁ 

 B STOK, 74.99M², UL. BOTANICZNA 
9A, MIESZKANIE NR 1, 4 POKOJE. 

391.823 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 74m², 7p., os. Białostoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, włas., piwnica, ko-
mórka lokatorska, balkon, do od-
świeżenia, CEN-MS-1171  260.000 
zł m² 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 76.45M², UL. PIASTA, OS. 
BOJARY, MIESZKANIE 21 BUDYNEK 
1 , 4 POKOJE. 439.588 zł  (85)747-30-

30  BIAŁ 

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

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

B STOK, 81m², 3p., os. Nowe Miasto, 
cegła, okna drewniane, spółdz. 
włas., blisko PB, do remontu, bal-
kon, piwnica, zamknięte pokoje, 
CEN-MS-415 333.000 zł  531-790-
130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 57.70m², 1p., os. 
Przydworcowe, ks. wieczysta, 
płyta, okna PCV, spółdz., włas., 
Przestronne, dwustronne mieszka-
nie do remontu, balkon oraz piwni-
ca 220.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 60.20m², 4p., os. 
Białostoczek, lokal atrakcyjnie za-
aranżowany, gotowy do wprowa-
dzenia. Kuchnia w zabudowie wraz 

ze sprzętem AGD otwarta na jadal-
nię 287.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

B I A ŁY S T O K ,  62m ²,  5p. ,  u l . 
Białostoczek, os. Białostoczek, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, płyta, 
okna PCV, umeblowane, wydanie w 
marcu 329.000 zł do uzg. 535-536-
005  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  6 6 m ²,  4 p. ,  u l . 
Słonecznikowa, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
płyta, okna PCV, Szybkie wydanie, 
umeblowane 329.000 zł do uzg. 
576-232-647  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  6 6 m ²,  4 p. ,  u l . 
Słonecznikowa, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, okna PCV, 
szybkie wydanie, do wprowadze-
nia 329.000 zł do uzg. 535-536-
005  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, ce-
gła, okna PCV, przestronne, atrak-
cyjne, 4-pokojowe mieszkanie 
250.000 zł  883-972-723  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

 BIAŁYSTOK, 74.76M², UL. 
BOTANICZNA 9A, MIESZKANIE NR 

19, 4 POKOJE. 390.621 zł  (85)747-30-
30  BIAŁ 

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

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

BIAŁYSTOK, 86.40m², 1p., ul. 
Jagienki, dwupoziomowe miesz-
kanie, całość gustownie zaaran-
żowana, wiele elementów z litego 
drewna. 360.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 86.40m², ul. Jagienki, 
dwupoziomowe mieszkanie położo-
ne na 1 i 2 piętrze w 4-piętrowym 
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bloku z cegły, wewnętrzny parking 
i place zabaw. 360.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

CZARNA Białoistocka, 93m², 2p., 
ul. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, włas., Przestronne 
mieszkanie dla rodziny. Cicha, spo-
kojna okolica.  365.000 zł  576-070-
709  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

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

5-POKOJOWE I WIĘKSZE

 B STOK, 170.78M², UL. BOTANICZNA 
9A, MIESZKANIE NR 66, APARTA

MENT. 990.524 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 66m², 3p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, spółdz. 
włas., połączenie dwóch mieszkań, 
otwarty aneks kuchenny, przestron-
ne, CEN-MS-1132 300.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 71.80m², 8p., ul. Dobra, 
os. Bojary, ks. wieczysta, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., do wprowadze-
nia, na wynajem lub dla rodziny, 

duży balkon 337.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYS TOK, 86.19m², 3p., ul. 
Wiatrakowa, os. Antoniuk, ks. wie-
czysta, włas., od dewelopera, do 
wykończenia, miejsce postojowe 
w garażu podziemnym  515.000 zł  
600-803-604  BIAŁ 

ŁAPY - Dębowina, działka 2000m², 
cegła, wolno stojący, rok budowy - 
2015, dom gotowy do zamieszkania 
560.000 zł  534-025-596  BIAŁ 

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

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

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

B STOK, 104m², ul. Skidelska, os. 
Białostoczek, dwukondygnacyj-
ne mieszkania o pow. 104-110m², 
w zab. szeregowej, z ogródkami. 
Spokojna okolica, 5min centrum. 
3.899 zł m² (85)710-91-28  BIAŁ 

 » B STOK, 112.60M², DZIAŁKA 
221M², UL. PIECZURKI 3A, 
PLUS STRYCH 20M², KAME
RALNE OSIEDLE NA OBRZE
ŻACH CENTRUM, WŚRÓD 
ZIELENI, SEGMENT ŚRODKO
WY, STAN DEWELOPERSKI. 
450.000 zł  662-447-576  BIAŁ 

 B STOK, 112.60M², DZIAŁKA 332M², 
UL. PIECZURKI 3A, + STRYCH 20M², 

KAMERALNE OSIEDLE NA 
OBRZEŻACH CENTRUM, WŚRÓD 
ZIELENI, SEGMENT ŚRODKOWY, 

STAN DEWELOPERSKI.  520.000 zł  
662-447-576  BIAŁ 

 B STOK, 118.15M², DZIAŁKA 254M², 
UL. KARMELOWA, OS. OS. 

SKORUPY, SEGMENT SKRAJNY, 
NOWOCZESNE OSIEDLE W 

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ  NOWA 
KARMELOWA. 555.000 zł  

(85)722-25-70  BIAŁ 

 B STOK, 119.46M², DZIAŁKA 157M², 
UL. KARMELOWA, OS. SKORUPY, 

SEGMENT ŚRODKOWY, NA 
PARTERZE KUCHNIA, SALON, 
ŁAZIENKA, KOTŁOWNIA ORAZ 
GARAŻ, NA PIĘTRZE: 4 POKOJE. 

520.000 zł  (85)722-25-70  BIAŁ 

B STOK, 121.90m², działka 156m², ul. 
Baranowicka, bez skosów, 4 sypial-
nie, 2 garderoby, salon z aneksem, 
2 łazienki, osiedle zamknięte, nowe 
od dewelopera. 662-229-119  BIAŁ 

B STOK, 121.90m², działka 220m², ul. 
Baranowicka, bez skosów, 4 sypial-
nie, 2 garderoby, salon z aneksem, 
2 łazienki, osiedle zamknięte, nowe 
od dewelopera. 662-229-119  BIAŁ 

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

 B STOK, 142.59M², DZIAŁKA 165M², 
UL. KARMELOWA, OS. SKORUPY, 

SEGMENT ŚRODKOWY, NOWOCZE
SNE OSIEDLE W ZABUDOWIE 
SZEREGOWEJ, NA PARTERZE 

KUCHNIA, SALON, ŁAZIENKA. 
550.000 zł  (85)722-25-70  BIAŁ 

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

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
GOTOWE DO ODBIORU, 

MOŻLIWOŚĆ SKREDYTOWANIA. 
CENA OD 450000 DO 480000. 

604-435-633  BIAŁ 

B STOK, 186m², działka 504m², os. 
Wygoda, rok budowy 2017 lub za-
miana na mieszkanie. 680.000 zł  
515-076-758  BIAŁ 

 » B STOK, 189M², UL. WENECKA, 
OS. ZIELONA GÓRKA, DWA 
OSTATNIE SEGMENTY, 189
218M², DZIAŁKA 600 600M², 
WYSOKA JAKOŚĆ, PRZESTRON
NE, KOMFORTOWE, CIEKAWY 
ROZKŁAD. 505-103-180  BIAŁ 

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

SZEREGÓWKA ŚRODKOWA, BDB 
MATERIAŁY. STOLARKA DREWNIA
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Mieszkanie z widokiem Mieszkanie z widokiem 
na parkna park
Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga wciąż 

inwestuje i tworzy nowe, atrakcyjne lokalizacje 
na mieszkaniowej mapie Białegostoku. 

Tu wspomnieć należy o nowej inwestycji, która powstaje 
przy ulicy Jana Pawła II na osiedlu Młodych.

– Budynek mieszkalny wielorodzinny ma być nowoczesną, 
8-kondygnacyjną budowlą, z garażami i miejscami postojowymi 
w podziemiach – mówi Rafał Szeliga, prokurent fi rmy – Przyszli 
mieszkańcy będą mogli korzystać z komórek lokatorskich 
na piętrach, a dodatkowym plusem inwestycji pozostaje świetna 
lokalizacja przy samym Parku Antoniukowskim. Docelowo w tym 
miejscu powstać ma 220 komfortowych mieszkań.

W ofercie dewelopera są mieszkania od ok 30 – 90 m2. 
Zróżnicowanie metrażu sprawia, że swoje miejsce na ziemi może 
znaleźć tu zarówno rodzina z dziećmi jak i single.

Budynek wyposażony w windy, komórki lokatorskie na pię-
trach jak i połączone z miejscami postojowymi w podziemiach. 
Dodatkową ofertą są indywidualne garaże w podziemiach.

– Cały teren będzie zamknięty, przez co stworzymy enklawę, 
w której mieszkańcy będą czuć się komfortowo i bezpiecznie – 
dodaje Rafał Szeliga. – Dodatkowo zadbamy o zieloną przestrzeń 
wokół.

Co jeszcze wyróżnią inwestycję przy ulicy Jana Pawła 
w Białymstoku? To idealne połączenie ze ścisłym centrum mia-
sta. Dostać się tam można w zaledwie kilka minut autobusem 

czy samochodem. W bezpośredniej okolicy jest wspomniany 
wcześniej Park Antoniukowski, sklepy, galerie, szkoły, przedszkola 
i żłobki. Doskonale rozwinięta infrastruktura na pewno przekona 
niejednego niezdecydowanego klienta.

– Z całkowitym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest 
to jedno z ciekawszych obecnie oferowanych miejsc w mieście 
– mówi Rafał Szeliga.

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Budowlane „Szeliga” Sp. z o.o. 
rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku. Zrealizowane 
przez nas obiekty można spotkać w Białymstoku, 
Łomży, Suwałkach oraz Bielsku Podlaskim.

– Przez cały czas działalności Przedsiębiorstwa 
śledzimy nowości na rynku budowlanym i staramy 
się w każdej realizacji stosować najlepsze materiały 
i sprawdzone systemy, dlatego możemy zagwarantować, 
że budowane przez nas budynki są wykonywane solid-
nie i spełnią oczekiwania najbardziej wymagających 
klientów – kończy Rafał Szeliga
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EKSPERT FINANSOWY DORADZI BEZPŁATNIE

Chcąc zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę przy 
zakupie nieruchomości Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga 
oddaje do ich dyspozycji Eksperta Finansowego, który bezpłatnie:

  Spotka się w dogodnym miejscu i terminie
  Wyliczy zdolność kredytową w kilkunastu bankach
  Porówna aktualne oferty banków i pomoże wybrać 
najkorzystniejszą
  Wynegocjuje atrakcyjne warunki fi nansowania
  Przeprowadzi całą procedurę kredytową i pomoże w przy-
gotowaniu formalności

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu oraz kompleksowej 
obsługi transakcji deweloper podjął współpracę z OPEN FINACE 

EXPERT. – niezależnym ekspertem finansowym w zakresie 
kredytów i pożyczek hipotecznych. To jedna z największych 
i najwyżej ocenianych fi rm ekspertów fi nansowych w Polsce. Siłą 
fi rmy jest, m.in. bardzo wysoka jakość obsługi klienta, skutecz-
ność, profesjonalizm doradców, bezstronność oraz bogata oferta 
produktów hipotecznych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.

CO JESZCZE W OFERCIE?

Aktualnie w ofercie z gotowych inwestycji pozostały 2 lo-
kale usługowe w budynku mieszkalnym przy ul. Piasta 5 
w Białymstoku (dostępne 2 lokale o pow. 110-120 m2) – ceny 
od 5.800 zł/netto m2. Jest możliwość połączenia w jeden większy. 
Poniżej nasze propozycje aranżacyjne:

Przedsiębiorstwo Szeliga w ofercie ma jeszcze szeregówki 
szeregówki i bliźniaki przy ul. Produkcyjnej na os. Bacieczki. 
Każdy dom wyposażony w piec gazowy. To nieduże domki o pow. 
od 84 – 100 m2. Do każdego dodatkowo jest przypisana wiata 
garażowa. Ceny od 430.000 zł, Zostały już 3 ostatnie domki 
(2 w zabudowie szeregowej i jeden w zabudowie bliźniaczej)

– lokal nr 6 – fryzjer z kosmetyczką

– lokal nr 5 przychodnia

– lokal nr 5 i 6 – przedszkole
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Ulica Karmelowa Ulica Karmelowa 
– warto tam zamieszkać– warto tam zamieszkać
Nowoczesność, funkcjonalność, elegancja 

i doskonała lokalizacja – tak w wielkim 
skrócie można opisać inwestycję realizowaną 

przez fi rmę Piątkowski Development

Inwestycja składa się z 14 domów w zabudowie szeregowej. 
Ulica Karmelowa znajduje się nieopodal ulicy Nowowarszawskiej 
na osiedlu Skorupy. Kto raz odwiedził ten zakątek nie ma naj-
mniejszych wątpliwości, że to cicha, spokojna okolica domów 
jednorodzinnych, położona blisko ścisłego centrum miasta.

– Zakończenie inwestycji planowane na IV kwartał 2019 
roku. Domy zostały zaprojektowane z największą starannością, 
dobrano materiały najlepszej jakości oraz wykorzystano rozwią-
zania, które sprostają wymaganiom najbardziej wymagających 
klientów. Tradycyjnie jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje 
oraz zmiany, głównie w fazie projektowania i jesteśmy otwar-
ci na sugestie naszych klientów – mówi przedstawiciel fi rmy 
Piątkowski Development.

Komfort mieszkania na tym osiedlu to również liczne sklepy, 
centra handlowe, szkoły, fi tness cluby, przystanki komunikacji 
miejskiej.

W rejonie znajduje się m. in. Szkoła Podstawowa nr 28, 
VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, centrum han-
dlowe Atrium Biała, stacja paliw Orlen, sklepy spożywcze (Lidl, 
Biedronka, PSS Społem). W niedalekiej odległości znajdują się 
ogródki działkowe.

Niska zabudowa, otoczenie domów jednorodzinnych nadaje 
spokojną, rodzinną atmosferę, jak również prestiżowy charakter. 

Dobór najwyższej jakość materiałów, staranność wykonania 
i innowacyjność z pewnością wyróżni naszą inwestycję na tle 
pozostałych budynków.

APARTAMENTY PRZY BOBOLI.

Aby przekonać potencjalnych klientów do zamieszkania 
na Osiedlu Karmelowa, prezentujemy na naszych łamach 
inną, gotową już inwestycję firmy Piątkowski Development. 
To Apartamenty Boboli.

– To mieszkania w zabudowie szeregowej. Głównym atutem 
jest nowoczesne wykończenie o wysokim standardzie. Mieszkania 
charakteryzują się dużą powierzchnią mieszkalną oraz rozległą 
przestrzenią za domem. Każdy z mieszkańców ma wygodny 
podjazd na samochód i garaż znajdujący się w budynku – opisuje 
przedstawiciel fi rmy.

Mieszkania w zabudowie szeregowej to miejsce, które jest 
dostosowane do potrzeb i wymogów nowoczesnej rodziny, stano-
wi doskonały substytut mieszkania w bloku. Szeregówki tworzą 
przytulne i eleganckie osiedle. Spokojna okolica, zieleń, bliskość 
centrum miasta, dobra infrastruktura oraz otoczenie zabudo-
wy jednorodzinnej daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. 
Mieszkania w zabudowie szeregowej to odpowiedź na wyzwania 
nowoczesnego miejskiego stylu życia, w którym liczą się wygoda, 
aktywność, wyrazistość i różnorodność.

Apartamenty Boboli usytuowane są równolegle do ulicy 
Bacieczki w Białymstoku. Bliskość centrum miasta i doskonała 
komunikacja usprawniają życie codzienne.

NP

O Firmie
Piątkowski Development to fi rma deweloperska. 

To co ją charakteryzuje, to innowacyjne podejście do 
inwestycji, starannie dobierane projekty oraz współpra-
ca z profesjonalistami w dziedzinie architektury – na 
etapie planowania, oraz najlepszymi fachowcami i fi r-
mami wykonawczymi w dziedzinie budownictwa – na 
etapie realizacji projektów.



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

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

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

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

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

ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 505-103-180  
BIAŁ 

B STOK., 200m², działka 1200m², 
200m² pow. mieszkalnej +150m² 
pow. gospodarczej. 799.000 zł  795-
999-550  BIAŁ 

BACHMATY, 130m², działka 547, 
drewniany, wolno stojący, z 2012 
roku całoroczny 150m od zalewu 
bachmaty, 200 m od dubicz cerkiew-
nych, ogrzewanie olejowe+kominek  
295.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 100m², działka 175m², 
os. Nowe Miasto, murowany, szere-
gowy, środkowy, teren ogrodzony 
z dwoma bramami, stan dewelo-
perski.  440.000 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, STANOWISKO PARKINGOWE, 

OD 430.000ZŁ. 664-055-772  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 110m², działka 622, os. 
Dziesięciny, cegła, bliźniak 510.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 137.95m², działka 156, 
ul. Baranowicka, os. Skorupy, ce-
gła, szeregowy, stan deweloperski, 
do wykończenia, garaż, ogród, za-
mknięte osiedle 449.000 zł  695-
523-449  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 137.95m², działka 220, 
80, ul. Baranowicka, os. Skorupy, 
cegła, szeregowy, stan deweloper-
ski, garaż, ogród, 5 pokoi, zamknię-
te osiedle 499.900 zł  695-523-449  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 140m², działka 660m², 
os. Skorupy, cegła, murowany, wol-
no stojący, 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, sze-
regowy, rok budowy 2007. 559.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 159m², działka 375, os. 
Dojlidy Górne, NOWA INWESTYCJA 
dwóch domów wolno stojących! 
Przyjmujemy mieszkanie w rozlicze-
niu! Realizacja III kw.2019. 515.000 
zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 160m², działka 404 m², 
os. Sienkiewicza, drewniany, wolno 
stojący, W doskonałej lokalizacji, bli-
sko centrum miasta 245.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, os. 
Dojlidy Górne, murowany, Wolno 
stojący dom, w cichej, spokojnej 

okolicy. Doprowadzone wszystkie 
niezbędne media. 365.000 zł  576-
070-703  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, 
os. Dojlidy Górne, wolno stojący, 
Dom do remontu, ładna działka, 
wszystkie media 375.000 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, 184m², działka 270m², 
ul. Ogrodniczki, os. Wysoki Stoczek, 
budynek pokryty blachodachówką, 
solidnie docieplony, centralne ogrze-
wanie gazowe 670.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 600, 
os. Jaroszówka, cegła, wolno sto-
jący, Dom z 1993r. do zamieszka-
nia odświeżenia. 4 pokoje, kuchnia, 
jadalnia, 2 łazienki+budynek 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, 
generalny remont i modernizacja w 
95r. 900.000 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 231.80m², działka 
617m², os. Bacieczki, cegła, muro-
wany, wolno stojący, 2013r. rok bu-
dowy, garaż w bryle domu.. 899.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 240m², działka 350, 
os. Jaroszówka, cegła, po remon-
cie, bliźniak, Po remoncie, działka 
zagospodarowana, 5 pokoi, 3 łazien-
ki 619.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

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

B I A ŁY S T O K , 250 m²,  dzia łka 
300m², os. Jaroszówka, cegła, sze-
regowy, 1998r.. 550.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 255.68m², działka 
298m², os. Dojlidy, dom jednoro-
dzinny w zabudowie szeregowej, 
oddany do użytkowania w 2005r., 
pokryty blachodachówką. 478.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 280m², działka 1120m², 
os. Wygoda, murowany, z (2000)r., 
2-piętrowy, od strony ulicy znajdu-
je się wydzielony 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, muro-
wany, wolno stojący, Do wprowa-
dzenia się. Rok budowy 1994. Cegła 
lewkowska. 590.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 340m², działka 900 m², 
os. Dojlidy Górne, cegła, wolno sto-
jący, Nieruchomość do zamieszkania 
i do prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej. 960.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIELSK Podlaski, 159m², działka 
823m², ul. Brańska, murowany, 
ocieplony, 2 poziomowy, 10- letni, 
bud. gospodarczy. 275.000 zł  605-
178-947  BIEL 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191, 
cegła, wolno stojący, z budynkiem 
gospodarczym oraz warsztatem, 

dom po kapitalnym remoncie, atrak-
cyjna okolica. 400.000 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BROŃCZANY, 100m², działka 4500 
m², po remoncie, drewniany, wolno 
stojący, Do zamieszkania w miejscu 
dobrze skomunikowanym z centrum 
miasta. 450.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BUDY Gmina Michałowo, 135m², 
działka 1000m², drewniany, dwie 
działki kwadraty 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 za-
mknięty, wolno stojący, instalacja 
elektryczna, 4 pokoje, 2 łazienki, 
garaż, ogrodzony  378.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

 » CHOROSZCZ, 140M², DZIAŁ
KA 1200M², PRĄD, STUD
NIA GŁĘBINOWA, ŚWIATŁO
WÓD, DO WYKOŃCZENIA 
WEWNĄTRZ, OGRODZONY, 
NASADZANIA. 379.000 zł 
do uzg. 693-409-776  BIAŁ 

CHOROSZCZ, działka 748m², mu-
rowany, budynek mieszkalnym w 
stanie surowym otwartym, cztero-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
przykryty dachem wielospadowym. 
199.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

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

CZARNA Wieś Kościelna, 120m², 
działka 1800 m², wolno stojący, 
Przestronny dom, do wprowadze-
nia się, w malowniczej okolicy z do-
brym dojazdem do Białegostoku. 
350.000 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

DĄB RÓWK I Gmina Wasilków, 
171m², działka 370m², bliźniak, ele-
wacja zewnętrzna, studnia wraz z 
urządzeniami i doprowadzeniem 
wody do wnętrza budynku. 320.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

D O ŁU B O W O, 216m², dzia łka 
2600m², gm. Dziadkowice, muro-
wany, piętrowy, do aranżacyjne-
go remontu, salon z kominkiem, 
wszystkie media, telefon. 450.000 
zł do uzg. 517-667-608  SIEM 

DOM drewniany do przeniesienia, 
znajduje się w Gródku, możliwość 
rozebrania oraz transportu. 14.900 
zł do uzg. 516-170-300  BIAŁ 

DZIKIE, 250m², działka 1000, po 
remoncie, wolno stojący, Wysoki 
standard wykończenia: dom nie 
był zamieszkały, wykończony zo-
stał w maju 2018r. 890.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

GM. Krypno, 220m², działka 1ha, 
dom z lat 80-tych +budynki gospo-
darcze. 500.000 zł  501-693-060  
MOŃ 

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

 » GM. TRZCIANNE, 100M², 
DOM Z BALA, DO ROZ
BIÓRKI, PODLASKIE.  6.000 
zł  537-453-851  MOŃ 

GM. Turośń Kościelna, 300m², dział-
ka 4ha, + bud. gospodarcze 1000m², 
kurnik 1200m² lub wynajmę. 20 zł 
m² 608-038-957  BIAŁ 

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

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

GMINA Orla, 100m², działka 0, 5h, 
wymieniony piec CO, okna plas  ko-
we, budynki gospodarcze 24, 10m², 
ogrodzony. 150.000 zł do uzg. 792-
990-179  BIEL 

GMINA Poświętne ok.Łap, 100m², 
działka 0, 33 ha, murowany, zabu-
dowania gospodarcze murowane, 
wszystkie media. 200.000 zł  882-
698-490  BIAŁ 

GMINA Szudzia łowo Jeziorek, 
136m², działka 3500m², murowa-
ny, wszystkie media, dobry dojazd 
do Białegostoku. 405.000 zł  504-
258-443  SOK 

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

GRABÓWKA, 172m², działka 533, 
NOWA oferta dwóch wolno stoją-
cych budynków mieszkalnych z wbu-
dowanym garażem każdy. UWAGA! 
W rozliczeniu mieszkanie -opcja! 
515.000 zł  660-474-444  BEWE 

G R A B Ó W K A , 300m², dzia łka 
1000m², komfortowy, z basenem. 
960.000 zł  (85)744-50-60  BMJ 

GRABÓWKA, 435m², działka 1883, 
os. Grabówka, cegła, murowany, 
wolno stojący, z basenem 1.200.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

GRAJEWO, 220m², Sprzedam w 
Grajewie dom z lokalem o po-
wierzchni 220 m.kw. Lokal 110 
m.kw. na parterze, dom 110 m.kw. 
na piętrze. 460.000 zł do uzg. 516-
844-733  GRAJ 

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

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

HALICKIE, 60m², działka 5853m², 
murowany, wolno stojący, Działka z 
domem i budynkami gospodarczy-
mi 1km od Białegostoku,  250.000 
zł do uzg. 505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

IGNATKI, 240m², działka 1500m², 
cegła, docieplony styropianem 10 
cm, pokryty blachą, docieplony weł-
ną mineralną o 15 cm, ogrzewanie 
olejem opałowym. 650.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

KĄTY, 112m², działka 15a, gm. Mały 
Płock, garaż, chlew, drzewa owoco-
we. 200.000 zł  505-302-976  KOL 

KAMIEŃ, 180m², działka 3000, os. 
Sztabin, drewniany, wolno stojący, 
do zamieszkania woda prad media 
dom z roku-2009 zrobiony w no-
wym stylu 380.000 zł do uzg. 667-
973-136  AUG 

KLEOSIN, 150m², działka 537, mu-
rowany, bliźniak, dom murowany, 
w zabudowie bliźniaczej, położony 
w Kleosinie.Nieruchomość zadba-
na, okna wymienione, co gazowe 
425.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

KLEPACZE, 155m², działka 255, ul. 
Łagodna, szeregowy 420.000 zł do 
uzg. 508-178-022  BIAŁ 

KLEPACZE, 160m², działka 840 m², 
murowany, wolno stojący, par-
ter-duży salon połączony z jadal-
nią, kuchnia, na piętrze 4 sypial-
nie, ogrzewanie-olej, paliwo stałe 
740.000 zł  698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

KNYSZYN, 85m², działka 613, po re-
moncie, drewniany, wolno stojący 
320.000 zł  602-364-496  BIAŁ 

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

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

KRUPNIKI, 176m², działka 309, ce-
gła, stan surowy zamknięty, bliź-
niak, atrakcyjny, stan dewloerski, 
cisza, spokój, w pobliżu las, osiedle 
nowych domów jednorodzinnych 
390.000 zł  695-968-443, (85)744-
50-60  BMJ 

KRUPNIKI  B-stok, 98.42m², dział-
ka 420m², ul. Różana, parterowy, 
kuchnia, jadalnia, salon, 2 sypialnie, 
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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

Osiedle Rekreacyjne budynek Nr 3, Nowe Miasto. 
Liczba kondygnacji: 8-9, liczba lokali mieszkalnych: 

151, powierzchnia mieszkań: 27 m2-68 m2, komórki 
lokatorskie w cenie mieszkania, garaże podziemne.

IV kwar-
tał 2020 r.

Od 4600 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

Dolina Cisów etap VI, 2 budynki, Wasilków.  Licz-
ba lokali mieszkalnych: 89, liczba kondygna-

cji: 5, komórki lokatorskie w cenie mieszkania.

Budynek Nr 1 
-  III kw.2020r, 
Nr 2 -  IV kwar-

tał 2020r

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 



2 łazienki, garderoba, garaż. Osiedle 
zamknięte. 601-625-585, 607-777-
694  BIAŁ 

KRUPNIKI  Białystok, 129.15m², 
działka 597m², ul. Różana, parte-
rowy, kuchnia jadalnia, salon, 3 sy-
pialnie, 2 łazienki, garderoba, garaż, 
osiedle zamknięte. 601-625-585, 
607-777-694  BIAŁ 

KRUPNIKI  Białystok, 98.42m², dział-
ka 423m², ul. Różana, parterowy, 
kuchnia, jadalnia, salon, 2 sypialnie, 
2 łazienki, garderoba, garaż. Osiedle 
zamknięte. 601-625-585, 607-777-
694  BIAŁ 

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 

MICHAŁOWO, działka 888m², ze 
zgoda pod zabudowę mieszkal-
ną, bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej. 70 zł m² 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

MOŚCISKA, 127m², działka 3000 m², 
drewniany, wolno stojący, klimatycz-
ny dom w stylu podlaskim, z dyla, 
kryty gontem 380.000 zł  698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

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

zł  507-482-372  BIAŁ 

NOWODWORCE, 120m², działka 
750m², stan surowy zamknięty, 
Wolnostojący, 5 pokoi, pełne uzbro-
jenie, 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 

OK. Trzciannego, 70m², dom drew-
niany do remontu. 90.000 zł  503-
337-596  MOŃ 

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

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

 OSOWICZE, 180.60m², działka 
407m², Zielona Dolina, osiedle 
domów wolnostojących, zostały 
2 bliźniaki. Segment A i B, stan 
surowy zamknięty + elewacja. 

602-102-041  BIAŁ 

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

SKUPOWO, 50m², działka 170000m², 
drewniany, wolno stojący, Sprzedam 
siedlisko 1, 7 ha. Dom 50m², obora 
180 m². Media, prąd, woda, oczysz-
czalnia, piece kafl owe. 135.000 zł  
604-280-691  HAJ 

SOBOLEWO, 90m², działka 309m², 
po gruntowym remoncie, prąd, 
woda, kanalizacja, ochrona. 310.000 
zł  502-787-601  BIAŁ 

SOCHONIE, 360m², działka 9862, 
murowany, wolno stojący, prze-
stronny, o podwyższonym standar-
dzie, materiały wykończeniowe wy-
sokiej jakości, wyposażenie w cenie 
1.500.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², 
Lokal użytkowo- mieszkalny (kamie-
nica piętrowa), zlokalizowany przy 

głównej drodze, obecnie znajduje 
się lokal handlowy. 160.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², 
ul. Białostobka, piętrowa kamienica 
z parterem użytkowym 90m² pod 
dowolną działalność na piętrze 2 
mieszkania po 45m² każde 150.000 
zł do uzg. 504-866-750  SOK 

SOKÓŁKA, 252m², drewniany, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, 
Dom z drewna sosnowego poło-
żony na dużej działce. Dach kryty 
dachówką ceramiczną. 299.000 
zł  796-785-785, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

 » SUPRAŚL, 130M², DZIAŁ
KA 490M², PRĄD 3 FAZOWY, 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGO
WE I KANALIZACYJNE Z SIECI 
KOMUNALNEJ, PARTERO
WY, DREWNIANY Z KAMIEN
NYM PODPIWNICZENIEM. 
550.000 zł  603-702-370  BIAŁ 

SUPRAŚL, 139m², działka 477, wolno 
stojący, Dom usytuowany w uzdro-
wiskowym miasteczku, położo-
nym nad rzeką, w centrum Puszczy 
Knyszyńskiej.  420.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

WA SILKÓW Sochonie, osiedle 
domów jednorodzinnych, cichy 
i spokojny teren, otulina Puszczy 
Knyszyńskiej.Planowane budynki 
wolnostojące bliźniaki i szeregówki. 
602-693-386  BIAŁ 

WASILKÓW, 145m², działka 600, 
KOMFORTOWY dom wolno stojący 
do zamieszkania + murowany garaż 
dwustanowiskowy, pięknie zagospo-
darowana działka! 529.000 zł  660-
474-444  BEWE 

 » WASILKÓW, 147M², DZIAŁ
KA 394M², SZEREGÓW
KA, STAN DEWELOPERSKI, 

WSZYSTKIE MEDIA. 379.000 
zł  570-840-840  BIAŁ 

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

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

kania w okolicach Białegosto-
ku, w dobrym stanie, budynek 
gospodarczy, zadbana dział-

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

Z A B ŁU D Ó W, 213m², dzia łka 
5000m², murowany, z 1981r., ogrze-
wanie tradycyjne (węgiel, drewno), 
kanalizacja, woda z własnej studni,  
399.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

ZAPIECEK, 54m², działka 642m², z 
bala drewnianego o grubości 8 cm, 
podpiwniczony, kominkiem spełnia-
jącym funkcję grzewcza i ozdobną, 
woda, brak kanalizacji. 170.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

ŁOMŻA, ul. Al.legionów, Lokal 100m² 
1piętro Łomża 2.900 zł  600-588-
666  ŁOM 

AUGUSTÓW, os. Danowskie, sprze-
dam dobrze prosperujący pensjonat 
hotel o wysokim standardzie wraz 
z działką budowlana 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, lokal w centrum, 28.4m², 
po sklepie monopolowym, z rega-
łami, nadaje się na biuro, wejście 
od ul. Kraszewskiego. 155.000 zł  
730-550-424  BIAŁ 

B STOK, os. Antoniuk, 60m², sklep 
spożywczy, lub wydzierżawię. 503-
353-527  BIAŁ 

B STOK, os. Centrum, gabinet ko-
smetyczny 30m². 35.000 zł do uzg. 
694-175-685  BIAŁ 

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

CZENIA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 692.000 zł  

607-716-277  BIAŁ 

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

CZENIA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 279.000 zł  

607-716-277  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. SOWLAŃSKA, LO
KAL USŁUGOWY 88.09M², BEZ
POŚREDNIO PRZY LIDLU 4.500 
zł m² do uzg. (85)749-60-20  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal biu-
rowo-usługowy, 2 piętro, ruchliwa 
ulica, 6 pomieszczeń, własny parking 
przed budynkiem, zadbany, nowe 
instalacje 679.000 zł +VAT 516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

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

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 
pow.39, 88 m², usługowo-handlo-
wy, parter 299.100 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 lok. 15, 
handlowo-usługowy, Rzemieślnik 
II, 24m². 40.000 zł do uzg. 511-930-
719  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, idealy również jako biu-
ro, siedziba fi rmy, usługi 166.650 zł  
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa po-
mieszczenia+wc, wjazd od głównej 
ulicy, instalacja antywłamaniowa, 
podwójne drzwi, idealne na biuro, 
gabinet, siedzibę firmy. 1.500 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

 BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 111, 93, LOK. NR 6, 

PARTER, LOKAL USŁUGOWO HAN
DLOWY, STANDARD DEWELOPER
SKI, PARKING PRZED BUDYNKIEM. 

664-055-772  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 118, 94, LOK. NR 5, 

PARTER, LOKAL USŁUGOWO HAN
DLOWY, STANDARD DEWELOPER
SKI, PARKING PRZED BUDYNKIEM. 

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

BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, KOMFORTOWY, 
152m² IV piętro-winda, 2002r.ka-
mienica, wspólnota, na biuro, kance-
larię, usługi medyczne, edukacyjne! 
950.000 zł +VAT do uzg. 660-474-
444  BEWE 

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

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

KLEOSIN, os. Ignatki, Hala prod. - 
magazynowa Nowa 1640m².. 19.680 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

MASIEWO, budynek sklepu. 30.000 
zł  570-002-043  HAJ 

MIKŁASZEWO, budynek sklepu. 
30.000 zł  570-002-043  HAJ 

O S T R Ó W  M a z o w i e c k a ,  u l . 
Broniewskiego, pow. 350 m², działka 
1400 m². Część mieszkalna + funk-
cjonująca kawiarnia. 1.800.000 zł  
690-365-666  REMAX PARTNERS 

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

STANKUNY, gm. Wiżajny, Hotel, 
Pensjonat, Agroturystyka, 35 po-
koi, działka 12, 85ha, stajnia, linia 
brzegowa 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 
wynajęcia, ul. Gołdapska. 150 zł  
692-922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

GARAŻ 3x5m, blaszak. 800 zł  509-
156-418  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, 
B-stok, ul. Pogodna. 230 zł  510-
192-176  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, 
ul. Żyzna, B-stok. 150 zł  609-405-
958  BIAŁ 

GARAŻ z płyt betonowych (rozbie-
rany). 2.500 zł  606-204-483  SEJ 

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

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

PRODUKCJA garaży blaszanych. 
Wykonujemy garaże o różnych roz-
miarach.  606-270-111, 500-393-
800  BIAŁ 

SPRZEDAM garaż blaszany 3x5 ocyn-
kowany spad dachu w tył, drzwi 
otwierane na boki prosto od pro-
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Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

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 

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

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 mkw, działki od 330 do 
500 mkw. Kompleks pięciu nowoczesnych i ener-

gooszczędnych 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

Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

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

Apartamenty WIERZBOWA PARK to prestiżo-
wy budynek mieszkalny u zbiegu ulicy Wierzbo-
wej i Antoniukowskiej w Białymstoku. Doskona-
le zaprojektowane mieszkania oraz przestronne i 
dopracowane w każdym szczególe części wspól-
ne budynku zaspokoją najwybredniejsze gusta. 
Mieszkania o powierzchni o pow. 30-100 mkw, 

lokale użytkowe o pow. 20-180 mkw.

IV kwartał 2020 
roku. I kwar-
tał 2021 roku

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

mkw., miej-
sca parkingowe 

22-33 tys. zł.

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 piw-
nicami i miejscami postojowymi w podziemiach 

przy ul. Piasta 5 w Białymstoku. W ofercie zostały 
2 ostatnie lokale usługowe o pow. 111 – 120 mkw. 

Gotowe do 
odbioru

Lokale usługo-
we – od 5.800 

zł/m2 netto 

Domy w zabudowie szeregowej o pow. 97 m2 oraz 
bliźniak o pow. 84 m2 przy ul. Produkcyjnej na os. 
Bacieczki z ogrodem oraz stanowiskiem parkin-

gowym pod wiatą – zostały ostatnie 3 domy 

Gotowe do 
odbioru

430.000 zł 



ducenta. Różne wymiary i kształty. 
Transport i montaż Gra  s 1.650 zł  
888-886-527, 887-400-027  SIEM 

SPRZEDAM garaż ul. Żyzna 20, pod 
blokiem, B-stok. 26.000 zł  609-405-
958  BIAŁ 

WYGODNE miejsce postojowe w 
garażu podziemnym. CENTRUM, 
apartamentowiec z 2015r.ul.KA-
CZOROWSKIEGO, wjazd na pilot! 
150 zł do uzg. 660-474-444  BEWE 

WYNAJMĘ dwa garaże nowe, każdy 
22m², Chopina Park, w Bloku D, osie-
dle zamknięte monitorowane, kon-
takt po 15. 280 zł  507-597-769  SUW 

WYNAJMĘ garaż 21m², Chopina Park 
w Suwałkach, budynek D, osiedle 
monitorowane. 280 zł  572-870-
800  SUW 

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 

BUDOWLANE
ŁAPY, 1400m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, dom 8x17m, 
drewniany do remontu.  340.000 
zł  514-120-705  BIAŁ 
ŁAPY, 900m², posiadłość z domem 
drewnianym, 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, wszyst-
kie media, dobry dojazd. 60 zł m² 
785-642-439  MOŃ 
ŻÓŁTKI, 4000m², gm. Choroszcz, 
ogrodzona, wszystkie media. 75 zł 
m² 510-498-527  BIAŁ 

 » B STOK OBRZEŻA UL. 
NADAWKI  WASILKÓW, 820M², 
DZIAŁKA BUDOWLANA, 
PRĄD, KLIENT NIE PŁACI PCC. 
150.000 zł  691-028-004  BIAŁ 

 » B STOK, 1000M², SATURNA
GEN. MACZKA, DZIAŁKA 
Z DUŻYM MUROWANYM 

DOMEM I BUD. GOSPODAR
CZYMI, RÓWNIEŻ NA DZIA
ŁALNOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

B STOK, 1100m², ul. Zabłudowska, 
z domem 40m² w rogu działki, me-
dia. 340.000 zł  (85)743-15-42  BIAŁ 

B STOK, 1600m², ul. Skidelska, os. 
Białostoczek, 1600m² lub mniej. 280 
zł m² 509-782-240  BIAŁ 

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

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

BARSZCZEWO, 1000m², . 90 zł m² 
608-375-022  BIAŁ 

B A R S Z C Z E W O, 733m², prąd, 
woda, kanalizacja, 23mx32m, 
gm Choroszcz.. 109.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁOWIEŻA, 1807m², ogrodzona, 
prąd, woda, kanalizacja, ul. Podolany 
I, os. Podolany, Działka zabudowana 
domem mieszkalnym do rozbiórki, 
pow. zabudowy 500 m² 105.000 zł 
do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 1036m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Zagórki, re-
jon nowej zabudowy 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, po-
zwolenie na budowę, os. Skorupy, 
pozwolenie na budynek jednoro-
dzinny lub zabudowę szeregową 320 
zł m² do uzg. (85)744-66-87  AREA 

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

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

czeniu handlowym, usługowym, 
produkcyjnym, powierzchnia 597, 
38m². 1.100.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

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

B I A ŁY S T O K ,  3 0 0 0 0 m ²,  o s . 
Białystok-zabłudów, OKAZJA!!! 
INWESTYCYJNA, PIĘKNA, duża dział-
ka przy trasie Białystok-Zabłudów, 
warunki zabudowy 26, 67zł m²! 
770.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3099m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Skidelska, os. 
Białostoczek, przeznaczenie: zabu-
dowa jednorodzinna i tereny zielo-
ne, malowniczy zakątek; 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 szerego-
wą lub bliźniaczą 560 zł m² do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. 
Dojlidy Górne, Działka zabudo-
wana 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, 
kanalizacja, ul. -, os. Dojlidy Górne, 
prąd przy działce, gaz, kanalizacja 
woda 150m od działki. 90.000 zł  
535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, ka-
nalizacja, os. Zagórki, 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, ka-
nalizacja, os. Zagórki, 23 działki od 
pow.771 do 1459m², oraz 4877m² 
pod zabudowę jednorodzinna, 

cena 140zł m². Warunki zabudowy 
109.760 zł  885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

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

BIAŁYSTOK, 901m², ul. Ul. Raginisa, 
uzbrojona, 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, 1021m², prąd, 
woda, kanalizacja, ul. Leśna, os. 
Studziwody, blisko przystanku MPK 
(linia 1), ok. 50 m od drogi asfalto-
wej, teren suchy, równy  80.000 zł 
do uzg. 604-777-961  BIEL 

BIELSK Podlaski, 702m², ul. Obozowa 
30, Sprzedam działkę 0, 0702 ha, na 
której znajduje się dom drewniany 
do remontu i budynek gospodarczy. 
125.000 zł  798-820-427  BIEL 

CHOROSZCZ, 1185m², prąd, kanali-
zacja, Działka przy ulicy, wymiarowa, 
pod dom jednorodzinny 177.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

C H O R O S Z C Z ,  2 1 1 1 m ² ,  u l . 
Narwiańska, przeznaczona w MPZP 
pod budownictwo, pełne uzbrojenie 
w ulicy. 199.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

CHOROSZCZ, 732m², prąd, woda, 
gaz, ul. Al. Niepodległości, Działka 
w pobliżu S8.Otoczenie nowej zabu-
dowy.Objęta planem zag.Nr dzialki 
598 6. Agencjom dziękuję 105.000 
zł szt. 728-147-133  BIAŁ 

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

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

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

CZYŻEW, 1000m², wynajmę dział-
kę naprzeciw stacji cpn, przy dro-
dze krajowej, na każdą działalność. 
1.500 zł do uzg. 605-561-435  WYS 

DĄBRÓWKI, 5200m², wymiary dział-
ki 24x282m, dojazd drogą polną,  
151.000 zł  534-025-596  BIAŁ 

FASTY, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jedno-
rodzinna z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych, działka położona 
w pobliżu nowej zabudowy jedno-
rodz 121.000 zł do uzg. 698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

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

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

G M .  Ło m ża ,  6 0 a ,  S i e m i eń 
Nadrzeczny. 70 zł m² 504-464-359  
ŁOM 

GM. Choroszcz, 1988m², ogrodzona, 
prąd, pozwolenie na budowę, ul. 
Pańki, Działka budowlana z MPZP 
- możliwość podziału ! 15 min od 
Białegostoku 198.800 zł do uzg. 516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

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

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

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

GRAJEWO, 400m², z warunkami za-
budowy. 45.000 zł  660-636-023, 
532-177-513  GRAJ 

GRAJEWO, 4a 45.000 zł  660-636-
023, 532-177-513  GRAJ 

GRAJEWO, 800m², ogrodzona, prąd, 
woda, ul. Kolejowa, ważna decyzja 
o warunkach zabudowy. 59.000 zł  
660-636-023, 532-177-513  GRAJ 

HALICKIE, 1200m², os. Dojlidy, dział-
ka z domkiem drewnianym i budyn-
kiem gospodarczym murowanym. 
77.000 zł  606-808-591  BIAŁ 

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

HORODNIANY Kleosin, 1350m², 
działki 1350m² i 679m², 130-150zł 
m². 606-212-552  BIAŁ 

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

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

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

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

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

K L E PA C Z E , 808m², prąd, ul. 
Wodociągowa, pełne media ok 
30m od działki w drodze asfalto-
wej, kwadrat 121.200 zł  885-850-
247, (85)744-66-87  AREA 

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

KOTŁY, 1000m², . 30.000 zł do uzg. 
606-404-199  BIEL 

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

LEWICKIE, 1483m², prąd, woda, gm. 
Juchnowiec 133.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

LEWKOWIEC, Gm. Trzcianne, 92a, 
woda, możliwość wykopania sta-
wu, możliwość podziału na poło-
wę. 130.000 zł  (85)651-46-99  BIAŁ 
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 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 
MILEJCZYCE, 0.40ha, brzoza, prąd, 
woda. 55.000 zł  728-860-389  SIEM 

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

MOŃKI, 670m², ul. Nowokocielna, 
os. Wasilków, na osiedlu domów 
jednorodzinnych 65.000 zł  663-
460-468  MOŃ 

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

NAREWKA, 0.27ha, . 30.000 zł  662-
211-846, 608-428-805  HAJ 

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

NIEWODNICA 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 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 budo-
wę, 5km za b-stokiem, aktualne 
wz na dom jednorodzinny sucha 
dojazd utwardz.od właściciela, no-
wość 100.000 zł do uzg. 696-566-
280  BIAŁ 

N I E W O D N I C A  Nar g i lewsk a , 
1739m², prąd, woda, pozwolenie 
na budowę, kształtna nowa! 5km za 
Białymstokiem, aktualne wz na dom 
jednorodzinny, dojazd utwardzony, 
sucha 130.000 zł do uzg. 696-566-
280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 4140m², 
prąd, woda, rolna, gm.j.koscielny 
blisko Białegostoku, mozliwosc prze-
kształcenia za jakiś czas na budowla-
ną szer50 dł83 dojazd utw 285.000 
zł do uzg. 696-566-169  BIAŁ 

NOWE Aleksandrowo, 946m², prąd, 
woda, gaz, ul. Słoneczna, wszystkie 
media na działce, działka położona 
wśród nowo wybudowanych do-
mów jednorodzinnych. 154.000 zł  
698-816-633  BIAŁ 

NOWODWORCE, 1019m², prąd, 
woda, gaz, pełne media, działka po-
łożona wśród nowo wybudowanych 
domów jednorodzinnych. 180 zł m² 
698-816-633  BIAŁ 

NOWODWORCE, 1388m², działka 
budowlana 30x46m.. 239.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

NOWODWORCE, 30a, ul. Supraślska, 
dł. 90m, szer. 35m. 250 zł m² 784-
454-252  BIAŁ 

OK. Giżycka, 1600m², z dostępem 
do jeziora i plaży. 130 zł m² 507-
960-008  GIŻ 

OKOLICE Bielska Podlaskiego, 
2300m², pozwolenie na budowę, 
siedlisko 59.000 zł  534-025-596  
BIEL 

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. -, os. Olmonty, cicha 
spokojna okolica. 135.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

OLMONTY, 1500m², 3 działki bu-
dowlane, plan zagospodarowania, 
prąd, woda, kanalizacja, teren płaski, 
suchy, nasłoneczniony, blisko lasek. 
140 zł m² 884-691-250  BIAŁ 

O L S Z E WO Węgorzewskie 27, 
5000m², prąd, woda, ul. Ul. Gliniana, 
os. Białystok, działka na Mazurach 
z domem 130m² do remontu, bli-
sko las, jeziora. 50.000 zł  884-830-
185  BIAŁ 

OSOWICZE, 839m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, z warunkami zabu-
dowy, pow. od 839-1025 m², 246zł 
m² 175.644 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

 » PAŃKI, 21000M², W OTULI
NIE NATURY 2000, 6KM ZA 
CHOROSZCZĄ, KSZTAŁTNA, 
PRZY LESIE, WODOCIĄG, 
ŚWIATŁO, CICHA I SPOKOJNA 
OKOLICA, NA POSIADŁOŚĆ LUB 
BIZNES ITP. 602-717-353  BIAŁ 

PASYNKI, 2200m², gm. Zabłudów, 
warunki zabudowy. 30 zł m² 609-
405-958  BIAŁ 

POŚWIĘTNE, 1500m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, Działka kwadrato-
wa. Osiedle domów jednorodzin-
nych. 65.000 zł do uzg. 506-173-
782  BIAŁ 

POROSŁY Kolonia, 2704m², prąd, 
woda, gaz, Działka z dobrym dojaz-
dem pod budownictwo jednorodzin-
ne 230 zł m² 574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

POWIAT Siemiatycze, 1000m², gra-
niczącą z Bugiem. 350 zł m² 663-
414-849  SIEM 

RAFAŁÓWKA, 1710m², z warunkami 
zabudowy, prąd; za szkołą 42.000 zł  
606-881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 2231m² 56.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

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

SKRYBICZE, 2051m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ATRAKCYJNA, bu-
dowlana, warunki zabudowy, w po-
bliżu przystanek MPK, dobry dojazd! 
184.000 zł  660-474-444  BEWE 

SKRYBICZE, 646m², prąd, woda, gaz, 
ATRAKCYJNE działki 646m², 1405m², 
2051m², cena od 90zł m²  90 zł m² 
660-474-444  BEWE 
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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 

Kameralna inwestycja przy ul. Al. Solidarności w 
Białymstoku - Bocianie Gniazdo II. Mieszkania od 
44,55 do 49m2. Kameralny charakter zabudowy, 
tylko 30 mieszkań w budynku. Garaż podziem-
ny, winda. Komórki w cenie mieszkania. Znako-
mita lokalizacja: w pobliżu przedszkole, szkoła 
podstawowa, liceum, obiekty handlowe, usłu-
gowe i sportowe, przychodnie. Blisko centrum.

IV kwartał 2019 Od 5600zł/m2

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

 I kwartał 2020

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 Od 4.726zzł/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

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. 189-218 mkw. (z garażem), 
działki o pow. 200-558 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 !

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



SKRYBICZE, 646m², prąd, woda, gaz, 
ATRAKCYJNE działki 646m², 1405m², 
2051m², cena od 90zł m²  90 zł m² 
660-474-444  BEWE 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, gaz, ka-
nalizacja, ul. -, os. Sobolewo, rolna 
z warunkami zabudowy, uzbrojenie 
30 m od działki. 170.000 zł  535-206-
800, 782-347-235  BIAŁ 

SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie 
położona działka z warunkami za-
budowy, blisko drogi asfaltowej i 
przystanku, w otulinie lasu i działek 
zabudowanych 145 zł m² do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

SOBOLEWO, 1800m², prąd, woda, 
kanalizacja, z wydanymi warunkami 
zabudowy 145 zł m² do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

SOBOLEWO, 3600m², prąd, woda, 
kanalizacja, dwie działki po 1800m², 
możliwość zakupu oddzielnie 145 zł 
m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

SOCHONIE, 1100m², ul. Cicha, os. 
Wasilków, przy lesie z projektem 
i pozwoleniem na budowę domu 
150.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

SOCHONIE, 2100m², uzbrojona. 95 
zł m² 509-782-240  BIAŁ 

SOCHONIE, 802m², prąd, woda 
108.500 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

SOCHONIE, 895m², prąd, woda, ka-
nalizacja 179.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

SOFIPOL, 1000m², działka nie ogro-
dzona puste pole z wydanymi wa-
runkami zabudowy domu jedno-
rodzinnego z garażem 20km od 
Białegostoku. 39.000 zł  518-424-
186  BIAŁ 

SOFIPOL, 1100m², ogrodzona, dzial-
ka nowe ogrodzenie z wydanymi 
z gminy warunkami na dom calo-
roczny z garazem 55.000 zł  730-
076-599  BIAŁ 

SOKOŁY, 5000m², woda, gaz, kana-
lizacja 56 zł m² 733-203-160  WYS 

STUDZIANKI, 1206m², z wydanymi 
warunkami zabudowy, przy drodze 
asfaltowej, woda, prąd, kanalizacja, 
ks. wieczysta. 70 zł m² (85)710-40-
51  BIAŁ 

STUDZIANKI, 3000m², warunki za-
budowy, możliwość podziału na 2, 
dwie drogi dojazdowe, ciche, spo-
kojne miejsce. 95 zł m² 694-175-
685  BIAŁ 

SUPRAŚL, 821m², ul. Zielona 24a, 
działka uzbrojona. 180.620 zł  662-
285-840  BIAŁ 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę, blisko szkoła. 225.000 zł  721-
287-032  BIAŁ 

TRYCZÓWKA, 5100m², 2-działki po 
2500m² wszystkie media, w kształ-
cie kwadratu. 35 zł m² 668-642-782  
BIAŁ 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
2950m², prąd, Działka z WZ na dom 
mieszkalny, nr geod. 86 1. Równa 
ładnie położona w cichej i spokoj-
nej okolicy 16 zł m² do uzg. 600-
307-048  BIAŁ 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
4200m², prąd, Działka z WZ na dom 
mieszkalny, nr geod. 92. Równa ład-
nie położona w cichej i spokojnej 
okolicy 16 zł m² do uzg. 600-307-
048  BIAŁ 

WASILKÓW, 861m², prąd, woda, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę 
190.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

WDZIĘKOŃ Pierwszy, 16a 40.000 zł  
784-075-106  ZAM 

W O R O S Z Y ŁY,  16 0 0 m ²,  g m . 
Wasilków. 65 zł m² 509-782-240  
BIAŁ 

WÓLKA Ratowiecka, 1000m², prąd, 
dobra inwestycja, możliwość wy-
boru działki 39.900 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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 bu-
dowę, ul. Szlachecka, os. Zaścianki, 
zatwierdzony projekt budowla-
ny na 11 budynków szeregowych 
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, 3000m², z możliwością 
uzyskania warunków zabud., więk-
sza działka 8888m² z war.zabud., 
dojazd utwardzony, 30zł m² cena 
do negocjacji  30 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

ZAGRUSZANY, 2225m², z warun-
kami zabudowy na dom jednoro-
dzinny. 35 zł m² 609-405-958  BIAŁ 

ZAGRUSZANY, 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 

ZAJEZIERCE, 6000m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 120.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

ZALESIANY, 735m², prąd, woda, po-
zwolenie na budowę, . 66.150 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

ZALESIANY, 910m², dwie dział-
ki 910m² i 800m², kierunek Łapy, 
7km od B-stoku, nowe os. domów 
1-rodzinnych, warunki zabudowy, 
media: kanalizacja, prąd, woda. 125 
zł m² do uzg. 504-936-730  BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 
4644m², ogrodzona, prąd, woda, ka-
nalizacja, pięknie położona, graniczy 
z lasem, 5km od Białegostoku, wa-
runki zabudowy 394.000 zł do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

ZWIERKI, 1580m², Działka pod za-
budowę jednorodzinną oraz usłu-
gową. Media w drodze. W okolicy 

rozpoczęte budowy domów jedno-
rodzinnych. 87.000 zł  576-070-703  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

REKREACYJNE

BAKAŁARZEWO, 2329m², ogrodzo-
na, prąd, woda 150.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

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

GM Grajewo, 1600m², rekreacyjno- 
budowlana, media, dostęp do plaży 
i jeziora Pisajno. 120 zł m² 507-960-
008  GRAJ 

GM. Giżycko, 1600m², rekreacyjno- 
budowlana, plan na budowę, z do-
stępem do jeziora Kisajno +media. 
130 zł m² 507-960-008  GIŻ 

JABŁOŃSKIE, 12400m², wjazd z dro-
gi asfaltowej, z wodą przepływo-
wą zadrzewiona, z czynna planta-
cją malin ok 30a media na miejscu. 
100.000 zł  502-274-443 

KOL. Księżyno, 1000m², obok ul. 
Brukowej, ze stawem, ogrodzona, 
garaż, altana, z możliwością zabudo-
wy i rozdziału na działki po 500m². 
190.000 zł  607-313-007  BIAŁ 

MOŚCISKA, 1574m², prąd, Działki 
maja regularne kształty i powierzch-
nie, Powierzchnie oferowanych nie-
ruchomości wynoszą od 1121 m² 
do 3267 m² . 55 zł m² 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

OK Gołdapii, 1.50ha, ranczo, dom 
235m², 3-budynki gospodarcze o 
pow. 700m² 650.000 zł  502-274-
443  GOŁ 

OK. Siemiatycz, 1000m², z widokiem 
na Bug, posiadam materiał na dom, 
gotowy fundament. 50 zł m² 663-
414-849  SIEM 

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

WIEŚ Słomianka, 2000m², z zabu-
dowaniami. 50.000 zł  576-905-
428  BIAŁ 

ZAGRUSZANY, 2212m², warunki za-
budowy. 35 zł m² 609-405-958  BIAŁ 

ZELWA, 2005m², warunki zabudowy 
do zabudowy letniskowej lub miesz-
kalnej, Nieruchomość położona jest 
w odległości około 300 m od jezio-
ra Zelwa 55.000 zł  604-560-718, 
(85)742-21-15  eM4 

ROLNE
B I AŁA S Z E WO Gmin Grajewo, 
0.50ha, łąka.  8.000 zł  660-006-
425  GRAJ 

BIAŁYSTOK, 6019m², ul. Generała 
Maczka, 1000-lecia PP. 150 zł m² 
504-542-390  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 1077m², woda, 
kanalizacja, ul. Żeromskiego, os. 
Widowo, Wymiary ok 27x40 m, nr 
geod.138 1. Niedaleko MPK, dojazd 
asfaltową drogą.Wokół domki je 
110.000 zł  605-352-088  BIAŁ 

BOGDANKI, 11500m², ogrodzona, 
prąd, woda, warunki zabudowy, ze-
zwolenie na staw, w pobliżu szkoła, 
przychodnia, sklep 345.000 zł  601-
918-020, (85)744-50-60  BMJ 

CHOROSZCZ, 4000m², ul. Zastawie 
I I, os. Zastawie, sprzedam działkę 
w sąsiedztwie zabudowa jednoro-
dzinna. Blisko szosy Kruszewskiej. 
40 zł m² do uzg. 698-647-458, 660-
438-922  BIAŁ 

CHRABOŁY, 3000m², prąd, woda, 
kanalizacja, os. gm. Dobrzyniewo, 
prostokąt 50x60, teren suchy, rów-
ny, możliwa budowa domu z pod-
piwniczeniem,  87.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 0.50ha, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głów-
nej drogi asfaltowej, Ełk Augustów. 
35.000 zł  660-006-425  EŁK 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 1ha, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głów-
nej 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 

DZIKIE, 5675m², rolno-leśna, wszyst-
kie media przy działce. 15 zł m² 502-
701-530  BIAŁ 

FOLWARKI Tylwickie, 1200m², oraz 
5000m², gm. Zabłudów, możliwość 
przekształcenia. 8 zł m² 511-273-
647  BIAŁ 

GM. Lipsk, 3ha, gospodarstwo z źró-
dłem na stawy. 30.000 zł  601-341-
483  AUG 

GM. Sokółka, 8300m², rolno- budow-
lana, prąd, wodociąg, blisko puszcza 
Knyszyńska i rzeka, możliwość wy-
kopania stawu 13 zł m² 511-240-
244  SOK 

GM. Zabłudów, 2.50ha, działka 
leśna znajduje się 700 m od szo-
sy Białystok-Lublin. Dojazd drogą 
gminną w pobliżu prąd. 135.000 zł  
883-688-022  BIAŁ 

G M . Zab łudów, 3ha, okolice 
Halickich, przylegająca do drogi 
Kuriany -Halickie. 800.000 zł  502-
787-601  BIAŁ 

GM. Zabłudów, 6900m² 4 zł m² 668-
642-782  BIAŁ 

GM. Zabłudów, 9000m² 6 zł m² 668-
642-782  BIAŁ 
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GMINA Szepietowo, 3.10ha, Warele 
Nowe 3.10ha, 135 000zł za hektar 
Ziemia rolna 3, 1ha położona przy 
drodze asfaltowej w jednym kawał-
ku 135.000 zł  (86)277-45-92  WYS 

GRABOWIEC, 1.70ha, łąka z la-
sem 1.23ha i 0.47ha, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 35.000 zł do uzg. 663-
691-430  HAJ 

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

GRÓDEK, 45m², z czego 15.000m² to 
las, klasa ziemi V, dojazd drogą asfal-
tową 140.000 zł  534-025-596  BIAŁ 

H O R N O W O ,  1 . 7 1 h a , 
GmDziadkowice(Hornowo) numer 
geodezyjny91 1.Droga asfaltowa, 
strumyk, zabudowania w pobliżu. 
80.000 zł  604-934-569  SIEM 

JEŻEWO Stare, 1600m², prąd, woda, 
działka rolną-budowlana położo-
na w Jeżewie Starym przy trasie do 
Łomży o wym. 19, 5x 83m Bardzo 
dobra lokalizacja do zjazdu  89.000 
zł do uzg. 668-414-599  BIAŁ 

JUCHNOWIEC Kościelny, 3000m², 
Możliwość uzyskania warunków za-
budowy. Obok działki woda, kanali-
zacja, prąd. Działka w kształcie tra-
pezu. 75.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

JUROWCE, 1400m², działka rol-
na, gm.Wasilków. 96.600 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

JUROWCE, 2600m², działka rol-
na, gm.Wasilków. 179.400 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

KIREJEWSZCZYZNA, 2.50ha, gmi-
na Dąbrowa Biał siedlisko na sprze-
daż kolonia kirejewszczyzna 2, 5ha 
dom garaż obora stodoła staw las. 
250.000 zł  531-039-815  SOK 

KLEPACZE, 2135m², na działce ol-
szyna. 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 

KOL. Baciuty, 0.50ha, . 150.000 zł  
728-343-757  BIAŁ 

KUCHARY Skutniki, 4500m², gm. 
Czerwińsk nad Wisłą, powiat Płońsk, 
dom 100m², 60km od Warszawy 
+budynki gospodarcze. 250.000 zł  
511-757-354 

KURIANY, 12000m², warunki zabu-
dowy na dwie wydzielone działki, 
możliwość dalszego podziału, 500m 
od B-stoku. 68 zł m² 501-658-083  
BIAŁ 

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

NIEWODNICA Nargilewska, 8278m², 
prąd, woda, możliwość za jakiś czas 
przekształcenia 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 

O G RO D N I C Z K I - Juchnowiec, 
2900m², prąd, woda, gaz, kanaliza-
cja, wymiary - 27m X 107m.. 199.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

OK. Moniek, 3.33ha, przy trasie 
Koleśniki -Łupichy. 10 zł m² 512-
736-054  MOŃ 

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

PIJAWNE Ruskie, 7000m², pole. 
22.000 zł do uzg. 513-489-553  AUG 

POW. Łomżyński, 11ha, wraz z bu-
dynkami zamienię na mieszkanie w 
Łomży lub Białymstoku, telefono-
wać 18-20. 730-231-675  ŁOM 

POW. Siemiatycze, wydzierżawię 
łąki i nieużytki, od 1ha powierzchni, 
pow. siemiatycki, hajnowski i bielski, 
na dłuższy okres. 500-874-306  SIEM 

POWIAT Sokółka, 0.30ha, w dwóch 
częściach+ stodoła przy samej wsi 
40tyś+5tyś.  (85)661-49-90  SOK 

RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, 
do rozbiórki, siedlisko, trzy działki o 
łącznej pow. 7300m², piękna okoli-
ca, media: prąd, wodociąg, droga 
asfaltowa 160.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

S A M UŁK I Ma łe, gm. Wyszki, 
3858m², warunki zabudowy, dojazd 
droga asfaltową, w pobliżu woda, 
prąd, telefon, nr geod. 255-2. 50.000 
zł  603-456-433  BIAŁ 

SIELC, 15300m², Spredam działkę 
budowlaną o powierzchni 1, 53 ha 
w obrębie 0019, Sielc, gm. Boćki, 

Powiat Bielski. O numerze geode-
zyjnym 387. 66.499 zł do uzg. 798-
235-750  BIEL 

SOLNICZKI, 10220m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Solniczki, rolna 
z możliwością zabudowy, media w 
odległości 90m, kształtna 40x256 
530.000 zł do uzg. 660-474-444  
BEWE 

SOLNICZKI, 3300m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, 35x94 możliwość 
zabudowy, wszystkie media w dro-
dze asfaltowej ok.90m w otoczeniu 
zabudowa jednorodz.ATRAKCYJNA! 
227.000 zł do uzg. 660-474-444  
BEWE 

SOLNICZKI, 6920m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ATRAKCYJNA dział-
ka z możliwością zabudowy, wszyst-
kie media w odległości ok.180m, 
SUPER lokalizacja!!! 310.000 zł do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

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

SURAŻ Daniłowo, 1.50ha, łąka, nr. 
działki 268-2. 35.000 zł  516-407-
095  BIAŁ 

SZYMANY, Sołki k. Grajewa, 24ha, 
Oddam w dzierżawę 24 ha łąk. 
Położone w Szymanach, Sołkach, 
Łamanych Grądach k. Grajewa. Cena 
200-500 zł za ha 601-232-542  GRAJ 

WARELE Nowe, 3.10ha, Ziemia rolna 
3, 1ha położona pomiędzy Warele-
Nowe a Wyliny Ruś. Wjazd bespo-
średnio z drogi asfaltowej. Cena 
za ha 155 000zł Numer działki 110 
155.000 zł ha (86)277-45-92  WYS 

W A S I L K Ó W ,  6 5 0 0 m ² ,  u l . 
Grodzieńska, os. Wasilków, łąka 
w pobliżu działki zabudowanej 
150.000 zł  663-460-468  BIAŁ 

W A S I L K Ó W ,  9 0 0 0 m ² ,  u l . 
Grodzieńska, os. Wasilków, łąka 
400m od rzeki Supraśl, graniczy 
z działką zabudowaną 130.000 zł  
663-460-468  BIAŁ 

WYK, 8.51ha, ogrodzona, prąd, 
woda, Sprzedam lub wydzierżawię 
Gospodarstwo rolne 8, 51ha Wyk 

Zbójna, Gospodarstwo składa się 
z 4 działek. Ogłoszenie właścicie-
la 350.000 zł do uzg. 695-501-173  
ŁOM 

WYLINY Ruś, 3.10ha, 135 000zł za 
hektar Ziemia rolna 3, 1ha położona 
pomiędzy Warele-Nowe a Wyliny 
Ruś. Wjazd bezpośrednio z drogi as-
faltowej.Numer działki 110. 135.000 
zł ha do uzg. 799-982-737, (86)277-
45-92  WYS 

WYSOKIE Mazowieckie, 1.60ha, 
działka rolna. 150.000 zł  503-788-
597  WYS 

WYSZKI, 4ha, Sprzedam łąki gmi-
na Wyszki obręb Samołuki duże i 
małe 3 ha oraz obręb Strabla Łyse 
1 ha (natura 2000). Wysokie dopła-
ty rol-środ. 18.000 zł ha 604-934-
569  BIEL 

WÓLKA Gm. Juchnowiec K., 1.86ha, 
rolno-budowlana, przy drodze asfal-
towej B-stok- Bielsk Podlaski, woda, 
prąd, kanalizacja, telefon. 10 zł m² 
505-103-220  BIAŁ 

ZDRODY Stare, 1.50ha 110.000 zł  
501-574-507  BIAŁ 

ZWIERKI, 2900m², ul. Grodzieńska, 
os. Wasilków, w zacisznym miejscu w 
sąsiedztwie lasu 7k od Białegostoku 
50 zł m² 663-460-468  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
BIELSK Podlaski, 2500m², . 249 zł m² 
507-627-791  BIEL 

SOKOŁY, 3500m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 60 zł  733-203-160  WYS 

BACIUTY, 3000m², działka zagrodo-
wa z warunkami zabudowy, wokół 
las. 30 zł m² 608-375-022  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 120m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ul. Kujawska, działka pod 
garaże, z możliwością powiększenia 
działki. 36.000 zł  504-322-490  BIAŁ 

BOROWSKIE Gziki, 5400m², leśna 
drzewostan: sosna, brzoza, osika, 
dąb, przy drodze asfaltowej. 25.000 
zł  502-787-601  BIAŁ 

CIELICZANKA, 1900m², ok. Supraśla, 
400m² starorzecza, starodrzew, 
skarpa z piękną panorama lasu, łąki i 
koryta rzeki Supraśl. 210.000 zł  608-
286-748  BIAŁ 

DOBRZYNIEWO, 2ha, łąka. 35.000 
zł ha 507-975-896  BIAŁ 

FOLWARKI Wielkie, 3300m², dział-
ka siedliskowa, niezabudowana, 
woda, prąd 29.000 zł  606-881-
066  BOMAR 

GM. Łomża, 3000m², wynajmę dział-
kę, ogrodzona, 2 bramy przejezdne. 
1.500 zł  729-389-825  ŁOM 

GM. Bielsk Podlaski, 1.20ha, dział-
ka przeznaczona pod żwirownię. 
400.000 zł do uzg. 539-917-281  BIEL 

GM. Grajewo, 18ha, las sosnowy 
wiek 40-70 lat, możliwość podłą-
czenia energii, wody, dojazd dro-
gą utwardzoną, 5km od Grajewa. 
40.000 zł ha do uzg. 693-246-829  
GRAJ 

 Gm. Juchnowiec, 2600m², 
15km od Białegostoku, sie-

dlisko z domem murowanym. 
40 zł m² 501-757-856  BIAŁ 

GM. Nurzec Stacja Sto łbce 67, 
3000m², ziemia orna 3000m² +sie-
dlisko 1710m²: dom drewniany, za-
budowania gospodarcze. 70.000 zł  
668-214-078  SIEM 

GM. Suraż, 91a, można podzielić na 
mniejsze działki, blisko lasu, rzeka 
Narew. 65.000 zł  508-789-456  BIAŁ 

GM. Trzcianne, 1.20ha, las olszyna. 
30.000 zł  506-260-850  MOŃ 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z do-
mem. 87.000 zł  663-691-430  HAJ 

GRÓJEC, 5.59ha, woda, kanaliza-
cja, gospodarstwo rolne, budynki 
murowane, zakład samochodowy. 
800.000 zł  513-414-390 

HENRYKOWO, 9500m², łąka, po obu 
stronach droga asfaltowa. 25 zł m² 
502-787-601  BIAŁ 

KLEWINOWO, 0.15ha, las. 3 zł m² 
668-642-782  BIAŁ 

 » KOBYLIN, 2500M², GM. 
PIĄTNICA, DZIAŁKA SIEDLISKO
WA DO WYDZIERŻAWIENIA, 
DOM +BUD. GOSPODARCZY, 
OGRODZONA, UTWARDZO
NA. 600-588-666  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², gm. Piątnica, 
działka siedliskowa do wynajęcia, z 
możliwością zamieszkania. 1.500 zł  
729-389-825  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², przy trasie 61, 
siedliskowa, ogrodzona, utwardzo-
na, dom +bud. gospodarczy. 1.500 
zł  600-588-666  ŁOM 

KONARZYCE, 3000m², 1500m² lub 
3000m², Działka do wynajęcia lub 
sprzedaży. 1.000 zł  600-588-666  
ŁOM 

KSIĘŻYNO, 0.80ha, las 0.8ha i 0.9ha, 
25-35zł-m².. 606-212-552  BIAŁ 

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 

NETTA Folwark, 2.50ha, gm. Bargłów 
Kościelny, łąka. 39.000 zł do uzg. 
607-233-202  AUG 

NOWOSADY, 2300m², prąd, gm. 
Zabłudów, siedlisko, wodociąg, do-
bry dojazd, cisza. 90.000 zł do uzg. 
795-016-613  BIAŁ 

 » OK CZEREMCHY, 3.50HA, 
POD INWESTYCJĘ, NA TE
RENIE PRZYGRANICZNYM, 
UZBROJONA Z PRAWEM 
ZABUDOWY, PLUS LAS. 
80.000 zł  667-304-347  BIEL 

OSIPY Zakrzewizna, 1000m², gm. 
wysokie Mazowieckie, siedliskowa 
+las 6000m². 120.000 zł  604-052-
748  WYS 

OSIPY Zakrzewizna, 3100m², gm. 
Wysokie Maz. działka zagrodowa. 
100.000 zł  604-052-748  WYS 

PIEKUTOWO, 1.44ha, gm. Bargłów, 
łąka. 43.000 zł do uzg. 607-233-
202  AUG 

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

RAJGRÓD, 4282m², działka siedli-
skowa, uzbrojona, z domem drew-
nianym parterowym dwurodzinnym 
o pow. 104m². 26 zł m² 601-780-
245  GRAJ 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, 
działka na wynajem, nieruchomość 
gruntowa. 3.800 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 
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Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

Białystok, ul. Pieczurki 3A. Kameralne osiedle na 
obrzeżach centrum, wśród zieleni. W sprzedaży seg-
menty środkowe w stanie deweloperskim: 112,60m2 

(plus strych ok 20m2), działka 221m2 - cena 
450.000zł. W sprzedaży również 2 segmenty brzego-
we w stanie deweloperskim: 112,60m2 (plus strych 

ok 20m2), działka 332m2 - 520.000 zł, 112,60m2 
(plus strych ok 20m2), działka 370m2 - 530.000 zł

Cena 450.000 zł.

R/S Development Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Składowa 7 lok. 109, 

15-399 Białystok, 
tel. 662-229-119 

www.rsbi.pl 

Nasza inwestycja składa się z 19 domów w za-
budowie szeregowej, które zlokalizowane są 

w Białymstoku przy ul. Baranowickiej. Po-
wierzchnie szeregówek równe są 121.90 m2. Po-

wierzchnie działek zależne są od usytuowania 
domu – powierzchnia działki szeregówki środ-
kowej wynosi 160 m2, zaś powierzchnia dział-

ki szeregówki rogowej wynosi 220 m2.
Obok bramy przystanek BKM, w niewielkiej od-

ległości szkoła podstawowa, żłobek, pla-
ża miejska, basen oraz szkoła podstawowa. 

Polmak
tel. 602 102 041

polmak@polmak.pl
www.osiedlezielonadolina.pl

Zielona Dolina – osiedle domów wolnostojących w 
Osowiczach k. Białegostoku (kierujemy się na Zawa-
dy). Osowicze to spokojna, cicha i malownicza wieś. 
Docelowo osiedle będzie liczyło około 40 domów. 

Domy są w stanie surowym otwartym lub zamknię-
tym i z wykonaną elewacją. Istnieje możliwość wy-

budowania domu na wybranej działce i według 
projektu Klienta. Teren jest uzbrojony w prąd, gaz, 
wodę i kanalizację. Pow. domów 150-180 na dział-
kach 812-845, pow. bliźniaka 180,6 na działce 407

gotowy do 
odbioru

PIĄTKOWSKI DEVELOPMENT
ul. Bitwy Białostockiej 4A 

lok. 111, Białystok 
tel. 85 72 22 570 

biuro@piatkowskidevelopment.pl
www.piatkowskidevelopment.pl

Nowoczesność, funkcjonalność, elegancja – to wła-
śnie cechuje naszą najnowszą inwestycję składającą 

się z 14 domów w zabudowie szeregowej. Jej atu-
tem jest doskonała lokalizacja – ulica Karmelowa, 
nieopodal ulicy Nowowarszawskiej, osiedle Skoru-

py. Cicha, spokojna okolica domów jednorodzinnych, 
położona blisko ścisłego centrum miasta. Domy zo-

stały zaprojektowane z największą starannością, 
dobrano materiały najlepszej jakości oraz wykorzy-

stano rozwiązania, które sprostają wymaganiom 
najbardziej wymagających Klientów. Oferujemy 

Państwu segmenty o pow. 118,15 m2 - 142,59 m2.

IV kwartał 
2019 roku.



S O K Ó Ł K A ,  10 8 55 m ²,  p rąd , 
woda, pozwolenie na budowę, 
Popiołówka gm.Korycin. 217.100 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

WOJNY Pogorzel, 60a, łąka, gm. 
Szepietowo, zamiana na samochód 
osobowy, 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, 
ustronne, spokojne miejsce. 35 zł m² 
do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

ZARĘBY Kościelne, 2.50ha, oddam 
w dzierżawę 2.5ha łąki. 800 zł ha 
535-609-450  OMA 

ZIEMIA ROLNA
ŁĘTOWNICA, 11ha, prąd, woda, 
Ziemia rolna ok. 11 ha w jednej czę-
ści razem z siedliskiem i sadem z każ-
dej strony dojazd szosą 100.000 zł 
ha do uzg. 604-973-085, 501575556  
ZAM 

ŁADY Borowe, 3.60ha, gm. Zambrów, 
ziemia orna. 80.000 zł ha 661-737-
639  ZAM 

CHOROSZCZ, 60000m², Sprzedam 
ziemię rolną w gminie Choroszcz 6ha 
w jednym kawałku, ładna lokalizacja, 
dobry dojazd na skraju wsi 32 zł m² 
883248163  BIAŁ 

G. Michałowo, 2ha, łąka 35.000 zł ha 
517-682-184  BIAŁ 

GM. Janów, 1ha, ziemia orna. 25.000 
zł  793-433-039  SOK 

GM. Przerośl, 4.25ha, nad rzeką. 
32.000 zł ha 792-182-515  SUW 

GM. Tykocin, 3.50ha 15.000 zł ha 
576-905-428  BIAŁ 

GMINA Michałowo, 4.20ha, las 
35.000 zł ha 517-682-184  BIAŁ 

GMINA Poświętne, 1.50ha, Zdrody 
Stare  110.000 zł  501-574-507, 
502652014  BIAŁ 

GMNIA Siemiatycze, 87a, Natura 
2000, 500 od rzeki Bug. 25.000 zł  
601-248-447  SIEM 

GRABOWIEC, 0.31ha, zasadzona 
brzozą, gm. Dubicze Cerkiewne. 
30.000 zł do uzg. 663-691-430  HAJ 

GRABOWIEC, 3.10ha, ziemia orna 
z lasem, gm. Dubicze Cerkiewne. 
70.000 zł do uzg. 663-691-430  HAJ 

JAZIEWO, 6.30ha, gm. Sztabin, go-
spodarstwo rolne 6.3ha +siedlisko 
0.80ha. 280.000 zł  608-341-713  
AUG 

KNYSZYN, 28a, . 24.000 zł  508-995-
628  MOŃ 

KNYSZYN, 60a 30.000 zł  508-995-
628  MOŃ 

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

SKRYBICZE, 1ha, . 36 zł m² 785-446-
820  BIAŁ 

STRYKI, 1.70ha, Stryki, 1.70ha, 
Sprzedam dwie działki o łącznej 
powierzchni 1.7ha położonej w wsi 
Stryki. Możliwość zabudowy. 70.000 
zł do uzg. (85)731-07-61  BIEL 

STUDZIANKI, 1.54ha, . 40 zł m² 
(85)710-40-51  BIAŁ 

SURAŻ, 50ha, Wezmę w dzierża-
wę grunty orne, łąki ok Boćki, 
Milejczyce  695-332-129  BIEL 

SZEPIETOWO, 3.10ha, Warele Nowe 
3.10ha, 135 000zł za hektar Ziemia 
rolna 3, 1ha w jednym kawałku przy 
drodze Cena: 135.000 zł ha do uzg.  
135.000 zł  (86)277-45-92  WYS 

WYK, 8.51ha, ogrodzona, prąd, 
woda, Sprzedam lub wydzierżawię 
Gospodarstwo rolne Wyk Zbójna, 
Gospodarstwo składa się z 4 działek. 
Ogłoszenie właściciela 350.000 zł do 
uzg. 698-501-173  ŁOM 

POKOJE DO WYNAJĘCIA

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

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

B STOK, ul. Chrobrego, os. Piasta, 
wynajmę pokój kobiecie odpowie-
dzialnej, pracującej lub studentce, 

komfortowe warunki, na dłużej, 
200zł kaucja.  300 zł +opłaty 733-
541-140  BIAŁ 

B STOK, ul. Jaroszówka 46, wynajmę 
pokój osobie pracującej. 400 zł  607-
136-445  BIAŁ 

 » B STOK, UL. PUŁASKIEGO 
67, STUDENCI  POSZUKUJE
MY WSPÓŁLOKATORA RKĘ 
DO 3EGO SAMODZIELNEGO, 
UMEBLOWANEGO CIEPŁE
GO POKOJU, AGD, INTER
NET, CZYNSZ +OPŁATY. 550 
zł całość 602-524-779  BIAŁ 

B STOK, ul. Tuwima 1, os. Antoniuk, 
umeblowany pokój w mieszkaniu 2 
pokojowym, na pierwszym piętrze, 
osobie na emeryturze, niepalącej. 
400 zł +liczniki 604-844-765, 603-
063-294  BIAŁ 

B STOK, ul. Wasilkowska, pokój, ka-
ucja zwrotna 200zł. 500 zł całość 
695-974-308  BIAŁ 

 B-stok, wynajmę pokój męż-
czyźnie bez nałogów z łazien-

ką i aneksem kuchennym, 420zł 
+światło. 693-160-490  BIAŁ 

B I AŁYS TO K, ul. Ciep ła 9, os. 
Centrum, Tanie noclegi w Centrum 
miasta. 20 zł osoba 500-724-100, 
533-490-495  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Popieuszki, pokój na 
4 piętrze, umeblowany, od zaraz. 
450 zł  692-482-171  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka 64 E, 
os. Mickiewicza, Tanie noclegi na 
doby. Pokoje 2-3-4 osobowe. 20 zł 
osoba 533-490-495, 500-724-100  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Zwycięstwa, stu-
dentce, lub pracującej. 450 zł ca-
łość 506-986-698  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, wynajmę urządzony 
pokój w domu jednorodzinnym bli-
sko centrum, osobie pracującej lub 
studentom, kaucja. 550 zł  501-812-
412  BIAŁ 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia. 
25 zł doba 660-636-023, 532-177-
513  GRAJ 

 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 S T O K ,  1  p o k o j e ,  u l . 
Wołodyjowskiego, 25m² kawalerka. 
1.000 zł +opłaty 663-260-268  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Piasta, wy-
najmę mieszkanie. 1.200 zł całość 
730-900-722  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Zielone 
Wzgórza, 2 pokojowe 35m², ume-
blowane. 800 zł  517-723-177  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, kawalerka 18m², częściowo 
umeblowana. 500 zł +opłaty 609-
931-017  BIAŁ 

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

B STOK, os. Nowe Miasto, kawaler-
ka do wynajęcia kobiecie niepalą-
cej, 26m², po remoncie, depozyt od 
zniszczeń 500zł, kaucja 900zł. 900 zł 
+opłaty 720-240-650  BIAŁ 

B STOK, ul. Warszawska, os. Piasta, 
33m², 2 pokojowe wolne od 1-mar-
ca. 1.200 zł +liczniki 798-898-189  
BIAŁ 

B STOK, wynajmę dom 350m², w 
tym 150m² pow. gospodarczej, ide-
alny na przedszkole, siedzibę fi rmy 
lub własny biznes. 6.000 zł  795-
999-550  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1 pokoje, ul. Malmeda, 
os. Centrum, Mieszkanie w pełni 
umeblowane (lodówka, pralka). 
1.000 zł +opłaty 602-335-999  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  1  p o k o j e ,  u l . 
Warszawska, os. Centrum 900 zł 
+opłaty 602-364-496  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Centrum, 
wysoki standard, panorama miasta, 
taras z oranżerią (50m²). 1.900 zł 
+opłaty 501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Leśna 
Dolina, 58m², wyposażone, ume-
blowane. 1.200 zł +liczniki 503-511-
042  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Nowe 
Miasto, 45m², wyposażone, bal-
kon, aneks kuchenny, jednorazo-
wa kaucja zwrotna 2000zł. 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, standard: do wprowadze-
nia. 1.510 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Ślusarska, 
40m², umeblowane parter. 1.200 zł 
+liczniki 504-401-442  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, kom-
fortowe w nowoczesnym aparta-
mentowcu, IIIp. winda, balkon, m. 
postojowe w garażu, dostępne od 
stycznia 1.450 zł +opłaty 660-474-
444  BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, w 
nowoczesnym apartamentow-
cu, KOMFORTOWE, w cenie miej-
sce w garażu podziemnym, dla 
WYMAGAJĄCYCH! 1.450 zł +opła-
ty 660-474-444  BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Kraszewskiego, os. Nowe Bojary, 
Kaucja 1000 zł. 800 zł +opłaty 728-
840-150  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. 
LIPOWA, WYNAJMĘ APARTA
MENT PO GEN. REMONCIE, 
NAJWYŻSZY STANDARD, W 
PEŁNI UMEBLOWANE I WY
POSAŻONE DO ZAMIESZKA
NIA OD ZARAZ NA MIN. ROK. 
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Oliwne Ogrody Oliwne Ogrody 
na Dziesięcinachna Dziesięcinach
Nowoczesna architektura połączona z klasyką drewna, idealna lokalizacja dla 

tych, którzy cenią sobie ciszę, spokój ale też dobrą komunikację z centrum 
miasta a także komfort mieszkania – tak w wielkim skrócie można opisać 

najnowszą inwestycję fi rmy Sokołowski Nieruchomości. Ogrody Oliwne to kompleks 
budynków mieszkalnych, które powstają przy ulicy Oliwkowej w Białymstoku.

Białystok w ostatnich latach zmienił się nie do poznania. Również skupiska szarych blokowisk z wiel-
kiej płyty już prawie wszędzie zyskały nowe oblicza, a obok nich powstają nowoczesne i ekskluzywne 
budynki mieszkalne i usługowe. Tak właśnie jest na osiedlu Dziesięciny. To właśnie tu powstaje unikalne 
miejsce do zamieszkania – Oliwne Ogrody, które w swojej ofercie ma fi rma Sokołowscy Nieruchomości.

Co ważne położenie tego miniosiedla zapewnia idealną komunikację z centrum miasta, możliwość 
z korzystania z obwodnicy Białegostoku (Generała Stanisława Maczka). W niedalekiej odległości 
są sklepy, szkoła, przedszkola i przychodnia. Tak więc jest wszystko czego potrzeba nawet najbardziej 
wymagającym mieszkańcom.

– Na pierwszą część Oliwnych Ogrodów składa się osiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
2-lokalowych niepodpiwniczonych oraz jednego budynku 1- lokalowego w zabudowie szeregowej. 
Mieszkania dostępne w tym etapie składają się trzech pokoi. Powierzchnia mieszkań wynosi od 45,18 
m2 do 67,36 m2. Jest ona zróżnicowana tak, by wszyscy mogli czuć się tam komfortowo – mówi Aneta 
Sokołowska właściciel fi rmy Sokołowscy.

Druga część inwestycji przy ulicy Oliwkowej to z kolei siedem budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych 2- lokalowych niepodpiwniczonych. Mieszkania są również trzypokojowe o powierzchni 
od 53,27 m2 do 67,36 m2.

Do każdego mieszkania ulokowanego na parterze zaprojektowano ogródek. Każdy z nich będzie 
ogrodzony.

– Zadbaliśmy również o miejsca parkingowe. Do każdego mieszkania jest przynależne jedno miejsce 
postojowe – dodaje Aneta Sokołowska.

Budynki klientom będą oddawane w stanie deweloperskim z piecem. Inwestycja rozpoczęła się 
w sierpniu 2018 roku. Termin zakończenia jest przewidziany na koniec 2019 roku.

Więcej informacji w Biurze Sprzedaży przy ul. Legionowej 30 lok 103 Białystok (I piętro – Rynek 
Sienny) lub pod numerem tel. 85 742 88 48, 85 742 88 58                                                                       NP

O FIRMIE

Firma Sokołowscy Nieruchomości zajmuje się deweloperstwem oraz po-

średnictwem. Do tej pory zrealizowano następujące inwestycje: – Serwitutowa 

– 7 segmentów w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. 

Serwitutowej 10, – Apartamenty Świerkowa – blok mieszkalny wielorodzinny po-

łożony w Białymstoku przy ul. Świerkowej 24, – Cztery Pory Roku – 9 segmentów 

w zabudowie szeregowej oraz 2 segmenty w zabudowie bliźniaczej w Białymstoku 

przy ul. Zaściańskiej 24, – Zielone Zacisze – 4 domy jednorodzinne zlokalizowane 

w Białymstoku przy ul. Marynarskiej 20, 20A, 22, 22A, – Willa Miejska Krańcowa 

– 3 budynki mieszkalne wielorodzinne położone w Białymstoku przy ul. Krańcowej 

16A, 16B, 16C, – Apartamenty Żurawia – Budynek mieszkalny wielorodzinny przy 

ul. Żurawiej 17 w Wasilkowie, – Oliwkowa – 12 segmentów w zabudowie szeregowej 

przy ul. Oliwkowej w Białymstoku, – Modern House – 6 segmentów w zabudowie 

szeregowiej przy ul. Łodzińskiego w Białymstoku – Pod Lasem – 2 segmenty w za-

budowie bliźniaczej ul. Pod Lasem/ul. Solnicka w Białymstoku – Zielone Zacisze 

II – dwa budynki mieszkalne jednorodzinne przy ul. Marynarskiej w Białymstoku,

W realizacji są następujące inwestycje:

– Nowoczesna Leśna – 8 mieszkań w zabudowie szeregowej zlokalizowanych 

u zbiegu ulic Leśnej i Poziomej w Białymstoku, – Willa Miejska Krańcowa II – 

w ramach tej inwestycji zaplanowano 9 mieszkań o powierzchni od 30,16 m2 do 

86,42 m2 oraz rozkład od 2 do 4 pokoi.



1.650 zł  502-621-872  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 3 pokoje, os. Wygoda, 
umeblowane, wyposażone. 1.000 zł 
+opłaty 515-596-071  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Al. 1000-le-
cia P.P., os. Białostoczek, Salon poł. 
z kuchnia, 2 sypialnie. Mieszkanie w 
pełni umeblowane (lodówka, pral-
ka, TV) 1.800 zł całość 602-364-
496  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Bema, os. 
Bema, cegła, 50m², I piętro, osob-
ne pokoje, widna kuchnia, łazienka 
i osobno WC, atrakcyjna lokaliza-
cja! 1.050 zł +opłaty 660-474-444  
BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  3  p o k o j e ,  u l . 
Jagiellońska, os. Mickiewicza, 2-sta-
nowiskowy garaż, koszt najmy wy-
nosi 4000zł + czynsz 143zł + opłata 
za prąd, wodę oraz gaz. 4.000 zł 
do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Kręta/wiej-
ska, os. Nowe Miasto, PIĘKNE, 2po-
koje+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, 
powierzchnia:71, 49m; 3 pię-
tro; 4 oddzielne pokoje; cena: 
2700zł+prąd+woda+gaz; 1-stano-

wiskowy garaż w cenie 150zł mie-
siąc. 2.400 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, os. Wygoda, 
duży pokój z oddzielna sypialnią, + 
dwa oddzielne pokoje, parze, lub 
studentom, cena od 450zł, 550zł. 
503-624-093  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Konopnickiej, os. 
Mickiewicza, 48m², parter, ŚLICZNE 
mieszkanie, taras 20m², blok 2008, 
wspólnota-teren ogrodzony, dla 
wymagającego Najemcy! 1.200 zł 
+opłaty 660-474-444  BEWE 

BIALYSTOK, 1 pokoje, ul. Tuwima, 
os. Antoniuk, dla emeryta-recisty.
bez nalogow 400 zł pokój 604-844-
765  BIAŁ 

BIALYSTOK, 2 pokoje, ul. Palmowa, 
os. Dziesieciny, 36m², nieprzechod-
nie, 3-piętro z balkonem, odświe-
żone, pralka, lodówka, zmywarka. 
1.200 zł  782-110-955  BIAŁ 

CHOROSZCZ, 2 pokoje, wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe, 43m², par-
ter, 800zł +prąd. 800 zł  519-107-
285  BIAŁ 

CZARNA Bialostocka, 2 pokoje, ul. 
Zeromskiego, 4-pietro mieszkanie 
do odnowienia plus piwnica plus 
oplaty 790 zł  696-774-177  BIAŁ 

SOKÓŁKA, 1 pokoje, 34m², ume-
blowane. 800 zł +opłaty 504-401-
442  SOK 

SOKÓŁKA, wynajmę dom nowy 2 ki-
lometry od Sokółki. 1.800 zł +liczniki 
504-401-442  SOK 

 » STAWINO, WYNAJMĘ DOM, 
LETNIA KUCHNIA, SPICHLERZ, 
STODOŁA, CHLEWY, PRZY ULI
CY. 1.000 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

WASILKÓW, 6 pokoje, os. Wasilków, 
DOM W WASILKOWIE do wynaję-
cia 482m², działka 912m², również 
na działalność, przedstawicielstwo.
OKAZJA 15zł m²+koszty utrzymania 
15 zł m² 660-474-444  BEWE 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 » ŁOMŻA, 30M², OS. 
CENTRUM, 30, 50 I 100M², 
TANIO. 600-588-666  ŁOM 

ŁOMŻA, ul. Łomżyńska, Wynajmę lub 
sprzedam lokal 40m² w Zambrowie 
900 zł  600-588-666  ZAM 

B STOK, 10m², centrum, lokal dla 
stylistki paznokci. 450 zł  694-175-
685  BIAŁ 

B STOK, 150m², ul. Gajowa, pomiesz-
czenie magazynowe. 2.500 zł  509-
156-418  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, wynaj-
mę urządzone biuro, I piętro. 600 zł  
535-094-802, 602-437-034  BIAŁ 

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

B STOK, 350m², ul. Skorupska, os. 
Bojary, działka oświetlona, ogro-
dzona, od 1 kwietnia, cena za mie-
siąc. 750 zł  518-424-077, (85)716-
47-53  BIAŁ 

B STOK, 40m², os. Wygoda, pomiesz-
czenie na magazynek. 300 zł  784-
454-252  BIAŁ 

B STOK, 60m², ul. Rumiankowa, lokal 
handlowo- usługowy, dwupozio-
mowy. 1.400 zł +liczniki 508-592-
822  BIAŁ 

B STOK, 65m², na cichą działalność. 
1.000 zł  795-999-550  BIAŁ 

 » B STOK, 78M², UL. HALLERA, 
DAWNA BERLINGA, BUDY
NEK WIELORODZINNY Z 
USŁUGAMI NA PARTERZE, 
STAN DEWELOPERSKI, PAR
KING. (85)749-60-20  BIAŁ 

B I A Ł Y S T O K ,  1 0 0 m ² ,  u l . 
Ciołkowskiego, os. Mickiewicza, po-
koje na parterze lub I i II piętrze bu-
dynku, 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, kancela-
rię usługi medyczne (są już w bu-
dynku), edukację. Kamienica 2002, 
pres  żowa lokalizacja 5.000 zł +VAT 
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 1600m², wynajmę bu-
dynek 3 kondygnacyjny pod biu-
ra, hotel, hostel, wykończony, cena 
ne  o. 29 zł m² 600-900-969  BIAŁ 

 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. I Armii WP, 
37/52, os. Leśna Dolina, lokal na par-
terze po remoncie, duża witryna, 
przystosowany pod usługi, biuro, 
sklep. 10 zł  667-942-725  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², os. Centrum, wy-
remontowany lokal przy gabinecie 
kosmetycznym, dla fryzjerki, sty-
listki, itp, wszystkie media. 800 zł 
+opłaty 534-174-908  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 45M², OS. WYSOKI 
STOCZEK, WYNAJMĘ LOKAL 
USŁUGOWO HANDLOWY. 
900 zł  533-653-565  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 56M², UL. LIPOWA, 
MAM DO WYNAJĘCIA LO
KAL NA PARTERZE W CEN
TRUM BIAŁEGOSTOKU PO 
REMONCIE . IDEALNY NA 
SKLEP, BIURO, USŁUGI, OD 
ZARAZ. ZDJĘCIA NA . 2.500 
zł +VAT 502-539-739  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 84M², UL. 
TRANSPORTOWA 3, OS. 
NOWE MIASTO, WYKOŃ
CZONY LOKAL USŁUGOWY 
ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PAR
TERZE BUDYNKU Z 2010R, 
2100 + OPŁATY OK 400ZŁ  
2.100 zł  664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 90m², os. Młodych, 
Lokal biurowy: 5 pomieszczeń, 
hol, łazienka, oddzielne wejście, 
monitoring, parking 2.300 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

CZYŻEW, 120m², na klub fi tness, za-
kład fryzjerski lub inne, ścisłe cen-
trum, 1 piętro. 500 zł  512-242-993  
WYS 

 » DOBRZYNIEWO FABRYCZNE, 
26M², 4KM OD B STOKU, 6 
LOKALI, KAŻDY PO 26M², BU
DYNEK NOWO WYBUDOWA
NY. 20 zł m² 607-426-700  BIAŁ 

IGNATKI, 1640m², hala produkcyjno-
-magazynowa 19.680 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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

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

MOŃKI, 95m², ul. Tysiąclecia 21, 
Dobra lokalizacja. Lokal na parte-
rze.Duży parking. Idealnie na za-
kład kosmetyczny i fryzjerski, sklep 
odzieżowy lub bank. 1.700 zł +opła-
ty +VAT do uzg. 502-395-020  MOŃ 

SIEMIATYCZE, ul. Wysoka, Lokal 
36m² tanio do wynajęcia od zaraz 
ewentualnie sprzedam 900 zł do 
uzg. 600-588-666  SIEM 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

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

PARA z dwójką dzieci poszuku-
je mieszkania w Białymstoku lub 
okolicach do wynajęcia, minimum 
2 pokoje, osoby szanujące cudzą 
własność. 1.000 zł do uzg. 531-326-
561  BIAŁ 

POSZUKUJĘ domu lub siedliska, do 
zamieszkania lub remontu, do 50km 
od Szczuczyna. 511-271-545  GRAJ 

POSZUKUJĘ kawalerki dla starszej 
osoby w Wysokim Mazowiecku, 
czekam na sms. 786-867-213  WYS 

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

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

WYNAJMĘ dom na wsi, w lesie dale-
ko od innych zabudowań mieszkal-
nych. Z działką najmniej ok 1000 m² 
z budynkami gospodarczymi  1.000 
zł całość do uzg. 720-711-364  HAJ 

WYNAJMĘ, wydzierżawię siedlisko 
wraz z ziemią na dłuższy okres czasu. 
Możliwość opieki i utrzymania dla 
dzierżawcy. 1.000 zł mies. do uzg. 
720-711-364  BIAŁ 
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34  OFERT Y DEWELOPERÓW 
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Zamieszkaj Zamieszkaj 
na Zielonej na Zielonej 
GórceGórce
Piękna przyroda za oknem, śpiew ptaków o świcie 

i komfortowe warunki. Czy te wszystkie elementy można 
ze sobą połączyć? Jak najbardziej, a przekonali się o tym 

mieszkańcy Osiedla Zielona Górka, położonego na obrzeżach 
Białegostoku na pograniczu Starosielc i Zielonych Wzgórz. 
W ofercie dewelopera zostało jeszcze kilka szeregówek.

W ramach inwestycji realizowanej przy ulicy Weneckiej 
powstaje łącznie 29 budynków z pełną infrastrukturą. Aktualnie 
powstaje ostatni etap. Dlaczego warto poznać bliżej szczegóły 
inwestycji?

Deweloper stawia na przestrzeń, stąd też mieszkańcy osiedla 
mają do dyspozycji nie tylko duże domy, ale równie przestronne 
ogrody. Dodatkowo każdy ogród wyposażony jest w praktyczne 
pomieszczenie gospodarcze o metrażu blisko 3 mkw., a jego 
głównym przeznaczeniem jest przechowywanie niezbędnych 
sprzętów. Droga wewnętrzna również jest szersza niż standar-
dowa, ponieważ ma ok 8 m szerokości.

– W naszej ofercie znaleźć można działki o powierzch-
ni od ok. 200 do 550 mkw. Metraże domów też nie są małe. 
Segmenty środkowe mają powierzchnię od 188 do 204 mkw., 
natomiast w segmentach brzegowych metraż ten wzrasta do 216 
mkw. Ogrody usytuowane od płd.-zach. strony oraz brak za-
budowań w sąsiedztwie zapewniają prywatność – mówi Anna 
Andrzejewska, przedstawicielka dewelopera.

WYSOKA JAKOŚĆ BUDOWNICTWA

Głównym atutem inwestycji deweloperskiej jest wykorzysta-
nie wysokiej klasy materiałów, na których nie można oszczędzać. 
Domy powstają metodą tradycyjną z użyciem m.in. cegły cera-
micznej z Lewkowa, od lat uznawanej za jeden z najlepszych 
i najbardziej trwałych materiałów budowlanych. Do docieplenia 
elewacji i poddaszy stosuje się wełnę mineralną (skalną) takich 
producentów jak Isover i Isoroc (bardzo dobra izolacja akustycz-
na i ogniochronna). Dodatkowo montuje się wysokiej jakości 
stolarkę drewnianą taką jak Sokółka, Witraż, Fakro czy Gerda. 
Dachówka jest cementowa, odporna na czynniki atmosferyczne. 
To wszystko sprawia, że mieszkańcy osiedla mogą mieć pewność, 
że zamieszkają w solidnie wykonanych budynkach.

OSIEDLE Z PRZEDSZKOLEM

Mieszkańcom osiedla, którzy mają już rodziny i dzieci, 
ogromnym ułatwieniem jest istniejące Przedszkole Na Zielonej 
Górce. W tym dwukondygnacyjnym budynku z własnym placem 
zabaw, ogrodem warzywnym i boiskiem do gry w piłkę nożną, 
każdy przedszkolak może czuć się dobrze i w pełni bezpiecznie. 
Placówka ma szeroką ofertę zajęć dodatkowych; przyjmuje 
także dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i oferuje im 
profesjonalną terapię.

Niebawem zacznie się rekrutacja do tej placówki i organizo-
wane są tam dni otwarte (26.03. i 09.04.2019).

SZEREGÓWKI BRZEGOWE WARTE ZAINTERESOWANIA

W ofercie są jeszcze atrakcyjne szeregówki brzegowe, które 
wyróżniają się większym metrażem powierzchni mieszkalnych 
jak i ogrodowych.

W tych segmentach, oprócz kilku sypialni, na półpiętrze 
znajduje się wyodrębniony duży pokój wraz z łazienką i strychem.

– W ramach trzeciego etapu inwestycji został jeszcze jeden 
taki segment. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą – mówi 
Anna Andrzejewska.

Domy te mają dłuższy podjazd do garażu oraz więcej miejsca 
na zaparkowanie ewentualnie drugiego samochodu. Oprócz 
dużego ogrodu, jest także miejsce na ogródek/trawnik od frontu 
oraz z przy ścianie bocznej.

Przekroje są dostępne na stronie http://www.osiedlezielo-
nagorka.pl/11-d-lewy/

Aktualnie w ramach trzeciego etapu budowy na osiedlu 
Zielona Górka powstaje 10 budynków – 8 z nich to segmenty 
środkowe, 2 – brzegowe. Już w trakcie budowy warto myśleć 
o zakupie domu. Dlaczego? To właśnie teraz można wprowadzić 
pewne zmiany w projekcie, o których się myśli. Warto dodać, 
że każdy potencjalny klient podczas zakupu może wybrać roz-
kład pomieszczeń z kilku proponowanych wariantów – i warto 
tę możliwość wykorzystać.

– W zależności od rodzaju, znajduje się w nich pięć lub sześć 
pokoi, dwie garderoby oraz trzy, a nawet cztery łazienki – dodaje 
pani Anna. – Każdy segment posiada garaż oraz użytkowe pod-
dasze, również z łazienką.

Ogromnym plusem inwestycji jest fakt, że domy położone 
są prostopadle do głównej ulicy, dzięki czemu do mieszkańców 
nie docierają odgłosy ruchu ulicznego. Bliskie sąsiedztwo lasu 
i terenów zielonych gwarantuje dodatkowo tak cenną ciszę 
i spokój.

NP



ZAMIANA

APARTAMENT 48m², w ścisłym 
centrum Białegostoku, parter, po 
generalnym remoncie na domek 
lub siedlisko, do 5km od B-stoku, 
lub sprzedam 340.000zł. 693-409-
808  BIAŁ 

D Z I A Ł K A  8 2 7 8 m ²  5 k m  z a 
Białymstokiem w Niewodnicy 
Nargilewskiej rolną z możliwością 
przekształcenia na budowlaną za-
mienię na dom 5-pok w Białymstoku 
media p w. 570.000 zł  696-566-
169  BIAŁ 

GMINA Poświętne ok.Łap, 100m², 
działka 0, 33 ha, murowany, zabu-
dowania gospodarcze murowane, 
zamienię na mieszkanie w bloku 
Białystok, Łapy, może być do re-
montu 882-698-490  BIAŁ 

ZAMIENIĘ 3 działki rolno budowlane 
w Sofi polu z warunkami zabudowy 
domku jednorodzinnego na budy-
nek gospodarczy w Białymstoku. 
115.000 zł  696-774-177  BIAŁ 

ZAMIENIĘ działkę rolną z możli-
wością przekształcenia 8280m² w 
Niewodnicy nargilewskiej na dom 
5pok w B-stoku, media prąd, wodo-
ciąg, utwardzony dojazd. 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 

Z A M I E N I E  dz i a łke  r o l ną  w 
Niewodnicy nargilewskiej 8280m² 
z mozliwoscią przekształcenia na 
dom 5pok w Białymstoku obok do-
mow działek budowlanych media p 
w dr.utw 69 zł m² do uzg. 696-566-
169  BIAŁ 

KUPIĘ

DRZWI z futryną 220 zł  796-335-
325  BIAŁ 

KUPIĘ bloczki budowlane, betono-
we, ok. 500szt. 664-883-202  ZAM 

KUPIĘ drzewo na pniu tartaczne. 
Świerk, sosna, brzoza, olcha, płat-
ność gotówką . 250 zł do uzg. 735-
160-749  BIAŁ 

KUPIĘ drzwi metalowe do garażu, 
szer. 3.20, wys. 2.30 (wymiary w 
przybliżeniu). 518-457-738  AUG 

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z grzałką 
elektryczną lub grzałkę do grzejnika 
łazienkowego.  507-627-924  BIAŁ 

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

KUPIĘ mały dom drewniany, do prze-
niesienia lub przyjmę do rozbiórki. 
576-905-428  BIAŁ 

KUPIĘ płytę osb 12 mm oraz 22 
mm w rozsądnej cenie. 535-440-
359  HAJ 

KUPIĘ przewody elektryczne róż-
ne, zużyte, miedziane i aluminiowe, 
różnej długości. 660-636-023, 532-
177-513  GRAJ 

KUPIĘ stemple budowlane. 664-883-
202  ZAM 

KUPIE podkłady kolejowe stare w 
dobrym stanie do 35 zł 35 zł szt. 
666-842-444  BIAŁ 

REGAŁY magazynowe kupię. 507-
627-924  BIAŁ 

SPICHLERZ stodoła dom kupię zabio-
rę za rozbiórkę  508-681-296  HAJ 

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100 zł szt. 
607-940-357  ŁOM 
ŻWIR, pulpa, piasek, ziemia, czarno-
ziem, kruszywa.Zapewniam trans-
port  1 zł +VAT do uzg. 792-019-
810  BIAŁ 

BALUSTRADY balkonowe, ładny 
wzór, ze szkłem, mb. 170 zł mb 668-
178-073  ŁOM 

BARAK budowlany dł. 7m, szer. 
2.40m. 2.000 zł  608-450-087  BIAŁ 

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

BECZKA metalowa 200 l. 100 zł  795-
999-550  BIAŁ 

BECZKI na paliwo metalowe 200l, 
5szt. 100 zł szt. 517-682-184  BIAŁ 

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

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

BIAŁE orynnowanie Marley (kolanka 
obejmy) cena od 3zł do 15żł szt. 882-
754-002  BIAŁ 

BLOCZKI silikatowe, pozostałość po 
budowie. 2 zł szt. 795-999-550  BIAŁ 

BOAZERIA sosnowa, używana i 
nowa, gr. 15mm, szer. 60mm, 10m².. 
120 zł całość 511-240-244  SOK 

BOJLER 200 litrów. 300 zł  603-447-
668  BIAŁ 

 Bojler biawar 120l, grzał-
ka 2000Vat 1-miesiąc używa-
ny. 500 zł  500-100-289  BIAŁ 

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

BOJLER elektryczny, używany, stan 
bdb. 100 zł  576-905-428  BIAŁ 

BOJLER stojący do Co2 lub pieca na 
ropę, jak nowy. 300 zł  576-905-
428  BIAŁ 

B R A M A  g a r a żo w a  s t a l o w a 
320x130cm. 250 zł  785-189-063  
WYS 

BRAMA rozsuwana. 2.000 zł  507-
627-924  BIAŁ 

BRODZIK akrylowy 110 zł  604-922-
094  BIAŁ 

BRODZIK akrylowy, narożny, głęboki 
z siedziskiem, 90. 160 zł  508-073-
762  BIAŁ 

BUDYNEK z bala sosnowego. 8.000 
zł do uzg. 510-212-541  SIEM 

CEGŁA rozbiórkowa. 0, 50 zł szt. 695-
974-308  BIAŁ 

CEGŁA szczelinówka lewkowo, około 
800 szt, cena 1, 50 szt 1, 50 zł szt. 
(85)721-81-14  SOK 

CEGŁA z rozbiórki. 0, 80 zł szt. 508-
978-927  BIAŁ 

 » CENTRUM FOLII BUDOWLA
NYCH I GEOSYNTETYKÓW 
GEOWŁÓKNINY, MEMBRA

NY , NAJLEPSZE CENY W 
PÓŁ WSCH POLSCE, PEŁNY 
ASORTYMENT ZADZWOŃ DO
RADZIMY (85)653-92-34  BIAŁ 

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

DĄB na pniu 80cm średnicy w od 
ziomku 1m³. 300 zł  502-787-601  
BIAŁ 

DESKA calówka oraz 32mm, sezo-
nowane. 1.500 zł m³ 663-414-849  
SIEM 

DESKA szalunkowa. 350 zł m³ 508-
978-927  BIAŁ 

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

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

DESKI wysezonowane 50. 1.100 zł 
m³ 572-138-208  BIAŁ 

DOM drewniany do przeniesienia 
9x10, Brańsk. 6.000 zł  668-392-
113  BIEL 

DOM drewniany z bala 8.70x7. 6.000 
zł  785-189-063  WYS 

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

DREWNO konstrukcyjne. 600 zł m³ 
508-978-927  BIAŁ 

DREWNO z rozbiórki budynku go-
spodarczego, doskonałe do budowy 
altanki lub innego budynku. 4.000 zł  
883-688-022  BIAŁ 

DRZEWO materiałowe jesion, I klasa. 
900 zł m³ 502-787-601  BIAŁ 

DRZWI 60, 70, 90, lewe, wewnętrz-
ne. 50 zł  606-204-483  SEJ 

DRZWI 84 z szyba, 2szt., nowe. 100 
zł  884-691-250  BIAŁ 

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

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

DRZWI balkonowe pcv 290 zł  794-
290-227  BIAŁ 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 
100X214CM, OKNA 198X115CM 

2SZT, 97X115CM 1SZT, 119X117CM 
1SZT. 601-183-177  BIAŁ 

DRZWI balkonowe pcv, 118x230 490 
zł  531-865-030  BIAŁ 

DRZWI balkonowe pcv, nowe 530 zł  
794-290-227  BIAŁ 

 » DRZWI DREWNIANE LEWE 
85. (85)653-47-20  BIAŁ 

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

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

 DRZWI INWENTARSKIE PRZESUW
NE, 1SZT 233X240CM, Z SZYNĄ 
JEZDNĄ, WYKONANE Z PŁYTY 

WARSTWOWEJ GR. 75MM, 
KOMPLETNE. 500 zł  502-782-785  

BIAŁ 
DRZWI metalowe, zewnętrzne, 
ocieplone pianką, 2 zamki, nowe, 
polskie, kpl. gotowy do montażu. 
780 zł całość 508-073-762  BIAŁ 

DRZWI metalowe, zewnętrzne, 
ocieplone pianka, 2 zamki, prze-
szklone, kpl.gotowy do montażu 950 
zł całość 531-865-030  BIAŁ 

DRZWI metalowe, zewnętrzne, pol-
skie, 55mm grubości, przeszklone, 2 
zamki, kpl. gotowy do montażu 990 
zł całość 508-073-762  BIAŁ 

DRZWI otwierane metalowe, z futry-
ną. 800 zł  507-627-924  BIAŁ 

DRZWI techniczne z futryną i klam-
ką, nowe, kolor antracyt, ocieplo-
ne 470 zł całość 508-073-762  BIAŁ 

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

DRZWI wewnętrzne używane, 80P, 2 
szt, łazienkowe 60p, kuchenne 70N 
od 50 do 70 zł. 511-240-244  SOK 

DRZWI zewnętrzne pcv z futryną, 
białe 650 zł  796-335-325  BIAŁ 

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

DRZWI zewnętrzne, metalowe, 
ocieplone, 2 zamki, kpl. gotowy do 
montażu, nowe 660 zł całość 794-
290-227  BIAŁ 

DRZWI zewnetrzne pcv, białe, nowe, 
klamka, wkładka, przeszklone 930 zł 
całość 531-865-030  BIAŁ 

DRZWICZKI do pieca, fi zyka, różne 
rodzaje i blaty do pieca. 35 zł szt. 
508-789-456  BIAŁ 

EMULSJA asfaltowa do konserwacji 
fundamentów, szamb, kręgów beto-
nowych, dachów 200l. 2 zł  660-636-
023, 532-177-513  GRAJ 

ETERNIT głębokofalisty, nowy. 12 zł 
szt. 501-647-161  GRAJ 

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

FYTRUNY, ościeżnice drewniane do 
drzwi, nowe, 8szt 140 zł szt. 604-
922-094  BIAŁ 

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

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

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

GRZEJNIK łazienkowy, drabinka 120 
zł  604-922-094  BIAŁ 

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 340 
zł  510-498-527  BIAŁ 

GRZEJNIKI żeliwne 12szt. 10 zł szt. 
508-654-114  BIAŁ 

GRZEJNIKI panelowe, 6szt 130 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

GRZEJNIKI warsztatowe, nowe, 3szt. 
70 zł szt. 503-149-773  OLE 

IMPREGNAT do drewna, 20L 160 zł 
całość 531-865-030  BIAŁ 

KABINA prysznicowa 90 narożna z 
brodzikiem akrylowym. 190 zł ca-
łość 508-073-762  BIAŁ 

KAFLE do budowy pieca, kuchni, uży-
wane, stan db. 1, 50 zł szt. 885-991-
175  ŁOM 

KAFLE piecowe, białe, ok.60szt 2 zł 
szt. 531-865-030  BIAŁ 

KAFLE z rozbiórki pieca. 2 zł szt. 695-
974-308  BIAŁ 

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

KOMIN kwasówka 8m 1.100 zł  517-
682-184  BIAŁ 

KOMINEK elektryczny z funkcją 
grzewczą, nieużywany. 390 zł  793-
148-328  ZAM 

KOMINEK ozdobny, stylowy, elek-
tryczny. 300 zł  606-204-483  SEJ 

KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 
LISTWA zębata do bramy przesuw-
nej, dł. 6m.. 150 zł  785-189-063  
WYS 

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

LUKSFERY szkło niebieskie, 32szt. 2 
zł szt. (85)650-15-59  BIAŁ 

MATERIAŁ do wykonania instalacji. 
Wszelkiego rodzaju rury, zawory, ko-
tły na pellet, kotły na gaz, grzejniki, 
zbiorniki na wodę. Rura pex 16 od 
3 zł mb. 3 zł mb +VAT do uzg. 603-
664-445  BIAŁ 

MEMBRANA dachowa, 4 rolki. 150 
zł szt. 608-747-358  ZAM 

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

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 

OŚCIEŻNICA metalowa 60cm lewa, 
3szt, 60 uniwersalna 3szt, 80cm 
lewa 1 szt. 45 zł szt. 511-240-244  
SOK 
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 OBEJMY MONTAŻOWE RUR FI DO 
2 CALI  OK 80SZT  OBEJMA 
POJEDYNCZA 5ZŁ, OBEJMA 

KRZYŻOWA 12ZŁ. 502-782-785  BIAŁ 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, 
automatyka, siatka ogrodzeniowa, 

panele ogrodzeniowe itp. 660-918-263  
BIEL 

OGRODZENIE wzdłużne z desek 
olszowych 160szt., 24 przęsła po 
2, 30m, słupki metalowe. 2.700 zł  
660-636-023, 532-177-513  GRAJ 

OKNA dachowe, Velux 78x140 i Roto 
78x118 280 zł szt. 796-335-325  BIAŁ 

O K N A  d r e w n i a n e  u ż y w a n e 
240x1.50m, 3szt. 100 zł  668-178-
073  ŁOM 

OKNA pcv, 57x114, 3szt, nowe 270 
zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

OKNA pcv, 57x54, nowe, 4szt 180 zł 
szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x54, nowe, białe, 3szt 
210 zł szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, nowe, białe, szer.87x114, 
4szt 330 zł szt. 604-922-094  BIAŁ 

OKNA pcv, nowe, szer.116x114, 2szt 
420 zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

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

OKNA pcv, szer.118x143, 3szt, nowe 
450 zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

OKNA pcv, szer.147x114, 4szt 420 zł 
szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA plas  kowe 143x146cm, 5szt, 
2 skrzydłowe. 200 zł  788-882-649  
BIAŁ 

OKNA skrzynkowe, drewniane, po-
dwójne, 148x148cm, 14szt. 360 zł 
szt. 608-286-748  BIAŁ 

OKNA WITRYNY, nieotwierane, 
10szt 120 zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNO drewniane trzy szybowe, 
nowe 118x144x 3szt 400 zł szt. 884-
691-250  BIAŁ 

O K N O  p c v ,  b i a ł e  o r z e c h , 
szer.246x140, 2-skrzydłowe 490 zł  
796-335-325  BIAŁ 

 » PŁYTA AŻUROWA MEBA, 
WYM. 60X40X8, CZERWONA 
I SZARA, I GATUNEK, PŁY
TA PAKOWANA NA PALE
TACH ZWROTNYCH PO 36SZT. 
DO OBEJRZENIA I ODBIORU 
BRUK BUD HRYNIEWICZE 7C. 
6, 15 zł szt. 604-105-629  BIAŁ 

PŁYTA OSB gr. 22mm, 25szt. 65 zł szt. 
882-754-002  BIAŁ 

PŁYTKI pcv 60x60cm, 50szt. 3 zł szt. 
508-461-400  BIAŁ 

PANELE fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne, rekuperacje. 515-253-
766, 730-794-583  ŁOM 

PAPA termozgrzewalna wierzchniego 
krycia, 2szt po 5m². 70 zł szt. 796-
335-325  BIAŁ 

PARAPETY z konglomeratu, 30x156, 
4 szt jednolite+4 szt marmurek 120 
zł szt. 796-335-325  BIAŁ 

 Piec olejowy D E DJE-
TRICH, 17KW+ zbiorniki 3000l. 

600 zł  500-100-289  BIAŁ 

PIECYK gazowy. 75 zł  785-189-063  
WYS 

POKRYWA żeliwna do studzienki 
kanalizacyjnej. 200 zł  508-978-927  
BIAŁ 

POKRYWA szamba, betonowa, śred-
nica 110cm. 150 zł  785-189-063  
WYS 

POMPA co. 150 zł  607-136-445  BIAŁ 
PRZĘSŁA ogrodzeniowe 250cm dłu-
gości, 130cm wysokość, niemalo-
wane, 25 szt. 90 zł szt. 606-385-
198  HAJ 

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

PR ZEPŁY WOW Y podgrzewacz 
wody, nowy, biały. 200 zł  505-302-
976  KOL 

PUSTAKI żużlowe, 300szt. 3 zł szt. 
663-414-849  SIEM 

PYTKI PCV, podłogowe 30x30cm 
400m². 3 zł m² 609-232-741  BIAŁ 

ROLETY antywłamaniowe, aluminio-
we 180 zł  531-865-030  BIAŁ 

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

RURKI dł. 1.5m. 10 zł szt. (85)661-
68-14  BIAŁ 

RURY żeliwne kanalizacyjne 5szt., 
fi 150 dł., 1, 80. 250 zł całość 
509-823-238 

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

RURY stalowe 80mm, nowe, 14m 
długości. 12 zł mb 795-999-550  
BIAŁ 

SŁUP elektryczny. 200 zł  517-682-
184  BIAŁ 

SŁUP elektryczny. 250 zł  668-178-
073  ŁOM 

SŁUPKI betonowe, 150szt, 10x8 wys. 
2m., 2, 2m 70szt cena 18zł za szt 16 
zł szt. 788-882-649  BIAŁ 

SŁUPKI ogrodzeniowe, 300szt, 20-
25zł. 533-539-848  AUG 

SCHODY, promocja, luty bez vat. 58 
532 42 54  AUG 

SEDES kompakt z deską 160 zł  604-
922-094  BIAŁ 

SIATKA elewacyjna z włókna szkla-
nego, 3 rolki. 80 zł szt. 882-754-002  
BIAŁ 

SIATK A ogrodzeniowa 1.50m, 
3mm gr, słupki, cena za rolkę, okna 
80x100-nowe, różne. 120 zł szt. 501-
647-161  GRAJ 

SIATKA ogrodzeniowa nowa. 11 zł 
m² (85)868-37-47  BIAŁ 

SOSNY na krokwie. 100 zł szt. 666-
892-968  MOŃ 

SPRZEDAM drewno z 3.2 ha lasu, 
brzoza, osika, wiek ok. 40-50 lat. 
Cena do uzg. Szymany k. Grajewa 
601-232-542  GRAJ 

S P R Z E D A M  p a l e t y  o k o ł o 
80cmX120cm. % zł szt. Odbiór oso-
bisty z Zaścianek.  5 zł szt. 728-539-
735  BIAŁ 

S P R Z E D A M  park iet  bukow y 
22x65x400 44 m², spakowany fa-
brycznie w paczkach po 1, 04M2 
Cena: 45 zł za M2 Odbiór transpor-
tem własnym 45 zł m² 502-401-877  
BIAŁ 

SPRZEDAM pręty zbrojeniowe, fi  10, 
12, 14. Cena do ustalenia. Szymany 
k. Grajewa 2, 40 zł kg do uzg. 601-
232-542  GRAJ 

SPRZEDAM sztachety na ogrodzenie 
z drzewa liściastego, cena 3 - 5 zł za 
sztukę 5 zł szt. 796-343-538  SOK 

STAL budowlana: pręty żebrowane, 
kątowniki, dwuteowniki, rury. 2 zł 
kg 508-978-927  BIAŁ 

STODOŁA drewniana do rozbiórki 
18x8m. 3.000 zł  785-189-063  WYS 

STODOŁA z bali 22mx8m, kryta da-
chówką, do rozbiórki. 4.000 zł  500-
714-043  BIAŁ 

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

STYROPIAN i maty pod ogrzewanie 
podłogowe 10szt. 50 zł szt. 882-754-
002  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa biała z umywal-
ką, baterią z korkiem automatycz-
nym i syfonem, szer.umywalki 50cm.
Nowy Kpl.gotowy do montażu. 250 
zł całość 794-290-227  BIAŁ 

SZAFKA BHP. 120 zł  517-682-184  
BIAŁ 

SZAFY BHP używane, szare, 2 drzwi, 
zamykane na kłódkę, transport gra-
 s. 80 zł  576-905-428  BIAŁ 

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

TAŚMA kominowa, 3 rolki. 80 zł  608-
747-358  ZAM 

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

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

TAPETY we wzory, różne ilości. 5 zł 
szt. 794-729-290  BIAŁ 

TAPETY, każda ilość, dobra jakość. 5 
zł szt. 576-905-428  BIAŁ 

UMYWALKA biała, używana, 45, 
pół-postument, kran. 130 zł  511-
240-244  SOK 

WANNA akrylowa Cersanit, narożna, 
95x170, nowa, lekkie uszkodzenie 
230 zł  531-865-030  BIAŁ 

WANNA akrylowa dł. 1.80m, stan db. 
150 zł do uzg. 509-325-854  ŁOM 

WANNA akrylowa narożna z nogami 
i syfonem 190 zł całość 508-073-
762  BIAŁ 

W A N N A  ak r y lowa Po o l S pa , 
170x80cm 180 zł  794-290-227  BIAŁ 

WANNA akrylowa, 120cm, nowa 240 
zł  508-073-762  BIAŁ 

WANNA akrylowa, 170cm, nowa, 
mały odprysk 170 zł  796-335-325  
BIAŁ 

WANNA akrylowa, nowa, 120cm 240 
zł  531-865-030  BIAŁ 

WEŁNA izolacyjna, 20szt. 65 zł szt. 
882-754-002  BIAŁ 

WEŁNA mineralna, ocieplenio-
wą 1mx50cmx10cm, 50zł za duże 
opakowanie. 50 zł  692-922-569, 
(85)652-10-84  BIAŁ 

WENTYLACJA kominowa. 15 zł szt. 
730-900-722  BIAŁ 

WIATA do rozbiórki 5x14. 6.000 zł  
509-156-418  BIAŁ 

WIATA stalowa 10x7m profesjonal-
na, np. jako osłona na 4 stanowiska 
postojowe dl samochodów. 9.600 
zł  608-286-748  BIAŁ 

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

WIERZCHLESIE gm. Szudziałowo, 
sprzedam dużą stodołę. 5.000 zł  
(85)661-49-90  SOK 

ZAMKI do drzwi wewnętrznych 
mieszkaniowych i garażowych, 
również garażowych, z kluczykami 
i klamkami, 15 kpl, 20-30 zł. 511-
240-244  SOK 

ZBIORNIK 90x90x120. 200 zł  730-
900-722  BIAŁ 

ZBIORNIKI na wodę, szambo 10-
60m³, możliwość montażu, 250-
400zł m³. 608-423-229  ZAM 

ZLEW 2 komorowy żeliwny, biały, z 
syfonem. 80 zł  511-240-244  SOK 

ZLEW kuchenny, nierdzewny 70 zł  
604-922-094  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK 1 komorowy z 
ociekaczem, bateria wyciągana, 
ceramiczny, piaskowy. 220 zł  511-
240-244  SOK 

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 
2 komorowy, rozm 60x80. 80 zł  
(86)271-38-53  ZAM 

ZLEWOZMYWAK granitowy, bateria 
z prysznicem, kolor jasny beż, wy. 
100x50. 500 zł  507-572-008  BIAŁ 

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

 » ZLEWOZMYWAK NOWY, 
BIAŁY, 2 KOMOROWY. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

USŁUGI BUDOWLANE

STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 
506-210-160  BIAŁ 

BUDOWA domów jednorodzinnych 
oraz budynków gospodarczych, da-
chy, fundamenty, ogrodzenia, komi-
ny 514-833-448  BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, 
sprzedaż wióra do samodziel-
nego montażu. 663-201-446, 
783-828-866 

DOCIELPANIA elewacji, komplek-
sowo, własne rusztowanie bonie 
sztukateria deska montaż rynien 
obróbek podbitka f VAT gwarancja 
na 2019r. 509-517-923, (50)951-79-
23  BIAŁ 

PRZYJMĘ zlecenia stałe lub jed-
norazowe w Białymstoku i okoli-
cach. Zajmujemy się wykańczaniem 
wnętrz od 11lat.(domki z konstrukcji 
drewnianych). 8 zł m² do uzg. 502-
065-033  BIAŁ 

 » PRZYJMĘ ZLECENIA; SZPA
CHLOWANIE, MALOWA
NIE, ADAPTACJA PODDA
SZY, PANELE REMONTY 
MIESZKAŃ. GWARANTUJĘ 
JAKOŚĆ WYKONANIA 
USŁUG. 784-395-267  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 

TYNKI tradycyjne woda-piach-ce-
ment-wapno. Wykonywane ma-
szynowo czyli przy użyciu agrega-
tu. Łatwe w obróbce, dające dużą 
wytrzymałość.  691-655-384  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE
KOMPLEKSOWE usługi remontowo-
-wykończeniowe. 516-716-274  BIAŁ 

PRZYJMĘ zlecenie na leżaki kanaliza-
cyjne i instalacje centralnego ogrze-
wania  99 zł mb +VAT do uzg. 603-
664-445  BIAŁ 

RO B OT Y ziemne minikoparką 
2.5tony i małą wywrotką do 5ton 
z HDS. Kopanie szamba, niwelacja, 
wykopy fundamentów itp. sprzedaż 
żwiru piasku ziemi. 80 zł h do uzg. 
513-858-821  BIAŁ 

UKŁADANIE kostki brukowej- na 
posesjach, podjazdach, działkach, 
wokół pomników na cmentarzach. 
697-908-390  BIAŁ 

USŁUGI koparko ładowarką, Roboty 
ziemne, Transport wywrotkami 8x8 
1 zł +VAT do uzg. 792-019-810  BIAŁ 

OKNA I DRZWI
KONSTRUKCJE i krycie dachów: 
domy, obory, stodoły, kostka bru-
kowa, malowanie, wykańczanie 
wnętrz. 537-061-488  WYS 

MONTAŻ okien i drzwi 508-073-
762  BIAŁ 

SERWIS, regulacja i naprawa okien i 
drzwi 794-290-227  BIAŁ 

POZOSTAŁE
BUDOWA domów drewnianych 
szkieletowych, wiat, altan, tarasów, 
montaż szalówki, adaptacja podda-
szy. 782-169-324  BIAŁ 

DOCIEPLANIE kominów wełną mi-
neralną, całość komina, wykończe-
nie blachą, montaż płotków śniego-
wych i zapór śniegowych z blachy. 
797-513-715  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

DOCIEPLENIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

GLAZURA, terakota, gres. 45 zł m² 
do uzg. 720-711-364  BIAŁ 

KOMINKI, kasety, RCP. Także z 
otwartym paleniskiem.Podana cena 
dotyczy wykonania przyłącza pale-
niska do przewodu dymowego 600 
zł całość do uzg. 720-711-364  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty łazienek.
Instalacje w.c., elektryka, biały mon-
taż.Podana cena za m²powierzchni 
łazienki kompleksowo. 600 zł m² do 
uzg. 720-711-364  BIAŁ 

KO M PL EK S OWE wykończenia 
wnętrz, szpachlowanie, malowa-
nie agregatem, posiadamy duże do-
świadczenie.  512-863-944  BIAŁ 

KOMPL EK S OWE wykończenie 
wnętrz, remonty mieszkań, glazu-
ra terakota, sufity podwieszane. 
Elewacje-Docieplenia budynków, 
podbitki, zabudowy, obróbki bla-
charskie 530-861-890  OMA 

KOSZTORYSY budowlane. 1 zł ca-
łość +VAT do uzg. 720-711-364  BIAŁ 

KOSZTORYSY budowlane. 1 zł całość 
720-711-364  BIAŁ 

MALOWANIE i tapetowanie 794-
290-227  BIAŁ 

 MEBLE NA ZAMÓWIENIE: 
KUCHENNE, POKOJOWE, BIUROWE, 

SOLIDNIE. WEJDŹ NA NASZĄ 
STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ 

WWW.GREGORMEBLE.PL. 
503-166-153  BIAŁ 

MONTAŻ płotków śniegowych na 
budynkach mieszkalnych i gospodar-
czych, naprawy. 797-513-715  BIAŁ 

 MSG Granit oferuje wyro-
by z marmurów, granitów. Bla-
ty kuchenne, łazienkowe, pa-
rapety, obudowy kominków, 
grillów, schody, posadzki, ta-
rasy, elewacje, solidnie. 500-

100-289, (85)718-82-91  BIAŁ 

 MSG Granit oferuje: scho-
dy, posadzki, tarasy, obudo-

wy kominków, grillów, parape-
ty zewnętrzne i wewnętrzne, 
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brodziki prysznicowe, wysoka 
jakość, niskie ceny. 500-100-

289, (85)718-82-91  BIAŁ 

OFERUJĘ remonty-elewacje, do-
cieplenia budynków.  661-944-860  
BIAŁ 

OFERUJE remonty-elewacje, docie-
plenia budynków 799-053-418  WYS 

OFERUJE remonty-elewacje, docie-
plenia budynków 799-053-418  ZAM 

OFERUJEMY fachowe doradztwo, 
wycenę oraz kompleksowe wy-
konawstwo instalacji sanitarnych, 
wodno-kanalizacyjnych, centralne-
go ogrzewania, rekuperacji i innych. 
1.000 zł całość +VAT do uzg. 533-
180-100, 662-961-956  BIAŁ 

PIECE kafl owe, kominki - nowe sta-
wiam. Naprawiam stare piece kafl o-
we 575-821-537  BIAŁ 

PLANOWANIE i Aranżacja ogrodów, 
systemy automatycznego nawad-
niania, trawniki, oświetlenie, pol-
bruki, skarpy, oczka wodne itp. 3 zł 
m² +VAT do uzg. 533-356-336  BIAŁ 

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

PRODUKUJEMY hale namiotowe, 
magazynowe i okolicznościowe w 
każdym wymiarze i konfi guracji o 
nieograniczonej długości i szerokości 
do 15 metrów  150 zł m² +VAT do 
uzg. 724-265-024 

PROFESJONALNE kompleksowe, 
malowanie dachów.  730-382-430  
BIAŁ 

REMONTY kompleksowo białystok 
i okolice 693-301-081  BIAŁ 

REMONTY kompleksowo.odnawia-
nie starych I nowych budynków itd. 
511-874-010  BIAŁ 

R O Z B I Ó R K A  oraz sk ładanie 
domy drewniane, wiaty, garaże,  
512-675-556 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. go-
spodarczych, wywóz złomu i gruzu. 
788-882-649  BIAŁ 

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

SPRZEDAŻ i montaż kolektorów sło-
necznych oraz mini elektrowni sło-
necznych. 730-794-583  ŁOM 

STUDNIE wiercone 140 zł mb 
508-677-029 

SUCHA zabudowa, sufity podwie-
szane, k-g 20 zł m² do uzg. 720-711-
364  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, gla-
zura, terakota itp 516-329-366  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, ocie-
plenia, usługi dekarskie. 502-065-
033  BIAŁ 

TAPETOWANIE 10 zł m² 720-711-
364  BIAŁ 

USŁUGI glazurnicze Podejmę się prac 
glazurniczych. Oferuje wysoką kultu-
rę osobistą, doradztwo, rzetelność i 
w końcu samą pracę w przystępnej 
cenie. 690-371-723  BIAŁ 

USŁUGI glazurnicze. Układanie pły-
tek: łazienki, kuchnie, tarasy, schody, 
balkony. Zadzwoń i umów się na bez-
płatną wycenę  513-684-949  BIAŁ 

USŁUGI hydrauliczne Wykonujemy 
montaż pomp ciepła, kotłowni, re-
kuperacji, instalacji wod.-kan., insta-
lacji c.o., kominków, i inne. Solidnie. 
Faktury z VAT 8% 100 zł m² +VAT do 
uzg. 603-664-445  BIAŁ 

USŁUGI remontowo-wykonczenio-
we typu, malowanie, gładzi szpa-
chlowa, tapetowanie, układanie 
paneli i kamienia dekoracyjnego 
itp. Solidnie. Suwalki i okolice. 510-
372-937  SUW 

USŁUGI tartaczne trakiem taśmowy 
przejezdnym, dł gatry 8, 80m 660-
699-116  KOL 

WEBER Clima 2, 6 kW - 1200 zł bru  o 
Weber Clima 3, 6 kW - 1300 zł bru  o 
Weber Clima 5, 1 kW - 2150 zł bru  o 
796-520-126  SUW 

WYKONAM ogrodzenie panel, siat-
ka,  512-675-556 

WYKONAM tynkowanie szpachlo-
wanie malowanie układanie paneli 
podłogowych. Jestem solidny bez 
nałogów 1 zł  884-381-925  BIAŁ 

WYKONUJĘ prace budowlane, ele-
wacje, ocieplenia fundamentów, 
ogrodzenia, odwodnienia i prace 
ziemne minikoparką, malowanie da-
chów, budowy i rozbiórki, itp.  518-
060-515  SUW 

ZŁOTA rączka 30 zł h +VAT do uzg. 
720-711-364  BIAŁ 

ZŁOTA rączka-naprawy, drobne re-
monty 508-073-762  BIAŁ 

ZŁOTA rączka. 50 zł 45min 720-711-
364  BIAŁ 

ZABUDOWA balkonu, tarasu, szkla-
nych zadaszeń oraz balustrad. Lider 
na rynku. 503-503-578  OLE 

ZLECĘ budowę szopy (4, 5 na 7, 
5m wys. 2-2, 5) na działce 8 km od 
B-stoku oraz pokrycie dachem ist-
niejącego budynku gospodarczego. 
Termin realizacji lato tego roku 692-
135-813  BIAŁ 

ZREALIZUJĘ zlecenia układania 
płytek: glazura, gres, terakota. 
Zachęcam do kontaktu telefonicz-
nego.  723-885-699  BIAŁ 

KUPIĘ

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

KUPIĘ dwie nocne sza  i Bodzio sys-
tem. 664-563-983  BIAŁ 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924  
BIAŁ 

SPRZĘT AGD

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

GARNKI z grubym dnem, 19-części 
nowe. 2.000 zł  509-854-039  BIAŁ 

KUCHENKA elektryczna Amica 4 pal-
nikowa, z piekarnikiem, stan db. 150 
zł  502-729-020  WYS 

KUCHENKA elektryczna z piekar-
nikiem, pod zabudowę, z blatem 
ceramicznym. 500 zł szt. 606-204-
483  SEJ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z 
piekarnikiem na gaz, stan db. 150 zł  
663-937-643  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z 
piekarnikiem. 350 zł  507-975-896  
BIAŁ 

KUCHENKA gazowa z gazowym pie-
karnikiem na gaz ziemny 210 zł  531-
865-030  BIAŁ 

KUCHENKA gazowo-elektryczna na 
gaz ziemny(sieciowy).Sprawna, czy-
sta i zadbana.Mastercook 340 zł  
604-922-094  BIAŁ 

LODÓWKA 140cm z zamrażalnik 
oddzielny na górze nowa, na gwa-
rancji, nie używana. 700 zł  664-
563-983  BIAŁ 

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

LODÓWKA Whirpool. 200 zł  664-
619-039  BIAŁ 

LODÓWKO zamrażarka używana 
180cm. 150 zł  510-113-213  KOL 

LODÓWKO  zamrażarka. 350 zł  508-
978-927  BIAŁ 

MAGIEL elektryczny, używany, szer. 
56 cm. 80 zł  (85)650-15-59  BIAŁ 

MASZYNA do pieczenia sękaczy 
elektryczna, nowa. 1.800 zł  725-
382-953  SUW 

 MASZYNA DO SZYCIA POKÓJ, Z LAT 
50, NOŻNA, SZAFKA, ROZKŁADANY 

BLAT, 100% SPRAWNA, GŁÓWKA 
JAK NOWA, LEKKO PRACUJE, 

DOWÓZ WASILKÓW, BIAŁYSTOK I 
OKOLICE. 180 zł do uzg. 606-972-284  

BIAŁ 
ODKURZACZ bezworkowy, jak nowy, 
stan bdb. 60 zł  728-860-389  BIAŁ 

ODKURZACZ piorący perfekt HD. 
2.000 zł  509-854-039  BIAŁ 

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

ODKUR Z AC Z zelmer używany, 
sprawny 800 wat. 85 zł  731-785-
420  BIAŁ 

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

 » PRALKA MAŁA, TELEWI
ZOR SAMSUNG, LODÓWKA 

DUŻA, BAGAŻNIK NA SA
MOCHÓD, BIURKO DREW
NIANE NOWE  WYPRZE
DAŻ. (85)653-47-20  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa 150 zł  604-922-
094  BIAŁ 

PRALKA. 100 zł  508-978-927  BIAŁ 

 » PRALKA. (85)653-47-20  BIAŁ 

 SUSZARKA do grzybów, owoców, 
warzyw i ziół. Jest ona sprawna 

technicznie. 60 zł szt. 660-469-457  
WYS 

UMYWALKA ikea piekna mało uzy-
wana z kranem ikea dł 80-81cm szer-
54-55cm 320 zł całość 696-566-169  
BIAŁ 

UMYWALKA używana biała, zwykła, 
z kranem 50 gł40. 80 zł całość 696-
566-169  BIAŁ 

WIRÓWKA do bielizny 150 zł  794-
290-227  BIAŁ 

 ZAMRAŻARKA AFB 601 fi rmy 
Whirlpool. Jest ona sprawna 

technicznie. W załączeniu instrukcja 
obsługi.  400 zł szt. 660-469-457  WYS 
ZAMRAŻARKA siemens pod zabu-
dowę, 3 szufl ady, szer. 60cm. 350 zł  
664-619-039  BIAŁ 

ZLEW jednokomorowy uzywany 
okragly głeboki z kranem retro sre-
bry 100 zł całość 696-566-169  BIAŁ 

ZMYWARKA Candy, 3 letnia. 700 zł  
505-302-976  KOL 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
ŻYRANDOL mosiężny 8 ramienny, 
waga 11kg, żarówki na mały gwint. 
800 zł  660-636-023, 532-177-513  
GRAJ 
ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 
80 zł  (86)271-38-53  ZAM 
ŻYRANDOL pokojowy na 3 żarówki, 
wykonany z drewna. 50 zł  576-905-
428  BIAŁ 
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramien-
ne i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-
240-244  SOK 

CHODNIK dywanowy, szer. 90cm, dł. 
14.20m. 450 zł  785-471-839  WYS 

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

DYWAN mało używany, 3x4m, beż, 
ładny. 150 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

DYWAN, 2x3m, mało używany, wzo-
rzysty, jasny orzech i brąz z beżem, 
ładny. 100 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, 
cegła, używany. 50 zł  503-902-859  
BIAŁ 

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

LUSTRO kryształowe 50x60cm, 6szt. 
10 zł szt. 604-595-157  BIAŁ 

LUSTRO krótko uzywane ikea rama 
brzozowa ok 70x70 70 zł szt. 696-
566-169  BIAŁ 

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

OBRAZ nowoczesny ikea duzy bialo 
czarny Audrey hepburn 79 zł szt. 
696-566-169  BIAŁ 

POŚCIEL bawełniana, biała, nowa, z 
koronkami, 4 kpl. 150 zł całość 784-
454-252  BIAŁ 

WANNA akrylowa 170 cm. 150 zł  
500-511-274  BIAŁ 

WAZON, grube szkło gr. 0, 4cm, wys. 
40cm, spód 2cm, średnica 14cm. 20 
zł  503-902-859  BIAŁ 

WYKŁADZINA dywanowa, jasna, 
nowa 2.30m x 5.50m. 250 zł całość 
514-645-129  BIAŁ 

ZASŁONY 3 bordowe, żakardowe, 
szer. 150 cm, dł. 245 cm. 100 zł do 
uzg. 720-212-425, (85)652-16-42  
BIAŁ 

ZASŁONY 4 białe, żakardowe, szer. 
140 cm, dł. 230 cm. 100 zł  720-212-
425, (85)652-16-42  BIAŁ 

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

ZASŁONY dł. 1.80m, szer. 0.95m, 
2szt. 23 zł całość 502-639-948  BIAŁ 

ZASŁONY z falbanką dł. 1.70m, szer. 
0.75m, 2szt. 27 zł  508-461-400  BIAŁ 

ZASŁONY, dł. 2.35m, szer. 1.20m, 
3szt. 30 zł całość 502-639-948  BIAŁ 

MEBLE

ŁÓŻKO 1.80m x 2m +taboret. 200 zł  
504-020-950  BIAŁ 
ŁÓZKA metalowe 3szt. 100 zł szt. 
517-682-184  BIAŁ 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do sza-
fek kuchennych, wym. 58x40x50, 
2szt +2, wym. 70.5x60x50x32 
2szt+4+2. 700 zł całość 511-240-
244  SOK 

DWIE jednakowe sza  i, kolor jasny 
orzech, o wym. szer. 0.47m, wys. 
0.74m, gł. 0.41m, po dwie szufla-
dy i dwie półki. 40 zł szt. 503-902-
859  BIAŁ 

FOTEL rozkładany skórzany- stan 
bardzo dobry, bez uszkodzeń. -obi-
cie skórzane w kolorze ciemny brąz, 
wys. ok. 90cm szer. ok. 95cm gł. ok. 
90 c. 650 zł szt. do uzg. 692-252-
676  SOK 

FOTEL skórzany, kolor grafi towy. 250 
zł  505-302-976  KOL 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50 zł szt. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

FOTELE rozkładane 2szt., z możli-
wością spania. Kolor zielony + dwie 
pu  i. Posiadam jeszcze stolik oko-
licznościowy owalny i dywan zielony. 
Fot na życzenie 450 zł całość 508-
919-988  EŁK 

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 
20 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

KANAPA +fotel. 500 zł  505-302-
976  KOL 

KANAPA 2 osobowa, ciemny brąz, z 
poduszkami, stan bdb. 290 zł  793-
148-328  ZAM 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

KOMODA niemiecka, stan bdb, po 
renowacji. 2.500 zł  662-593-789  
SUW 

KOMODA rzeźbiona z lustrem 
50x195cm 450 zł  504-418-652  BIAŁ 

KOMPLET skórzany wypoczynkowy, 
3+2+1, grafi towy. 1.200 zł  505-302-
976  KOL 

KOMPLET wypoczynkowy: trójka 
rozkładana do spania, 2 fotele, kolor 
brąz, skóra ekologiczna, stan bdb. 
850 zł  601-356-004  SOK 

KRZESŁA do stołówki lub warsztatu, 
10szt. 50 zł szt. 693-406-140  BIAŁ 

KRZESŁO dwu-funkcyjne, po obrocie 
90 stopni zmienia się w trzystop-
niowe schody. 300 zł  504-418-652  
BIAŁ 

NOWA wersalka w kolorze szarym z 
pojemnikiem na pościel. 499 zł  731-
785-420  BIAŁ 

ODDAM tapczan młodzieżowy w 
bdb stanie. (85)741-97-47  BIAŁ 

PÓŁKA wisząca, narożna, biała, dł. 
70cm, szer. 28cm. 20 zł  663-937-
643  BIAŁ 

REGAŁ młodzieżowy 4-częściowy 
100 zł  696-564-454  BIAŁ 

REGAŁ z biurkiem, kolor grafi t, uży-
wany, stan bdb. 150 zł  503-902-
859  BIAŁ 

SEGMENT olcha przeszklony, 3 czę-
ści, szer. 2.80. 600 zł  505-302-976  
KOL 

SEGMENT pokojowy jasny szer. 3, 
30m 300 zł  (85)651-46-99  BIAŁ 

SEGMENT z regału, ciemny orzech, 
używany, stan db. 60 zł  503-902-
859  BIAŁ 

SOFA żółta skórzana + fotel nie roz-
kładana stan db. 250 zł całość 694-
175-685  BIAŁ 

SOFA brązowa skórzana obudowa 
dębowe, do drobnej naprawy  200 
zł  694-175-685  BIAŁ 

SOFA rozkładana stan idealny kupio-
na w Vega meble 500 zł szt. 694-
175-685  BIAŁ 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 60 zł  794-729-290  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, 
rozkładany 120x112cm, podnoszo-
ny. 230 zł  511-240-244  SOK 

STOLIK okolicznościowy okrągły, 
dąb, dowóz gra  s. 200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy prostokąt-
ny, sosna, stan bdb, dowóz gra  s. 
150 zł  694-175-685  BIAŁ 

STOLIK pod telewizor, ciemny orzech 
72x71, z półką i szufl adą. 50 zł  507-
572-008  BIAŁ 

STÓŁ czarnobrazowy ikea z 4 krzesła-
mi ikea 90x90 rozkładany na duzy, 
odbior 5km za białymstokiem 550 
zł szt. 696-566-169  BIAŁ 

STÓŁ do biura dł. 1.77m, nowy, kolor 
jasny orzech, z wysuwaną półką na 
klawiaturę. 70 zł  503-902-859  BIAŁ 

STÓŁ rozkładany + 6 krzeseł meble 
zachodnie. 1.250 zł  505-302-976  
KOL 

STÓŁ  sosnowy jasny, dł. 2.40, 
szer. 65cm, wys. 70cm. 300 zł szt. 
(86)271-38-53  ZAM 

STÓŁ wysoki, prostokątny, rozkłada-
ny, wys. 76cm, szer. 80cm, dł. 1.10-
2m, jasny orzech, stabilny, odpo-
wiedni na działkę lub do piwnicy. 
50 zł  503-902-859  BIAŁ 

SZAFA 2 drzwiowa z nadstawką. 100 
zł  (85)651-46-99  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa, jasna sosna. 300 
zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFA sliczna ikea przesuwna duza 
drzwi szklo mleczne rama srebrna 
obudowa jasna brzozowa szer200 
gl66 wys236 rozłożona odbior 5km 
za białymstokiem  1.500 zł szt. 696-
566-169  BIAŁ 

SZAFA suwana, szer. 1.50m, wys. 
2.70. 900 zł  785-471-839  WYS 
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SZAFA wys.200 szer.90 gł.55 Kolor 
dąb sonoma Mało używany-stan 
jak nowy  450 zł do uzg. 692-252-
676  SOK 

SZAFKA kuchenna, dł. 2.80m. 200 zł  
785-471-839  WYS 

SZAFKA pod telewizor 64x40, na 
kółkach. 70 zł  511-240-244  SOK 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, do-
wóz gra  s. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA ubraniowa, metalowa. 80 
zł szt. 509-156-418  BIAŁ 

TAPCZAN 1-osobowy. 50 zł  696-
564-454  BIAŁ 

TAPCZAN szer. 1.10m, z pojemni-
kiem na pościel. 200 zł  664-619-
039  BIAŁ 

TREMO, szer. 0.90m, wys. 1.25m, gł. 
0.41m, kolor jasny orzech, z dwoma 
szufl adami, 6 półkami, ruchome lu-
stro, pufa miękka. 80 zł  503-902-
859  BIAŁ 

WERSALKA nowa z boczkami, kolor 
szary. 599 zł  795-013-099  BIAŁ 

WERSALKA w kolorze brązowym 
z jaśkami wymiar po rozłożeniu 
198x120 z pojemnikiem na pościel. 
530 zł  696-774-177  BIAŁ 

WERSALKA, stan dobry. 50 zł  696-
564-454  BIAŁ 

WITRYNA przeszklona, szara. 450 zł  
505-302-976  KOL 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak 
nowa, dowóz gratis. 100 zł  694-
175-685  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa mebli, mie-
dzy innymi: meble, szafy, wersalki, 
lodówki, stoły, stoliki, szafki RTV, 
sprzęt RTV, itp, dowóz gra  s, oglą-
danie osobiste. 534-174-908  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI

ELEKTRYK HYDRAULIK, montaż 
mebli, zamki, oświetlenia, awarie.
Malowanie odświeżanie, glazura. 
Wywóz mebli, książek, łóżek, fo-
tel, drzwi, RTV, AGD, złomu. 90 zł 
m³ do uzg. 503-391-530, 518-332-
401  BIAŁ 

PATELNIA Deluxe nowa, oryginalna, 
niemiecka, w opakowaniu. 100 zł  
784-454-252  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI bialystok-war-
szawa bagazowki transport me-
bli ubrania ksiazki rzeczy osobiste 
sprzetow agd-rtv elektroniki sprze-
tu-sportowego-i inne rzeczy 884-
774-233  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie 
z pracownikami bagażówki posiada-
my busy wieksze i mniejsze białystok 
i okolice cale woj-podlaskie-po calej 
polsce 795-013-099  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne transport 
busem dostawczym-1, 5t przepro-
wadzki-drobne wywozimy na wy-
sypisko meble agd-rtv elektronike 
zelastwa okna drzwi palety deski 
itp 518-424-186  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne z traga-
rzami realizujemy nie-typowe zle-
cenia wnoszenie-znoszenie przesta-
wianie np.mebli posiadamy wolne 
terminy prosze dzwonic 730-357-
775  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport busem 
mebli agd rtv itp pomoc w zaladun-
ku tanio 576-261-240  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport prze-
woz mebli agd-rtv ksiazki ubrania 
rzeczy osobiste sprzet sportowy 
sprzet-materialy budowlane-1, 5t 
czesci samochodowe skutery quady 
696-774-177  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z ekipa bagażów-
ki transport busami towarowymi 
transport mebli agd-rtv sprzet i ma-
terialy budowlane bialystok podlasie 
cala polska 7-dni 731-785-420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport do 
1.5t, meble, rtv i wiele innych. 517-
414-152  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI KIEROWCA z 
busem dostawczym do-1, 5t do wy-
najecia do przeprowadzki lub prze-
wozu rzeczy i moga panstwo pako-
wac swoje rzeczy z wlasna ekipa 
730-076-599  BIAŁ 

TRANSPORT busem, przeprowadz-
ki, pomoc w załadunku i rozładunku 
783-786-886  BIAŁ 

TRANSPORT, przeprowadzki, prze-
wóz mebli, materiałów budowla-
nych.Pomoc w załadunku i rozła-
dunku. 785-556-050  BIAŁ 

 ZAPEWNIAMY auta na transport, 
przewozy, przeprowadzki, taxi 

bagażowe w Białymstoku na ul. 
Kopernika 25a obok aresztu śledczego.  

509-940-144  BIAŁ 

ANTYKI

ŻELAZKA na węgiel, kołowrotki, ko-
pańki, maselnice, meble, kamienie 
od żaren i inne, 50-150zł. 509-823-
238  BIAŁ 

 ANTYKI, meble dawne, skup, 
sprzedaż, renowacja. 602-717-353  BIAŁ 
CIERLICA do tarcia lnu i konopi 
120-letnia. 100 zł  503-149-773  OLE 

DRZWI i blaty do pieca, różne. 50 zł 
szt. 508-789-456  BIAŁ 

KOŁOWROT EK do przędzenia 
sprawny. 250 zł  503-149-773  OLE 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  
694-175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 60 zł  
508-789-456  BIAŁ 

KOMODA, kredens, fotel, sza  i noc-
ne, 100-800zł. 509-823-238  BIAŁ 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 
694-175-685  BIAŁ 

KUFER. 300 zł  662-593-789  SUW 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 
70-tych, stacjonarna, dowóz gra  s, 
stan idealny, sprawna, do dowodnej 
aranżacji. 600 zł do uzg. 694-175-
685  BIAŁ 

MASZYNKA do golenia Harkiew 109. 
110 zł  511-240-244  SOK 

OKNA stalowe 10szt cena od 100zł 
do 150 okna ok 100 letnie. 609-499-
004  PISZ 

SPRZEDAM starocie, 20-100zł. 692-
349-903  MOŃ 

SZAFA 100-letnia. 1.900 zł  668-178-
073  WYS 

WAGI 20szt, maselnice. 90 zł szt. 
509-823-238  BIAŁ 

BOJLER elektryczny 80 litrów. 300 zł  
500-511-274  BIAŁ 

DESKI do prasowania z pokrowcami 
2 szt, 60-80 zł 605-962-475  BIAŁ 

DOSTALES mieszkanie w spadku lub 
kupiles chcesz sie pozbyc wszyst-
kich rzeczy z mieszkania piwnicy 
garazu zadzon do nas wywieziemy 
na wysypisko zbedne rzeczy 518-
424-186  BIAŁ 

GRZEJNIK olejowy. 100 zł  (85)661-
68-14  BIEL 

USŁUGI

REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, komplekso-
we prace wykończeniowe, glazura, 
terakota, szalówka, docieplenia, ra-
baty na materiały, gwarancja jako-
ści. 511-718-942  BIAŁ 

DZWONISZ  już jestem. Nie czekasz 
na termin: malowanie, szpachlowa-
nie, wykończenie wnętrz, docieple-
nie, panele, terakota, terminowo, w 
rozsądnej cenie. 577-407-840  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty, wykoń-
czenia wnętrz, tanio, solidnie. 518-
303-018  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, ta-
petowanie, panele, płytki, Łapy i 
okolice. 882-698-490  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tape-
towanie, panele, ekspresowe termo-
ny, niskie ceny. 576-905-428  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, tynki 
ozdobne. 511-718-942  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, 
parapety, montaż drzwi. 512-723-
562  BIAŁ 

UMÓW się na bezpłatny audyt foto-
woltaiczny–wraz z wyceną systemu 
otrzymasz indywidualny projekt in-
stalacji fotowoltaicznej z modelem 
3D i symulacją zysku. 1.234 zł  515-
515-970  SUW 

USŁUGI Budowlano-remontowe: 
malowanie, szpachlowanie, tynko-
wanie, panele, glazura, terakota, 
panele. Montaż okien, drzwi, para-
petów. 512-723-562 

USŁUGI remontowe: glazura, terako-
ta, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele, parkiety, przeróbki elektryczne 
i hydrauliczne. 602-689-876  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE

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

 » SOLIDNE PRACE OGÓL
NO WYKOŃCZENIO
WE. 796-058-865  BIAŁ 

WODNO-KANALIZACYJNE

HYDRAULIK, ekspresowe naprawy, 
przeróbki, naprawa spłuczek, se-
desów, baterii. 576-905-428  BIAŁ 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana 
grzałek w bojlerach, piece c.o. na 
paliwo stałe, serwis pogwarancyj-
ny, montaż i doradztwo. 507-627-
924  BIAŁ 

ELEKTRYCZNE

ELEKTRYK, naprawy, przeróbki, wy-
miana kabli, oświetlenia. 576-905-
428  BIAŁ 

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

JEŻELI chcesz obniżyć rachunki za 
prąd, zadzwoń do Nas a pomożemy 
Ci w tym. 515-515-970  AUG 

MONTAŻ domofonów i wideodo-
mofonów serwis. 507-627-924  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZ
NE, ODBIORCZE, OŚWIE
TLENIA, UPRAWNIE
NIA 510-686-001  BIAŁ 

STOLARSKIE

PRACOWNIA stolarska, wykonuje 
stoły z litego drewna, kuchenne, 
salonowe, kawowe, industrialne, z 
żywicą epoksydową, oraz wieszaki, 
deski do krojenia i inne. 504-076-
810  BIAŁ 

STOLARSTWO artystyczne, meble 
do przedpokoju, renowacja, rzeź-
ba, inkrustacja. 504-418-652  BIAŁ 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 
NAPRAWA AGD

NAPRAWA pralek automatycznych, 
kuchenek gazowych, pralek wirniko-
wych, podłączenia, gwarancja na 
naprawę. 576-905-428  BIAŁ 

POZOSTAŁE
KOMINKI, montaż, zabudowa 511-
718-942  BIAŁ 

KOWAL wykona ogrodzenie, balu-
stradę, meble z kutego żelaza 501-
545-296  BIAŁ 

OPRÓŻNIANIE mieszkań i domów 
piwnic garaży.Oferujemy szybka po-
moc.Potrzebujesz szybko wyczy-
ścić mieszkanie ze zbędnych rzeczy 
przed sprzedażą mieszkania-domu 
696-774-177  BIAŁ 

 » PRZERÓBKI KRAWIECKIE, 
POSIADAM OVERLOCK, 
WASILKÓW. 500-123-109  BIAŁ 

SAUNY ogrodowe, gorące beczki 
kąpielowe. 663-201-446 

SPRZĄTANIE mieszkań Białystok i 
okolice. 666-281-568  BIAŁ 

SPRZATANIE piwnic garazy miesz-
kan strychow nie potrzebne rzeczy 
wywieziemy na wysypisko mebel-
ki agd-rtv elektronike okna palety 
drzwi zelastwa-itp.rzeczy 795-013-
099  BIAŁ 

USŁUGI transportowe na terenie 
Wysokie Mazowieckie samochodem 
Renault Master, rzeczy budowla-
nych, zwierząt. 727-664-308  WYS 
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