
Dostępne ostatnie segmenty blisko centrum miasta 
i wśród zieleni ogrodów działkowych – tu warto 
zamieszkać jeżeli zdecydowałeś się na opuszczenie 

mieszkania w bloku, ale możesz też wybrać inną, 
atrakcyjniejszą cenowo propozycją czyli mieszkanie przy 
granicy miasta, ale z dobrym dojazdem do centrum, nie 
w bloku, ale w domku dwulokalowym. Jest to atrakcyjna 
alternatywa dla mieszkań w przeładowanych blokach 
czy apartamentowcach z drogim czynszem.

Drogi Czytelniku! Dziś zapraszamy Cię na kolejny spacer 
po Białymstoku i jego okolicach, mieście które rozwija się i pięk-

nieje z dnia na dzień, które naprawdę warto wybrać na swoje 
miejsce na Ziemi. Edward Krasowski, białostocki przedsiębior-
ca i deweloper dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, gdzie 
chcą zamieszkać, ma jeszcze w ofercie ostatnie szeregówki przy 
ul. Pieczurki oraz przygotowuje kolejną niebanalną w sensie 
rozwiązań funkcjonalnych oraz propozycji cenowych ofertę.

Jest nią kompleks 2-lokalowych szeregówek jak również do-
mów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejcowosci 
Porosły (gm. Choroszcz), gdzie w pierwszym projektowanym 
etapie wybudowanych zostanie 7 domów do końca przyszłego 
roku.

Więcej str. 20 i 21.
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 BIA YSTOK, 60m², 1p., ul. Radzymi ska, os. 
Bia ostoczek, ks. wieczysta, p yta, po remoncie, 

okna PCV, spó dz. w as. 320.000 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   

 CHOROSZCZ, 3588m², ogrodzona, pr d, woda, 
kanalizacja, w pe ni wyposa ony, funkcjonuj cy 

warsztat samochodowy, budynki 550mkw i 
80mkw, stan bdb. 950.000 z  +VAT 

 GM. Dobrzyniewo, 142m², dzia ka 1190, 
murowany, wolno stoj cy, 13 km o Bia egostoku. 

Rok budowy 1999. 390.000 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   

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

kuchnia.  65.000 z   

 Z OTA Wie , 500m², warunki zabudowy, we wsi 
przy asfalcie 49.000 z   

J   ?J   ?

Zmiana lokalu użytkowego Zmiana lokalu użytkowego 
na mieszkaniena mieszkanie
By wyjaśnić, jaka jest procedura przekształcenia 

lokalu użytkowego w mieszkaniowy, powinniśmy 
zacząć od prawnej defi nicji takich pojęć jak lokal 

mieszkalny i lokal niemieszkalny (użytkowy). Zgodnie 
z rozporządzeniem ustalającym warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, 
za lokal użytkowy uważa się: jedno pomieszczenie lub 
zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami 
budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem 
technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Pomieszczeniem gospodarczym, zgodnie z rozporządzeniem 
jest natomiast: pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem 
lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmio-
tów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, 
materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także 
opału lub odpadów stałych,

Pomieszczenie techniczne to z kolei nic innego jak pomiesz-
czenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania 
i obsługi technicznej budynku.

W tym samym rozporządzeniu znajdujemy też definicję 
mieszkania. Otóż jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych 
i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi 
przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi 
i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Pomieszczenia mieszkalne, to nic innego, jak pokoje, nato-
miast pomieszczenia pomocnicze służą do celów komunikacji 
wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posił-
ków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także 
do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności.

Jak widzimy – podstawowa defi nicja mieszkania związana jest 
przede wszystkim z celem użytkowania nieruchomości. Są jednak 
również i wymogi dotyczące jej parametrów.

Od stycznia 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – mieszkania powinny mieć 
powierzchnię nie mniejszą niż 25 mkw. We wspomnianej nowelizacji 
zrezygnowano z określenia limitów powierzchni dla poszczególnych 
pomieszczeń. Zwiększono natomiast minimalną szerokość stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych z 2,3 do 2,5 m.

Ewentualne przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy 
z całą pewnością nie opłaca się samorządom – z prostego powodu: 
podatek od nieruchomości w przypadku mieszkań jest znacznie 
niższy niż w przypadku lokali. Różnica jest bardzo duża. W 2019 
roku górna granica podatku od nieruchomości mieszkaniowej 
wynosi 0,79 zł za metr kwadratowy powierzchni, przy lokalach 
użytkowych jest to 23,47/mkw. Zakładając, że dysponujemy 50 
– metrowym lokalem, nasz maksymalny podatek wyniesie blisko 
1200 zł. Jeśli jest to mieszkanie, zapłacimy jedynie niecałe 40 zł.

Inna korzyść podatkowa to zwolnienie z VAT-u, jeśli wynaj-
mujemy mieszkanie na cele realizacji potrzeb mieszkaniowych.

Zamiana lokalu użytkowego na mieszkalny może opłacać się 
także tym, którzy chcą nieruchomość sprzedać. Lokale użytkowe 
generalnie ciężej jest spieniężyć. Firmy raczej wynajmują, niż 
inwestują w lokale. Trzeba byłoby szukać inwestora, chcącego 
zarabiać na wynajmie. Z kolei popyt na mieszkania zarówno 
na wynajem, jak i na użytek własny, jest obecnie bardzo duży.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: 

www.nieruchomoscipodlaskie.pl

Marcin Moneta

  L  

S     
Mieszkańcy Białegostoku mogą już odwiedzać pierwszy 

w Białymstoku sad edukacyjny, a w przyszłości – zbierać owoce, 
które tam wyrosną. W parku na osiedlu Antoniuk posadzono 
drzewka i krzewy owocowe, zostały zamontowane ławki, altana, 
plansze edukacyjne. W środę, 1 maja, na otwarcie sadu przyszło 
bardzo dużo osób.

W ofi cjalnym otwarciu sadu (środa, 1 maja) uczestniczyły 
tłumy białostoczan. Mieszkańcy ustawiali się w kolejce po drzewka 
owocowe, by posadzić je na swoich działkach. Miasto przygoto-
wało z tej okazji tysiąc takich drzewek.

Na powierzchni 850 m2 w Parku Antoniuk przy ul. Wierzbowej 
zostało posadzonych 25 drzew owocowych. Znajdują się tam różne 
gatunki i odmiany jabłoni, grusz, wiśni, czereśni, śliw, także papie-
rówki, antonówki, kosztele, węgierki dąbrowickie czy śliwki uleny. 
Wśród krzewów dominują porzeczki czarne i czerwone, maliny, 
agrest, dereń jadalny. Jest ażurowa altana, są płotki wiklinowe, 
domki dla owadów oraz elementy edukacyjne w postaci tablic 
z opisem starych odmian drzew i krzewów.

– Sad jest pomysłem na to, by Białystok był jeszcze bardziej 
„zielonym” miastem, a białostoczanie mieli okazję zapoznać się ze 
starymi, trochę zapomnianymi odmianami – powiedział zastępca 
prezydenta Rafał Rudnicki. – Wszystko po to, by ta przestrzeń na 
osiedlu Antoniuk była jak najbardziej atrakcyjna.

Sad edukacyjny na Antoniuku jest pierwszym takim przed-
sięwzięciem w Białymstoku. Jeśli spodoba się mieszkańcom, 
w przyszłym roku na terenie miasta zostanie założony kolejny 
taki sad.

P     S
Centrum rekreacyjno-sportowe w Starosielcach, zgodnie 

z projektem z Budżetu Obywatelskiego 2019, zostanie rozbudowa-
ne. Przy ul. Szkolnej powstanie linarium i park trampolin. Miasto 
rozstrzygnęło przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Najkorzystniejszą 
ofertę przygotowała fi rma Hydros Plus Tomasz Kulesza, która 
opracuje dokumentację projektową oraz wybuduje linarium 
i park trampolin. Koszt realizacji inwestycji to ok. 1 mln 350 tys. 
zł. Wykonawca od dnia podpisania umowy będzie miał 50 dni na 
opracowanie dokumentacji projektowej i 120 dni na wykonanie 
prac budowlanych.

Linarium i park trampolin powstaną na wniosek mieszkańców, 
którzy oddali swoje głosy na projekty z Budżetu Obywatelskiego 
2019. Na projekt osiedlowy „Budowa linarium” głosowało 1929 
osób, na ogólnomiejski „Park trampolin” – tyle samo.

W ramach inwestycji przy ul. Szkolnej zostaną zrealizowane 
następujące prace: budowa linarium i parku trampolin, rozbu-
dowa street workoutu, budowa nowego ogrodzenia i utwardzenie 
nawierzchni, wykonanie zdroju ulicznego. Wykonawca dostarczy 
i zamontuje altanę, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. 
Urządzi trawniki, posadzi drzewa i krzewy. Zostanie także rozbu-
dowana instalacja oświetleniowa, a teren – objęty monitoringiem.

Ł    NZS-
Pierwsze w Białymstoku łąki kwietne zostały już zasiane. 

Jednak do wytypowanych wcześniej lokalizacji dołączyła jeszcze 
jedna – dodatkowa taka łąka powstanie na Placu NZS.

Na Placu NZS, na powierzchni 1 750 m2, powstanie jeszcze 
jedna łąka kwietna. Na początku przyszłego tygodnia – po pod-
pisaniu umowy na wykonanie tego zadania z Fundacją „Łąka” 

– zaczną się prace. Najpierw zostanie zdjęta darń z całego terenu, 
potem nastąpi pryzmowanie i wywóz darni. Po spulchnieniu 
i nawiezieniu dodatkowej ziemi można już będzie wysiać nasiona. 
Ma to nastąpić na przełomie maja i czerwca. Jeśli nic nie prze-
szkodzi i plon się powiedzie – wyrośnie nam w centrum miasta 
pole słonecznikowe przemieszane z roślinami jednorocznymi. 
Pole to będzie otoczone zieleńcem o szerokości około 5 metrów.

www.bialystok.pl

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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 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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M  C  S  
ROCKWOOL   !

Sezon budowlano-remontowy ruszył w pełni, co oznacza, 
że swoją coroczną trasę edukacyjną rozpoczyna Mobilne Centrum 
Szkoleniowe ROCKWOOL. Kilkadziesiąt tegorocznych szkoleń 
w różnych miejscowościach Polski będzie dotyczyć ocieplenia 
ścian zewnętrznych i poddaszy. Nie zabraknie także nowości, czyli 
szkolenia z nadmuchu granulatu z wełny skalnej – GRANROCK 
SUPER. Wszystko po to, by maksymalnie ułatwić wykonawcom 
dostęp do wiedzy i praktyki, dzięki czemu mogą oni doskonalić 
swoje umiejętności.

Mobilne Centrum Szkoleniowe ROCKWOOL działa przez cały 
rok – podczas tych teoretycznych i praktycznych warsztatów można 
z ekspertami fi rmy ROCKWOOL porozmawiać o technikach mon-
tażu wełny skalnej, jej zaletach i właściwościach, a także wymienić 
się doświadczeniami z innymi profesjonalistami. Jak montować 
wełnę? Na co zwrócić uwagę, by poprawnie stosować materiał? 
Mobilne Centrum Szkoleniowe to świetne miejsce dla wszystkich, 
którzy już pracują na wełnie skalnej lub chcą doskonalić swoje 
umiejętności. Rozkład jazdy Mobilnego Centrum Szkoleniowego 
ROCKWOOL można na bieżąco śledzić na stronie https://www.
rockwool.pl/superwykonawca/mobilne-centrum-szkoleniowe.

Trenerzy ROCKWOOL: Maciej Stołpiak i Mateusz Rudnicki 
podczas szkoleń mocno stawiają na łączenie teorii z praktyką. 
Opowiadają o zaletach i możliwościach wełny skalnej oraz prezen-
tują optymalne techniki i poprawne zasady montażu wełny skalnej 
na poddaszach i ścianach zewnętrznych. Wśród wielu zagadnień 
dużo uwagi poświęcają metodzie lekkiej suchej w systemie ETICS, 
ocieplaniu klasycznego poddasza, izolacji nakrokwiowej oraz 
ocieplaniu domów szkieletowych, wiązarów, stropów drewnianych 
i ścian konstrukcyjnych. W tym sezonie eksperci przygotowali także 
nowość, na którą czeka wielu wykonawców: szkolenia z nadmuchu 
granulatu wełny skalnej GRANROCK SUPER.

– Podczas szkoleń chcemy przekazywać jak najwięcej wiedzy 
praktycznej dotyczącej wykonywania ocieplenia. Zawsze skrupu-
latnie omawiamy newralgiczne miejsca, na które trzeba zwrócić 
uwagę podczas izolacji. Zależy nam przede wszystkim na wy-
tłumaczeniu, jak uniknąć różnych błędów dotyczących doboru 
i montażu materiałów. Prezentujemy praktyczne triki i metody 
montażu, a także konkretne korzyści związane z zastosowaniem 
wełny skalnej. Na szkoleniach udowadniamy, że praca z wełną 
skalną to nic trudnego – najważniejsze to być do niej odpowiednio 
przygotowanym – mówi Mateusz Rudnicki, trener Mobilnego 
Centrum Szkoleniowego ROCKWOOL.

Warto pamiętać, że przebieg każdego szkolenia w dużej mierze 
zależy też od jego uczestników – samych wykonawców. To do-
skonała okazja do tego, aby zadać nurtujące pytania dotyczące 
zarówno produktów, jak i kwestii technicznych, wymagających 
dodatkowego omówienia.

Na szkolenia można zapisywać się na dwa sposoby:
  wysyłając SMS o treści „Szkolenie” na numer 4622 (koszt 
SMS zgodnie z taryfą operatora),
  dzwoniąc na infolinię pod numer 801 300 444 (czynna 
w dni powszednie w godzinach 9:00-18:00, koszt połączenia 
wg taryfy operatora).

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o udzia-
le w szkoleniu. 

Więcej o aktywnościach ROCKWOOL dla wykonawców do-
stępnych jest tutaj: https://www.rockwool.pl/superwykonawca.

NP
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Energooszczędne drzwi? Energooszczędne drzwi? 
To możliweTo możliwe
Nowe drzwi podnoszono-przesuwne od Awilux 

wyróżnia wyjątkowo wąski profi l, który gwarantuje 
nowoczesny design i możliwość stworzenia 

bardzo dużych przeszkleń. Dostępny w ofercie 
Awilux system ASE 80.HI to połączenie walorów 
wizualnych z wysokimi parametrami izolacyjnymi.

Ogromną zaletą drzwi opartych na konstrukcji podnoszono-
-przesuwnej jest możliwość stworzenia harmonijnego przejścia 
na zewnątrz domu. Nowe drzwi ASE 80.HI zapewniają niemal 
bezszelestne i proste w obsłudze użytkowanie oraz łatwy do-
stęp do balkonów, tarasów i ogrodów zimowych. Dzięki nim 
pomieszczenia są doskonale doświetlone, a mieszkańcy mogą 
cieszyć się walorami wizualnymi otaczającego sąsiedztwa przez 
cały rok. Dostępne w ofercie Awilux – producenta okien, drzwi 
i akcesoriów – drzwi podnoszono-przesuwne Schüco ASE 80.HI 
to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pod względem 
designu oraz energooszczędności stolarki otworowej.

DUŻE PRZESZKLENIE…

W przypadku nowego systemu ASE 80.HI zwiększony ciężar 
skrzydeł oraz duże formaty idą w parze z designem i komfortem 
użytkowania. Łatwe otwieranie możliwe jest dzięki sprężynowemu 
wspomaganiu. Nowy system gwarantuje przejrzysty i klarowny 
wygląd po otwarciu, gdyż wszystkie elementy przesuwne poru-
szają się równolegle. Dzięki temu pomieszczenia stają się bardziej 
przestronne, eleganckie i funkcjonalne. Dostępne w ofercie Awilux 
drzwi podnoszono-przesuwne powstałe na bazie rozwiązań 
Schüco są wodoszczelne i zapewniają optymalne wyciszenie 
pomieszczeń.

Projektanci zadbali także o maksymalnie zwężone profi le 
– środkowy słupek i profi l skrzydła mają ma zaledwie 40 mm, 
dzięki czemu drzwi nie zaburzają wyglądu elewacji. Mimo tego 
możliwy jest montaż wielkoformatowych skrzydeł o wymiarach 
nawet do 3,5 x 3,2m lub 3,2 x 3,5. Takie rozwiązanie stworzy 
przestrzenne i przepełnione światłem wnętrze. Posiadacze dużych 
przeszkleń stworzonych na bazie nowego systemu podnoszono-
-przesuwnego fi rmy Awilux nie muszą obawiać się ewentualnych 
kradzieży, ponieważ w systemie ASE 80.HI możliwe jest zasto-
sowanie okuć antywłamaniowych.

…NAWET W STANDARDZIE PASYWNYM

System podnoszono-przesuwny Schüco ASE 80.HI łączy 
w sobie zalety konstrukcji aluminiowych oraz przyszłościową 
izolacyjność cieplną w standardzie budownictwa pasywnego. 
Umożliwia tym samym tworzenie zrównoważonej, nowoczesnej 
architektury.

System ASE 80.HI posiada profi le aluminiowe o wysokiej 
izolacyjności cieplnej i wysokiej stabilności. Nowe drzwi pod-
noszono-przesuwne dostępne w ofercie Awilux wyróżniają 
parametry termoizolacyjne na poziomie Uw = 0,9 w/m2K (dla 
okna referencyjnego 3500 mm x 2300 mm z pakietem szybo-
wym Ug=0,5).

DESIGN DOCENIANY NA CAŁYM ŚWIECIE

System przesuwny Schüco ASE 80.HI dostępny w ofercie 
Awilux otrzymał nagrodę Red Dot Design Award 2018. Ukryte 
w skrzydle elementy okucia oraz klarowna stylistyka ościeżnicy 
ze zlicowanymi zaryglowaniami i ukrytym rowkiem sprawiają, 
że nowy system drzwi podnoszono-przesuwnych tworzy harmo-
nijną i nowoczesną aranżację.

Maksymalnie zwężone profile dostępnych w ofercie 
Awilux drzwi podnoszono-przesuwnych zapewniają niczym 
nieograniczone walory wizualne. Drzwi Schüco ASE 80.HI umoż-
liwiają stworzenie niepowtarzalnych i dużych przeszkleń przy 
jednoczesnym optymalnym dopasowaniu izolacyjności cieplnej 
do rygorystycznych standardów budownictwa pasywnego.

NP
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Badania przeprowadzone przez CBOS dostarczyły istotnych 

informacji związanych z kwestią zanieczyszczenia powietrza 
w naszym kraju.

Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie 36 
znajduje się w naszym kraju. Tak wynika z danych Światowej 
Organizacji Zdrowia. Według badań CBOS „Polacy o smogu” 
ponad 2/5 Polaków uważa, że zanieczyszczone powietrze jest po-
ważnym zagrożeniem w miejscu ich zamieszkania. Co trzeci Polak 
postrzega smog jako niewielkie zagrożenie, natomiast co piąty 
nie dostrzega go wcale. W porównaniu do badania z poprzed-
niego roku zmalała liczba osób postrzegających zanieczyszczone 
powietrze jako niebezpieczne zjawisko.

Niska emisja dotyczy najczęściej miast liczących 500 tys. oraz 
od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców. Z odpowiedzi respondentów 
wiadomo, że województwa małopolskie, śląskie i podkarpackie 
mają największy problem ze smogiem. Najmniej na złą jakość po-
wietrza narzeka ludność z województwa kujawsko-pomorskiego, 
zachodniopomorskiego i Podlasia.

Jak się okazuje, najczęściej stan jakości powietrza sprawdzają 
osoby najbardziej dotknięte oddziaływaniem spalin. Robią to, 
korzystając z informacji znajdujących się w internecie, telewizji lub 
za pomocą specjalnych aplikacji. Zamykanie okien w domu i nie-
wychodzenie na zewnątrz to najpopularniejsze sposoby na walkę 
ze smogiem wśród ankietowanych. Inne metody, np. posiadanie 
roślin pochłaniających zanieczyszczenia, domowe oczyszczacze 
powietrza i maski antysmogowe nie są już tak powszechne.

Polityka rządu i władz lokalnych w zakresie walki ze smogiem 
jest według badanych niewystarczająca. Największa krytyka 
skierowana jest ze strony osób, których oczekiwania dotyczące 
tego typu działań nie są spełnione i szkodliwe substancje szkodzą 
im najbardziej.

Źródło: KRN.pl

N      W
20 maja w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbyło się loso-

wanie nagród w Loterii PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? 
Wygrywasz!” skierowanej do mieszkańców, którzy złożyli de-
klarację podatkową PIT za rok ubiegły i wskazali w niej Gminę 
Wasilków jako miejsce zamieszkania. Warunkiem uczestniczenia 
w Loterii było zarejestrowanie się na stronie: www.pitwwasilko-
wie.pl, co uczyniło w sumie 1224 mieszkańców.

W Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w obecności Burmistrza 
Wasilkowa Adriana Łuckiewicza, organizator Loterii – fi rma 
Fortuna PS Sp. z o.o. przeprowadził losowanie nagród – 10 
smartfonów, 5 hulajnóg elektrycznych, 4 rowerów elektrycznych 
oraz nagrody głównej, którą jest voucher na wczasy o wartości 
10 tys. zł. Łącznie zostało wylosowanych 20 osób, które staną 
się szczęśliwymi posiadaczami ww. nagród oraz zwycięzcami 
Loterii po przesłaniu organizatorowi dokumentu stwierdzającego, 
że złożyli deklarację podatkową za rok ubiegły w Drugim Urzędzie 
Skarbowym w Białymstoku i wskazali w niej Gminę Wasilków 
jako miejsce zamieszkania. Organizator Loterii kontaktował się 
dziś z wylosowanymi osobami zapraszając ich do załatwienia 
niezbędnych formalności. Wydanie nagród dla zwycięzców Loterii 
nastąpi 8 czerwca 2019 r. podczas Dni Wasilkowa.

Celem Loterii było zachęcenie mieszkańców do rozliczania 
się w Gminie Wasilków i pośrednio powiększenie dochodów 
podatkowych.

NP

I           I           
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Nasze mieszkania kurczą się Nasze mieszkania kurczą się 
już od 5 latjuż od 5 lat
W kontekście wyników krajowej „mieszkaniówki”, 

najczęściej mówi się o liczbie lokali i domów, 
które zostały oddane do użytkowania. 

Znacznie rzadziej poruszanym tematem jest powierzchnia 
takich ukończonych mieszkań. Warto wziąć pod lupę 
odpowiednie dane, gdyż mówimy o milionach metrów 
kwadratowych rocznie. Eksperci portalu RynekPierwotny.
pl postanowili dokładnie sprawdzić, ile takich milionów 
mkw. przez ostatnie lata ukończyli krajowi inwestorzy. 
Kolejną ciekawą kwes  ą wydaje się spadek średniej 
powierzchni mieszkania oddawanego do użytku w Polsce.

Przeanalizowanie łącznej powierzchni mieszkań oddanych 
do użytkowania wydaje się dobrym po-
mysłem, ponieważ Główny Urząd 
Statystyczny niedawno opubli-
kował informacje na ten temat 
dotyczące 2018 r. Takie najnow-
sze wyniki zostały uwzględnione 
na poniższym wykresie. Prezentuje 
on łączną powierzchnię użytkową 
mieszkań, które od 2004 r. do 2018 r. 
ukończyli wszyscy polscy inwesto-
rzy. W 2018 r. taki łączny metraż 
oscylował na poziomie 16,71 
mln metrów kwadratowych. 
Przez cały analizowany 
okres (lata 2004 – 2018), 
GUS tylko raz odnoto-
wał większą wartość 
(patrz poniższy wy-
kres). Mowa o wyniku 
z 2008 r. wynoszącym 
17,19 mln mkw. Wtedy 
wielu deweloperów 
kończyło mieszkania roz-
poczęte na początku boomu 
hipotecznego. Takie lokale były 
relatywnie duże (podobnie jak powstające prywatne domy), 
ponieważ banki liberalnie oceniały zdolność kredytową i kusiły 
niskim oprocentowaniem kredytów w CHF.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2018 r. 
łączna powierzchnia wszystkich mieszkań ukończonych przez pol-
skich inwestorów wzrosła o 1,0%. Bardziej zwiększyła się całkowita 
liczba ukończonych mieszkań (lokali i domów). Ostateczne infor-
macje Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że od stycznia 
do grudnia 2018 r. oddano do użytku o 3,8% więcej mieszkań niż 
rok wcześniej. Taka rozbieżność poziomu rocznych zmian (+1,0% 
vs +3,8%) sugeruje spadek przeciętnej powierzchni mieszkania 
ukończonego przez wszystkich inwestorów.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, 
jak bardzo rozbieżność pomiędzy wzrostem liczby i łącznej po-
wierzchni mieszkań ukończonych w 2018 r. wpłynęła na przeciętny 
metraż takich lokali oraz domów. Informacje zaprezentowane 
w poniższej tabeli wskazują, że spadek przeciętnej powierzchni 
wszystkich ukończonych mieszkań wyniósł 2,5 mkw. (z 92,7 mkw. 
w 2017 r. do 90,2 mkw. w 2018 r.). Poniższa tabela prezentuje 
również „GUS-owskie” dane o średniej powierzchni mieszkań 
w poprzednich latach (2004 r. – 2016 r.). Warto zwrócić uwagę, 
że najwyższy wynik (aż 107,5 mkw.) notowano w 2004 r. Średni 
metraż obliczony dla 2018 r. okazał się najmniejszy w całym 
analizowanym okresie. Trzeba również dodać, że w latach 2014 
– 2018 spadki średniej powierzchni wszystkich ukończonych 

mieszkań były ciągłe. Największa ujemna zmiana 
(-5,3%) miała miejsce w 2016 r.

Przyczyny długookresowych spadków śred-
niej powierzchni mieszkań oddawanych do użytku 
przez polskich inwestorów na pewno są dość złożo-

ne. Podstawowym czynnikiem wydaje się malejącą 
wielkość gospodarstw domowych połączona ze wzro-

stem liczby singli w młodym i średnim wieku. W relacji 
do poprzedniego boomu hipotecznego (2005 r. – 2008 r.), 

znaczenie może mieć mniej liberalna polityka kredyto-
wa banków. Jeżeli chodzi o trzy – cztery ostatnie 

lata, to warto zwrócić uwagę na aktywizację 
deweloperów (statystycznie budujących mniej-

sze mieszkania niż prywatni inwestorzy) 
i szybki wzrost cen lokali oraz kosztów 

budowy domów. Statystyki GUS-u wska-
zują, że średnia powierzchnia nowych 

mieszkań spada zarówno w przypad-
ku indywidualnych inwestorów 

(budujących domy na własny 
użytek), jak i deweloperów. 
W 2018 r. przeciętny ukoń-
czony dom liczył sobie 144,2 

mkw. i był o 0,6% mniejszy niż 
rok wcześniej. Analogiczny spadek 

średniej powierzchni nowych mieszkań deweloperskich wyniósł 
0,8%. Takie lokale i domy przeznaczone na sprzedaż, w 2018 r. 
średnio liczyły sobie 60,7 mkw. Ten wynik był zawyżany przez 
nowe domy, które są znacznie większe od lokali i stanowią około 
4% oferty deweloperów.

Andrzej Prajsnar

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

 LEWICKIE, 1180m², ogrodzona, pr d, woda, 
kanalizacja, warunki zabudowy, drewniany domek 

rekreacyjny + gara , atrakcyjna 109.000 z   

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

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

  L  

D  ? 
P    

W ramach programu Czyste Powietrze osoby remontujące 
dom mogą otrzymać nawet 90% dotacji na wymianę źródła 
ciepła i termomodernizację. Jakie kryteria należy spełnić, 
by uzyskać dofi nansowanie na termoizolację budynku?

Podstawowym kosztem kwalifi kowanym, a zarazem wa-
runkiem udziału w Programie Czyste Powietrze, jest zakup 
wysokoefektywnego źródła ciepła spełniającego obowiązu-
jące normy emisji, np. w postaci kotła kondensacyjnego. 
Właściciele domów już użytkowanych mogą ponadto ubiegać 
się o dofi nansowanie prac termoizolacyjnych, które pozwalają 
zmniejszyć straty ciepła i całkowite zapotrzebowanie budynku 
na energię. Maksymalny koszt kwalifi kowany do wsparcia 
może w tym przypadku wynieść nawet do 150 zł za każdy 
metr kwadratowy ocieplenia. Warunkiem otrzymania dofi -
nansowania jest spełnienie bardzo wymagających kryteriów 
termoizolacyjności zawartych w warunkach technicznych 
przewidzianych na 2021 rok. Zgodnie z nimi współczyn-
nik przewodzenia ciepła Umax nie może być wyższy niż 
0, 2 W/m2K dla ścian zewnętrznych i 0, 15 W/m2K dla 
stropodachów. Na co zwrócić uwagę, przygotowując się 
do przedsięwzięcia modernizacyjnego i jaki materiał wziąć 
pod uwagę?

We wniosku o dofi nansowanie termomodernizacji na-
leży zaznaczyć rodzaj materiału, wartość lambda, grubość 
warstwy, a także określić współczynnik przenikania ciepła 
przed i po ociepleniu. Dlatego na początek najlepiej zlecić 
wykonanie audytu energetycznego, który pozwoli okre-
ślić rodzaj i grubość materiału, jaki należy zastosować dla 
osiągnięcia wymaganych do akceptacji wniosku wartości 
współczynnika U dla ściany czy dachu. Warto zaznaczyć, 
że program Czyste Powietrze przewiduje także dofi nansowanie 
opisanych prac towarzyszących dopłaty do 1000 zł za audyt 
energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia czy za wyko-
nanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją 
i dociepleniem dachu. Jeśli tego typu analizy nie zostały 
przeprowadzone, końcowy współczynnik przenikania ciepła 
zostanie wyliczony automatycznie przez aplikację, w oparciu 
o rok oddania budynku do użytkowania oraz np. uśrednione 
parametry materiałów termoizolacyjnych. W przypadku 
wniosku papierowego parametry te należy wprowadzić i wy-
liczyć samodzielnie na podstawie posiadanej dokumentacji. 
Niespełnienie wymagań na rok 2021 wiąże się z nieprzyjęciem 
lub odrzuceniem wniosku.

NP
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Drewno Drewno 
to inwestycja w jakośćto inwestycja w jakość
Drewniane meble oraz 

podłogi nadają wnętrzom 
niepowtarzalny klimat. 

Z jednej strony kojarzą się 
z naturą, z drugiej zaś 
z elegancją i szykiem. Ale 
to nie jedyne powody, 
dla których warto 
wprowadzić drewno 
do swojego domu.

Meble  oraz  pod-
łogi  ze  szlachetnego 
drewna to swoista inwesty-
cja. Elementy wyposażenia 
wykonane, na przykład z dębu, 
są nie tylko piękne i wyjątkowo 
trwałe, ale także unikalne – każda 
deska ma bowiem swój układ słojów 
oraz zabarwienie. Otaczanie się natu-
ralnym drewnem jest również zdrowe (o ile 
deski pokryte są ekologicznymi lakierami) – to idealne 
rozwiązanie szczególnie dla alergików. Drewno jest ponadto uni-
wersalnym surowcem, który sprawdzi się w wielu aranżacjach.

MEBLE DREWNIANE PASUJĄ NIEMAL DO WSZYSTKICH STYLÓW

– Drewno dobrze łączy się praktycznie z każdym tworzywem, 
dlatego można wykorzystać je w dowolnym wnętrzu –mówi Adam 
Jakubowski ze sklepu Arte Galeria z Centrum Handlowego Fasty. 
– Minimalistyczne, lekkie meble współgrają ze szkłem i metalem, 
a masywne konstrukcje w ciemnych odcieniach znakomicie od-
najdą się w bogatym stylu glamour. Prosty komplet drewnianych 
mebli jest także idealną bazą dla aranżacyjnych eksperymentów.

Drewno koresponduje z różnorodnymi stylami: prowansal-
skim (meble z delikatnymi zdobieniami), skandynawskim (meble 
proste, lekkie, na wysokich nóżkach) czy ponadczasową klasyką 
(ozdobne nóżki i ornamenty na frontach).

Na osobna uwagę zasługuje także coraz śmielej wkraczający 
do naszych domów styl loft. Połączenie unikalności rysunku litego 
drewna w zestawieniu z solidnością metalowych konstrukcji daje 
niesamowite efekty wizualne i ponadprzeciętną wytrzymałość.

MEBLE DREWNIANE – SKĄD ICH CENA?

Jakość kosztuje, jednak warto w nią inwestować. Niska cena 
mebli z sieciówek wiąże się z ich gorszą jakością wykonania oraz 
mniejszą trwałością. Niezbyt duże przywiązanie do detali oraz 
szczegółów wykończenia w wielkich fabrykach produkcyjnych 
mogą odstraszać potencjalnego klienta, który szuka czegoś 
wyjątkowego.

Powierzchnie w meblach masowej produkcji bywają ponadto 
podatne na zarysowania, których nie można naprawić. Na po-

rządne, drewniane meble warto jest więc 
przeznaczyć większy budżet. W tym 

wypadku płacimy nie tylko za trwa-
łość, ale również za prestiż.

–  Meble  drewniane 
w naszym domu to syno-
nim luksusu i prestiż dla 
właścicieli – mówi Adam 
Jakubowski i dodaje: 
– Ich cena jest niewąt-
pliwie wyższa od mebli 
z płyty wiórowej oklejonej 
papierem drewnopodob-

nym lub plastikiem, choćby 
ze względu na koszty same-

go materiału do produkcji, 
jak i znacznie dłuższy proces 

wytwórczy oraz wykończenia po-
wierzchni. Takie meble odwdzięczają 

się jednak urokiem i niepowtarzalnością 
– nie ma przecież dwóch identycznych frag-

mentów drewna.

PODŁOGA Z DREWNA – EFEKTOWNA I TRWAŁA

Drewno w naszych domach może królować także na podłodze. 
Do wyboru mamy przede wszystkim parkiet lub deski. Każdy 
z typów charakteryzuje się innym wyglądem i właściwościami. 
Najpopularniejszymi gatunkami drewna, które wykorzystuje się 
do układania podłóg są dąb oraz jesion.

– Jesion to drewno twarde. W zależności od oczekiwanego 
efektu, można wybrać parkiety o jednolitej bądź bardziej natural-
nej, zróżnicowanej barwie. Podobnie dąb – jego charakterystyczne 
usłojenie ma walory dekoracyjne. Materiał ten wyróżnia się także 
dużą trwałością – mówi Bogdan Muszyński ze sklepu EkoParkiet 
z CH Fasty.

Entuzjaści nieco bardziej egzotycznych gatunków, mogą 
natomiast wybierać spośród bambusów, merbau, teaku, wenge 
czy palisandrów.

– Podłogi z zagranicznych gatunków drewna cechują się 
unikatową strukturą oraz kolorystyką. Są także bardziej odporne 
na zmiany wilgotności, dlatego niektóre z nich można stosować 
w łazienkach. Ich intensywne odcienie przyciągają wzrok i stano-
wią podstawę dla wielu ekskluzywnych aranżacji – podsumowuje 
ekspert.

Identycznie, jak w przypadku mebli, podłogi drewniane 
są droższe od zwykłych paneli. Jednak tutaj cena zawsze idzie 
w parze z jakością. Dobrze zadbany parkiet będzie nam służył 
przez długie lata, nawet przy intensywnym użytkowaniu, a wy-
jątkowy wygląd wynagrodzi nam poniesione koszty.

NP
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 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. 

 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, 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. 

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

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

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

do wprowadzenia 599.000 z  do uzg. 

 BOGUSZEWO, 130m², dzia ka 2191, ceg a, 
wolno stoj cy, z budynkiem gospodarczym oraz 

warsztatem, dom po kapitalnym remoncie, 
atrakcyjna okolica. 400.000 z  do uzg. 

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

okna pcv, gara  1- stanowiskowy, taras, 2 balkony 
320.000 z  do uzg. 

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

wspania y ogród,  690.000 z  do uzg. 

DOMY

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

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

 BIA YSTOK, 40.28m², 4p., ul. Pu askiego, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
ceg a, umeblowane, okna PCV, dwa oddzielne 

pokoje, balkon, piwnica 220.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 43.62m², 5p., ul. Nowy wiat 3, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, ceg a, 

umeblowane, p yta, okna drewniane, w as., 
luksusowy apartament 410.028 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 47.40m², 5p., ul. Nowy wiat 3, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, ceg a, 
umeblowane, okna drewniane, w as., luksusowy 

apartament 436.080 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

BIAŁYSTOK, 35m², Kupię kawaler-
kę w Białymstoku, bezpośrednio, 
płatność gotówką. Rozważę każdą 
lokalizację. Jestem osobą prywat-
ną. Najlepiej do remontu. 574-631-
102  BIAŁ 

CHCESZ sprzedać mieszkanie, 
nie wiesz jak się do tego zabrać, 
Zadzwoń może będe mogła ci po-
móc!  3.000 zł do uzg. 574-737-543  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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

KUPIĘ 2 pokojowe mieszkanie do 
IIIp, Białystok 200.000 zł  509-
703-757, 574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KUPIĘ bezpośrednio od właściciela 
mieszkanie w Białymstoku do re-
montu. 501-273-007  BIAŁ 

K U P I Ę  m i e s z k a n i e  2  p .  w 
Białymstoku do odświeżenia do 
110 tys 110 zł do uzg. 531-993-
054  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku, 
do 3 piętra, do 200.000zł, 1 
lub 2 pokoje, nowe budownic-
two, najchętniej ul. Słonimska, 
Starobojarska. 531-540-521  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku, 
os. Zielone Wzgórza lub okolice, 
60m² lub większe, najchętniej na 
parterze. 796-120-511  BIAŁ 

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

KUPIĘ za gotówkę 1 - 2 - 3 - 4 po-
kojowe zadłużone lub do remontu  
508-793-303  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie do 3 pietra do 
remontu lub dom Białystok. 140 zł 
do uzg. 503-391-530  BIAŁ 

MIESZKANIE do 120.000zł, może 
być do remontu, w B-stoku. 698-
195-597, (85)663-17-25  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 siedlisko z domem. 
Najlepiej stan do zamieszkania 
badz malego remontu do 100 tys.  
90.000 zł do uzg. 796-925-418  BIEL 

 » 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 parterowy dom w Bielsku 
Podlaskim 737-532-215  BIEL 

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

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

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

LOKALE

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

GARAŻE
KUPIĘ garaż blaszak. 696-950-525  
HAJ 

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

KUPIĘ działkę budowlaną i inwesty-
cyjną, Ignatki osiedle lub Ignatki. 
698-195-597  BIAŁ 

KUPIĘ działkę pod budowę domu, 
od 1000m² lub więcej, prąd, woda, 
Choroszcz, Sochonie i okolice, 
może być z domem w rozsądnej 
cenie 574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

 » 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 siedlisko ok. Białegostoku, 
do 150.000zł. 531-540-521  BIAŁ 

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

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

. podlaskie ).  513-017-847 

KUPIE dużą łąkę w okolicach gminy 
Porosły. 604-447-716  BIAŁ 

KUPIE działkę budowlana do 70 tys 
w Kuriany, Sobolewo Stanisławowo, 
Wasilków. 70.000 zł całość 795-
710-668  BIAŁ 

KUPIE działke nad zalewem sie-
mianówka 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 ga-
rażem murowanym nad jeziorem. 
77.000 zł  519-401-998  OLE 

B STOK, 14m², ul. Pogodna, os. 
Nowe Miasto, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., Warte 
obejrzenia, Okazja 1396 95.000 
zł  (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 26m², 1p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, ceg ła, umeblowa-
ne, włas., niski czynsz, 1998r, 
Oferta 1376 208.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 39.80m², 4p., os. Centrum, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas., 2 
balkony, piwnica, winda, do re-
montu i własnej aranżacji, CEN-
MS-1266 199.000 zł  507-397-
447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 20m², Szukasz alter-
natywy dla kawalerki w bloku. 
Energooszczędne, całoroczne domy 
wolnostojące na własnej lub dzier-
żawionej działce bez pozwolenia. 
99.000 zł  888-859-877  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 21.15m², 1p., ul. 
Św.mikołaja, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, po re-
moncie, okna PCV, z balkonem w 
pełni umeblowana i wyposażona 
w agd 175.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 28m², 3p., os. Wygoda, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., balkon, piwnica.Miejsce post. 
- 25 tyś.zł. 2012 rok bud.. 235.000 
zł  690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 31m², 1p., os. Bacieczki, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas. 176.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
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 

BIAŁYSTOK, 36m², 3p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., do własnej aranża-
cji, z 1997r 175.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

PROSTKI, 26.50m² 57.000 zł do uzg. 
502-109-221  EŁK 

WA R S Z AWA , 28m², 9p.,  ul . 
Obozowa 56, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, umeblowane, po 
remoncie, spółdz. włas., Kawalerka 
311.000 zł do uzg. 605-920-692 

2-POKOJOWE

B STOK, 32.50m², 2p., os. Piasta, 
do wprowadzenia, umeblowa-
ne, płyta, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., po kapital-
nym remoncie, nowe instalacje, 
Oferta 1387 239.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 33m², 6p., ul. Władysława 
Broniewskiego, os. Antoniuk, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., Ładne 
położenie, Okazja 1398 190.000 
zł  792-534-925, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

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

48  BIAŁ 
B S T O K ,  4 2 m ² ,  3 p . ,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, zadba-
ne, do wprowadzenia. 250.000 zł  
609-005-595  BIAŁ 

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

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

 B STOK, 46.38M², 1P., UL. LIPOWA, 
OS. CENTRUM, WŁAS., ROK 

BUDOWY 1956  KAMIENICA, CEGŁA, 
OKNA PCV, OGRZEWANIE MIEJSKIE, 
DO ZAMIESZKANIA, CZYNSZ 300ZŁ. 

280.000 zł  606-389-394  BIAŁ 
B STOK, 47m², 4p., os. Młodych, ks. 
wieczysta, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., 2012 
rok, zadbane, Oferta 1382 329.000 
zł  792-534-925, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, płyta, po 
remoncie, okna PCV, włas., ume-
blowane, blisko sklepy, szkoły, MPK, 
Oferta nr 1351 259.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 49.92M², UL. PIASTA 35, OS. 
BOJARY, PARTER, 2 POK., OGRÓDEK, 

STAN DEWELOPERSKI. 294.436 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 50.27M², OS. ANTONIUK, 
BLISKO CENTRUM, 2 POK, WYSOKI 

PARTER. 281.500 zł  721-999-721  BIAŁ 
B STOK, 50.29m², 11p., os. Bema, 
do wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, włas., widok-pano-
rama miasta, atrakcyjna lokalizacja, 
blisko PB, CEN-MS-1242 250.000 
zł m² 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B S TO K, 50m², 2p., ul. Aleja 
Piłsudskiego, os. Centrum, ce-
g ła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., Blisko centrum, 
Oferta 1390 340.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 51m², 1p., os. Słoneczny 
Stok, ks. wieczysta, umeblowa-
ne, płyta, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., zadbane, od zaraz, 
Oferta nr 1364 257.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B S T O K ,  5 4 m ² ,  3 p . ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., Ładne położenie, 
Okazja 1397 339.000 zł  (85)307-09-
75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60.70m², 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV, włas., no-
woczesne, 2 balkony, piwnica, 

CEN-MS-1319 305.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 65.06M², 5P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 
STAN DEWELOPERSKI. 338.312 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
BIAŁYSTOK, 27.50m², 2p., ul. 
Łąkowa, os. Bojary, do wprowa-
dzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., balkon. 225.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 30m², 2p., os. Piaski, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas., po 
generalnym remoncie, idealne na 
inwestycję,  229.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 32.20m², 3p., ul. Boboli, 
os. Leśna Dolina, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV 217.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 32.30m², 5p., ul. 
Antoniukowska, os. Antoniuk, 
Mieszkanie do własnej aranżacji, 
szybkie wydanie 169.000 zł do uzg. 
535-536-005  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  3 4 . 4 0 m ²,  u l . 
Waryńskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., Po generalnym remoncie. 
245.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 3 4m²,  3p.,  u l . 
Branickiego, os. Piasta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, płyta, po 
remoncie, okna PCV, spółdz. włas. 
239.900 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35.80m², 8p., os. 
Bojary, ks. wieczysta, cegła, włas., 
oddanie maj 2019r.. 244.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 36m², 4p., ul. Ciepła, 
os. Sienkiewicza, płyta, po remon-
cie, okna PCV 238.000 zł  576-342-
842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  37m²,  1p.,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, włas. 243.000 zł do uzg. 
535-536-005  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  37m²,  1p.,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, 
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włas., Wydanie od zaraz. w pobliżu 
Mechania, VII i II LO 243.000 zł do 
uzg. 535-536-005  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  37m²,  1p.,  u l . 
Broniewskigo, os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, okna 
PCV, włas., Wydanie w dniu zakupu, 
do wprowadzenia 243.000 zł do 
uzg. 535-536-005  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K , 38m²,  3p.,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica.. 309.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 39m², os. Piasta, ks. 
wieczysta, płyta, spółdz. włas., bal-
kon, po termomodernizacji, idealne 
na inwestycję ! 219.300 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 40.28m², 4p., ul. 
Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, dwa 
oddzielne pokoje, balkon, piwnica 
220.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

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

BIAŁYSTOK, 43.50m², os. Leśna 
Dolina, cegła, włas., parter, piw-
nica balkon, dwustronne, ustaw-
ne, dobra komunikacja. 235.000 
zł  600-016-789  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 43.50m², os. Leśna 
Dolina, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., środkowe, 
dwustronne, niski czynsz 229.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 43.62m², 5p., ul. Nowy 
Świat 3, os. Centrum, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, płyta, okna drewniane, 
włas., luksusowy apartament 
410.028 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

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, 45.49m², 3p., ul. 
Żeromskiego, os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, włas. 
315.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 45m², 4p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., dwustronne, duży 
balkon 199.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

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, cegła, 
okna PCV, włas. 338.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 47.40m², 5p., ul. Nowy 
Świat 3, os. Centrum, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, okna drewniane, włas., 
luksusowy apartament 436.080 
zł do uzg. 516-010-978, (85)744-
66-87  AREA 

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, 48m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, okna PCV, włas., po re-
moncie, 2 balkony, świetna loka-
lizacja 260.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 4 8m², 1p.,  os . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
włas., do zamieszkania, świet-
na lokalizacja, idealne na wyna-
jem 260.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 4 8m²,  3p.,  u l . 
Swobodna, os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, spółdz. włas., 
dwustronne, do zamieszkania, z 
balkonem 189.000 zł  574-737-
543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49m², 1p., ul. Boboli, 
os. Leśna Dolina, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas. 259.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  49m²,  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 ,  49m²,  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 

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 

B I A ŁY S T O K ,  52m²,  4p.,  u l . 
Nowogródzka, os. Sienkiewicza, 
Dwupokojowe z balkonem i przy-
należną piwnicą, IV p. Idealne 
do rodziny lub pod inwestycję. 
255.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, 
os. Bojary, do wprowadzenia, ce-
gła, włas., Dwupokojowe miesz-
kanie, 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, 54m², 3p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, spółdz. włas., 
Atrakcyjne mieszkanie w nowszej 
cegle. 285.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

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

BIAŁYSTOK, 58.40m², 4p., ul. 
Wiejska, os. Nowe Miasto, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas. 192.000 zł  602-701-662  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 47m², cegła, okna 
PCV, spółdz. włas., bez balkonu, 
parter, centrum, niski czynsz, dzwo-
nić po 16-stej. 158.000 zł  504-604-
608  BIEL 

CZARNA Bialostocka, 33m², 4p., ul. 
Zeromskiego, ks. wieczysta, okna 
PCV, włas., mieszkanie do remon-
tu- 97.000 zł  696-774-177  BIAŁ 

 KLEOSIN, 47.74M², 3P., UL. 
ZDROJOWA, 2 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 249.000 zł  

503-593-544  BIAŁ 

 KLEOSIN, 50.42M², 1P., UL. 
ZDROJOWA, 50, 42M2, 2 POK., STAN 

DEWELOPERSKI. 258.000 zł  
503-593-544  BIAŁ 

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

ZABŁUDÓW, 34m², 3p., nowe, 
urządzone, balkon, piwnica 7m³. 
130.000 zł  728-860-389  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 40m², ks. wieczysta, 
umeblowane, włas., 2 pok, nowa 
cegła, 1990 rok, niski czynsz, bli-
sko sklep i przystanek komunikacji 
autobusowej, Oferta 1350 169.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

3-POKOJOWE

ŁOMŻA, 50m², ul. 3maja, do wpro-
wadzenia, umeblowane, okna PCV 
1.200 zł  600-588-666  ŁOM 
ŁOMŻA, 70m², +50m² tarasu, 3 ga-
raże lub zamiana na dom. 500.000 
zł  729-389-825  ŁOM 

 » B STOK, 68.58M², 4P., UL. 
WIADUKT, OS. REKREACYJNE, 
STAN DEWELOPERSKI. 325.755 
zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 170.78M², 5P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

3 POK, STAN DEWELOPERSKI. 
990.524 zł  (85)747-30-30  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 m²,  3p. ,  os . 
Mickiewicza, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV, spółdz. włas., 
balkon, piwnica, atrakcyjne, 
CEN-MS-1313 289.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 54m², 3p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, cegła, 
umeblowane, okna PCV, spółdz. 
włas., Okazja, Oferta 1391 274.000 
zł  792-534-925, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 58.51M², 1P., UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, 3 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 336.433 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 58m², 2p., os. Młodych, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., wspólnota, teren zamknię-
ty, 2008rok, Oferta 1356 365.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 58m², 2p., ul. Palmowa, os. 
Dziesięciny, cegła, umeblowane, 
okna PCV, spółdz., Super lokaliza-
cja, Oferta 1395 320.000 zł  531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B S T O K ,  5 8 m ² ,  3 p . ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., Super lokalizacja, Oferta 
1385 395.0 00 z ł   792-534-
925, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 59.30M², UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, PARTER, 3 POK., 

TARAS OGRÓDEK, STAN 
DEWELOPERSKI. 341.622 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 60.42M², 1P., UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, STAN DEWELOPERSKI. 

356.478 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 » B STOK, 60M², 9P., UL. 
JARZĘBINOWA, WŁAS., 3 
POK. W WIEŻOWCU, UME
BLOWANE, ZADBANE, 
KLIMATYZACJA, ZABUDO
WA BALKONU. 260.000 zł 
do uzg. 503-362-854  BIAŁ 

 B STOK, 62.70M², 4P., OS. 
ANTONIUK, BLISKO CENTRUM, 3 

POK, GOTOWE DO ODBIORU. 
373.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 62m², 2p., os. Zielone 
Wzgórza, do wprowadzenia, ume-
blowane, po remoncie, okna PCV, 
włas., teren zamknięty, cegła 2006, 
Oferta 1373 375.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 63.89M², 4P., OS. 
ANTONIUK, BLISKO CENTRUM, 3 

POK, GOTOWE DO ODBIORU. 
380.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 63.97M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

3 POK., WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 
425.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
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B STOK, 63m², 4p., ul. Stanisława 
Dubois, os. Nowe Miasto, umeblo-
wane, płyta, okna PCV, włas., Super 
lokalizacja, Okazja 1389 259.000 
zł  792-534-925, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 64.12M², 1P., OS. 
ANTONIUK, GOTOWE DO ODBIORU.  

364.800 zł  721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 64.50m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., świetna lokalizacja, pod in-
westycję, cen-ms-1033 270.000 zł 
do uzg. 792-534-925, (85)307-09-
75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 67m², 2p., ul. Adama 
Mickiewicza, os. Mickiewicza, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., Blisko centrum, 
Oferta 1393 395.000 zł  792-534-
925, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B S T O K ,  6 8 m ² ,  1 0 p . ,  o s . 
Białostoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., apar-
tamentowiec 201o rok, winda, 
Oferta 1379 420.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 48.20m², 4p., ul. 
Wiejska, os. Bema, ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, umeblowa-
ne, okna PCV, Wydanie od zaraz. 
Idealne dla studenta vis a vis PB 
269.000 zł do uzg. 535-536-005  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48.50m², 1p., ul. Ryska, 
wspólnota. 240.000 zł  887-638-
956  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Wiejska, 
os. Bema, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, okna PCV, 
W sąsiedztwie Politechnika, wy-
danie od zaraz 269.000 zł do uzg. 
535-536-005  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Wiejska, 
os. Bema, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, W sąsiedz-
twie Politechnika, idealne dla stu-
denta wydanie od zaraz 269.000 zł 
do uzg. 535-536-005  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Wiejska, 
os. Bema, ks. wieczysta, umeblo-
wane, okna PCV, Idealne pod wy-
najem, w sąsiedztwie Politechnika. 
Wydanie od zaraz. 269.000 zł do 
uzg. 535-536-005  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K , 49m²,  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, 49m², 4p., ul. Sokólska, 
os. Białostoczek, do wprowadze-
nia, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
Trzy pokoje na osiedlu Białostoczek. 
259.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53.61m², 3p., os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica. 299.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53m², 2p., ul. Żurawia, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, Ładne, klimatyczne, do wpro-
wadzenia. Można dokupić garaż do-
datkowo.Termin wydania 05 2020 
289.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54.50m², 3p., ul. Armii 
Krajowej  275.000 zł  501-680-722  
BIAŁ 

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, 54.82m², 1p., os. 
Bacieczki, cegła, 3 pok., osiedle 
doskonałe dla rodzin z dziećmi i 
osób starszych, umeblowane, go-
towe do wprowadzenia. 342.000 
zł  784-254-055  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 56.34m², 6p., ul. 
Kręta, os. Nowe Miasto, okna 
PCV, włas., Mieszkanie w stanie 
deweloperskim, bez podatku PCC. 
Możliwe wykończenie pod klucz. 
359.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56.70m², 3p., os. 
Dziesięciny, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
spółdz. włas., balkon, piwnica. 
279.000 zł  690-124-907, 505-456-
176  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56.70m², 3p., ul. 
Gajowa, os. Dziesięciny, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., Dobra 
cena! 285.000 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  5 8 . 8 0 m ²,  u l . 
Legionowa, os. Piaski, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, włas. 
295.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B I A ŁY S T O K , 59m²,  3p.,  u l . 
Rumiankowa, os. Zielone Wzgórza, 
płyta, okna drewniane, włas., 
Mieszkanie w dobrej cenie, do 
małego remontu, IIIp, balkon, 
cena 4000zł m² 238.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60.20m², 2p., os. 
Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., do wprowadze-
nia, wysoki standard, oddzielne 
pokoje 295.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 6 0 m²,  5p.,  u l . 
Waszyngtona, os. Piski, płyta, okna 
drewniane, spółdz. włas., doskona-
ła lokalizacja. 209.000 zł  535-206-
800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60m², os. Słoneczny 
Stok, płyta, spółdz. włas., parter, 
balkon, ogródek, łazienka po re-
moncie  285.000 zł  507-084-141  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 61.50m², 1p., ul. 
Storczykowa, os. Zielone Wzgórza, 
do wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas. 279.000 zł  576-342-
842  EM5 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 

B I A ŁY S T O K ,  61m²,  6p.,  u l . 
Waszyngtona, os. Piaski, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas. 325.000 zł  576-
342-842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 62.46m², 5p., os. 
Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, włas., balkon log-
gia, piwnica, 2018r.. 480.000 zł  
690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 6 4m²,  4p.,  u l . 
Radzymińska, os. Białostoczek, ce-
gła, okna PCV, do rem., balkon, piw-
nica. 280.000 zł  690-124-907, 505-
456-176  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 73m²,  4p.,  u l . 
Marjańskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
apartament z pełnym wyposaże-
niem winda 490.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

 KLEOSIN, 63.35M², 1P., UL. 
ZDROJOWA, 3 POK., OGRÓDEK, 
STAN DEWELOPERSKI. 324.000 zł  

503-593-544  BIAŁ 

 KLEOSIN, 65.72M², 4P., UL. 
ZDROJOWA, 3 POK, STAN 

DEWELOPERSKI. 323.000 zł  
503-593-544  BIAŁ 

KRYNKI, 61m², 1p., ks. wieczysta, 
umeblowane, płyta, Przestronne, 
z widokiem na tereny zielone, wła-
sne ogrzewanie, bezczynszowe, 
budynek 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 dewe-
loperski 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 

4-POKOJOWE

 B STOK WASILKÓW, 75.85M², 1P., 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 

DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 352.702 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 137.01M², UL. BOTANICZNA 
9A, OS. CENTRUM, 5P., 4 POK., 

WYKOŃCZONE POD KLUCZ, 2X 
MIEJSCE POSTOJOWE. 1.100.000 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 62m², ul. Popiełuszki, . 
249.000 zł  600-900-969  BIAŁ 

B STOK, 64m², ul. Mieszka I, od-
rębna własność, księga wieczysta. 
350.000 zł  600-900-969  BIAŁ 

 B STOK, 73.47M², UL. ŁĄKOWA, OS. 
BOJARY, NA PARTERZE W NOWYM 
BUDYNKU, W STANIE DEWELOPER

SKIM. (85)651-49-49  BIAŁ 

 B STOK, 74.76M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

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

 B STOK, 74.99M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

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

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

 B STOK, 76.53M², OS. ANTONIUK, 
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BLISKO CENTRUM, 4 POK, PARTER Z 
OGRÓDKIEM. 413.300 zł  721-999-721  

BIAŁ 

 B STOK, 77.69M², OS. ANTONIUK, 
BLISKO CENTRUM, 4 POK, IIIP, 

GOTOWE DO ODBIORU. 435.000 zł  
721-999-721  BIAŁ 

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

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

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

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 AŁY S T O K , 60m², 10p., ul. 
Broniewskiego 245.000 zł  510-
930-009  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 67m², 2p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, włas., dwupoziomo-
we, z widokiem na dolinę rzeki 
Białej !! 315.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 70.20m², os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, okna drewnia-
ne, włas., Piwnica, ogródek 329.000 
zł  690-124-907, 505-456-176  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, cegła, 
okna PCV, przestronne, atrak-
cyjne, 4-pokojowe mieszkanie 
250.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

 BIAŁYSTOK, 76.69M², 2P., UL. 
PIASTA 35, OS. BOJARY, PARTER, 
TARAS OGRÓDEK, 4 POK., STAN 

DEWELOPERSKI. 442.831 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

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 poło-
żone na 1 i 2 piętrze w 4-piętrowym 
bloku z cegły, wewnętrzny parking i 
place zabaw. 360.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 90.30m², 1p., ul. 
Warszawska, os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
spółdz. włas., oddzielne pokoje, 
blisko uczelni 540.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 90m², 1p., os. Piasta, 
do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, spółdz. włas., oddzielne po-
mieszczenia, łazienka po remon-
cie, parking za szlabanem. 540.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

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 

5-POKOJOWE I WIĘKSZE

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

ŁAPY, 130m², działka 1900, ul. 
Surażska, cegła, Ładnie zagospoda-
rowana działka, przestronny dom, 
może być dla 2 rodzin, zaciszna lo-
kalizacja 450.000 zł do uzg. 574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 112.60M², DZIAŁKA 185M², 
UL. PIECZURKI 3A, + STRYCH 20M², 

KAMERALNE OSIEDLE NA 
OBRZEŻACH CENTRUM, WŚRÓD 
ZIELENI, SEGMENT ŚRODKOWY, 
STAN DEWELOPERSKI. 440.000 zł  

662-447-576  BIAŁ 

 B STOK, 112.60M², DZIAŁKA 221M², 
UL. PIECZURKI 3A, + STRYCH 20M², 

KAMERALNE OSIEDLE NA 
OBRZEŻACH CENTRUM, WŚRÓD 
ZIELENI, SEGMENT ŚRODKOWY, 
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 SKRAJNY, 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, 131m², ul. Gajowa, szere-
gówka zewnętrzna, działa od 400 
m² Nowoczesna architektura, kom-
pletny stan deweloperski. 555.000 
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, 149.80m², działka 754m², 
ul. Górnicza, os. Skorupy, partero-
wy, z mieszkalnym poddaszem, ga-

raż w bryle domu, ogrzewanie gazo-
we, cały podpiwniczony. 650.000 zł  
530-103-403, (85)743-76-38  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 160M², UL. 
HARCERSKA, OS. NOWE MIASTO, 
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Inwestycje Edward Krasowski to fi rma deweloperska, któ-
ra na białostockim rynku istnieje już przeszło dziesięciu lat 
i ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych inwestycji.

– Specjalizujemy się w realizacji budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz niewielkich budynków wielorodzinnych 
– mówi właściciel fi rmy.

Tym kryteriom odpowiada ostatnio zrealizowany i sprzedany 
w 2017 roku zespół 12 szeregówek przy ulicy Zwierzynieckiej 
66 w Białymstoku, gdzie właścicielom zagwarantowany został 
utwardzony dojazd i dojścia zlokalizowane na nieruchomości 
wspólnej (dojazd wewnętrzny) oraz wydzielona działka pod 
segment mieszkalny.

Ulica Pieczurki 3A – to adres, który powinni zapamiętać ci, 
którzy cenią sobie ciszę, spokój i jednocześnie niewielką odległość 
od ścisłego centrum. Nowe, osiedle domów w zabudowie szerego-
wej powstaje właśnie na obrzeżach centrum miasta w otoczeniu 
zieleni ogródków działkowych. Firma Edwarda Krasowskiego 
po sprzedaży pierwszych 12 segmentów, w październiku ubiegłego 
roku rozpoczęła realizacje II etapu inwestycji, który zakończy się 
w 2019 roku przekazaniem ostatnich 12 segmentów.

Budynki zostaną wykończone w standardzie do własnego 
zaaranżowania i wykończenia i będą wyposażone w pełną infra-
strukturę techniczną.

CO WYRÓŻNIA OFERTĘ? DUŻE DZIAŁKI 

O POWIERZCHNI OD 230 DO 340 M2.

Na parterze rozmieszczono: wiatrołap, WC, kuchnia, salon 
i garaż. Na użytkowym poddaszu są: trzy sypialnie, łazienka, 
kotłownia i pralnia. Użytkowa powierzchnia poszczególnych 
szeregówek to ponad 112 m². Dodatkowo jest taras nad garażem 
– ok. 4,0 m², a także strych o powierzchni podłogi ok. 20,0 m², 
do wykorzystania na cele gospodarcze.

W przygotowaniu jest oferta kolejnych realizacji zespołów po-
łożonych w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego oraz w Porosłach 
(Gm.Choroszcz) – szczegóły obok

I  E  K  –           .I  E  K  –           .

Komfort, wygoda i przyroda Komfort, wygoda i przyroda 
na wyciągnięcie rękina wyciągnięcie ręki

O Firmie

Firma powstała w wyniku wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej pod nazwą „Edward 

Krasowski” w 2011, aktualnie po zmianie wpisu 

działa pod nazwą „Inwestycje Edward Krasowski”. 

Początkowo działalność polegała na wynajmie 

lokali usługowych, które zostały zakupione w la-

tach 2012 – 2016. W 2015 roku fi rma poszerzyła 

swoją działalność o usługi deweloperskie.

Właścicielem jest Pan Edward Krasowski – posia-

da wykształcenie budowlane oraz doświadczenie 

w prowadzeniu działalności gospodarczej w branży 

developerskiej, które zdobył jako założyciel spół-

ki MARKED-BUD Krasowski, Rogowski Spółka 

jawna z siedzibą w Białymstoku. Spółka prowa-

dzila działalność w branży deweloperskiej.

Siedziba fi rmy: ul. Mazowiecka 48 lok. U2. Białystok

strona internetowa: 

http://www.inwestycjeekrasowski.pl

Osiedle Pieczurki - zrealizowana inwestycja Kolejny etap inwestycji na osiedlu Pieczurki 

Inwestycja przy ulicy Zwierzynieckiej 
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Osiedle „Zielony Stok” Osiedle „Zielony Stok” 
– wymarzone miejsce do zamieszkania– wymarzone miejsce do zamieszkania
Któż nie chciałby mieszkać w zacisznym, urokliwym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie 

łąk, a dodatkowo na wyciągnięcie ręki mieć sklepy, zaś w niewielkiej odległości 
infrastrukturę komunikacyjną zapewniającą sprawny dojazd do miasta i rozbudowanej 

tam infrastruktury społecznej. Wiele osób odpowie, że to nie możliwe, a jednak…

Oferta fi rmy Edwarda Krasowskiego spełnia te wszystkie oczekiwania. Unikalne osiedle szere-
gówek i 2-lokalowych domów jednorodzinnych powstanie w miejscowości Porosły, która jest jedną 
z wielu sypialni Białegostoku. Miejscowość leży dosłownie na obrzeżach miasta i do najbliższych 
obiektów usługowych jej mieszkańcy mają naprawdę niedaleko.

Osiedle „Zielony Stok” powstaje w gminie Choroszcz na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Krętej. 
Jego przyszli mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji, a dodatkowym atutem będzie 
komunikacja miejska i modernizowany aktualnie węzeł komunikacyjny „Porosły”, który zapewni 
od 2021 roku bezkolizyjną komunikację w kierunku centrum Białegostoku oraz Warszawy.

– To nowoczesna inwestycja, którą tworzymy z myślą o rodzinach ceniących sobie komfort 
mieszkania w bliskim otoczeniu przyrody, jednocześnie nie rezygnujących z szybkiego dojazdu 
do centrum miasta. Jej program funkcjonalny i przystępne ceny pozwalają myśleć o własnym domu 
młodym wchodzącym w samodzielne życie rodzinom jak również ceniącym spokój i niezależność 
seniorom – mówi właściciel fi rmy.

Na nowym osiedlu klienci mają do wyboru kilka ofert. Pierwszą z nich są mieszkania w pię-
trowych budynkach. Tu do wyboru są dwie opcje:

  parter z ogródkiem
  piętro z dużym balkonem i z dużym poddaszem.

Dodatkowo w cenie mieszkań są również miejsca parkingowe.
– Powierzchnie  mieszkań jakie będą dostępne w tej ofercie to 40m2 – 2/3 pokoje; 50m2 – 3/4 

pokoje; 70m2 – 4/5 pokoi – mówi deweloper.
Ci, którzy marzą o domku z ogrodem, również powinni zainteresować się ofertą w Porosłach. 

Obok budynków z mieszkaniami powstaną tam również domy w zabudowie szeregowej z ogródkami, 
dużymi poddaszami i 2 miejscami postojowymi przed domem (bez garażu). Obok powstanie też 
kilka podpiwniczonych budynków z garażami w piwnicy.

Ceny zarówno mieszkań, szeregówek jak i domów powinny oscylować średnio ok. 4 tysięcy zł 
za metr kwadratowy.

Osoby zainteresowane propozycją chcące uzyskac informacje o inwestycji mogą swój akces 
zgłosić drogą elektroniczną na adres: biuro@inwestycjeekrasowski.pl

NP

Tu powstanie osiedle Zielony Stok

Do nowego osiedla w Porosłach prowadzi dwupasmowa, asfaltowa jezdnia.

Przyszli mieszkańcy osiedla Zielony Stok mają do swojej dyspozycji miejsca parkingowe. 

Szeregówki w Porosłach to stylowe budownictwo i komfort mieszkania 
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KSM B    KSM B    

Apartamenty Kleosin Apartamenty Kleosin 
– najlepsza lokalizacja w przystępnej cenie– najlepsza lokalizacja w przystępnej cenie

O FIRMIE

KSM Budownictwo jest fi rmą budowlaną dzia-

łającą na rynku od 2010 roku. Wieloletnie 

doświadczenie pozwala jej przedstawicielom na 

zaoferowaniu klientom najwyżej jakości usług 

budowlanych oraz realizacje developerskie.

Specjalność KSM Budownictwo to nie tylko bu-

dowa domów jednorodzinnych, czy też bloków 

mieszkalnych ale również wykonywanie stanów 

surowych, budynków przemysłowych, rolniczych 

czy też prac remontowo-wykończeniowych.

Doskonała lokalizacja, bezpośrednia dostęp 
do sklepów, szkół, przedszkoli czy przychodni 
– to tylko niektóre atuty inwestycji fi rmy 

KSM Budownictwo, które sprawią, że mieszkanie 
w tym właśnie miejscu będzie najlepszą, życiową 
decyzją. Apartamenty Kleosin powstają przy ulicy 
Zdrojowej w podbiałostockim Kleosinie. Termin 
realizacji inwestycji to II kwartał 2020 roku.

Apartamenty to zespół budynków, w którym znajdują się 
mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe. Kompleks został podzielony 
na dwa segmenty z parkingami oraz garażami. Najwyższej jako-
ści architektura, komfortowe wnętrza i doskonale zaplanowana 
przestrzeń wspólna to kolejne atuty tej inwestycji.

Cicha i spokojna okolica zapewni mieszkańcom wypoczynek 
i kameralną atmosferę. Dojazd do centrum Białegostoku zaj-
muje stąd zaledwie kilkanaście minut – zarówno komunikacją 
miejską, jak również dwiema obwodnicami miasta.

Co ważne najbliższy sklep spożywczy, osiedlowy wa-
rzywniak, salon fryzjerski i lecznica dla zwierząt znajdują 
się w odległości jedynie 100 m. Nieco dalej są dwa pawilony 
handlowe ze sklepem spożywczym, apteką, punktami gastro-
nomicznymi i usługami. W niewielkiej odległości znajdują się 
szkoła podstawowa, przedszkole samorządowe oraz Wydział 
Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dodatkowo bliskie 
położenie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz ścieżek ro-
werowych (obok budynku znajduje się stacja do wypożyczania 
rowerów miejskich BIKER)

Projektanci budynków założyli, że na komfort przyszłych 
mieszkańców będzie wpływać kameralność obiektu. W jednym 
budynku znajduje się zaledwie 14 mieszkań, w drugim jest ich 
20. Partery zajmują garaże i miejsca postojowe, natomiast 
mieszkania zaczynają się od pierwszego piętra.

Co jeszcze wyróżnia inwestycję w Kleosinie? To na pewno 
wysoki standard wykończenia. To:

  wysokiej jakości wykończenie w kamieniu lub płytkach
  wykończenie balkonów w szkle
  ściany zewnętrzne wykonane w technologii lekko mo-
krej 20cm z tynkiem silikonowym
  parapety zewnętrzne blaszane
  dwie cichobieżne windy
  okna trzyszybowe o podwyższonych parametrach
  zielone ogrody na pierwszym piętrze

Konstrukcję obiektów stanowią natomiast: fundamenty 
i stopy żelbetowe wraz z warstwami izolacyjnymi oraz konstruk-
cja żelbetowa monolityczna wg projektu, ściany murowane lub 
żelbetowe i słupy żelbetowe, stropy żelbetowe monolityczne

NP



 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 23



DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, 
STAN DEWELOPERSKI, GARAŻ, 

FITNESS, PRZEDSZKOLE, SKLEPY. 
520.000 zł  508-909-036  BIAŁ 

B STOK, 186m², działka 504m², os. 
Wygoda, rok budowy 2017 lub za-
miana na mieszkanie. 650.000 zł  
515-076-758  BIAŁ 

 » B STOK, 189M², UL. WENECKA, 
OS. ZIELONA GÓRKA, DWA 
OSTATNIE SEGMENTY, 
189 218M², DZIAŁKA 600
600M², WYSOKA JAKOŚĆ, 
PRZESTRONNE, KOMFOR
TOWE, CIEKAWY ROZ
KŁAD. 505-103-180  BIAŁ 

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

SZEREGÓWKA ŚRODKOWA, BDB 
MATERIAŁY. STOLARKA DREWNIA

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

BIAŁ 

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

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

ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 505-103-180  
BIAŁ 

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

 B-stok, 450m², dział-
ka 800, ul. Saturna, atrak-
cyjny 1.000.000 zł  602-

717-353  BIAŁ 

B STOK, 79m², działka 546m², os. 
Bacieczki, do remontu lub zamia-
na. 204.000 zł  692-926-837  BIAŁ 

 B STOK, 84M², UL. PRODUKCYJNA 
73A, OS. BACIECZKI, DOM W 
ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, Z 

OGRODEM, STAN DEWELOPERSKI, 
MIEJSCE PARKINGOWE POD WIATĄ. 

430.000 zł  664-055-772  BIAŁ 
BACHMATY, 130m², działka 547, 
drewniany, wolno stojący, z 2012 
roku całoroczny 150m od zalewu 
bachmaty, 200 m od dubicz cer-
kiewnych, ogrzewanie olejowe+ko-
minek  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, 104m², działka 150, ul. 
Ścianka, os. Nowe Miasto, bliźniak, 
Dom w zabudowie bliźniaczej, stan 
deweloperski, parter, piętro, do 
zagospod. strych. 399.000 zł  576-
070-704  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

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

BIAŁYSTOK, 133m², działka 370m², 
os. Starosielce, cegła, bliźniak, 
okna drewniane, brama na pilot.. 
567.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 137.89m², działka 366 
m², ul. Wiklinowa, os. Jaroszówka, 
szeregowy, kameralne szeregów-
ki, od 2730 zł m², dla lubiących 
przestrzeń 399.000 zł  784-254-
055  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, 152m², działka 300, os. 
Dojlidy Górne, szeregowy, NOWE 
trzy domy, stan dewloperski, seg-
ment środkowy, wszystkie me-
dia, zamiana na mieszkanie-opcja 
480.000 zł  660-474-444  BEWE 

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

BIAŁYSTOK, 155m², działka 193m², 
os. Mickiewicza, cegła, szere-
gowy, 2015r. 780.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 155m², działka 193m², 
os. Mickiewicza, cegła, szeregowy, 
Wynajmę - 3700zł+ opłaty + Kaucja. 
3.700 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 156m², działka 400, os. 
Dojlidy Górne, szeregowy, NOWE 
trzy domy, stan deweloperski, seg-
ment zewnętrzny, wszystkie me-
dia, zamiana na mieszkanie-opcja 
515.000 zł  660-474-444  BEWE 

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 lo-
kalizacji, blisko 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, 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, 180m², działka 214m², 
os. Bema, murowany, szeregowy, 
dwa balkony, garaż w bryle domu.. 
669.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 184m², działka 270m², 
ul. Ogrodniczki, os. Wysoki Stoczek, 
budynek pokryty blachodachów-
ką, solidnie docieplony, central-
ne ogrzewanie gazowe 670.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 190m², działka 1100 
m², os. Ignatki, murowany, stan 
surowy zamknięty, wolno stoją-
cy, Dom dla rodziny w Ignatkach 
369.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 600, 
os. Jaroszówka, cegła, wolno sto-
jący, Dom z 1993r. do zamieszkania 
odświeżenia. 4 pokoje, kuchnia, 
jadalnia, 2 łazienki+budynek 40m² 
599.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 800, 
cegła, murowany, stan surowy 
zamknięty, wolno stojący, po-
wierzchnia użytkowa 150m, moż-
liwość doprowadzenia do stanu 
dew  410.000 zł do uzg. 791-737-
764  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, 20m², Szukasz alter-
natywy dla kawalerki w bloku. 
Energooszczędne, modułowe domy 
wolnostojące na własnej lub dzier-
żawionej działce.  99.000 zł  888-
859-877  BIAŁ 

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

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

24  OFERT Y DEWELOPERÓW 

Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin od-
bioru

Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

W sprzedaży etap III i IV inwestycji przy uli-
cy Jurowieckiej.  Apartamenty od 25 do 

92 m2. Duże tarasy i przeszklenia.

Termin oddania 
odpowiednio II i 
III kwartał 2020.

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.

Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek nr 
3, liczba kondygnacji: 8-9, liczba lokali miesz-
kalnych: 151, powierzchnia mieszkań: 27 m2 
– 68 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2020 r.

Od 4750 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek 
nr 4, liczba kondygnacji: 9, liczba lokali miesz-

kalnych: 72, powierzchnia mieszkań: 38 m2 
– 75 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2020 r

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek 
nr 5, liczba kondygnacji: 9, liczba lokali miesz-

kalnych: 72, powierzchnia mieszkań: 38 m2 
– 75 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2020 r.

Dolina Cisów – Etap V – Białystok/Wasilków, 2 bu-
dynki, liczba kondygnacji: 5, liczba lokali miesz-

kalnych: 110, dostępne ostatnie mieszkania o powi-
erzchni 57 m2 – 78 m2, komórki lokatorskie w cenie 

mieszkania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2019 r.

Od 4550 zł/m2

Dolina Cisów – Etap VI – Białystok/Wasilków, 
2 budynki, liczba kondygnacji: 5, liczba loka-

li mieszkalnych: 89, powierzchnia mieszkań: 28 
m2 – 71 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania. garaże podziemne na poziomie -1

Budynek nr 1 
– III kwartał 

2020 r., budy-
nek nr 2 – IV 

kwartał 2020 r.

Od 4550 zł/m2

Piasta 35 – Osiedle Bojary, liczba kondygnacji: 3, 
liczba lokali mieszkalnych: 60, dostępne ostat-

nie mieszkania o powierzchni 46 m2 – 76 m2, ko-
mórki lokatorskie w cenie mieszkania, liczba 

miejsc postojowych w garażu podziemnym: 59

IV kwartał 
2019 roku

Od 5750 zł/m2 



BIAŁYSTOK, 240m², działka 350m², 
os. Jaroszówka, cegła, po remon-
cie, bliźniak, .. 599.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

B I AŁY S T O K , 250m², dzia łka 
300m², os. Jaroszówka, cegła, sze-
regowy, 1998r.. 520.000 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, 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, wol-
no stojący, Nieruchomość do za-
mieszkania i do prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej. 
960.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64m², os. Wygoda, ce-
gła, murowany, Segment środkowy 
bez czynszowy 2010r. 385.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIELSK Podlaski, 126m², działka 600, 
ul. 30lipca, po remoncie, murowa-
ny, wolno stojący, dom jednoro-
dzinny. 260.000 zł do uzg. 798-806-
786  BIEL 

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, 
atrakcyjna okolica. 400.000 zł do 
uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  
AREA 

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 
dobrym dojazdem do Białegostoku. 
350.000 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

D O ŁU B OWO, 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 

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

GM. Suchowola, 90m², działka 
1400m², . 155.000 zł  888-308-
456  SOK 

GM. Turośń Kościelna, 300m², 
działka 4ha, + bud. gospodarcze 
1000m², kurnik 1200m² lub wy-
najmę. 18 zł m² 608-038-957  BIAŁ 

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

G M I N A Orla, 100m², dzia łka 
5400m², wraz z zabudowaniami. 
150.000 zł do uzg. 574-989-794  
BIEL 

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

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, 108M², DZIAŁKA 569, 
UL. LEŚNA POLANA, DZIAŁKA 

569 690M², 4 DOMY W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ. KOMUNIKACJA 

MIEJSKA, PRZEDSZKOLE, SKLEPY, 
BLISKO PLAŻA. 455.000 zł  

602-233-018, (85)654-24-51  BIAŁ 

GRABÓWKA, 172m², działka 533, 
NOWA oferta dwóch wolno sto-
jących budynków mieszkalnych 
z wbudowanym garażem każdy. 
UWAGA! W rozliczeniu mieszka-
nie -opcja! 515.000 zł  660-474-
444  BEWE 

GR ABÓWK A, 290m², ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV 550.000 zł  602-628-822  
HOME-SERVICE 

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

G R A B ÓWK A , 435m², dzia łka 
1883, os. Grabówka, cegła, mu-
rowany, wolno stojący, z basenem 
1.200.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

GRÓDEK Nad Bugiem, 70m², dział-
ka 27a, ok. Drohiczyna +2 budynki 
gospodarcze. 120.000 zł  605-541-
325  SIEM 

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

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 
wełną mineralną o 15 cm, ogrze-
wanie olejem opałowym. 650.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

JABŁOŃSKIE, 235m², działka 1, 5 
ha, ranczo, budynki gospodarcze 
o łącznej powierzchni 800m², bli-
sko miasta, niedaleko pięknej góry. 
650.000 zł  502-274-443  GOŁ 

JUCHNOWIEC Kościelny, 100m², 
działka 1980, wolno stojący, 
Przytulny dom jednorodzinny, ka-
meralny z klimatem, 2 sypialnie, 2 
łazienki, salon, kuchnia, garderoba. 
275.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

KAMIEŃ, 180m², działka 3000, 
drewniany, wolno stojący, gmina 
Sztabin dom z 2012r., do zamiesz-
kania od zaraz, ogrzewanie, prąd, 
dom w nowym stylu. 380.000 zł  
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 

KLEOSIN, 200m², działka 500m², 
cegła, .. 430.000 zł  690-124-
9 0 7,  (8 5) 8 31-1 5 - 9 9   A D A 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

KOLONIA Porosły, 298.90m², dział-
ka 1000m², murowany, wolno sto-
jący, piękny urządzony dom, wspa-
niały ogród,  690.000 zł do uzg. 
516-010-972, (85)744-66-87  AREA 

KRYPNO, działka 0, 25 ha, woda, ka-
nalizacja, willa w surowym stanie, 
stodoła.  100.000 EUR  663-372-
577, 003287775268  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, kli-
matyczny dom w stylu podlaskim, 
z dyla, kryty gontem 380.000 zł  
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

MOŃKI, 100m², działka 3800m², ul. 
Kołodziezka, po remoncie, murowa-
ny, wolno stojący, Sprzedam dom 
jednorodzinny na wsi do zamiesz-
kania .Wszystkie media. 260 zł do 
uzg. 531-993-054  MOŃ 

MOŃKI, 100m², działka 387, ul. Ul 
Kołodziezka., po remoncie, muro-
wany, wolno stojący, Sprzedam 
dom na wsi wszystkie media do 
zamieszkania.z działką . 260.000 zł 
do uzg. 531-993-054  MOŃ 

MOŃKI, 135m², działka 537, ul. 
Lotnicza, os. Domy Jednorodzinne, 
murowany, dom piętrowy do za-
mieszkania. 420.000 zł  795-400-
146  MOŃ 

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

zł  507-482-372  BIAŁ 

NIEWODNICA Kościelna, 197m², 
dzia łka 697, ul. Zau łek, róg 
Granicznej i Zaułek, możliwość 
powiększenia nieruchomości, po 
obu stronach 700m, 750m, cena 
120złm². 235.000 zł  506-356-000  
BIAŁ 

 NIEWODNICA Kościelna, 250m², 
działka 1300, ul. Świerkowa, cegła, 

wolno stojący, 4pok.2łąz.4gard.2garaz.
salon.kuchnia 879.000 zł do uzg. 

666-346-494  BIAŁ 
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 NOWODWORCE, 132.82M², DOM 
BLIŹNIACZY, 132.82 W TYM GARAŻ, 

DZIAŁKA OD 508 DO 532M2, 
OSIEDLE WŚRÓD ŁĄK, STAN 

DEWELOPERSKI, OD 419.000 ZŁ. 
(85)747-30-30  BIAŁ 

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

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

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

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

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

 OSOWICZE, 137.90m², działka 
416m², Zielona Dolina, osiedle 

domów wolnostojących, połowa 
bliźniaka w stanie surowym 

zamkniętym. 349.000 zł  
602-102-041  BIAŁ 

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

SOCHONIE, 150m², działka 450, 
bliźniaki stan deweloperski. 
390.000 zł  509-782-240  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 (ka-
mienica piętrowa), zlokalizowany 
przy głównej drodze, obecnie znaj-
duje się lokal handlowy. 160.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

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

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

SUWAŁKI, 200m², działka 144m², 
ul. Olsztyńska, os. Hańcza, dom w 
zabudowie szeregowej, stan suro-
wy. 200.000 zł  796-781-340  SUW 

SZEPIETOWO Stacja, 118m², działka 
1575m², ul. Białostocka, murowa-
ny, do remontu. 210.000 zł do uzg. 
(85)745-37-54  WYS 

SZEPIETOWO, 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 

WASILKÓW, 150m², działka 600 
m², murowany, wolno stojący 
530.000 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 50m², działka 520, os. 
Uroczysko, drewniany, 2 pokoje, 
prąd, woda przy domku, ogrodzo-
ny, nowy dach, drewutnia, wc na 
zewnatrz, blisko miasta  55.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 
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Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Botaniczna 9A – Osiedle Centrum, liczba kondygna-
cji: 6, liczba lokali mieszkalnych: 65, dostępne ostat-
nie 6 mieszkań (w tym 2 komfortowe apartamenty 
wykończone „pod klucz” o powierzchni 63 m2 i 137 
m2), powierzchnia mieszkań: 63 m2 – 170 m2, do-
stępne miejsca postojowe w garażu podziemnym

Gotowe do 
odbioru.

Od 5200 zł/m2

Domy jednorodzinne w zabudowie bliźnia-
czej - Osiedle Wśród Łąk, ul. Lipowa, No-

wodworce, kameralne położenie na skraju 
miejscowości, budynki z garażami o łącznej po-
wierzchni 132 m2, działki o powierzchni od 508 

do 532 m2, pełna infrastruktura techniczna  

II etap -gotowe 
do odbioru.
III etap - III 

kwartał 2019 r.

Od 419.000  zł 
segment,
III etap od 

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 4000zł/
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.

Ostatnie miesz-
kanie 140 m2, w 
cenie 389 tys. 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 
6250zł/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. 

Etap I – I kwar-
tał 2021, etap II 
i III – IV kwar-

tał 2021 

Od 5.400 zł/m2

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. 112 i 119 mkw. 

Gotowe do 
odbioru

Lokale usługo-
we – od 5.800 

zł/m2 netto 

Białystok, 100m2, ul. Produkcyjna 73E, os. Baciecz-
ki, dom w zabudowie szeregowej, z ogrodem, wy-

kończony pod klucz, miejsce parkingowe pod wiatą

Gotowe do 
odbioru

539.000 zł

Białystok, 84m2, ul. Produkcyjna 73A, os. Ba-
cieczki, dom w zabudowie bliźniaczej, z ogrodem, 
stan deweloperski, miejsce parkingowe pod wia-

tą. Dom w trakcie wykańczania „pod klucz”.

Gotowe do 
odbioru

430.000 zł



WYSZKI, 350m², działka 978m², 
usługowo-mieszkalny, pow. usłu-
gowa 180m², użytkowa 170m², ca-
łość wykończona w dobrym stan-
dardzie, 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 ÓW, 213m², dzia łka 
5000m², murowany, z 1981r., 
ogrzewanie tradycyjne (węgiel, 
drewno), kanalizacja, woda z wła-
snej studni,  399.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

Z A B ŁU D ÓW, 250m², dzia łka 
5000m², z garażem, na dużej dział-
ce. 399.000 zł  518-581-437  BIAŁ 

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 

AUGUSTOW, os. Danowskie, sprze-
dam dobrze prosperujacy pensjo-
nat hotel o wysokim standardzie 
wraz z dzialka budowlana nad je-
ziorem Blizno  1.500.000 zł  698-
955-677  AUG 

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

B STOK, os. Antoniuk, 60m², sklep 
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. Sowlańska 3, lokal usłu-
gowy 88.06m², bezpośrednio przy 
Lidlu. 4.500 zł m² do uzg. (85)749-
60-20  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, os. Pieczurki, Obiekt na 
działalność o pow. 500m² na dział-
ce 1731m², parter pom. biurowe i 
część magazynowa, piętro poko-
je, łazienka 790.000 zł +VAT 509-
703-757, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, os. 
Centrum, lokal 30, 3m² I piętro w 
kamienicy z 2000r. Obecnie gabinet 
medyczny, idealy również jako biu-
ro, siedziba fi rmy, usługi 166.650 zł  
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Duboisa 5 lok 2, os. 
Nowe Miasto, Sprzedam lokal 120 
mkw. Parter, przy głównej ulicy, 
wejście bezpośrednio z chodnika 
740.000 zł do uzg. 790-810-006  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Gajowa 63 a, os. 
Dziesięciny, Sprzedam budynek 
720 mkw na działce 1446 mkw 
Piwnica 120 mkw, parter 320 mkw, 
piętro 280 mkw wszystkie media,  
960.000 zł do uzg. 790-810-006  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Gajowa 63 A, os. 
Dziesięciny, Sprzedam budynek 
720 mkw na działce 1446 mkw.  
960.000 zł do uzg. 790-810-006  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa 
pomieszczenia+wc, wjazd od głów-
nej ulicy, instalacja antywłamanio-
wa, podwójne drzwi, idealne na 
biuro, gabinet, siedzibę fi rmy. 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 
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.

kamienica, wspólnota, na biuro, 
kancelarię, usługi medyczne, edu-
kacyjne! 950.000 zł +VAT do uzg. 
660-474-444  BEWE 

 BIAŁYSTOK, ul. Wrocławska, os. 
Zielone Wzgórza, Odstąpie dobrze 
funkcjonującą pizzerie na dużym 

osiedlu w Białymstoku wraz z całym 
wyposażeniem  150.000 zł  

784-796-216  BIAŁ 
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 pawi-
lon 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 

O S T R Ó W  M a zo w i e c k a ,  u l . 
Broniewskiego, pow. 350 m², dział-
ka 1400 m². Część mieszkalna + 
funkcjonująca kawiarnia. 1.800.000 
zł  690-365-666  REMAX PARTNERS 

RYGOL 11, gm. Płaska, bar wraz z 
polem namiotowym i dostępem 
do rzeki Czarna Hańcza. 350.000 
zł  691-585-258  AUG 

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

SOKÓŁKA, ul. Białostocka, 180m², 
działka 110m², piętrowa kamienica, 
parter użytkowy 90m² pod dowol-
ną działalność, na piętrze 2 miesz-
kania po 45m² każde 150.000 zł do 
uzg. 504-866-750  SOK 

STANKUNY, gm. Wiżajny, Hotel, 
Pensjonat, Agroturystyka, 35 pokoi, 
działka 12, 85ha, stajnia, linia brze-
gowa jeziora. 3.850.000 zł  793-
933-155  REMAX PARTNERS 

WARSZAWA, Jeśli chcesz uniknąć 
długich, czasochłonnych, sądo-
wych procedur zamykania spół-
ki. Przejmujemy udziały i zarząd w 
spółkach. 601-685-195  EŁK 

 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 19m², okolice Popiełuszki, 
Boboli murowany, 6, 60x2, 85 
oc ieplany, drzwi metalowe 
gruba blacha, 2 zamki, kanał- 
3.60x80x1.40m, światło.  32.000 
zł do uzg. 602-846-791  BIAŁ 

GARAŻ blaszak duży, Białystok. 
1.100 zł  505-468-469  BIAŁ 

GARAŻ murowany do wynajęcia, ul. 
Zwycięstwa 3, teren ogrodzony, bli-
sko dworca i Madro. 800 zł do uzg. 
600-602-416  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, 
ul. Żyzna, B-stok. 170 zł  609-405-
958  BIAŁ 

GARAŻ przy ul. Dubois 15, B-stok, 
pow. 16.6m², brama na pilot. 
29.000 zł  664-926-080  BIAŁ 

GARAŻ typu pla  orma, na 2 auta, 
ul. Waszyngtona, B-stok. 41.000 zł  
604-447-716  BIAŁ 

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

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

OFERUJĘ miejsce parkingowe do 
wynajęcia na parkingu podziem-
nym w bloku przy ul.Łąkowej 7 w 
Białymstoku. 100 zł do uzg. 887-
332-000  BIAŁ 

SPRZEDAM garaż na ul. Zagórnej 
w B-stoku, na I piętrze, murowa-
ny. 26.000 zł do uzg. 503-362-854  
BIAŁ 

SPRZEDAM garaż ul. Żyzna 20, pod 
blokiem, B-stok. 29.000 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, każ-
dy 22m², Chopina Park, w Bloku D, 
osiedle zamknięte monitorowane, 
kontakt po 15. 250 zł do uzg. 507-
597-769  SUW 
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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 

ŻÓŁT KI, 2000m², ogrodzona, 
wszystkie media, dobry dojazd. 55 
zł m² 785-642-439  MOŃ 

 » 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 DO
MEM I BUD. GOSPODARCZY
MI, RÓWNIEŻ NA DZIAŁAL
NOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

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

BIAŁOWIEŻA, 1807m², ogrodzo-
na, 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, 1000m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Dojlidy Górne, 
wymiary 22x45 217.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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 176.000 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, 1500m², Chcesz sprze-
dać działkę i nie masz czasu sam 
tym się zająć..Zadzwoń, może uda 
nam się tobie pomóc, woj. podla-
skie 3.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

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 
budowę, 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 
działka 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 szeregową 
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-
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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 zbie-
gu ulic Gen. Józefa Bema i Jana Kochanowskiego. 
Mieszkania o pow. od 48,66 do 58,73m2. W pobli-
żu Dworzec PKS i PKP, sklepy, przychodnie, szkoła, 
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 III 
kw. 2020 r

Kameralna inwestycja przy ul. Al. Solidarności w 
Białymstoku - Bocianie Gniazdo II. Zostały 2 miesz-

kania: 44,55 i 44,98m2. Kameralny charakter za-
budowy, tylko 30 mieszkań w budynku. Garaż 

podziemny, winda. Komórki w cenie mieszkania. 
Znakomita lokalizacja: w pobliżu przedszkole, szko-

ła podstawowa, liceum, obiekty handlowe, usłu-
gowe i sportowe, przychodnie. Blisko centrum. 

IV kwartał 2019

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI
ul. Legionowa 30, lok. 103, 

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

www.sokolowscynieruchomosci.pl

Domy w zabudowie szeregowej PRZY DOLNEJ, ul. 
Dolna, Osiedle Zawady, Białystok. W ofercie – 20 
budynków jednorodzinnych w zabudowie szere-
gowej o pow. 141,58m2. Ilość pokoi – 5. Na par-

terze wiatrołap, aneks kuchenny z jadalnią, pokój 
dzienny z wyjściem do ogrodu, wc, garaż. Na pię-

trze 4 przestronne sypialnie, łazienka, pomieszcze-
nie gospodarcze. W każdym segmencie 2 miejsca 
postojowe, jeden w bryle budynku, drugi przed

 Rozpoczęcie in-
westycji: I kw. 

2019, zakończe-
nie inwestycji: 
IV kw. 2020r.

Od 513.000 zł

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 4.726 zł/m2

Inwestycja Prestiżowe Dziesięciny to bu-
dynek mieszkalny wielorodzinny z po-
mieszczeniami handlowo-usługowymi 

i parkingiem podziemnym przy ul. Halle-
ra w Białymstoku (os. Dziesięciny). 

Lokale handlowo-usługowe: 35,14m2, 
41,77m2, 42,67m2, 45,51m2 i 68,73m2. 

Mieszkania od 30,61m2 do 100,2m2.

Cena lokali od 
6000zł/net-
to za mkw. 

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

www.osiedlezielonagorka.pl
biuro@osiedlezielonagorka.pl

Solidne domy szeregowe przy ul. Wenec-
kiej w Białymstoku (Starosielce/ Zielone Wzgó-
rza). III etap budowy: segmenty o pow. ok. 189-
218 mkw. (z garażem i użytkowym poddaszem), 

działki o pow. 200-558 mkw. Wszystkie insta-
lacje, drewniana stolarka. Wysoka jakość ma-

teriałów. Na terenie osiedla przedszkole.

IV kwartał 2019 Od 2.400 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. 

kwieceiń 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.

Budynek E 
- grudzień 

2019, D - czer-
wiec 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



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, 420m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja 300.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  5 5 9 0 m ² ,  u l . 
Narodowych Sił Zbrojnych, moż-
liwość zabudowy jednorodzinnej. 
550.000 zł  604-447-716  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 644m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. -, os. Dojlidy 
Górne, prąd przy działce, gaz, ka-
nalizacja woda 150m od działki. 
90.000 zł  535-206-800, 782-347-
235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 750m², prąd, gaz, 
os. Nowodworce, Dzia łki w 
Nowodworcach, uzbrojone, bu-
dowlane, 5 min od Białegostoku 
138.750 zł  576-070-702  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

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 bar-
dzo atrakcyjnej lokalizacji, idealnie 
widoczna z ul. Branickiego, 60% 
pow.zabudowy 730.000 zł do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 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, 1000m², prąd, 
woda, ul. Owsiana, Sprzedam dział-
ki budowlane w Bielsku Podlaskim 
przy ul Owsianej, media-woda, 
prąd- każda o pow. ok.1000m.kw. 
601-866-767  BIEL 

BIEL SK Podlaski, 3400m², ul. 
Dubicze, NR.2809 230.000 zł  601-
828-997  BIEL 

BIELSK Podlaski, 552m², ul. Szarych 
Szeregów. 50.000 zł  784-234-953  
BIEL 

BIELSK Podlaski, 702m², Sprzedam 
działkę 0, 0702 ha, na której znaj-
duje się dom drewniany do remon-
tu i budynek gospodarczy na ul. 
Obozowa 30, 17-100 Bielsk Podla 
125.000 zł  798-820-427  BIEL 

CHOROSZCZ, 1185m², prąd, ka-
nalizacja, Działka przy ulicy, wy-
miarowa, 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 uzbroje-
nie w ulicy. 199.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

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

CIASNE, 776m², prąd, woda, ka-
nalizacja 97.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

CZARNA Białostocka, 4935m², prąd, 
woda, kanalizacja 99.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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 

DĄBROWA Białostocka, 831m², 
pod zabudowę. 65 zł m² (85)712-
81-23  SOK 

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

DĄBRÓWKI, 1000m², prąd, woda, 
kanalizacja. 95.000 zł  609-405-
958  BIAŁ 

DZIKIE Kolonia, gmina Choroszcz, 
1040m², prąd, woda, gaz, w pobliżu 
las sosnowy rzeka Supraśl, dojazd 
droga asfaltową. 145 zł m² (85)710-
18-60  BIAŁ 

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

G. Korycin, 363m², działka z możli-
wością powiększenia, warunki za-
budowy, uzbrojenie.  50 zł m² 606-
944-841  BIAŁ 

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

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 

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

G N I ŁA , 30 0 0m², prąd, Gm. 
Dobrzyniewo Duże 240.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

GRAJEWO, 400m², z warunkami 
zabudowy. 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 

GREGOROWCE, 23300m², prąd, 
woda, gm. Orla 79.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

GRÓDEK Nad Zalewem, 1350m² 59 
zł m² do uzg. 502-701-966  BIAŁ 

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

IGNATKI, 1250m², prąd i gaz przy 
działce. 162.500 zł  535-206-800  
BIAŁ 

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

JUCHNOWIEC Dolny, 1504m², prąd, 
woda, wymiary 35x43m, w okolicy 
zabudowa jednorodzinna, auto-
bus komunikacji miejskiej 100m 
(linia 104) 75.200 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

JUCHNOWIEC Kościelny, 794m², os. 
Słonecznikowa, działki z warunka-
mi zabudowy. 120 zł m² 600-971-
399  BIAŁ 

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

KARAKULE, 1020m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, Pełne uzbrojenie 
przy działce, dojazd drogą asfalto-
wą, z projektem domu i wylanym 
fundamentem 135.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

KLEPACZE, 757m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, .. 155.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

K L E PAC 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 

KOŚCIUKI, 13137m², prąd, woda, 
gm. Choroszcz 525.480 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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

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

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

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

KRUPNIKI, 1534m² 170 zł m² 510-
534-449  BIAŁ 

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

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

LEWICKIE, 1180m², ogrodzona, 
prąd, woda, kanalizacja, warun-
ki zabudowy, drewniany domek 
rekreacyjny + garaż, atrakcyjna 
109.000 zł  660-474-444  BEWE 

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

LEWKOWIEC, Gm. Trzcianne, 92a, 
woda, możliwość wykopania sta-
wu, możliwość podziału na połowę. 
130.000 zł  (73)352-89-03  BIAŁ 

MICHAŁOWO, 12700m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, os. 
Oziabły, dojazd asfaltowy 4 działki 
podzielone geodezyjnie w jednym 
kawałku na dom hale działalnośc 
40 zł m² 505-017-413  BIAŁ 

MILE JC Z YCE, 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, 820m², ogrodzona, z drze-
wami owocowymi. 50.000 zł do 
uzg. 500-580-330  MOŃ 

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

NIEWODNICA Kościelna, 739m², 
prąd, woda, ul. Zaułek 120 zł m² 
506-356-000  BIAŁ 

NIEWODNICA Kościelna, 900m², 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, Plan 
miejscowy 129.000 zł  531-757-
000  BIAŁ 

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

N I E W O D N I C A Nargi lewska, 
4140m², prąd, woda, rolna kształt-
na budowlana z możliwością po 
jakimś czasie przekształcenia na 
budowlaną, media i droga utwar-
dzona bezpo 85 zł m² 696-566-169  
BIAŁ 

N I E W O D N I C A Nargi lewska, 
8280m², prąd, woda, rolna z mo-
zliwoscią przekształcenia za jakiś 
czas na budowlaną, bezposrednio 
media i utwardzony dojazd sucha 
b. ładna 85 zł m² do uzg. 696-566-
169  BIAŁ 

NOWA Łuka, 600m², blisko zalewu 
Siemianówka, działka budowlana 
uzbrojona, obok tereny zabudo-
wane. 33.000 zł do uzg. 505-968-
539  HAJ 

NOWODWORCE, 1220m², prąd, gaz 
268.400 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

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, 1396m², prąd, 
woda, gaz, kanalizacja 321.080 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

N O W O D W O R C E ,  3 0 a ,  u l . 
Supraślska, dł. 90m, szer. 35m. 250 
zł m² 784-454-252  BIAŁ 

NOWY Cydzyn, 3500m², Sprzedam 
działkę budowlaną w miejscowości 
Nowy Cydzyn gm. Piątnica Działka o 
wymiarach 28 x 125 Powierzchnia 
3500m² 87.500 zł szt. do uzg. 530-
657-647  ŁOM 

OK. Giżycka, 1600m², z dostępem 
do jeziora i plaży. 130 zł m² 507-
960-008  GIŻ 
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OLMONTY, 1000m², prąd, W otuli-
nie leśnej, MPZP 125.000 zł do uzg. 
535-536-005  BIAŁ 

OLMONTY, 1000m², prąd, W są-
siedztwie nowa zabudowa jedno-
rodzinna i las 125.000 zł do uzg. 
535-536-005  BIAŁ 

OLMONTY, 1000m², prąd, W są-
siedztwie nowa zabudowa jedno-
rodzinna, MPZP 155.000 zł do uzg. 
535-536-005  BIAŁ 

OLMONTY, 1000m², prąd, W są-
siedztwie nowe domy jednorodzin-
ne 155.000 zł do uzg. 535-536-005  
BIAŁ 

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

OLMONT Y, 1687m², prąd, os. 
Izabelin, 1687m² i 1500m², 37x46, 
na tle lasu, teren płaski, suchy, na-
słoneczniony. 100 zł m² 884-691-
250  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 

PŁASKA, 570m², w kształcie rom-
bu, 250m od jeziora, lub zamienię. 
29.900 zł  692-926-837  AUG 

 » PAŃKI, 21000M², W OTU
LINIE NATURY 2000, 6KM 
ZA CHOROSZCZĄ, KSZTAŁT
NA, PRZY LESIE, WODO
CIĄG, 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 

PODLEŃCE, 982m², prąd, woda, 
gaz, gm. Dobrzyniewo Duże. 100 
zł m² 607-363-954  BIAŁ 

POMIGACZE, 1179m², prąd, woda, 
Działka budowlana nr 481 14. 
Działka sucha i foremna, bez uciąż-
liwego sąsiedztwa i niespodzianek 
na wiosnę. 99.000 zł do uzg. 501-
704-924  BIAŁ 

POROSŁY Kolonia, 2704m², prąd, 
woda, gaz, Działka z dobrym do-
jazdem pod budownictwo jed-
norodzinne 230 zł m² 574-737-
543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

POWIAT Pisz, 10a, siedlisko + działki 
budowlane na Mazurach. 12.000 zł  
697-325-300  PISZ 

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

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

RAFAŁÓWKA, 2057m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 99.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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, ATRAKCYJNA działka 2051m², 
cena 90zł m²  184.000 zł szt. do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

SKRYBICZE, 2051m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ATRAKCYJNA, bu-
dowlana, warunki zabudowy, w 

pobliżu przystanek MPK, dobry 
dojazd! 184.000 zł  660-474-444  
BEWE 

SKRYBICZE, 4.80ha, inwestycyjna, 
przy drodze. 26 zł m² 663-372-577, 
003287775268  BIAŁ 

SOBIATYNO, 3200m², ogrodzona, 
prąd, woda, kanalizacja, Sprzedam 
siedlisko z domem i stodoła we wsi 
Sobiatyno 65.000 zł do uzg. 500-
587-474  BIEL 

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 warun-
kami 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, 1400m² 55 zł m² 509-
782-240  BIAŁ 

SOCHONIE, 2100m², uzbrojona. 85 
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 

S O FI P O L , 1900m², 20km od 
B-stoku, obok Królowego Mostu, 
zabudowana domem, stodoła. 
Prąd, studnia. Piękna okolica, spo-
kój, cisza. 129.000 zł  784-465-730  
BIAŁ 

S O F I P O L , 2400m², 20km od 
B-stoku, obok Królowego Mostu, 
droga. 105.000 zł  784-465-730  
BIAŁ 

S O F I P O L ,  70 0 m²,  20 km od 
Białegostoku, obok Królowego 
Mostu. Łatwy dojazd, prąd przy 
działce. 33.000 zł  784-465-730  
BIAŁ 

SOWLANY, 4400m², na siedlisko, 
warunki zabudowy. 280.000 zł do 
uzg. 502-297-415  BIAŁ 

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

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

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, 
100 m od szkoły 225.000 zł do uzg. 
721-287-032  BIAŁ 

W A S I L K Ó W ,  1 6 0 0 m ² ,  u l . 
Wojtachowska, na górce, przy le-
sie. 120 zł m² 509-782-240  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 

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 budowlany 
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 

ZABŁUDÓW, 1000m², 3 działki: 
600m², 1000m², 2100m², warunki 
zabudowy, media, 60-65zł m². 518-
581-437  BIAŁ 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwo-
ścią uzyskania warunków zabud., 
większa działka 8888m² z war.za-
bud., dojazd utwardzony, 30zł m² 
cena do negocjacji  30 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

ZAGRUSZANY, 997m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 49.850 zł  883-302-
750, (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, 
pozwolenie na budowę, .. 66.150 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

ZALESIANY, 910m², dwie działki 
910m² i 800m², kierunek Łapy, 7km 
od B-stoku, nowe os. domów 1-ro-
dzinnych, warunki zabudowy, me-
dia: kanalizacja, prąd, woda. 125 
zł m² do uzg. 504-936-730  BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 
4644m², ogrodzona, prąd, woda, 
kanalizacja, pięknie położona, gra-
niczy z lasem, 5km od Białegostoku, 
warunki 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 

BOKINY, 6600m², prąd, staw 38 zł  
721-287-032  BIAŁ 

BOKINY, 6600m², prąd, woda, staw 
38.000 zł  721-287-032  BIAŁ 

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 

30  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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

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.

Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Produkcyjne TELKA Sp.zo.o.

ul. Produkcyjna 108
15-680 Białystok

tel. 85 654 24 51, 602 233 018
k.lacek@telka.com.pl

Domy w Grabówce, ul. Leśna Polana - 4 domy w za-
budowie bliźniaczej, każdy o powierzchni mieszkal-

nej 108m2, użytkowej 129,43 na działkach od 569 
do 690m2. Komunikacja miejska, przedszkole, skle-
py, w pobliżu plaża miejska na  Dojlidach, oraz pły-
walnia przy Szosie Baranowickiej w Białymstoku.

inwestycja w 
trakcie realizacji

od 450.000 zł

KSM Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Harcerska 4c

15-347 Białystok
tel. 503 593 544, 508 909 036

www.ksmbudownictwo.pl

Apartamenty Kleosin – Nowe Miasto, dwa budyn-
ki, liczba kondygnacji: 6,  liczba lokali mieszkalnych: 

34, powierzchnia mieszkań: od 34 m2 do 102 m2, 
komórki lokatorskie, garaże, miejsca postojowe

II kwar-
tał 2020 r.

od 4700 zł/m2



JABŁOŃSKIE, 12400m², wjazd z 
drogi asfaltowej, z wodą przepły-
wową zadrzewiona, z czynna plan-
tacją malin ok 30a media na miej-
scu. 100.000 zł  502-274-443 

MARATKI, 3000m², ok. Mragowa, 
szlak Krutyni, 30m linii brzegowej, 
lub zamienię 79.000 zł  692-926-837 

MOŚCISKA, 1574m², prąd, Działki 
maja regularne kształty i po-
wierzchnie, Powierzchnie ofero-
wanych nieruchomości 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. Giżycka, 440m², nad jeziorem 
Tajty, domek 98m², w pobliżu pełna 
infrastruktura turystyczna. 249.000 
zł  604-447-716  GIŻ 

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

OK. Zabłudowa, 2000m², rekreacyj-
na, (ogrodowa). 30.000 zł  660-147-
756  BIAŁ 

RAJSK, 0.69ha, gm. Bielsk Podlaski, 
z domkiem letniskowym, stawem. 
75.000 zł  668-571-110  BIEL 

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

S TA RY Dwór, 2140m², zalew 
Siemianówka, na plaży, wypełni 
uzbrojona, plan zagospodarowania 
przestrzennego. 450 zł m² do uzg. 
600-900-969  BIAŁ 

SZUDZIAŁOWO, 5900m², ogro-
dzona, prąd, woda, 16 km od 
Supraśla, dom mieszkalny, garaż, 
CEN-GS-1234 150.000 zł m² 531-
790-139, (85)307-09-74  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

ZABŁUDÓW, 2000m², z domkiem 
lub jej częśc. cena od 10, 000zł do 
20, 000tyś. 660.147 zł  660-147-
756  ZAM 

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

ZELWA, 2005m², warunki zabudo-
wy do zabudowy letniskowej lub 
mieszkalnej, Nieruchomość poło-
żona jest w odległości około 300 
m od jeziora Zelwa 55.000 zł  604-
560-718, (85)742-21-15  eM4 

ROLNE

BAKAŁAŻEWO, 30a, z pozwole-
niem na budowie, przy jeziorze 
350m do jeziora Szumowo, dojazd 
bdb. 30.000 zł  784-567-274  SUW 

BIAŁA SZEWO 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 

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

BOKINY, 1ha, prąd 38 zł  721-287-
032  BIAŁ 

BRZÓSKI Falki, 4ha, gm. Wys-Maz. 
80.000 zł ha 665-716-915  WYS 

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, 
pozwolenie na budowę, zjazd 
z głównej 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 

DZIERNIAKOWO Gm. Gródek, 
0.34ha, rolna można przekształcić 
na budowlaną. 60.000 zł  797-570-
923  BIAŁ 

DZIKIE, 5675m², rolno-leśna, 
wszystkie 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. Augustów, 1.20ha, rolno- 
przemysłowa, przy obwodnicy 
Augustowa. 90.000 zł  537-987-
135  AUG 

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 

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

GRABOWO K/gołdpi, 13.50a, os. 
Gołdap, sprzedam działkę rolną z 
możliwością przekształcenia na bu-
dowlaną 13, 5a, cena 4 zł m² 509-
166-284, 509166284  GOŁ 

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

JUCHNOWIEC Kościelny, 3000m², 
Możliwość uzyskania warunków 
zabudowy. Obok działki woda, ka-
nalizacja, prąd. Działka w kształcie 
trapezu. 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 

KOLONIA Przytulanka, 29500m², 
działka 3 km od Moniek, częściowo 
zabudowaną, ziemia orna i łąką. 
Jest siła, telefon, wodociąg, stud-
nia głębinowa i staw. 250.000 zł do 
uzg. 698-999-785  MOŃ 

K U C H A RY Skutniki, 4500m², 
gm. Czerwińsk nad Wisłą, po-
wiat Płońsk, dom 100m², 60km 
od Warszawy +budynki gospo-
darcze. 250.000 zł  511-757-354, 
663-179-403 

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

MĘŻENIN, 3500m², prąd, woda, 
45km od Białegostoku, działka rol-
no- budowlana, dojazd drogą as-
faltową. 140.000 zł  508-997-598  
ZAM 

NOWODWORCE, 12942m², ul. 
Ceglana, uzbrojenie ok.450m od 
działki, wymiary 52x290x46x216m 
983.592 zł do uzg. 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

OGRODNIC ZKI - Juchnowiec, 
2900m², prąd, woda, gaz, kana-
lizacja, wymiary - 27m X 107m. 
199.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

OK. Augustowa, 9000m², rolno- bu-
dowlana lub zamiana na mieszkanie 
w bloku. 30 zł m² 518-457-738  AUG 

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

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

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

REDUTY, 2ha, Kupię ziemię orną 
Reduty gmina Orla. 512 813 715  
BIEL 

SAMUŁKI Ma łe, gm. Wyszki, 
3858m², warunki zabudowy, do-
jazd droga asfaltową, w pobliżu 
woda, prąd, telefon, nr geod. 255-
2. 50.000 zł  603-456-433  BIAŁ 

SOLNICZKI, 10220m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Solniczki, rolna 
z 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 

SUCHOWOLA, 30a 15.000 zł  501-
666-727  BIAŁ 

TUROŚŃ Kościelna, 72800m², 3, 4, 
5 klasa, żwirownia. więcej informa-
cji udzielę telefonicznie.  7 zł m² do 
uzg. 504-432-632  BIAŁ 

 WANIEWO, 56000m², os. Sokoły, 
Sprzedam ziemię rolną. Dwie działki 1, 
6 ha III kl i 4, 6 ha V kl.w tym 0, 6 ha las 
z bardzo dobrym dojazdem 340.000 zł 

do uzg. 510-213-368  WYS 
WÓLKA Gm. Juchnowiec K., 1.86ha, 
rolno-budowlana, przy drodze as-
faltowej B-stok- Bielsk Podlaski, 
woda, prąd, kanalizacja, telefon. 
10 zł m² 505-103-220  BIAŁ 
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Apartamenty Antoniuk.Apartamenty Antoniuk.
Poczuj radość jutra.Poczuj radość jutra.
Apartamenty przy ulicy Antoniuk Fabryczny 

to jedna z wielu realizowanych aktualnie 
inwestycji fi rmy Rutkowski Development. 

To miejsce, w którym wszystko podporządkowano 
komfortowi mieszkańców. Zamierzeniem jest 
wzniesienie trzech budynków, w których znajdzie 
się ponad 200 różnorodnych mieszkań, a wszystko 
zaledwie 5 minut od ścisłego centrum miasta.

Wizytówką inwestycji jest budynek A, który został już oddany 
do użytku i następuje przekazanie kluczy właścicielom mieszkań. 
Mimo tak zaawansowanego etapu zostało jeszcze kilka atrakcyj-
nych lokali, w których można dosłownie zamieszkać od zaraz. Ich 
metraże są zróżnicowane – od 64 mkw do 87 mkw.

Ponadto ruszyła już sprzedaż kolejnego z budynków – ozna-
czonego literą B. W nim obszerny wybór atrakcyjnych lokali.

Miłośnicy spacerów i aktywnego spędzania czasu na świe-
żym powietrzu – trafi li pod dobry adres – mówi przedstawiciel 
fi rmy i dodaje, że tym, co odróżnia kompleks na Antoniuku 
od innych inwestycji są charakterystyczne detale: kaskadowe 
tarasy o powierzchniach ponad 80, 90 a nawet 100 mkw oraz 
ogromne przeszklenia nadające budynkom fantastycznej, wizu-
alnej lekkości.

Same budynki nie czynią jeszcze osiedla. Ważna dla fi rmy jest 
również harmonia obiektu z terenem wokół. Dlatego też prze-
strzeń zewnętrzna została zagospodarowana tak, by mieszkańcy 
mieli jak najwyższy komfort.

Do użytku zostanie przekazany wspaniały dziedziniec 
z urokliwymi alejkami spa-
cerowymi i placem zabaw 
przeznaczonym dla najmłod-
szych mieszkańców.

Atutem tego miejsca jest 
także doskonałe położenie. 
Stąd blisko jest naprawdę 
wszędzie – dojazd autobusem 
do centrum miasta zajmuje za-
ledwie kilka minut. Ponadto 
w bliskim sąsiedztwie znajdują 
się sklepy, galeria handlowa, 
apteka, przedszkola, szkoły 
oraz przychodnie.

EŁK, GIŻYCKO, WĘGORZWO…

W tych miastach także fi r-
ma Rutkowski Development 
oferuje w sprzedaży miesz-
kania i apartamenty. W Ełku 

powstaje obecnie kameralny i nowoczesny Modern House, 
a ku ukończeniu jest kilku etapowy Komfort House. Projekty 
realizowane przez fi rmę są gwarancją idealnie rozplanowa-
nych mieszkań położonych na nowoczesnych, komfortowych 
osiedlach. Budynki wznoszone są w tradycyjnej technologii, 
zapewniającej, poza bezpieczeństwem i trwałością, ekono-
miczne koszty utrzymania. Wykończenie zewnętrznej elewacji 
i klatek schodowych stanowią wyłącznie szlachetne materiały, 
a gustowna kolorystyka podkreśla elegancki charakter obu 
inwestycji.

APARTAMENTY PRZYSTAŃ TO NAJNOWSZA INWESTYCJA 

FIRMY RUTKOWSKI DEVELOPMENT W GIŻYCKU.

Budynek powstanie w symbiozie z okolicą, wzbogacając 
ją architektonicznie. Unikalny charakter budynku oddawać 
będą kaskadowe tarasy oraz duże przeszklenia, nadające 
wizualnej lekkości. Na sześciu kondygnacjach znajdziemy 83 
apartamenty o powierzchni od 36 m2 do 100 m2.

Nova Port to najnowsza inwestycja w Węgorzewie. 
Budynek powstanie w symbiozie z okolicą, a jednocześnie 
wykorzystuje wszelkie, nowoczesne rozwiązania. Niesamowity 
charakter budynku oddawać będą duże przeszklenia, spra-
wiające, że mieszkania są wyjątkowo pięknie i przyjemnie 
doświetlone. W środku znajdziemy 88 mieszkań na pię-
ciu kondygnacjach mieszkania o powierzchni od 33,65 m2 
do 74,26 m2. W inwestycji przewidziane są również lokale 
usługowe.

O fi rmie

RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. z suk-
cesem realizuje inwestycje budowlane na 

terenie zarówno województwa podlaskiego jak 
i na Warmii i Mazurach od 1990r. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz opierając się 
na wieloletnim doświadczeniu, spółka zrealizo-
wała kilkadziesiąt inwestycji deweloperskich.

Władze spółki z siedzibą w Ełku starannie wybiera-
ją miejsca dla nowych projektów deweloperskich, 

szczególną wagę przywiązując do walorów krajobra-
zowych i funkcjonalności, dążąc do harmonijnego 
wkomponowania inwestycji w otoczenie przyrod-
nicze oraz istniejącą już zabudowę miejską. Jako 

priorytet przy realizacji każdego etapu przedsięwzię-
cia, stawiamy zadowolenie klienta a detal, często 
lekceważony, jest naszym znakiem fi rmowym. 

Wymienione działania połączone z nieprzerwanie 
doskonalonym systemem zarządzania wykwa-
lifi kowaną kadrą, daje efekt końcowy w postaci 

wysokich standardów mieszkań o niepowtarzalnym 
charakterze w bardzo konkurencyjnych cenach.
Bezpieczeństwo fi nansowe kupujących zapew-

nia stabilna pozycja ekonomiczna, wysoki kapitał 
spółki oraz silna pozycja na rynku budowana od 
wielu lat. Deweloper zdobył markę fi rmy solidnej 

i wymagającej, zaś zrealizowane obiekty uznawane 
są za niezwykle atrakcyjne. Dodanie tych walorów 
wyznacza szybkie tempo wzrostu wartości zaku-
pionych mieszkań i gwarancję udanej inwestycji.



PRZEMYSŁOWE
ŁAPY, 1500m², ul. Wodociągowa, 
Nr. geodezyjny 1032-4 110 zł m² 
506-703-315  BIAŁ 

AUGUSTÓW, 1ha, działka usługo-
wa, wszystkie media, przy drodze. 
450.000 zł  537-987-135  AUG 

GM. Korycin, 10855m², warunki za-
budowy pod motel, trasa Białystok-
Augustów. 25 zł m² 606-944-841  
SOK 

B STOK, 400m², ul. Kopernika, bli-
sko centrum, wynajmę działkę na 
usługi lub inne działalności gospo-
darcze. 490 zł  692-926-837  BIAŁ 

BIAŁA SZEWO Gmin Grajewo, 
1.13ha, las 60-letni sosnowy. 
35.000 zł  660-006-425  GRAJ 

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

CZ ARNOWO Biki, 4.50ha, las. 
60.000 zł ha 661-737-639  WYS 

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

DOLISTOWO Stare, 7.70ha, gm. 
Jaświły, wydzierżawię łąki do ko-
szenia. 1.600 zł  607-446-211  MOŃ 

DZIERNIAKOWO Gm. Gródek, 
1.75ha, las z ziemią. 60.000 zł  797-
570-923  BIAŁ 

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

GM. Łomża, 3000m², wynajmę 
działkę, ogrodzona, 2 bramy prze-
jezdne. 1.500 zł  729-389-825  ŁOM 

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

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

GM. Nurzec Stacja Stołbce 67, 
3000m², ziemia orna 3000m² +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 

GMINA Knyszyn, 0.35ha, działka 
leśna. 7.000 zł  501-836-380  MOŃ 

GOLUBIE Welżewskie, 6000m², 
siedliskowa. 30.000 zł  511-928-
792  OLE 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z 
domem. 78.000 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 

KLESZCZELE, 1625m², z zabudowa-
niami, w pełni uzbrojona. 65.000 zł  
504-716-360  HAJ 

 » KOBYLIN, 2500M², GM. 
PIĄTNICA, DZIAŁKA SIE
DLISKOWA DO WYDZIER
ŻAWIENIA, DOM +BUD. 
GOSPODARCZY, OGRO
DZONA, 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 

L E WIC K I E, 2624m², prąd, 25 
m x 105 m.. 170.560 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

LIPSK, 2500m², siedlisko wraz z za-
budowaniami i sadem. 80.000 zł  
511-050-101  AUG 

MASIE, 29a, ok. Moniek, siedlisko: 
dom z budynkami gospodarczy-
mi, dom do kapitalnego remontu. 
75.000 zł  797-182-096  MOŃ 

MILEJCZYCE, 55000m², Sprzedam 
stary sosnowy las 5.5h. 195.000 zł 
do uzg. 516-299-093  SIEM 

M OŃK I, 0.24ha, ul. Gajowa, 
Sprzedam Działkę Leśną . 27.000 
zł do uzg. 85 65 38 768  MOŃ 

NAREW, 1522m², siedlisko, zabu-
dowania i pół domu drewnianego. 
90.000 zł  784-249-842  BIAŁ 

NIEWODNICA Kościelna, 1145m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymiary 
29m x 39, 5m.. 206.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Kościelna, 1202m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymia-
ry 29m x 42m.. 216.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Kościelna, 1251m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymia-
ry 29m x 43m.. 225.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Kościelna, 810m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymiary 
25m x 32, 4m. 146.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Kościelna, 983m², 
ogrodzona, prąd, woda, gaz, po-
zwolenie na budowę, wymia-
ry 29m x 33m.. 177.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

NOWE Miasto, 704m², działka do 
wynajęcia. 500 zł  884-691-250  
BIAŁ 

NOWOSADY, 2300m², prąd, gm. 
Zabłudów, siedlisko, wodociąg, do-
bry dojazd, cisza. 70.000 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 

OK. Bielska Podl., 0.24a, siedlisko z 
domkiem, prąd, woda, dojazd dro-
gą asfaltową, dobre połączenie PKP 
i PKS. 125.000 zł  510-715-661  BIEL 

OK. Grajewa, 18ha, działki leśne, 
wiek 40-65 lat, możliwość kupna 
działki o pow. 3, 5, 8ha dojazd drogą 
utwardzoną, w rozliczeniu mieszka-
nie w Ełku lub Grajewie 60.000 zł  
693-246-829  GRAJ 

OK. Moniek, 2700m², siedlisko, bud. 
mieszkalny +bud. gospodarcze mu-
rowane, prąd, woda, co. 150.000 zł  
516-916-897  MOŃ 

PIERSELE, 15000m², atrakcyj-
nie położona nieruchomość in-
westycyjna, wchodząca w skład 
Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, podstrefa 
Bartoszyce. 1.000.000 zł +VAT 662-
143-843, (65)517-41-24 

P L E W K I ,  59 0 0 m ²,  4 k m o d 
Wysokiego Mazowiecka. 240.000 
zł do uzg. 795-505-775  WYS 

RYGOL, 2ha, łąka, z dostępem do 
Kanału Augustowskiego. 150.000 
zł  691-585-258  AUG 

SOKOŁY, 5000m², działki o różnej 
powierzchni pod budowę inwesty-
cyjną. 45 zł m² 733-203-160  WYS 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, 
działka na wynajem, nieruchomość 
gruntowa. 3.800 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

S O K Ó ŁK A ,  10 855m²,  prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, 
Popiołówka gm.Korycin.. 217.100 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

STARA Litwa, 30a, siedlisko z do-
mem, stodołą i garażem. 90.000 zł 
do uzg. 501-806-217  WYS 

TYKOCIN, 5.15ha, las mieszany. 
110.000 zł  574-422-671  BIAŁ 

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 

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

 » GM. JUCHNOWIEC ZAJĄCZKI, 
0.43HA, PRZY DRODZE, SIEDLI
SKU I STRUMYKU, WODOCIĄG 
NA DZIAŁCE, PRĄD 120M. 

4.300 zł  603-206-939  BIAŁ 
GMINA Wysokie Mazowieckie, 2ha, 
przy szosie. 110.000 zł ha 667-961-
331  WYS 

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

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

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

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

KOL. Mostowlany, 1.90ha, w tym 
0.5ha lasu. 100.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

LIPSK, 3.30ha, ul. Skieblewo, os. 
Lipsk, wydzierżawię działkę rolną 
pod farmę fotowoltaiczną lub pod 
żwirownię  506-174-192  AUG 

NOWA Wola, 1ha, . 90.000 zł do 
uzg. 601-323-135  BIAŁ 

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

POW. Giżycko, 5ha, w całości, czę-
ściowo uzbrojona, energia, woda, 
prawo zabudowy, atrakcyjne po-
łożona, z możliwością podziału na 
mniejsze działki. 120.000 zł ha do 
uzg. 790-296-668  GIŻ 
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POW. Zambrów i Ostrów Maz, we-
zmę w dzierżawę ziemię. 609-320-
169  ZAM 

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

RUDNIKI, 14a, gm. Raczki.  49.000 
zł  692-926-837  AUG 

SOFIPOL, 2.50ha, . 130.000 zł do 
uzg. 601-323-135  BIAŁ 

ZDRODY Stare, 1.50ha 100.000 zł  
501-574-507, 502652014  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA

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

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

B STOK, os. Śródmieście, pokoje 
do wynajęcia umeblowane, kuch-
nia, łazienka, 500-600zł. 600-672-
060  BIAŁ 

B STOK, os. Piasta, pokój do wyna-
jęcia w mieszkaniu 3 pokojowym. 
450 zł pokój 537-192-029, (85)741-
93-43  BIAŁ 

B STOK, os. Piasta, pokój dziew-
czynie. 400 zł  888-031-994  BIAŁ 

B STOK, umeblowany pokój.  500 
zł pokój 502-782-576, 502-782-
576  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, wy-
najmę pokój starszej pani. 400 zł  
(85)745-35-49  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Zielone Wgórza, 
wynajmę pokój umeblowany, 
mieszkaniu 3-pokojowym, osobie 
pracującej. 450 zł całość 601-844-
260  BIAŁ 

B I AŁY S T O K , ul. Upalna, os. 
Słoneczny Stok, Wynajmę pokoje 
dla dwóch osób, oddzielnie wejście 
w dwupoziomowym. 400 zł pokój 
784-084-160  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, os. 
Piaski, samodzielny, umeblowany 
pokój ok.10m² w mieszkaniu 2 po-
kojowym I piętro, super lokalizacja, 
400zł+opł = 600zł 600 zł całość 
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, wynajmę urządzony 
pokój w domu jednorodzinnym bli-
sko centrum, osobie pracującej lub 
studentom+ kaucja. 600 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 STOK, 1 pokoje, os. Mickiewicza, . 
1.000 zł  507-624-393  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Mickiewicza, 
48m², na parterze, cegła, umeblo-
wane, sprzęt AGD, od 1.06.2019r. 
1.100 zł +liczniki (85)675-21-18  
BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Piasta, wy-
najmę mieszkanie. 1.200 zł całość 
730-900-722  BIAŁ 

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

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

niki 668-433-258  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Szeroka, kom-
pletnie umeblowane, czyste, za-
dbane, Ip, lodówka, pralka, mikro-
falówka, tv, łazienka z prysznicem, 
wanną, lustro na sufi cie. 1.100 zł 
+liczniki 512-210-848  BIAŁ 

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

B STOK, ul. Antoniukowska, wy-
najmę kawalerkę od lipca, 1000zł 
+prąd. 664-090-487  BIAŁ 

B STOK, ul. Antoniukowska, wy-
najmę mieszkanie 2 pokojowe, I 
piętro, ze współlokatorką. 600 zł 
pokój 517-717-979  BIAŁ 

B STOK, ul. Orzeszkowa, kawalerka 
do wynajęcia dla jednej osoby, od 
1.06, po remoncie, nowe wyposa-
żenie, kaucja 1000zł. 800 zł +opłaty 
502-250-555  BIAŁ 

 Białystok, 2 pokoje, os. Do-
lina Cisów, z aneksem, ume-
blowane, wolne od maja, do-
bra lokalizacja wszystko w 

zasięgu ręki mieszkanie jest 
nowe. 500-123-605  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2 p o koj e,  os . 
Tysiąclecia, powierzchnia: 45, 70m², 
piętro: 1, cena: 1100zł+ czynsz 
410zł + prąd+ gaz, standard: do 
wprowadzenia. 1.510 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o ko j e ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, wy-
najmę mieszkanie w bloku o po-
w.42m, umeblowane, 2 pokoje. 
1.300 zł do uzg. 783-786-886  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Bat. 
Chłopskich 7, os. Leśna Dolina, 
umeblowane, glazura, terakota. 
Cena 700 zł + opłaty (czynsz, ener-
gia wg.zużycia). Kaucja 1000 zł.  700 
zł  509-036-419  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o ko j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, 
komfortowe w nowoczesnym apar-
tamentowcu, IIIp. winda, balkon, 
m. postojowe w garażu, dostępne 
od stycznia 1.500 zł +opłaty 660-
474-444  BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o ko j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, w 
nowoczesnym apartamentow-
cu, KOMFORTOWE, w cenie miej-
sce w garażu podziemnym, dla 
WYMAGAJĄCYCH! 1.500 zł +opła-
ty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Lipowa, 
os. Centrum, po generalnym re-
moncie, kaucja + opłaty +. 1.300 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

 » BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. 
LIPOWA, WYNAJMĘ APARTA
MENT PO GEN. REMONCIE, 
NAJWYŻSZY STANDARD, W 
PEŁNI UMEBLOWANE I WY
POSAŻONE DO ZAMIESZKA
NIA OD ZARAZ NA MIN. ROK. 
1.650 zł  502-621-872  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o ko j e ,  u l . 
Popiełuszki, os. Zielone Wzgórza, 
wynajme od 1-go czerwca.miesz-
kanie na parterze.umeblowane.
cena obejmuje wszystkie opłaty.
kaucja 1000  1.250 zł całość 511-
610-055  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Bohaterów 
Monte Cassino, wyposażone, inter-
net. 900 zł +opłaty 692-973-067  
BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  3  p o ko 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/
wiejska, os. Nowe Miasto, PIĘKNE, 
2pokoje+pokój z aneksem, 20m² 
taras, m.postojowe w garażu, VIp.
windy, apartamentowiec, od stycz-
nia 1.700 zł +opłaty 660-474-444  
BEWE 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Monte 
Casino, wyposażone, czyste, II pię-
tro, kaucja 1000 zł. 1.500 zł całość 
505-646-159  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Piasta, os. 
Piasta, IIp, balkon Loggia, piwnica 
1600 + opłaty, miejsce postojowe. 
1.600 zł  690-124-907, 505-456-176  
ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, 65m² 1.300 zł 
+opłaty 504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

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, ul. Bema, 
do remontu. 1.490 zł  692-926-
837  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, ul. Pułkowa, 
os. Wygoda, Układ mieszkania:3 
sypialnie + salon z aneksem ku-
chennym + łazienka + przedpokój 
+ balkon 2.100 zł +opłaty 692-158-
395  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  5 p o koj e,  os . 
Jaroszówka, 1piętro 3 pok. kuchnia 
łazienka(7 osób) 2 piętro 2 aneksy 
łazienka (7-8 osób)osobne wejście 
gazowe ogrzewanie.350złos. mc 
350 zł  (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, ul. Pułaskiego, kawa-
lerka umeblowana. 650 zł +opłaty 
600-671-462  BIAŁ 

 » 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 wynajęcia 
482m², działka 912m², również na 
działalność, przedstawicielstwo.
OKAZJA 15zł m²+koszty utrzyma-
nia 15 zł m² 660-474-444  BEWE 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 » ŁOMŻA, 30M², OS. 
CENTRUM, 30, 50 I 100M², 
TANIO. 600-588-666  ŁOM 

B STOK, 10m², centrum, lokal dla 
stylistki paznokci. 450 zł  694-175-
685  BIAŁ 

 » B STOK, 155M², PARTER, DUŻE 
WITRYNY OD STRONY UL. 
MICKIEWICZA, TRZY NIEZA
LEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 50 
zł m² +VAT 602-585-644  BIAŁ 

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

B STOK, 30m², ul. Lipowa, piwnica 
do wynajęcia, z oknem. 300 zł  690-
899-831  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, 60m², ul. Watykańska, wy-
najmę warsztat samochodowy z 
kanałem, teren ogrodzony z miej-
scami parkingowymi. 1.400 zł do 
uzg. 791-951-901  BIAŁ 

B STOK, 78.61m², ul. Hallera 6 40 zł 
+opłaty (85)749-60-20  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 120m², ul. Szosa 
Warszawska, magazyn na składo-
wanie wysokość 4 m do wynajęcia, 
nieogrzewany. 1.000 zł  881-930-
022, (85)742-06-68  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², ul. Wesoła 13, 
os. Nowe Miasto, Do wynajęcia lo-
kal użytkowy, niska cena, dogodna 
lokalizacja.  1.200 zł +opłaty 532-
866-399  BIAŁ 

B I A Ł Y S T O K ,  1 0 0 m ² ,  u l . 
Ciołkowskiego, os. Mickiewicza, 
pokoje na parterze lub I i II piętrze 
budynku, pow.od 80 do 400m².
Metraż d u, cena od 25zł m² z me-
diami! 25 zł m² +VAT 660-474-444  
BEWE 

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 biura, 
hotel, hostel, wykończony, cena 
ne  o. 29 zł m² 600-900-969  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 17.50m², wynajmę lo-
kal dom handlowy Wenus, parter. 
900 zł +liczniki 501-666-727  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, 30m², os. Centrum, 
wyremontowany lokal przy gabi-
necie kosmetycznym, dla fryzjerki, 
stylistki, itp, wszystkie media. 800 
zł +opłaty 534-174-908  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², ul. Wesoła, os. 
Piaski, lokal wynajęcia plus koszta 
250zł. 1.200 zł  532-866-399  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 45M², OS. 
WYSOKI STOCZEK, WYNAJMĘ 
LOKAL USŁUGOWO HANDLO
WY. 900 zł  533-653-565  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 56M², UL. 
LIPOWA, MAM DO WYNAJĘ
CIA LOKAL NA PARTERZE W 
CENTRUM 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 fitness, 
zakład fryzjerski lub inne, ścisłe 
centrum, 1 piętro. 500 zł  512-242-
993  WYS 

CZYŻEW, 20m², os. Centrum, han-
dlowy. 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 

GM. Tykocin, wynajmę budynki go-
spodarcze na warsztat lub tym po-
dobne. 1.000 zł do uzg. 609-931-
017  MOŃ 

IGNATKI, 1640m², hala produkcyj-
no-magazynowa 19.680 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

MOŃKI, 100m², os. Centrum, par-
ter, na usługi handlowo-biurowe, 
cena plus prąd. 2.800 zł do uzg. 
503-399-247  MOŃ 

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

WASILKÓW, 40m², przy Arhelanie. 
1.450 zł  509-782-240  BIAŁ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

BIALYSTOK, 40m², Trójka uczniów 
szuka 2 pokojowego, nieprzechod-
niego mieszkania do wynajęcia od 
czerwca w Białymstoku. 518-267-
085  BIAŁ 

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

KOBIETA z dzieckiem szuka do wy-
najęcia mieszkania 1-2 pokojowego, 
letniej kuchni, może być do lekkiego 
remontu, ważne aby tanio. 787-
758-836  BIEL 

KOBIETA z dzieckiem szuka do wy-
najęcia mieszkania 1-2 pokojowego, 
letniej kuchni, może być do lekkiego 
remontu, ważne aby tanio. 787-
758-836  BIEL 

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 

R E N C I S TA  szuka pokoju w 
Białymstoku. 726-237-747  BIAŁ 

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

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

ZAMIANA

DOM 79m² na ul. Bacieczki, B-stok, 
działka 541m² +garaż, zamienię na 
mieszkanie w bloku. 692-926-837  
BIAŁ 

 Zamienię mieszkanie 50m² w 
Świebodzicach ul. Zwycięstwa, 
2 pokoje, I piętro, bardzo cie-

płe, z balkonem na mieszkanie 
w Białymstoku. 604-219-854 

KUPIĘ

DRZEWO pień kłodę minimum 
80cm średnicy każdy gatunek 
oprócz topoli, pojedyncze i krótkie 
kawałki posiadam własny transport 
płatność gotówką od ręki 508-681-
296  HAJ 

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 
samodzielnego montażu lub kon-
tener. 510-484-476 

KUPIĘ rurę metalową o średnicy 
30cm. 662-744-100  BIAŁ 

KUPIĘ zużyte krany, baterie na cze-
ści, wszystkie typy, również rosyj-
skie, odbieramy własnym transpor-
tem. 576-905-428  BIAŁ 

KUPIE szalówkę na cały dom. 668-
042-051  AUG 

REGAŁY magazynowe kupię. 507-
627-924  BIAŁ 

ŻWIR, pulpa, piasek, kamień, ziemia, 
czarnoziem, kruszywo betonowe.
Zapewniam transport 1 zł +VAT do 
uzg. 792-019-810  BIAŁ 

BALE dąb, jesion wysezonowane. 
1.200 zł m³ 692-776-897  BIAŁ 

BLACHA, grubość 3 i 4. 1.000 zł  
512-820-871  BIAŁ 

BLOCZKI betonowe i z siporeksu 
500szt. 3 zł szt. 799-993-606  BIAŁ 

BOJLER elektryczny Biawar 50 l jak 
nowy, transport gra  s. 50 zł  576-
905-428  BIAŁ 

BRAMA rozsuwana. 2.000 zł  507-
627-924  BIAŁ 

BUTLE propan-butan, 11kg 4szt. 50 
zł szt. (85)719-73-49  BIAŁ 

CEGŁA pełna, bloczki wentylacyjne 
2zł. 0, 70 zł szt. 662-580-164  BIAŁ 

CEGŁA pełna, pustak wentylacyjny, 
pustak kominowy. 1 zł szt. do uzg. 
606-212-552  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 

DĄB na pniu 80cm średnicy w od 
ziomku 1m³. 1.200 zł m³ 502-787-
601  BIAŁ 

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

DACHÓWKA po Niemiecka, czer-
wona. 1 zł szt. do uzg. 733-843-
716  EŁK 

DESKA calówka oraz 32mm, sezo-
nowane. 1.500 zł m³ 663-414-849  
SIEM 

DESKA calówka, kantówka, 400 do 
600złm³ 501-344-522  BIAŁ 

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

DESKI modrzewiowe. 700 zł m³ 501-
344-522  BIAŁ 

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

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

DOM do rozbiórki z czerwonej peł-
nej cegły w Białymstoku. 20.000 zł  
884-691-250  BIAŁ 

DOM drewniany do przeniesienia  
20.000 zł do uzg. 510-436-462  
SIEM 

 Dom drewniany typu dwo-
rek, do przeniesienia. 50.000 

zł  602-717-353  BIAŁ 

DOMY drewniane, całoroczne, let-
niskowe. 500-556-625 

DRABINA metalowa, dł. 6m, 2 
stronnie składana. 200 zł  692-922-
569, (85)652-10-84  BIAŁ 

DREWNO sezonowane na dach 
domu, murłaty, krokwie, jętki, 
łaty, deska calówka, 23m³. 14.000 
zł  600-974-895  BIAŁ 

DREWNO z rozbiórki budynku go-
spodarczego, doskonałe do budo-
wy altanki lub innego budynku. 
4.000 zł  883-688-022  BIAŁ 

DRZEWO materiałowe jesion, I kla-
sa. 1.400 zł m³ 502-787-601  BIAŁ 

DRZWI 84 z szyba, 2szt., nowe. 100 
zł  884-691-250  BIAŁ 

DRZWI 84, nowe pełne. 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 nowe 530 zł  
794-290-227  BIAŁ 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 
100X214CM, OKNA 198X115CM 

2SZT, 97X115CM 1SZT, 119X117CM 
1SZT. 601-183-177  BIAŁ 

 » DRZWI DREWNIANE LEWE 
85. (85)653-47-20  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 lewe prawe 60 pokojowe 
nieużywane.  500 zł  780-177-438  
BIAŁ 

DRZWI otwierane metalowe, z fu-
tryną. 800 zł  507-627-924  BIAŁ 

DRZWI wewnętrzne używane, 80P, 
2 szt, łazienkowe 60p, kuchenne 
70N od 50 do 70 zł. 511-240-244  
SOK 

DRZWICZKI do pieca, fi zyka, różne 
rodzaje i blaty do pieca. 35 zł szt. 
508-789-456  BIAŁ 

FARELKA 2szt. 100 zł całość 510-
715-661  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 Purmo 90x140, nowy. 
340 zł  510-498-527  BIAŁ 

GRZEJNIKI aluminiowe, 2szt, uży-
wane. 150 zł szt. 784-081-904  BIAŁ 

GRZEJNIKI centralnego ogrzewania. 
65 zł szt. 668-178-073  ŁOM 

GRZEJNIKI warsztatowe, nowe, 
3szt. 70 zł szt. 503-149-773  OLE 

GWOŹDZIE czarne dł. 50mm 20kg. 
105 zł całość 508-461-400  BIAŁ 

KAFLE 2 zł  794-717-236  BIAŁ 
KAFLE białe nieużywane, 120szt. 
900 zł  (85)656-85-91  SIEM 

KAFLE do budowy pieca, kuchni, 
używane, stan db. 1, 50 zł szt. 885-
991-175  ŁOM 

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

KANTÓWKA 10x10, i 14x14, orza 
deska calówka, cena od 500zł do 
700zł. 601-320-381  BIAŁ 

KOCIOŁ gazowy Bere  a, wiszący. 
450 zł  509-450-635  BIAŁ 

KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 
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KONTENER budowlany, ocieplany 
z kozą. 1.500 zł  606-271-319  BIAŁ 

KONTENERY blaszane 2szt, dł. 6m, 
szer. 2m. 7.000 zł całość 691-585-
258  AUG 

KRĘGI studzienne, 5szt, fi  100. 70 zł 
szt. 501-516-053  AUG 

KROKWIE świerkowe, dł. 5.10, 14x6, 
12szt. 50 zł szt. 606-419-285  SOK 

MODRZEW  deski calowe obrzy-
nane, dł. ok 4-5, 5m, sezonowe 9 
lat, ilość ok. 2, 5m³, gmina Wyszki 
odbiór własny. 700 zł m³ 797-467-
157  BIAŁ 

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

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 

NOWE drzwi wewnętrzne pełne 
CERES 80 prawe kolor Akacja ku-
pione w Castoramie. Drzwi nie pa-
sują do moich starych ościeżnic, 
skrócone już o 1 cm. 190 zł  504-
866-750  SOK 

OŚCIEŻNICA metalowa 60cm lewa, 
3szt, 60 uniwersalna 3szt, 80cm 
lewa 1 szt. 45 zł szt. 511-240-244  
SOK 

 OBEJMY MONTAŻOWE RUR FI DO 
2 CALI  OK 80SZT  OBEJMA 
POJEDYNCZA 5ZŁ, OBEJMA 

KRZYŻOWA 12ZŁ. 502-782-785  BIAŁ 

ODPADY aglomarmuru 100m². 30 
zł m² 511-928-792  ZAM 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, 
automatyka, siatka ogrodzeniowa, 

panele ogrodzeniowe itp. 660-918-263  
BIEL 

OGRODZENIE metalowe z prętów 
16mb. 500 zł  507-572-008  BIAŁ 

O K N A  drewniane uży wane 
240x1.50m, 3szt. 100 zł  668-178-
073  ŁOM 

OKNA plas  kowe 143x146cm, 5szt, 
2 skrzydłowe. 200 zł  788-882-649  
BIAŁ 

OKNO 136x143 i okno 147x144. 610 
zł  604-922-094  BIAŁ 

OKNO 176x144 690 zł  508-073-
762  BIAŁ 

OKNO 85x114 340 zł  604-922-094  
BIAŁ 

OKNO 86x83 250 zł  796-335-325  
BIAŁ 

OKNO drewniane trzy szybowe, 
nowe 118x144x 3szt 400 zł szt. 
884-691-250  BIAŁ 

OKNO PCV 246x140 orzech. 480 zł  
796-335-325  BIAŁ 

OKNO86X54 210 zł  794-290-227  
BIAŁ 

 » PŁYTA AŻUROWA MEBA, 
WYM. 60X40X8, CZERWONA 
I SZARA, I GATUNEK, PŁYTA 
PAKOWANA NA PALETACH 
ZWROTNYCH PO 36SZT. DO 
OBEJRZENIA I ODBIORU 
BRUK BUD HRYNIEWICZE 7C. 
6, 15 zł szt. 604-105-629  BIAŁ 

PŁYTA OSB laminowana gr 12mm 
duże kawałki. Średnia długość 
260cm a szerokości wahają się od 
35cm do 150cm.  11 zł m² 513-858-
821  BIAŁ 

PAKA (kontener) na budowę. 5.000 
zł  601-874-122  WYS 

PIEC grzewczy, wolno stojący, żeliw-
ny, płyta górna grzewcza, wykładzi-
na szamotowa, obudowany, węgiel, 
drzewo. 380 zł  511-240-244  SOK 

PIEC Red, 20KW, mało używany. 
1.100 zł  506-650-736  WYS 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe stalowe, z 
profi li stalowych, zakończone gro-
tem, dł. 2m, wys. 1.35m, nowe, 
niemalowane, 30mb. 200 zł szt. 
889-203-882  BIAŁ 

PUSTAK Poreoterm Winnenbergen, 
1500szt. 9 zł szt. 723-822-746  KOL 

PUSTAKI żużlowe, 300szt. 3 zł szt. 
663-414-849  SIEM 

PUSTAKI wentylacyjne lewkowo 2zl 
sztuka, 2 palety cegła pełna 60gr 
sztuka. 662-580-164  BIAŁ 

RURKI dł. 1.5m. 10 zł szt. (85)661-
68-14  BIAŁ 

RURY fi 8 i grubsze, na bramy i 
bramki, 20szt. 14 zł mb 662-744-
100  BIAŁ 

RURY metalowe fi  60mm, na słupki 
dł 2mb, 30szt. 20 zł szt. 575-552-
242  BIAŁ 

SŁUPKI betonowe, 150szt, 10x8 
wys. 2m., 2, 2m 70szt cena 18zł 
za szt 16 zł szt. 788-882-649  BIAŁ 

SŁUPKI geodezyjne zaostrzone dł. 
40cm, 24x24mm, 500szt. 0, 45 zł  
660-636-023  GRAJ 

SŁUPKI metalowe 2-ceownik, 2m 
4x4, 25szt. 22 zł szt. 660-636-023, 
532-177-513 

SIATKA ogrodzeniowa nowa. 11 zł 
m² (85)868-37-47  BIAŁ 

SOSNA dłużyce 60 m³ oraz na pniu. 
250 zł m³ 606-456-837  WYS 

SPRZEDAM boazerię świerkową 
14 x 121 AB wykonaną ze świerku 
syberyjskiego. Jest to produkt su-
szony komorowo, pakowany w folię 
po 8 desek. 29, 80 zł m² +VAT 609-
985-688, 609985688  BIAŁ 

SPRZEDAM boazerię świerkową 
19 x 146 AB wykonaną ze świerku 
syberyjskiego. Jest to produkt su-
szony komorowo, pakowany w folię 
po 6 desek. 36, 20 zł m² +VAT 609-
985-688, 609985688  BIAŁ 

SPRZEDAM bramkę zabezpiecza-
jąca na schody. Wymiary długość 
80 cm, wysokość 75 cm. Bramka 
jest metalowa, nieużywana. Bardzo 
łatwy montaż. 110 zł do uzg. 784-
046-777  SUW 

SPRZEDAM cegłę przedwojenną z 
rozbiórki - ilość około 7000 szt. 0, 
90 zł szt. 789-039-090  BIAŁ 

SPRZEDAM deskę elewacyjną 20 
x 195 ABC wykonaną ze świerku 
syberyjskiego. Jest to produkt su-
szony komorowo, pakowany w folię 
po 4 deski. 41 zł m² +VAT 609-985-
688, 609985688  BIAŁ 

SPRZEDAM deskę elewacyjną 
Loglap(półbeczka) 21 x 120 AB wy-
konaną ze świerku syberyjskiego. 
Jest to produkt suszony komorowo 
pakowany w folię po 5 desek. 43 zł 
m² +VAT 609-985-688, 609985688  
BIAŁ 

STEMPLE 3m, średnica 80cm. 7 zł 
szt. 692-361-654  SUW 

STEMPLE budowlane dł. 3m. 4, 50 
zł  668-614-390  BIAŁ 

STEMPLE budowlane nowe 100szt. 
dł. 4, 30m, oraz 100szt., 3m, cena 
od 4zł do 8zł sztuka. 512-553-781  
SUW 

STEMPLE budowlane, 50 sztuk. 6 zł 
szt. 694-388-615  ZAM 

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

STEMPLE budowlane. 3, 50 zł szt. 
662-018-148  BIEL 

STODOŁA, duża, 14x10x8, stan bdb, 
zdrowe drewno, pomoc w rozbiór-
ce. 6.000 zł do uzg. 694-175-685  
BIAŁ 

SZAFY BHP, kolor szary, zamykane 
na kłódkę, transport gra  s. 70 zł 
szt. 576-905-428  BIAŁ 

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

SZTACHETY olchowe, suche, szer. 
9.5cm, 400szt. 3, 50 zł mb 662-744-
100  BIAŁ 

SZTACHETY półokrągłe dł. 150cm, 
400szt. 3 zł szt. 698-580-099  BIAŁ 

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

TAPETA papierowa różne wzory i 
kolory, 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 

UMYWALKA biała, używana, 45, 
pół-postument, kran. 130 zł  511-
240-244  SOK 

WŁĄCZNIK  wyłącznik elektryczny, 
olejowy z gniazdem 32 A. 120 zł  
511-240-244  SOK 

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

WANNA akrylowa, nowa, 160x75 
Cersanit, lekko uszkodzona. 150 zł  
512-206-594  BIEL 

WANNA narożna 140x140, z osło-
ną+ syfon i bateria. 75 zł całość 
669-999-967  BIAŁ 

WENTYLACJA kominowa. 15 zł szt. 
730-900-722  BIAŁ 

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 

ZLEW 2 komorowy żeliwny, biały, z 
syfonem. 80 zł  511-240-244  SOK 
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ZLEWOZMYWAK granitowy, bate-
ria z prysznicem, kolor jasny beż, 
wy. 100x50. 500 zł  507-572-008  
BIAŁ 

 » ZLEWOZMYWAK NOWY, 
BIAŁY, 2 KOMOROWY. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

USŁUGI BUDOWLANE
STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 
506-210-160  BIAŁ 

CHCESZ mieć profesjonalnie otyn-
kowane ściany? Doskonale trafi-
łeś. Oferujemy pełen zakres usług 
związanych z tynkowaniem metodą 
tradycyjną. Woda-Piach-cement-
wap 0 zł do uzg. 691-655-384  BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, 
sprzedaż wióra do samodziel-
nego montażu. 663-201-446, 
783-828-866 

 » OFERUJĘ USŁUGĘ BUDOWY 
DOMÓW SZKIELETOWYCH, 
MONTAŻ WIĘŹB DACHO
WYCH, DOCIEPLENIA BUDYN
KÓW, BUDOWY WIAT, GARA
ŻY, ALTAN. 515-981-643  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 
WYKONAM przybudówkę garaż 
praca po godzinach. 664-176-721  
BIAŁ 

WYKONAM stany surowe domów, 
garaży, przybudówki, ogrodzenia 
także z klinkieru. 1 zł  727-483-
509  BIAŁ 

WYNAJEM szalunków ściennych, 
słupowych stropowych. 783-067-
022  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE
PROFESJONALNE i komplekso-
we układanie kostki brukowej 
(podwórka, opaski wkoło budyn-
ków, tarasy, chodniki, parkingi itp.) 
WOLNE TERMINY 2019r. 793-161-
196  BIAŁ 

ROBOTY ziemne- Usługi koparkami, 
wykopy pod fundamenty, drenaże 
itp.  514-699-970  BIAŁ 

 USŁUGI KOPARKĄ KOŁOWĄ, 
KOPARKO ŁADOWARKĄ, WYKOPY, 

OBSYPYWANIE BUDYNKÓW, 
NIWELACJA TERENU, KOPANIE, 

CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORA
CYJNYCH, ODŚNIEŻANIE. 

886-258-470  BIAŁ 
USŁUGI Koparko ładowarką. 1 zł do 
uzg. 792-019-810  BIAŁ 

WYKOPY, wyburzenia, równanie 
terenu, Transpot wywrotkami, wy-
wóz urobku, gruzu, przywóz piasku, 
żwiru 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 

NAPRAWA okien plastikowych i 
drewnianych, renowacje, usługi re-
montowe. 692-926-837  BIAŁ 

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

FOTOWOLTAIKA System, produkuj 
własną energię 12.345 zł  515-515-
970  AUG 

KOMPLEKSOWE wykończenie 
wnętrz, remonty mieszkań, glazu-
ra terakota, sufity podwieszane. 
Elewacje-Docieplenia budynków, 
podbitki, zabudowy, obróbki bla-
charskie 530-861-890  ZAM 

 MEBLE NA ZAMÓWIENIE: 
KUCHENNE, POKOJOWE, BIUROWE, 

SOLIDNIE. WEJDŹ NA NASZĄ 
STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ 

WWW.GREGORMEBLE.PL. 
503-166-153  BIAŁ 

MONTAŻ ogrodzenia siatka, panel  
512-675-556 

 MSG Granit oferuje wyro-
by z marmurów, granitów. Bla-
ty kuchenne, łazienkowe, pa-
rapety, obudowy kominków, 
grillów, schody, posadzki, ta-
rasy, elewacje, solidnie. 500-

100-289, (85)718-82-91  BIAŁ 

 MSG Granit oferuje: scho-
dy, posadzki, tarasy, obudo-

wy kominków, grillów, parape-
ty zewnętrzne i wewnętrzne, 

brodziki prysznicowe, wysoka 
jakość, niskie ceny. 500-100-

289, (85)718-82-91  BIAŁ 

OFERUJĘ remonty-elewacje, do-
cieplenia budynków. 799-053-418  
OMA 

OFERUJE remonty-elewacje, do-
cieplenia budynków 799-053-418  
WYS 

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 

OFERUJEMY profesjonalny projekt 
elewacji twojego domu. Jak zamó-
wić projekt. Zrób kilka zdjęć swoje-
go domu i prześlij je nam na Email.  
1 zł  578-027-738  BIAŁ 

PAPY termozgrzewalne- obróbki 
blacharskie, Białystok. 884-095-
745  BIAŁ 

PODDASZA, sufity podwieszane, 
szpachlowanie agregatem, remon-
ty 794-414-634  GRAJ 

POSADZKI agregatem, balkony, 
papo obróbki. 604-595-157  BIAŁ 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. 
gospodarczych, wywóz złomu i gru-
zu. 788-882-649  BIAŁ 

SPRAWDZONE i bezpieczne roz-
wiązania-nacinanie, frezowanie 
betonu i rusztów, FUH Nowak.  
607-857-627 

STUDNIE wiercone 140 zł mb 508-
677-029  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE agregatem, sufi -
ty podwieszane, poddasza, remon-
ty kompleksowo 664-198-801  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE malowanie 
zbieramy zlecenia od listopada. 
Elewacje kompleksowo terminy 
na lipiec własne rusztowania f v 
robimy tylko na sorawdzonych ma-
teriałach  509-517-923  BIAŁ 

TYNKOWANIE szpachlowanie ma-
lowanie układanie paneli podłogo-
wych. Tanio szybko i solidnie  884-
381-925  BIAŁ 

USŁUGI Hydrauliczne działamy na 
terenie Całego woj. podlaskiego. 
Pomagamy w uzyskaniu dofi nan-
sowania na wykonane prace. 1 zł 
+VAT do uzg. 603-664-445  BIAŁ 

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

WYNAJME rusztowanie elewacyjne 
ok 150 m łapy i okolice 600 zł  664-
176-721  BIAŁ 

KUPIĘ

KAMERY, zestaw do monitoringu 
z nagrywarką. 507-627-924  BIAŁ 

KUPIĘ kaloryfer z rostawem prze-
wodów 90 cm 1 zł szt. do uzg. 510-
082-002  BIAŁ 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924  
BIAŁ 

KUPIE kuchenkę indukcyjna w bdb, 
stanie Białystok i okolice. 505-389-
618  BIAŁ 

SPRZĘT AGD

BLENDER elektryczny.Sprzęt w ory-
ginalnym opakowaniu. Bezpieczny 
przełącznik.Praktyczny wieszak.
Trwałe ostrze.Instrukcja w j.pol-
skim.  45 zł  663-206-992  BIAŁ 

BUTLA gazowa turystyczna, 2kg, na-
pełniona. 45 zł  609-405-958  BIAŁ 

DRZWI balkonowe używane PCV 
290 zł  794-290-227  BIAŁ 

EKSPRES do kawy Miele CVA 620, 
do zabudowy, uszkodzony. 499 zł  
604-447-716  BIAŁ 

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

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa 
Amica z piekarnikiem. 400 zł  507-
627-924  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, 
z piekarnikiem. 350 zł  507-975-
896  BIAŁ 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350 zł do uzg. 531-
540-521  BIAŁ 

KUCHENKA z piekarnikiem gazo-
wym. 150 zł  663-937-643  BIAŁ 

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

LODÓWKA mała 130cm Polar, 
transport gra  s. 100 zł  576-905-
428  BIAŁ 

LODÓWKI do przewozu żywności 
styropianowe rożne wymiary od 
30zł 729-966-462  BIAŁ 

LODÓWKI używane, 2szt, w do-
brym stanie, 150-200zł. 502-782-
576  BIAŁ 

LODÓWKO  zamrażarka Simens 
wysoka 180 cm, biała. Posiadam 
również regały pokojowe, ławy, 
fotele, kanapa, narożnik do spre-
zdania. 299 zł  692-437-987  SIEM 

MAGIEL elektryczny, używany, szer. 
56 cm. 80 zł  (85)650-15-59  BIAŁ 

 MASZYNA DO SZYCIA POKÓJ, Z LAT 
50, NOŻNA, SZAFKA, ROZKŁADANY 

BLAT, 100% SPRAWNA, GŁÓWKA 
JAK NOWA, LEKKO PRACUJE, 

DOWÓZ WASILKÓW, BIAŁYSTOK I 
OKOLICE. 180 zł do uzg. 606-972-284  

BIAŁ 
MIKROFALÓWKA Royal Lux w bdb 
stanie używana 1-rok. 100 zł  797-
459-196  BIAŁ 

MIKROFALÓWKA Whirpool, mało 
używana, stan bdb. 100 zł  576-
905-428  BIAŁ 

ODKURZACZ bezworkowy, jak 
nowy, stan bdb. 60 zł  728-860-
389  BIAŁ 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan 
bdb. 70 zł  507-975-896  BIAŁ 

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

OKNO 56x54 180 zł  508-073-762  
BIAŁ 

PATELNIA Deluxe nowa, oryginalna, 
niemiecka, w opakowaniu. 100 zł  
784-454-252  BIAŁ 

PRALKA automatyczna Samsung, 
stan bdb, transport gra  s. 200 zł  
576-905-428  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 typu Frania, 
sprawna stan bdb. 150 zł  500-
767-728  BIAŁ 

 » PRALKA. (85)653-47-20  BIAŁ 
ROŻNO elektryczne typ 58302 
1430W +nawilżacz. 200 zł  504-
716-360  BIAŁ 

SILNIK do pralki, 3szt. 30 zł szt. 604-
090-589  BIAŁ 

STYROPIANOWE lodówki rożne 
wielkości, cena od 40zł 729-971-
047  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA 3 szufl adowa. 200 zł 
do uzg. 606-411-588  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Mors mało uży-
wana jak nowa,  400 zł  729-966-
462  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Mors mało uży-
wana jak nowa. 400 zł  729-971-
047  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Mors, mało uży-
wana, jak nowa. 400 zł  601-323-
135  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA pod zabudowę szer. 
60cm, 3-szufl ady. 250 zł  664-619-
039  BIAŁ 

ZMYWARKA Miele uszkodzona na 
części. 200 zł  729-966-462  BIAŁ 

ZMYWARKA Miele uszkodzona na 
części. 150 zł  729-971-047  BIAŁ 

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na 
części. 200 zł  601-323-135  BIAŁ 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

ŻYRANDOL mosiężny 8 ramien-
ny, waga 11kg, żarówki na mały 
gwint. 800 zł  660-636-023, 532-
177-513  GRAJ 
ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ra-
mienny, brązowym. 70 zł  794-729-
290  BIAŁ 
ŻYRANDOLE mosiężne 2szt. 250 zł 
szt. 504-020-950  BIAŁ 
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramien-
ne i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-
240-244  SOK 

BOJLER elektryczny 250 zł  531-
865-030  BIAŁ 

BOJLER gazowy 200 zł  508-073-
762  BIAŁ 

BUTLA gazowa 11kg 80 zł  604-922-
094  BIAŁ 

BUTLA gazowa 3kg 40 zł  796-335-
325  BIAŁ 

DRABINA 3x7 260 zł  794-290-227  
BIAŁ 

DRZWI balkonowe 2-skrzydłowe 
118x230 490 zł  531-865-030  BIAŁ 

DRZWI harmonijkowe 205cm, ciem-
no- brązowa derma. 55 zł  506-124-
673, 796-555-115  BIAŁ 

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

DYWAN 3mx2m w dobrym stanie, 
solidny, masywny.Ładne wzory na 
całej powierzchni.Stan dobry, bez 
plam dziur, sierści itp.Może się przy-
da(do pokoju, na stancje, działkę) 
100 zł  663-206-992  BIAŁ 

DYWAN, 2x3m, mało używany, 
wzorzysty, jasny orzech i brąz z 
beżem, ładny. 150 zł szt. 503-902-
859  BIAŁ 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, 
cegła, używany. 50 zł  503-902-
859  BIAŁ 

ELEMENTY wyposażenia mieszkań 
z lat 40 i 50 tych: meble, krzesła, 
żyrandole, lampy itp, 30-500zł szt. 
602-634-044  BIAŁ 

FIRANKI polskie, nowe, cena za 
metr. 15 zł  794-729-290  BIAŁ 

FIRANKI, dł. 2m, szer. 2.5m, 2szt. 
27 zł  508-461-400  BIAŁ 

GARNKI niemieckie, komplet 18szt. 
700 zł do uzg. 517-717-979  BIAŁ 

GRZEJNIK łazienkowy. 120 zł  604-
922-094  BIAŁ 

GRZEJNIK nowy 60x60 140 zł  508-
073-762  BIAŁ 

GRZEJNIK panelowy 130 zł  796-
335-325  BIAŁ 

GRZEJNIK V33 240 zł  794-290-
227  BIAŁ 

L AMPY jarzeniowe, biurowe i 
warsztatowe. 100 zł szt. 883-340-
165  BIAŁ 

LUSTRO kryształowe 50x60cm, 
6szt. 10 zł szt. 604-595-157  BIAŁ 

MATERACE gąbkowe 3szt, wym. 
200x90x10, nowe. 75 zł szt. 506-
124-673, 796-555-115  BIAŁ 

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

NARZUTY wzorzyste z wełny, tkane 
ręcznie, wym. 145x2m. 250 zł  504-
716-360  BIAŁ 

OKNA inwentarskie 120 zł  794-290-
227  BIAŁ 

OKNA PCV fi x 130 zł  508-073-762  
BIAŁ 

OKNO 116x114 430 zł  508-073-
762  BIAŁ 

OKNO 117x144 450 zł  531-865-
030  BIAŁ 

OKNO 146x114 550 zł  794-290-
227  BIAŁ 

OKNO 86x114 370 zł  796-335-325  
BIAŁ 

OKNO dachowe78x140 i 78x114roto 
290 zł  796-335-325  BIAŁ 

OKNO PCV 147x114 uzywane 4 szt 
420 zł  794-290-227  BIAŁ 

OKNO z futryną 130 zł  508-073-
762  BIAŁ 

OKNO56X114 270 zł  531-865-030  
BIAŁ 

ROLETY antywłamaniowe 180 zł  
531-865-030  BIAŁ 

WAZON, grube szkło gr. 0, 4cm, 
wys. 40cm, spód 2cm, średnica 
14cm. 20 zł  503-902-859  BIAŁ 

WIESZAK stojący 182cm, ciemny 
brąz. 55 zł  506-124-673, 796-555-
115  BIAŁ 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, 
wzory dziecięce, szer. 4m. 50 zł mb 
601-323-135  BIAŁ 

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

ZASŁONY, dł. 2.35m, szer. 1.20m, 
3szt. 15 zł całość 502-639-948  BIAŁ 

MEBLE

 SPRZEDAM fotel skórzany obroto-
wy biurowy mało używany 120 zł 
szt. 796-555-115  BIAŁ 

2 fotele w dobrym stanie. 200 zł kpl 
507-975-896  BIAŁ 
ŁAWA koloru venga, 110x60x45. 
100 zł  604-686-558  BIAŁ 
ŁÓŻECZKO nowe. 150 zł  662-204-
595  BIAŁ 
ŁÓŻKO, aluminiowe z drabinką, pod 
nim biurko. 300 zł do uzg. 791-507-
984  AUG 

BAREK na kółkach, 60x40 wys. 75. 
75 zł  506-124-673, 796-555-115  
BIAŁ 

BIURKO komputerowe z nad-
stawką pod monitor o wymiarach 
110x50x76, wysuwana półka pod 
klawiaturę, z prawej strony szufl ada 
i sza  a. Kolor ciemna wiśnia. 140 zł 
do uzg. 796-555-115  BIAŁ 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do sza-
fek kuchennych, wym. 58x40x50, 
2szt +2, wym. 70.5x60x50x32 
2szt+4+2. 520 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 szufl a-
dy i dwie półki. 40 zł szt. 503-902-
859  BIAŁ 

FOTEL używany, wypoczynkowy, 
stan bdb, tapicerka zielona, środek 
fotela ma motyw kwiatowy w liście 
w kolorze żółtym i zielonym. 150 zł  
515-473-777  BIAŁ 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50 zł szt. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 
20 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

GARDEROBA do przedpokoju oraz 
wieszak panel. Stan bardzo dobry. 
Możliwość negocjacji ceny. 300 zł  
516-089-268  BIAŁ 

KANAPY dwójki, 2szt, skórzane, 
ciemny brąz. 1.200 zł całość 883-
340-165  BIAŁ 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

KOMODA rzeźbiona z lustrem 
50x195cm 450 zł  504-418-652  
BIAŁ 

KRZESŁA do stołówki lub warsztatu, 
10szt. 50 zł szt. 693-406-140  BIAŁ 

LAMPA ze stolikiem. 95 zł  506-124-
673, 796-555-115  BIAŁ 

LUSTRO do łazienki 80x60 cm z ża-
rówką. 50 zł  696-564-454  BIAŁ 

MEBLE antyczne stoły komody. 250 
zł  734-627-792  ŁOM 

MEBLE z kutego żelaza - łóżka, sto-
ły, krzesła, inne 501-545-296  BIAŁ 

REGAŁ dębowy, komoda. 1.500 zł  
729-971-047  BIAŁ 

REGAŁ dębowy. 1.500 zł  601-323-
135  BIAŁ 

REGAŁ młodzieżowy 3 częściowy, 
szafa, tapczan, komplet. 200 zł  
696-564-454  BIAŁ 

REGAŁ młodzieżowy, biało-czarny: 
szafa, biurko, sza  a, nadstawka, 
słupek. 250 zł  518-390-040  BIAŁ 

REGAŁ za tylko 41 zł stan dobry pa-
kowny wysokosc 60 cm szerokosc 
28.5 cm glebokosc 37.5 cm z jedna 
półka  41 zł szt. do uzg. 577-662-
651  EŁK 

REGAŁY pokojowe 3 szt. dwa jasne i 
jeden ciemny, fotel, ławy, lodówka. 
499 zł  692-437-987  SIEM 

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 

SPRZEDAM kanapę rozkładaną ze 
schowkiem na pościel. Mam tez 
regały pokojowe, lodówkę, ławy, 
fotele, narożnik. 399 zł +VAT 692-
437-987  SIEM 

SPRZEDAM wersalkę z pojemni-
kiem, kolor ciemny bordo ze zło-
tym, bardzo ładna, do drobnej 
naprawy. 180 zł szt. 796-555-115  
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 okolicznościowy, ława, 3 
szufl ady, kolor dąb. 40 zł do uzg. 
531-540-521  BIAŁ 

STOLIK pod telewizor, ciemny 
orzech 72x71, z półką i szufl adą. 
50 zł  507-572-008  BIAŁ 

STÓŁ do biura dł. 1.77m, nowy, ko-
lor jasny orzech, z wysuwaną pół-
ką na klawiaturę. 70 zł  503-902-
859  BIAŁ 

STÓŁ duży kolor buk rozsuwany dł 
2m po rozł przed 1m60 szer 80 wys 
76cm możliwy transport 210 zł szt. 
do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

STÓŁ kuchenny 60x90 + 4 tabo-
rety 45x30 wys. 45, obite ciemno 
brązową dermą. Możliwość kupna 
oddzielnie. 200 zł do uzg. 506-124-
673, 796-555-115  BIAŁ 

STÓŁ wysoki, prostokątny, rozkła-
dany, wys. 76cm, szer. 80cm, dł. 
1.10-2m, jasny orzech, stabilny, od-
powiedni na działkę lub do piwnicy. 
50 zł  503-902-859  BIAŁ 

SZAFA 2 drzwiowa z pawlaczem 
245x117x58. 120 zł  506-124-673, 
796-555-115  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa, jasna sosna. 300 
zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA pod telewizor 64x40, na 
kółkach. 70 zł  511-240-244  SOK 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, 
dowóz gra  s. 200 zł  694-175-685  
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 

WERSALKĘ z boczkami na spręży-
nach w kolorze szarym lub brązo-
wym z pojemnikiem na pościel. 599 
zł  731-576-519  BIAŁ 
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WERSALKA bez boczków w kolorze 
szarym lub brązowym na sprężynie 
z pojemnikiem na pościel, nowa. 
500 zł  731-785-420  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie bez bocz-
ków kolor szary lub brązowy pojem-
nik na pościel, nowa. 499 zł  884-
774-215  BIAŁ 

WERSALKA nowa  1.000 zł  729-
971-047  BIAŁ 

WERSALKA plus 2 fotele, stan db.  
100 zł  512-216-733  BIAŁ 

WERSALKA używana, jak nowa. 
1.000 zł  601-323-135  BIAŁ 

WERSALKA z boczkami w kolorze 
ciemny brąz z pojemnikiem na po-
ściel, nowa. 600 zł  696-774-177  
BIAŁ 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak 
nowa, dowóz gra  s. 100 zł  694-
175-685  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa mebli, mie-
dzy innymi: meble, szafy, wersalki, 
lodówki, stoły, stoliki, sza  i RTV, 
sprzęt RTV, itp, dowóz gra  s, oglą-
danie osobiste. 534-174-908  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI

PRZEPROWADZKI drobne i średnie 
z pracownikami bagażówki posiada-
my busy wieksze i mniejsze biały-
stok i okolice cale woj-podlaskie-po 
calej polsce 795-013-099  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 mebli 
agd rtv itp tanio 888-641-541  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 baga-
żówki transport busami towarowy-
mi transport mebli agd-rtv sprzet 

i materialy 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, transport bu-
sem, przewóz mebli, materiałów 
budowlanych. 785-556-050  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI KIEROWCA z 
busem dostawczym do-1, 5t do 
wynajecia do przeprowadzki lub 
przewozu rzeczy i moga panstwo 
pakowac swoje rzeczy z wlasna eki-
pa 730-076-599  BIAŁ 

PRZEWÓZ mebli, materiałów bu-
dowlanych, sprzętu AGD, przepro-
wadzki . 783-786-886  BIAŁ 

 ZAPEWNIAMY auta na transport, 
przewozy, przeprowadzki, taxi 

bagażowe w Białymstoku na ul. 
Kopernika 25a obok aresztu śledczego.  

509-940-144  BIAŁ 

ANTYKI

 ANTYKI, meble dawne, skup, 
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 

KANAPA, stół, 2 krzesła, antyki. 
3.000 zł  507-624-393  BIAŁ 

KOŁOWROTEK 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 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 
694-175-685  BIAŁ 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 
70-tych, stacjonarna, dowóz gra  s, 
stan idealny, sprawna, do dowod-
nej aranżacji. 600 zł do uzg. 694-
175-685  BIAŁ 

SZAFA 100-letnia. 1.900 zł  668-
178-073  WYS 

DOMEK letniskowy piętrowy 24m 
ogrodowy z poddaszem. 17.000 zł 
całość 663-757-357  GIŻ 

DOSTALES mieszkanie w spadku lub 
kupiles chcesz sie pozbyc wszyst-
kich rzeczy z mieszkania piwnicy 
garazu zadzwon do nas wywiezie-
my na wysypisko zbedne rzeczy 
578-549-676  BIAŁ 

GRZEJNIK olejowy. 100 zł  (85)661-
68-14  BIEL 

GRZEJNIKI aluminiowe, używane, 1 
żeberko - 12 zł. 696-564-454  BIAŁ 

HULAJNOGA i deskorolka.  210 zł 
do uzg. 519-406-700  OMA 

OBROTOWA, podgrzewana suszar-
ka, nowa. 40 zł  797-862-982  BIAŁ 

ROWER składak 20 cali, góral 24 
cale, cena od 160zł do 200zł. 503-
391-530  BIAŁ 

STABILIZATOR prądu 200v. 50 zł  
696-564-454  BIAŁ 

WYWALAMY graty z chaty-wywo-
zimy na wysypisko mebelki agd-rtv 
elektronike zelastwa okna drzwi pa-
lety deski ksiazki gazety kartony-itp.
rzeczy 884-774-215  BIAŁ 

ZESTAW do stylizacji włosów. 50 zł  
797-862-982  BIAŁ 
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USŁUGI

REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, komplekso-
we prace wykończeniowe, glazura, 
terakota, szalówka, docieplenia, 
rabaty na materiały, gwarancja ja-
kości. 511-718-942  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty, wykoń-
czenia wnętrz, tanio, solidnie. 518-
303-018  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE wykończenia 
wnętrz, wieloletnie doświadczenie, 
doradztwo i satysfakcja gwaranto-
wana. 516-973-461  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, ta-
petowanie, panele, płytki, remonty. 
882-698-490  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, ta-
petowanie, panele, ekspresowe 
termony, niskie ceny. 576-905-
428  BIAŁ 

MODERNIZACJA okien, remonty 
mieszkań, kompleksowo, solidnie. 
791-128-934  BIAŁ 

REMONTY instalacji centralnego 
ogrzewania i kotłowni. Wymiana 
starych grzejników na nowe. 
Pomagamy uzyskać dofi nansowa-
nie do 90%  603-664-445  BIEL 

REMONTY, ekspresowo, tanio. 576-
905-428  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, tyn-
ki ozdobne. 511-718-942  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, 
parapety, montaż drzwi. 512-723-
562  BIAŁ 

TYNKI gipsowe, cementowo-wa-
pienne agregatem. 669-331-642  
BIAŁ 

UKŁADANIE glazury, terakoty itp. 
Szpachlowanie, malowanie. 516-
716-274  BIAŁ 

UKŁADANIE kamienia gipsowego 
i naturalnego ściany podmurówki. 
503-491-088  GRAJ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: 
malowanie, szpachlowanie, tyn-
kowanie, panele, glazura, terakota, 
panele. Montaż okien, drzwi, para-
petów. 512-723-562 

ZŁOTA rączka, expresowe naprawy, 
przeróbki itp.  576-905-428  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE

 » SOLIDNE PRACE OGÓL
NO WYKOŃCZENIO
WE. 796-058-865  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, pa-
nele, docieplenie, całkowite wykoń-
czenie wnętrz, w rozsądnej cenie, 
solidnie. 577-407-840  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 

USŁUGI Hydrauliczne, instalacje c.o. 
i wod.-kan. i kotłownie. Pomagamy 
w uzyskaniu dofinansowania do 
90% 100 zł m² +VAT do uzg. 603-
664-445  WYS 

ELEKTRYCZNE
ELEKTRYK, naprawy, przeróbki, wy-
miana kabli, oświetlenia. 576-905-
428  BIAŁ 

ELEKTRYK HYDRAULIK. 95 zł do 
uzg. 503-391-530  BIAŁ 

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

MONTAŻ domofonów i wideo-
domofonów serwis. 507-627-924  
BIAŁ 

MONTAŻ paneli fotowoltaicznych 
na terenie całego woj. podlaskie-
go. 1 zł +VAT do uzg. 603-664-445  
OMA 

NAPRAWY elektryczne, hydrau-
liczne, malowanie, szpachlowanie, 
montaż ścian i sufi tów z płyt karto-
nowo- gipsowych, szybko, solidnie, 
niedrogo. 515-240-739  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZ
NE, ODBIORCZE, OŚWIE
TLENIA, UPRAWNIE
NIA 510-686-001  BIAŁ 

STOLARSKIE
KUCHNIE szafy zabudowy rowniez z 
drzewa schody 730-899-007  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 wirni-
kowych, 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 

OKNA i drzwi, producent okien w 
systemie bezołowiowym, okna 
trwałe i zdrowe, bezpłatny pomiar 
i wycena. Białystok. (85)654-11-
83  BIAŁ 

OKNA PCV naprawa wymiana szyb 
montaż okien moskitery pod wy-
miar 20 zł do uzg. 728-162-916  
BIAŁ 

OPRÓŻNIANIE mieszkań i domów 
piwnic garaży.Oferujemy szybka 
pomoc.Potrzebujesz szybko wyczy-
ścić mieszkanie ze zbędnych rzeczy 
przed sprzedażą mieszkania-domu 
696-774-177  BIAŁ 

PIELĘGNACJE ogrodu przez cały 
rok, więcej informacji udzielę tel.  
504-977-482  BIAŁ 

 » PRZERÓBKI KRAWIECKIE, 
POSIADAM OVERLOCK, 
WASILKÓW. 500-123-109  BIAŁ 

 SAUNY ogrodowe, gorące beczki 
kąpielowe. 663-201-446 

SPRZĄTANIE domów, piwnic, gara-
ży, lokai. Wywozimy na wysypisko, 
ekspresowe terminy, niskie ceny. 
576-905-428  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 samocho-
dem Renault Master, rzeczy bu-
dowlanych, zwierząt. 727-664-308  
WYS 

WYWÓZ mebli, TV, AGD, złomu, Bus 
przewoź, wynoszenie. 95 zł  503-
391-530  BIAŁ 

ZAJMUJEMY się usuwaniem szer-
szeni i os na terenie Warszawy i ca-
łego województwa mazowieckiego.  
697-477-722 
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